คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก
คํานํา
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสําคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดี
และถูกต้อง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทํา ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และ
พระราชปณิธานใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนา
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้าน อาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี
บุคลากรและกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาส
การเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจํานวน ๑๕
ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสา
ในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้น ทางของโรงเรี ย นวัง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ครู ป ลายทางสามารถดู เ ทปการสอนผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.dltv.ac.th และ
Application on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรม
และบริบทของแต่ละโรงเรียน
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือจากคณะทํางาน ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่
ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณ าธิ คุณอย่ างหาที่สุ ดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่ นพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อพัฒนาสังคมไทยและยกระดับคุณภาพของคนไทยให้
เข้มแข็ง สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
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หนังสือรับรองควำมร่วมมือ กำรพัฒนำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อกำรสอนออกอำกำศ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
คำชี้แจงกำรรับชมรำยกำรออกอำกำศด้วยระบบทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
คำชี้แจงรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
คำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้ำงรำยวิชำภำษำไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อหน่วย สื่อสำรคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การจับใจความสาคัญจากการอ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การจับใจความสาคัญจากการฟังและการดู
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๗ เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (1)
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (2)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาราชาศัพท์น่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง วรรณกรรมดีมีสาระ
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อหน่วย สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน (1)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน (2)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

ก
ข
ช
ฌ
ด
ต
ท
1
14
28
40
55
69
87
100
113
126
143
156
157
171
186
198
213
225
238
253
266
280

ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อหน่วย กระเช้ำสีดำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง กระเช้าสีดา (1)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง กระเช้าสีดา (2 )
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง คาเชื่อม ประสานความหมาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง กลุ่มคาหรือวลี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง ประโยคนั้นสาคัญไฉน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อหน่วย ภำษำพัฒนำชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ระดับของภาษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การกรอกแบบรายการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนจดหมาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง คาอุทานสื่อสารอารมณ์
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อหน่วย วิชำเหมือนสินค้ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ ังและดูอย่างมีเหตุผล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและคาอธิบาย
แสดงขั้นตอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 (1)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 (2)
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ ชื่อหน่วย นิทำนอ่ำนสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน (1)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน (2)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ (1)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ (2)
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๗ ชื่อหน่วย รำชำธิรำช ตอน กำเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การใช้พจนานุกรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง (1)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง (2)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การอ่านคาควบกล้า
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
บรรณำนุกรม

754
768
786
801
815
830
842
843
855
870
883
906
920
933
952
964
978
999
1014
1015
1028
1040
1053
1069
1081
1099
1113
1127
1142
1170
1187
1202
1203
1204

ฉ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม
ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
ภาคผนวก ค แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
คณะผู้จดั ทําคูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
คณะจัดทําคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561)
คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563)

1205
1224
1233
1241
๑๒๔๓

ช
คําชีแ้ จง
การรับชมรายการออกอากาศด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน จาก
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จํานวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
๑. www.dltv.ac.th
๒. Application on mobile DLTV
- ระบบ Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คําว่า DLTV
- ระบบ iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คําว่า DLTV
หมายเลขช่องออกอากาศสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 15 ช่องรายการ
ช่อง
(DLTV)
DLTV 1
DLTV 2
DLTV 3
DLTV 4
DLTV 5
DLTV 6
DLTV 7
DLTV 8
DLTV 9
DLTV 10
DLTV 11
DLTV 12
DLTV 13
DLTV 14
DLTV 15

ช่อง (TRUE)
ช่อง 186
ช่อง 187
ช่อง 188
ช่อง 189
ช่อง 190
ช่อง 191
ช่อง 192
ช่อง 193
ช่อง 194
ช่อง 195
ช่อง 196
ช่อง 197
ช่อง 19๘
ช่อง 199
ช่อง 200

รายการในเวลาเรียน
รายการนอกเวลา
(ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.)
(ช่วงเวลา ๑๔.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.)
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1
รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2
สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3
รายการสําหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

*หมายเหตุ : รายการสอนออกอากาศในเวลาเรียนระดับชั้นปฐมวัย ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ซ
การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
า
๑. มูลนิธกิ ารศึ
า กษาทางไไกลผ่านดาวเททียม ในพระบบรมราชูปถัมภ์
ม
เลขที่ 2114 ถนนนครสสวรรค์ แขวงววัดโสมนัส เขตตป้อมปราบศััตรูพ่าย กรุงเททพมหานคร
โทร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๔๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๗๓๕
๒. สถานีวทยุ
ทิ โทรทัศน์การศึ
า กษาทางไไกลผ่านดาวเเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพพชรเกษม ตําาบลหัวหิน อําเภอหั
า วหิน จังหวั
ง ดประจวบบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๑๐
โทร ๐๓๒๒ ๕๑๕๔๕๗ – ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่
ด อเรื่องเว็บไไซต์)
ด อเรื่องทั่วไปป)
dltv@dlltv.ac.th (ติดต่
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรราชูปถัมภ์
อําเภอหัวหิ
ว น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร 0322 522 3477, 032 5200 478 โทรสสาร 032 5220 478
Facebook : โรงเรียนวั
น งไกลกังวล ใในพระบรมราาชูปถัมภ์
Websitee : http://ww
ww.kkws.ac..th

า
๔. ช่องทางกการติดตามข่าวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึ
า กษาทางไกกลผ่านดาวเทีทียม
ในพระบบรมราชูปถัมภภ์ DLTV

Website : http://ww
ww.dltv.ac.thh
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คำชี้แจง
รำยวิชำภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดสาระการเรียนรู้ จานวน ๘ กลุม่
สาระการเรียนรู้ ครูผู้ส อนต้อ งจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนโดยนาความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุ ผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนา
กระบวนการต่ า ง ๆ ไปใช้ ใ นการด าเนิน ชี วิ ต ประจ าวั น การเรี ยนรู้ด้ ว ยตนเองการเรียนรู้อ ย่า งต่อเ นื่อง
การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี การแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ถูก ต้อ งเหมาะสม มี คุณธรรมด้านต่าง ๆ และมี ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ใน
ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เป็นกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ี่ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากภาษาไทยเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ซึ่งเยาวชนคนไทยใช้
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกั น และเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งเรีย นรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทาง

ญ
สังคมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการนาไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และในการพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นสื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม เป็น
สมบัติของชาติซึ่งคนรุ่นหลังควรอนุรักษ์ จรรโลง และสืบสานต่อไป
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นสาระการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนต้องมีความรู้
ความเข้าใจ หลัก ภาษา การใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม เป็นการพัฒนาทัก ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นไทยและอัตลักษณ์ไทย และหลักการ “สุ จิ ปุ ลิ”
เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดเรียนการสอนภาษาไทยจึงเป็น
การพัฒ นาผู้เรียนทุก คนตามองค์ความรู้ ไม่ จ ากั ดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่ านั้น ผู้เ รียนสามารถเรียนรู้ ด้วยสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีความสุข
หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย มีการบูรณาการด้านคุณลักษณะ ในแผน
การจัดการเรียนรู้ที่คานึง ถึง คุณลัก ษณะ ที่ มุ่ งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะด้านภาษาหลังการเรียนรู้
สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และมีจิต
อาสา ครูผู้สอนควรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดีของสังคม
๒. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เ รียน คิดและลงมือ ปฏิบัติด้วยกระบวนการที่ห ลากหลาย เพื่อเกิ ดการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรู้จงึ มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
เพราะสามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ให้ความสาคัญ ของการบูรณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑) สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้คิดเป็นทา
เป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(๕) ส่ง เสริมสนับสนุนให้ผู้ส อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ
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(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุ กเวลา ทุ ก สถานที่ มี ก ารประสานความ ร่วมมือกับพ่อแม่
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๒) กำรจัดสภำพแวดล้อมส่งเสริมกำรเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อ ม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เ อื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด
มีความเป็นระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการ
นามาใช้ มีป้ายนิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๓) ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของผู้เรียน
และผู้ส อน กล่าวคือ ลดบทบาทของครู ผู้สอน จากการเป็นผู้บ อกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนจัด
กิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผน
การเรียน การวัดผล ประเมิ นผล และต้อ งคานึง ว่ากิ จ กรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒ นากระบวนการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อ
นาไปสู่คาตอบของปัญหาหรือคาถามต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา
หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ฝึ ก ทั ก ษะทางภาษาตามมาตรฐานการเรีย นรู้ และศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง นอกจากนี้ ครูผู้ส อนควรใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Student Centered) และให้ผู้เรียนได้ลง
มือกระทา ได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทาลงไป (Active learning) โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการอ่าน
การเขียน การโต้ตอบ การวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า นอกจากนั้นครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ครูต้องลดบทบาทในการสอนโดย
เป็นผู้ชี้แนะ กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นและอย่างหลากหลาย
ดังนี้
(1) ควรให้นัก เรียนทุ ก คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยการกระตุ้นให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติและอภิปรายผล โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนาเข้าสู่บทเรียน การใช้
คาถาม ที่จะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
(2) ครูควรมีการวางแผนการใช้คาถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนานักเรียนเข้าสู่บทเรียน
และน าสู่ ข้ อ สรุ ป ได้ โ ดยที่ ไ ม่ ใ ช้ เ วลานานเกิ น ไป ครู ค วรเลื อ กใช้ ค าถามที่ มี ค วามยากง่ า ยพอเหมาะกั บ
ความสามารถของนักเรียน
(3) เมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคาตอบทันที ควรให้คาแนะนาที่จะช่วยให้นักเรียนหาคาตอบ
ได้เอง ครูควรให้ความสนใจต่อคาถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคาถามนั้น ๆ อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องทีก่ าลัง
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เรียนอยู่ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนัก เรียนกลับ มาสู่เรื่องที่กาลังอภิปรายอยู่
สาหรับปัญหาที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
(4) การส ารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่ง จ าเป็นเพื่อให้ได้ข้อมู ลที่น่าเชื่อถือ ดัง นั้น ในการจัด
การเรียนรู้ครูควรย้าให้นักเรียนได้สารวจตรวจสอบซ้าเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือ ได้
๔) กระบวนกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
(๑) กำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทัศนศึกษานอกสถานที่
การเรียนรู้จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน งานวิเ คราะห์จากการศึกษา
ภาคสนาม พิเคราะห์แหล่งข้อมูล การสอนแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยอิสระจากศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้
ตามความสนใจ
(๒) กำรเรีย นรู้โ ดยผู้เ รีย นลงมือปฏิบั ติ ได้แก่ เกม การศึก ษาสถานการณ์จ าลอง กรณี
ตัวอย่าง บทบาทสมมุติ โครงงาน การทดลอง ศิลป์สร้างสรรค์การสอน เขียนบุคลาธิษฐาน คือ โวหารชนิดหนึ่ง
ในโวหารภาพพจน์ที่มีลักษณะการสมมุติให้สิ่งที่ไม่ ใช่ม นุษย์ให้มีอากัปกิริยาท่าทางความรู้สึกเหมือนมนุ ษย์
การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่มย่อย การแก้ปัญหากลุ่ม สืบค้น
ความรู้ กลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบร่วมมือ การอภิปราย การเรียนการสอนโดยใช้หัวเรื่อง
(๓) กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด ได้แก่ การแก้สถานการณ์ การถามตอบ การสืบสอบ
ความคิดรวบยอด การพัฒนากระบวนการคิด การใช้ทักษะกระบวนการ การสอนการอ่านโดยใช้วิธีการตั้ง
ค าถามผู้ เ รียน การเรียนการสอนโดยใช้แ ผนผัง ความคิ ด (Graphic Organizers) การเรีย นการสอนด้วย
กระบวนการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณ การคิดเปรียบเที ยบ การคิดสัง เคราะห์ การคิดประยุก ต์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดกลยุทธ์ การคิดบูรณาการ การคิดมโนทัศน์ และการคิดวิพากษ์
(๔) กำรเรีย นรู้ผ่ำ นสื่อเทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จ รูป ชุดการสอน ชุดการสอน
รายบุคคล ชุดการสอนสาหรับการเรียนเป็นกลุม่ ย่อย ชุดการสอนประกอบคาบรรยายของครู คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และการนาเสนอโดยวีดิทัศน์
๓. สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับความรู้
ทั ก ษะกระบวนการได้ง่า ยในระยะเวลาสั้นและช่วยให้เ กิ ดความคิดรวบยอดอย่างถูก ต้องและรวดเร็วสื่อ
ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
๑) ใบความรู้ ใบงาน แผนภาพนาเสนอข้อมูล
๒) คลิป/วีดิทัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
๓) สถานการณ์สมมุติ
๔) สื่อบุคคล
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้องสมุด
ประชาชน ห้องสมุดแห่งชาติ
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ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญและเป็นหัวใจสาคัญของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า โรงเรียนควรจัด
ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชน
ล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้จะทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังลักษณะนิ สัยที่ดีในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๓) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
ฯลฯ
๔. กำรวัด และประเมินผลกำรเรียนรู้
จุดประสงค์สาคัญของการประเมินการเรียนรู้คือ การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ที่
ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจานวนมาก
ยังให้ ความสาคัญการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อ แข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผิน
มากกว่า การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืน
กว่า (กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เ รียนนั้น จ าเป็นต้องมี ก ารประเมิน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การประเมินในรูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ได้แก่ การประเมิน
การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู้ ส รุ ป รวม (Summative
Assessment) และ การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องสะท้อนการประเมิน ให้ผู้เรียนรับทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และผู้สอนต้องนาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัด
การเรียนรู้เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิ ด
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ (กุศลิน มุสิกลุ ,
๒๕๕๕)
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จ
นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญ และคุณลัก ษณะอันพึ งประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ในการวัดและประเมิน
การเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสาคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีกำรประเมิน
(1) กำรวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนา)
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(2) กำรวัดและประเมินระหว่ำงเรียน ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนาเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียน มีดังนี้
(๒.๑) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชานาญ
รวมถึง มี เจตคติทางการเรียนรู้อ ย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(๒.๓) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
(๓) กำรวัดและประเมินหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสาเร็จตามจุดประสงค์รายแผน เป็น
การพัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และ
เพื่อตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว ผลจากการประเมินประเภทนี้
ใช้ประกอบการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับระดับคะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยกำรเรียนรู้ ดาเนินการดังนี้
การประเมิ น โดยครู ผู้ส อน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพผู้เ รี ยนว่ า บรรลุ เ ป้า หมาย ของหน่วย
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะ และ เจตคติหรือไม่ เช่น การทาโครงงาน การนา
ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การประเมินโดยผู้เรียนแต่ละคน โดยกำรทำแบบบันทึกกำรเรียนรู้ (Learning log) ควรให้
ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา
(ตัวอย่างแบบบันทึกการเรียนรู้ ดูภาคผนวก ค.) ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่
ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวมในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถ
เลือกใช้ชุดคาถามและจานวนข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ช่วงเวลาและธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้
ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึก
พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อ
พัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครอง
ร่วมประเมิน
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านภาษา เป็นงานที่ต้องการความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางภาษา ดังนั้นครูผู้สอนจะวัดผลการเรียนรู้ด้านภาษาจาเป็นต้องเข้าใจหลักการของการเรียนรู้ภาษาเพื่อ
การดาเนินการดังนี้
๑) ทักษะทางภาษาทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง ดูและการพูดมีความสาคัญเท่าๆ กัน และทักษะ
เหล่านี้ครูผู้สอนควรบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ไม่ควรฝึกทักษะทีละอย่างแต่ควรฝึกทัก ษะไป
พร้อม ๆ กันซึ่งทักษะทางภาษาหนึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอื่น ๆ ด้วย
๒) ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาพร้อมกับการพัฒนาความคิดเพราะสื่อภาษา
เป็นสื่อของความคิดผู้ที่มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษา มีคลังคามากจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด
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๓) ผู้เรียนต้องเรียนรู้การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างถูกต้องด้วยการถูกต้องด้วยการใช้ภาษาไม่ใช่
เรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษาอย่างเดียว การเรียนภาษาต้องเรียนรู้ไวยากรณ์หรือหลักภาษา การสะกดคา การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและนาความรู้ดังกล่าวไปฝึกฝน
๔) ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษาทางภาษาเท่ากันแต่พัฒนาทักษะทางภาษาไม่เท่ ากัน และ
วิธีการเรียนรู้ต่างกัน
๕) ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การจัดกิจกรรมภูมิหลังของภาษาและการใช้
ภาษาถิ่นของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาไทยของตนและพัฒนาความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับภาษาไทย
๖) ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ ทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ต้องใช้ภาษาไทยเป็นเครื่อ งมื อ
การสื่อสาร ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้ภาษาที่เป็นแบบแผนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
๕. คำแนะนำบทบำทครูปลำยทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคู่ขนานกับครูต้นทางในการกากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน ทุ ก
ขั้นตอนการสอน ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมตัวก่อนสอน
(๑) ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจงและท าความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและ
การวัดผลและประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(๒) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(๓) ปรับ/ประยุกต์หรือเพิม่ เป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
และที่เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
(๔) ศึ ก ษาคลิ ป บทเรี ย นที่ มี ก ารอั พ โหลดล่ ว งหน้ า เพื่ อ ท าความเข้ า ใจการจั ด กิ จ กรรม
PowerPoint และสื่อต่าง ๆ ที่ครูใช้ประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนช่วงการปฏิบัติ
ทั้ ง ด้านวิธีก าร สื่อ ที่ ใช้ และช่วงเวลาของการทาแต่ละกิ จกรรมเพื่อนามาวิเ คราะห์และหาแนวทางเตรียม
นักเรียน/ช่วยเหลือ ส่งเสริม/ อานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของห้องเรียนของตนให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ
(๕) เตรียมใบงาน (ที่คัดเลือกสาหรับมอบหมายให้นักเรียนได้ทาตามเห็นควรและเหมาะสม)
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ตามระบุในแผนฯและ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(๖) ติดตามข้อ มู ล รายละเอียดการจัดกิจ กรรมในช่วงการปฏิบัติตามกาหนดการสอนที่มี
รายละเอียดของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ บนเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
๒) ขั้นกำรจัดกำรเรียนรู้
(๑) สร้างการมี ส่วนร่วมของนัก เรียนในการทากิ จกรรม เช่น กระตุ้นให้นักเรียนคิด ตอบ
คาถามของครูต้นทาง ฟั ง เฉลยและช่วยเสริม /อธิบาย/ในสิ่ง ที่นักเรียนยัง ไม่เข้าใจ ชมเชย/ให้ก าลังใจหาก
นักเรียนทาได้ดี
(๒) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามไม่ทัน เช่นอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ก ากั บ ดูแลให้มีวินัยในการเรียนเช่น ไม่ เ ล่นหรือพูดคุยกั น ปฏิบัติตามคาสั่ง ในการทา
กิจกรรม ฯลฯ

ณ
(๔) อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
(๕) สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเช่น คุณลักษณะผู้เรียน, สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน การจัด
การเรียนรู้/การปฏิบัติงาน ความรู้ในบทเรียน และบันทึกข้อมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนาไว้ในแผนการจัด
การเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนานักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุ่ม/รายบุคคลตามกรณี
๓) ขั้นกำรปฏิบัติ
(๑) ทบทวนขั้นตอนการทากิจกรรมตามที่ครูต้นทางแนะนา และตามข้อแนะนาการปฏิบัติที่
ระบุใน PowerPoint ตรวจสอบความเข้าใจ และเตรียมนักเรียนก่อนทากิจกรรม (การแบ่งกลุ่ม ฯลฯ)
(๒) กากับให้การทากิจกรรมเป็นไปตามลาดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(๓) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการทากิจกรรม
(๔) เตรียมพร้อมนักเรียนสาหรับกิจกรรมในขั้นตอนสรุปการเรียน (ถ้ามี) เช่น การสรุปผล
ปฏิบัติงานเพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนต้นทางจะนาเสนอ เป็นต้น
๔) ขั้นสรุป
(๑) กากับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทากิจกรรม ฯลฯ
(๒) ทบทวนประเด็นสาคัญที่มีการสรุปท้ายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูต้นทางมอบหมายให้
ทาเป็นการบ้าน/หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เลือกมาใช้กับชั้นเรียนของตน
(๓) จัดให้นักเรียนได้ทาแบบประเมินตามระบุในหัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(เฉพาะหลังจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้และครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
๕ ) กำรบันทึกผลหลังสอน
(๑) บันทึกการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่าง
เรียน และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อวิเคราะห์เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทาให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
(๒) บันทึกสาเหตุของความสาเร็จ อุปสรรค และ/หรือข้อจากัดที่เกิดขึ้น เช่น เทคนิค หรือ
วิธีการใด การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมอย่างไร ฯลฯ ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มี
ความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ โดยใช้คาถามที่ให้ไว้ใน “คาถามบันทึกผลหลังสอนสาหรับครู
ปลายทาง” (ดูภาคผนวก ค.) เป็นแนวทางในการย้อนคิด ไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนาไปบันทึกผลหลังสอนของ
ชั่วโมงนั้น ๆ
(๓) วิเ คราะห์และสรุป ผลจากข้อมู ลตามปัญ หา/ความสาเร็จที่ เกิดขึ้น และเสนอแนวทาง
การปรับปรุง เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในครั้ง
ต่อไป รวมทั้งนาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป
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คำอธิบำยรำยวิชำ
รหัสวิชำ ท15101 รำยวิชำภำษำไทย
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
เวลำ 80 ชั่วโมง

ศึกษาการอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง คา ประโยค ข้อความ
ที่ เ ป็นการบรรยาย การพรรณนา ข้อ ความที่ มีความหมายโดยนัย การอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะ
การอ่านจับใจความ การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกั บเรื่องที่อ่าน
จากสื่อต่าง ๆ การอ่ านงานเขียนเชิง อธิบ าย คาสั่ง ข้อแนะนาและปฏิบัติตาม การเลือกอ่านหนัง สือตาม
ความสนใจ มารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน
ตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร การนาแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิ ดไปพัฒนางานเขียน การเขียน
ย่อความ การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การกรอกแบบ
รายการ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มารยาทในการเขียน การพูดแสดงความรู้ ความคิด การตั้งคาถาม
ตอบคาถาม การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟั งและดูจากสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันอย่างมีเหตุผล
การรายงานเรื่ อ งหรื อ ประเด็ น ที่ ศึ ก ค้ น คว้ า จากการฟั ง การดู และการสนทนา การพู ด ล าดั บ ขั้ น ตอน
การปฏิบัติงาน การพูดลาดับเหตุการณ์ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด ชนิดและหน้าที่ของคาประโยค
และส่วนประกอบของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น คาราชาศัพท์ คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
การแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ สานวนที่เป็นคาพังเพยและสุภาษิต การสรุปเรื่อง ข้อคิด คุณค่าจาก
นิทานพื้นบ้านในท้องถิ่น นิทานคติธรรม เพลงพื้นบ้าน วรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยานและบทร้อยกรอง
ที่ มี คุณค่า โดยใช้ก ระบวนการอ่านออกเสียง อธิบ ายความหมาย จับ ใจความ แยกข้อเท็ จ จริง ข้อคิดเห็น
วิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น คัดลายมือ เขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
เขียนย่อความเขียนจดหมาย เขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็น กรอกแบบรายการ เขียนเรื่ องตาม
จินตนาการ พูดตั้งคาถาม ตอบคาถาม วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ รายงาน บอก จาแนก เปรียบเทียบ ใช้คา
สานวน แต่งบทร้อยกรอง สรุปเรื่อง บอกความรู้และข้อคิด อธิบายคุณค่า และท่องจาบทอาขยาน
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักภาษา สามารถนา
ทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษา และรักความเป็น
ไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัยใฝ่
เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน ซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีนิสัยรักการอ่าน
การเขียน การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8
ท 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7
ท 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ท 4.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7
ท 5.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
รวม ๓๓ ตัวชี้วัด

ต

มำตรฐำนกำรเรียนรู/้ ตัวชี้วัด

รหัสวิชา ท ๑๕๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ รวมเวลา ๘๐ ชั่วโมง
**************************************************************************************************
สำระที่ ๑ กำรอ่ำน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓ อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม
ป.๕/๗ อ่านหนังสือทีม่ ีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
สำระที่ ๒ กำรเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
ป.๕/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ
ป.๕/๖ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๗ กรอกแบบรายการต่าง ๆ
ป.๕/๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
สำระที่ ๓ กำรฟัง กำรดู และกำรพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

ถ
ป.๕/๓ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สำระที่ ๔ หลักกำรใช้ภำษำไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ป.๕/๒ จาแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๓ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๔ ใช้คาราชาศัพท์
ป.๕/๕ บอกคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๖ แต่งบทร้อยกรอง
ป.๕/๗ ใช้สานวนได้ถูกต้อง
สำระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ป.๕/๔ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

ท

โครงสร้ำงรำยวิชำ
รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ รวมเวลา ๘๐ ชั่วโมง
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่
๑

สื่อสำรคล่อง
ต้องรู้วิธี

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.๕/๑ อ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้
ถูกต้อง
ท 1.1 ป.๕/๘ มี
มารยาทในการอ่าน

ท ๑.๑ ป.๕/๑ อ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้
ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๕/๘ มี
มารยาทในการอ่าน

ท ๒.๑ ป.๕/๑ คัด
ลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด
และครึ่งบรรทัด
ท ๒.๑ ป.๕/๙ มี
มารยาท
ในการเขียน

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
๑๐
๕
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๑
ต้องออกเสียงให้ชัดเจน อ่านคา
ถูกต้อง เว้นวรรคตอนเหมาะสม
น้าเสียง น่าฟัง สอดแทรก
อารมณ์การอ่านให้สัมพันธ์กบั
เนื้อเรื่อง และต้องมีมารยาทใน
การอ่าน
สำระกำรเรียนรู้
- การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
๑
การอ่านออกเสียงบทร้อย
กรองต้องอ่านออกเสียงให้
ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธีและ
ฉันทลักษณ์ การอ่านบทร้อย
กรองเป็นทานองเสนาะต้องรู้จัก
ทอดจังหวะ เอื้อนเสียงหรือหลบ
เสียง เสียงไม่เบาหรือดังเกินไป
รู้จักเน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้
เป็นไปตามเนื้อเรื่อง
สำระกำรเรียนรู้
- การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
2
การคัดลายมือเป็นพื้นฐานใน
การเขียนหนังสือ ต้องเขียนด้วย
ตัวบรรจงให้ถูกต้อง สวยงาม
เป็นระเบียบตามรูปแบบตัว
อักษรไทย มีทงั้ การคัดลายมือ
เต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด และ
ต้องมีมารยาทในการเขียน

ธ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

สำระกำรเรียนรู้
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัด
ท ๑.๑ ป.๕/๕
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
วิเคราะห์และแสดง
การอ่านจับใจความ เพื่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิเคราะห์เรื่องที่อ่านเป็น
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ การแยกแยะข้อเท็จจริงของสาระ
ในการดาเนินชีวิต
จากเรื่องที่อ่าน และแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุมผี ล
สามารถทาให้เกิดทักษะที่ดี
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำระกำรเรียนรู้
- การอ่านจับใจความและ
วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน
ท 3.1 ป.๕/๒ ตั้ง
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
คาถามและตอบคาถาม การฟังและดูเป็นการรับสาร
เชิงเหตุผลจากเรือ่ งที่ เข้าสู่สมอง ทาให้มีความรู้
ฟังและดู
เพิ่มขึ้น การฝึกรับสารด้วย
ท 3.1 ป.๕/๕ มี
การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ
มารยาทในการฟัง
เป็นทักษะทีส่ าคัญ จะทาให้ผรู้ ับ
การดู และการพูด
สารมีความรู้ที่ดี ถูกต้อง
เหมาะสมและนาความรูท้ ี่ได้รับ
พูดนาเสนออกไปได้อย่างมี
คุณค่า มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์กบั ตนเองและผู้อื่น
สำระกำรเรียนรู้
- การจับใจความสาคัญจาก
การฟังและการดู
ท 3.1 ป.๕/๑ พูด
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
แสดงความรู้ ความ
การพูดแสดงความรู้
คิดเห็น และความรูส้ ึก ความคิดเห็น และความรูส้ ึกจาก
จากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่องที่ฟงั และดู เป็นการ
ถ่ายทอดความเข้าใจจากสารที่

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

๑

๒

น
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

ได้รับ โดยการพูดส่งสารอย่างมี
ลาดับ เหตุการณ์ และสร้าง
ความเข้าใจที่ดีกับผูร้ ับสาร
สำระกำรเรียนรู้
- การพูดแสดงความรู้ และความ
คิดเห็น จากเรื่องที่ฟงั และดู
ท 4.1 ป.๕/4 ใช้คา
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
คาราชาศัพท์ เป็นถ้อยคาที่ใช้
ราชาศัพท์
สื่อสารสาหรับบุคคล 5 ชั้น
ได้แก่ กษัตริย์ เชื้อพระวงศ์
พระสงฆ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
และสุภาพชน ซึ่งแบ่งออกเป็น
หมวดต่าง ๆ เช่น หมวดคานาม
หมวดคากริยา หมวดเครื่องใช้
หมวดกีฬา และอื่น ๆ การเรียน
เรื่อง คาราชาศัพท์ จะทาให้
เข้าใจและนาไปใช้ได้เหมาะสม
กับบุคคล
สำระกำรเรียนรู้
- คาราชาศัพท์น่ารู้
ท ๕.๑ ป.๕/๒
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ระบุความรู้และข้อคิด
วรรณกรรม เป็นงานเขียน
จากการอ่านวรรณคดี ทั่วไปที่มีเนือ้ หาสาระและ
และวรรณกรรมที่
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องใด
สามารถนาไปใช้ในชีวิต เรื่องหนึง่ มีลักษณะกระตุ้นหรือ
จริง
ชักจูงให้ผู้อ่านเกิดความคิดในแง่
ต่าง ๆ การอ่านวรรณกรรมต้อง
จับประเด็นสาคัญ และพิจารณา
หาความรู้ ข้อคิด หรือคติสอนใจ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จริง
สำระกำรเรียนรู้
- การระบุความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านวรรณกรรม

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ท 3.1 ป.๕/๕ มี
มารยาทในการฟัง
การดู และการพูด

๑

๑

บ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่
๒

สังข์ทอง
ตอน กำเนิดพระ
สังข์

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๒
อธิบายความหมายของ
คา ประโยค และ
ข้อความที่เป็น
การบรรยายและ
การพรรณนา

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การอธิบายความหมายของ
คาศัพท์ในบทเรียน ต้องใช้
บริบทในการเข้าใจความหมาย
จึงจะช่วยให้อ่านเรื่องได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ทาให้เข้าใจ
ความหมายของบทร้อยกรองที่
อ่านได้ และเกิดความซาบซึ้ง
ประทับใจยิง่ ขึ้น
สำระกำรเรียนรู้
- การอธิบายความหมายของ
คาศัพท์ในบทเรียน
ท ๑.๑ ป.๕/๑ อ่าน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
การอ่านออกเสียงบทร้อย
และบทร้อยกรองได้
กรองเรือ่ ง สังข์ทอง ตอน กาเนิด
ถูกต้อง
พระสังข์ ต้องอ่านให้ชัดเจน เน้น
ท ๑.๑ ป.๕/๘ มี
สัมผัส ถูกต้องตามอักขรวิธี และ
มารยาทในการอ่าน
ฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง
การอ่านแบบทานองเสนาะต้อง
รู้จักทอดจังหวะ เอือ้ นเสียงหรือ
หลบเสียง มีสาเนียงสูงต่า หนัก
เบา ยาวสั้น เป็นทานองเหมือน
เสียงดนตรี เสียงไม่เบาหรือดัง
เกินไป มีน้าเสียงแสดงอารมณ์
ไปตามเนื้อเรื่อง และมีมารยาท
ในการอ่าน
สำระกำรเรียนรู้
- การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิด
พระสังข์
ท 1.1 ป.๕/๕
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
วิเคราะห์และแสดง
การอ่านจับใจความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เพื่อวิเคราะห์เรื่องที่อ่านเป็น
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ การแยกแยะข้อเท็จจริงของ
ในการดาเนินชีวิต
สาระจากเรื่องที่อ่าน และแสดง

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑๐
๕
๑

๑

๑

ป
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

ความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุ มีผล
สามารถทาให้เกิดทักษะที่ดี
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำระกำรเรียนรู้
- การจับใจความสาคัญ
จากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.๕/๒ อธิบาย สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ความหมายของคา
การอธิบายความหมายของคา
ประโยคและข้อความที่ ประโยคและข้อความที่เป็น
เป็นการบรรยายและ การบรรยายและการพรรณนา
การพรรณนา
ผู้อ่านสามารถใช้บริบทใน
ท 1.1 ป.๕/๘ มี
การเข้าใจความหมายของคา
มารยาทในการอ่าน
และการถอดคาประพันธ์ได้
ทาให้เข้าใจความหมายของบท
ร้อยกรอง และเกิดความซาบซึ้ง
ประทับใจยิง่ ขึ้น
สำระกำรเรียนรู้
- การถอดคาประพันธ์จาก
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิด
พระสังข์
ท 1.1 ป.๕/๓ เขียน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
แผนภาพโครงเรื่องและ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
แผนภาพความคิดเพื่อ เป็นการเตรียมงานเขียน โดยนา
ใช้พัฒนางานเขียน
ความรู้หรือข้อเท็จจริงมา
ท 1.1 ป.๕/๙ มี
จัดระบบใช้ในการวางโครงเรื่อง
มารยาทในการเขียน ที่มีตัวละคร ฉาก และมีการ
ดาเนินเรือ่ งไปตามเหตุการณ์ ซึ่ง
ต้องอาศัยการตัง้ คาถามตอบ
คาถามจากเรื่องที่อ่าน ช่วยให้
งานเขียน
มีคุณภาพ สื่อสารได้ตรงตาม
จุดประสงค์ และได้ความ
สมบูรณ์ครบถ้วน

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ท 1.1 ป.๕/๘ มี
มารยาทในการอ่าน

๑

๑

ผ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

สำระกำรเรียนรู้
- การเขียนแผนภาพโครงเรือ่ ง
ท ๕.๑ ป.๕/๒
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ระบุความรู้และข้อคิด
การวิเคราะห์คุณค่าและสรุป
จากการอ่านวรรณคดี ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน ทาให้
และวรรณกรรมที่
ผู้อ่านเข้าใจคุณค่าและข้อคิด
สามารถนาไปใช้ในชีวิต ของเรือ่ ง ที่อ่าน และสามารถ
จริง
นาความรู้ที่ได้จากเรื่อง ไปปรับ
ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบาย ใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
คุณค่าของวรรณคดี
สามารถแสดงความคิดเห็นจาก
และวรรณกรรม
เรื่องที่อ่านได้ ทาให้ผู้อ่านมี
ความคิดกว้างไกลและเข้าใจ
เรื่องราวที่อ่านได้เพิ่มมากขึ้น
สำระกำรเรียนรู้
- การวิเคราะห์คุณค่าและสรุป
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
ท ๕.๑ ป.๕/๔ ท่องจา สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
บทอาขยานตามที่
การท่องจาบทอาขยาน จะทา
กาหนดและบทร้อย
ให้เห็นความงดงามและความ
กรองที่มีคุณค่าตาม
ไพเราะของภาษา เกิดความ
ความสนใจ
ซาบซึง้ ภูมิใจ และรักความเป็น
ไทย สามารถนาไปใช้อ้างอิง
และนาข้อคิดไปเป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต
สำระกำรเรียนรู้
- การท่องจาบทอาขยาน
ท ๔.๑ ป.๕/๔
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ใช้คาราชาศัพท์
คาราชาศัพท์ เป็นคาที่ใช้กับ
บุคคลซึ่งมีฐานะต่าง ๆ ซึง่
ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ยศ
ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป พระสงฆ์
ข้าราชการผู้ใหญ่หรือชั้นสูง และ
สุภาพชน การเข้าใจคาราชา

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

2

๑

๑

ฝ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

๓

กระเช้ำสีดำ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

ศัพท์ทาให้นาไปใช้ได้เหมาะสม
กับบุคคล กาลเทศะ
สำระกำรเรียนรู้
- คาราชาศัพท์
ท ๔.๑ ป.๕/๑ ระบุ
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ชนิดและหน้าที่ของคา
คาบุพบท เป็นคาที่แสดงถึง
ในประโยค
ความสัมพันธ์ระหว่างคาใน
ประโยคต่าง ๆ โดยจะวางอยู่
หน้าคานาม หรือคาสรรพนาม
ซึ่งคาบุพบทมีหลายชนิด จึง
จาเป็นต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
จึงจะทาให้การสื่อสารมี
ประสิทธิภาพและทาให้เข้าใจได้
ถูกต้อง
สำระกำรเรียนรู้
- คาบุพบท
ท 1.1 ป.๕/๕
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
วิเคราะห์และแสดง
การอ่านเรื่องกระเช้าสีดา เป็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การอ่านจับใจความสาคัญจาก
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ เรื่อง เป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์
ในการดาเนินชีวิต
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่านได้อย่างมีเหตุมผี ล รู้จัก
พิจารณา และสามารถนาความรู้
ข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้
สำระกำรเรียนรู้
- การจับใจความสาคัญจากเรื่อง
ที่อ่าน
ท ๕.๑ ป.๕/๒
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ระบุความรู้และข้อคิด
การสรุปความรู้ ข้อคิด และ
จากการอ่านวรรณคดี คุณค่าของเรื่องที่อ่าน จาก
และวรรณกรรมที่
การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม
สามารถนาไปใช้ในชีวิต เป็นการอ่านเพื่อสรุปความรู้
จริง
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑

๑๒
2

๑

๕

พ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

ของเรื่อง ผู้อ่านต้องรู้จักวิเคราะห์
แนวคิด พร้อมทั้งบอกคุณค่า
และข้อคิดที่ได้จากการอ่านและ
นาไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
สำระกำรเรียนรู้
- การสรุปความรู้ ข้อคิดและ
คุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๕/๖ เขียน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
แสดงความรูส้ ึกและ
การเขียนแสดงความรูส้ ึกและ
ความคิดเห็นได้ตรงตาม ความคิดเห็น เป็นการเขียน
เจตนา
แสดงอารมณ์ความรูส้ ึก
ท ๒.๑ ป.๕/๙ มี
ความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึง่
มารยาท
ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบ
ในการเขียน
ข้อเท็จจริงและเขียนอย่างมี
เหตุผล สร้างสรรค์ และมี
มารยาทในการเขียน
สำระกำรเรียนรู้
- การเขียนแสดงความรูส้ ึก
และความคิดเห็น
ท 3.1 ป.๕/๒ ตั้ง
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
คาถามและตอบคาถาม การตั้งคาถามและตอบคาถาม
เชิงเหตุผลจากเรือ่ งที่ เชิงเหตุผล เป็นวิธีการตัง้
ฟังและดู
ประเด็นเพือ่ ทราบรายละเอียด
ท 3.1 ป.๕/๕ มี
ของเรือ่ งต่าง ๆ การพูดหรือ
มารยาทในการฟัง การ เขียนสิ่งที่ต้องการรูจ้ ากการอ่าน
ดู และการพูด
การฟัง การดู ควรตั้งคาถามที่
ชัดเจน ตรงประเด็นเหมาะสม
มีเหตุมีผล ทาให้เกิดเจตคติที่ดี
สามารถวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น ทาให้ได้ความรูห้ รือ
ข้อคิดที่นาไปเป็นประโยชน์ได้
สำระกำรเรียนรู้
- การตั้งคาถาม และตอบคาถาม
เชิงเหตุผล

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ท ๕.๑ ป.๕/๓
อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรม

๑

๑

ฟ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๕/๑ พูด
แสดงความรู้ ความ
คิดเห็น และความรูส้ ึก
จากเรื่องที่ฟังและดู

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การพูดแสดงความรู้สกึ และ
ความคิดเห็น เป็นการพูดแสดง
ความรู้สึก หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
มีเหตุผล โดยผู้พูดต้อง
เรียงลาดับเรือ่ งราวเหตุการณ์
ให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูด ด้วย
การใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่าย กะทัดรัดและมี
ความหมายชัดเจนสร้างความ
เข้าใจให้กบั ผูฟ้ ังได้
สำระกำรเรียนรู้
- การพูดแสดงความรู้ ความ
คิดเห็น และความรูส้ ึก
ท ๔.๑ ป.๕/๑ ระบุ
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ชนิดและหน้าที่ของคา
คาเชื่อม เป็นคาที่ใช้เชื่อมคา
ในประโยค
วลี ประโยคหรือข้อความเข้า
ด้วยกัน ต้องใช้คาให้ถูกต้องตาม
ชนิดและหน้าที่ของคาให้ถูกต้อง
สำระกำรเรียนรู้
- คาเชื่อม
ท ๔.๑ ป.๕/๑ ระบุ
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ชนิดและหน้าที่ของคา
กลุ่มคาหรือวลี เป็นการนา
ในประโยค
คาตั้งแต่ ๒ คาขึ้นไปมาเรียงกัน
เพื่อให้เกิดความหมายใหม่
เพิ่มขึ้น จึงต้องรูจ้ ักจาแนกและ
เลือกใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม
สำระกำรเรียนรู้
- กลุ่มคา หรือวลี
ท ๔.๑ ป.๕/๒ จาแนก สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ส่วนประกอบของ
ประโยค เป็นการนาคาหรือ
ประโยค
กลุ่มคามาเรียงต่อกันเพื่อให้ได้
ใจความสมบูรณ์ ประกอบด้วย
ภาคประธานและภาคแสดง ต้อง

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑

๑

๑

๑

ภ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

๔

ภำษำพัฒนำชีวิต

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

รู้จักการวิเคราะห์ จาแนก
โครงสร้างของประโยคให้ถกู ต้อง
จะทาให้การสื่อสารมีความเข้าใจ
และได้ใจความสมบูรณ์
สำระกำรเรียนรู้
- ชนิดและหน้าที่ของคาใน
ประโยค
ท ๔.๑ ป.๕/๒ จาแนก สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ส่วนประกอบของ
ประโยคและส่วนประกอบ
ประโยค
ของประโยค เป็นการนาคามา
เรียบเรียงกันเพื่อให้ได้ใจความ
สมบูรณ์ ประกอบด้วยภาค
ประธานและภาคแสดง ผู้เรียน
ต้องรูจ้ ักการวิเคราะห์ จาแนก
โครงสร้างของประโยคให้ถกู ต้อง
จะทาให้การสื่อสารประโยคเกิด
ความเข้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์
สำระกำรเรียนรู้
- การจาแนกส่วนประกอบ
ของประโยค
ท ๒.๑ ป.๕/๒ เขียน สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สื่อสาร โดยใช้คาได้
เรียงความ เป็นงานเขียนร้อย
ถูกต้อง ชัดเจน และ
แก้วที่ถ่ายทอดความคิด
เหมาะสม
ความรู้สึกของผูเ้ ขียนออกมาเป็น
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
เรื่องราว โดยมีรูปแบบ
การเขียน
การเขียนที่ชัดเจน ผู้เขียนต้องรู้
วิธีการเรียบเรียงคา และ
ประโยคด้วยภาษาที่สละสลวย
สำระกำรเรียนรู้
- การเขียนเรียงความ
- มารยาทในการเขียน
ท ๔.๑ ป.๕/๓
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เปรียบเทียบภาษาไทย
ภาษาพูด เป็นภาษาที่ใช้พูดใน
มาตรฐานกับภาษาถิ่น ชีวิตประจาวัน ส่วนภาษาเขียน
ใช้สาหรับเขียนทีเ่ ป็นระดับ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑

2

๑2
๑

๕

ม
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ท ๔.๑ ป.๕/๓
เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น

ท ๔.๑ ป.๕/3
เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ทางการหรือระดับแบบแผน
การสือ่ สารให้มปี ระสิทธิภาพนั้น
จะต้องเลือกใช้ภาษาทั้งที่เป็น
ภาษาพูดและภาษาเขียนให้
เหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะ
และระดับของบุคคล
สำระกำรเรียนรู้
- ภาษาพูด ภาษาเขียน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ภาษาไทยมีทั้งภาษมาตรฐาน
ที่ใช้เป็นภาษาราชการ และ
ภาษาถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกัน
ตามภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น ๆ
เราควรเรียนรู้ ให้เข้าใจและ
สามารถนาไปใช้ได้อย่าง
หลากหลาย
สำระกำรเรียนรู้
- ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่น
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมี
หลายระดับ การมีความรู้
เกี่ยวกับระดับภาษาช่วยให้
สามารถพูดและเขียนภาษาไทย
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
สัมพันธภาพของบุคคล โอกาส
กาลเทศะและสัมฤทธิผลตาม
ความมุ่งหมายของผูส้ ่งสาร และ
ผู้รบั สาร
สำระกำรเรียนรู้
- ระดับของภาษา

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

1

ย
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ท ๔.๑ ป.๕/3
เปรียบเทียบภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ภาษาไทยที่ใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจาวันมีหลายระดับ
การมีความรูเ้ กี่ยวกับระดับภาษา
ช่วยให้สามารถพูดและเขียน
และสื่อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสัมพันธภาพของ
บุคคล โอกาส กาลเทศะและ
สัมฤทธิ์ผลตามความมุง่ หมาย
ของผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร
สำระกำรเรียนรู้
- การใช้ระดับของภาษาเพื่อ
การสือ่ สาร
ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุ
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ความรู้และข้อคิดจาก
เพลงกล่อมเด็กเป็นภูมิปัญญา
การอ่านวรรณคดีและ ความสามารถในการใช้ภาษา
วรรณกรรมที่สามารถ ของคนไทยที่มีคุณค่า แฝงข้อคิด
นาไปใช้ในชีวิตจริง
คติสอนใจ สะท้อนภาพสังคม
ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบาย วัฒนธรรม ค่านิยม ความคิด
คุณค่าของวรรณคดี
ความเชื่อของคนในแต่ละ
และวรรณกรรม
ท้องถิ่น แต่ละยุคสมัย
สำระกำรเรียนรู้
- เพลงกล่อมเด็ก
ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุ
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ความรู้และข้อคิดจาก
เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
การอ่านวรรณคดีและ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการใช้
วรรณกรรมที่สามารถ ภาษาของเด็กที่เป็นเอกลักษณ์
นาไปใช้ในชีวิตจริง
เฉพาะถิ่น จึงต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ
ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบาย เพื่อสืบสานไว้เป็นมรดกไทย
คุณค่าของวรรณคดี
สำระกำรเรียนรู้
และวรรณกรรม
- เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
ท 2.1 ป.๕/๗ กรอก สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
แบบรายการต่าง ๆ
การกรอกแบบรายการต่าง ๆ
ท 2.1 ป.๕/๙ มี
มีความสาคัญ ต้องอ่านให้เข้าใจ
มารยาทในการเขียน

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1

1

1

1

ร
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

ท ๒.๑ ป.๕/๕ เขียนจด
หมายถึงผู้ปกครองและ
ญาติ
ท ๒.๑ ป.๕/๙ มี
มารยาทในการเขียน

ท ๑.๑ ป.๕/๓ การ
อธิบายความหมาย
โดยนัยจากเรื่องที่อ่าน
อย่างหลากหลาย

ท ๓.๑ ป.๕/๓
วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงั
และดูอย่างมีเหตุผล
ท ๓.๑ ป.๕/๕ มี
มารยาทในการฟัง การ
ดู และการพูด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
สำระกำรเรียนรู้
- การกรอกแบบรายการ
- มารยาทในการเขียน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การเขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครองและญาติ ต้องเขียนให้
ถูกต้องตามรูปแบบ ใช้ภาษา
สุภาพเขียนด้วยลายมือที่
สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ
เพื่อแสดงถึงความตั้งใจ ความ
เคารพ และมีมารยาทในการ
เขียนจะทาให้สอื่ สารได้ดี
สำระกำรเรียนรู้
- การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่
ญาติ หรือผู้ปกครอง
- มารยาทในการเขียน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ข้อความที่มีความหมาย
โดยนัยจะไม่สื่อความหมายตรง
ตัวจากสิ่งที่เขียน ต้องตีความ
จากคาหรือบริบท ถ้าเข้าใจ
ความหมายที่แท้จริง จะทาให้
สื่อสารได้ถูกต้อง
สำระกำรเรียนรู้
- การอธิบายความหมายโดยนัย
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การฟังและดูสอื่ ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน ต้องจับใจความ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ แสดง
ความคิดอย่างมีเหตุผล และมี
มารยาทในการฟัง การดู และ

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

2

1

1

ล
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

๕

วิชำเหมือนสินค้ำ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

การพูด ผูร้ ับสารจึงจะได้รบั
ประโยชน์
สำระกำรเรียนรู้
- การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดู
จากสือ่ ต่าง ๆ
- มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
ท ๔.๑ ป.๕/๑ ระบุ
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ชนิดและหน้าที่ของคา
คาอุทาน เป็นคาที่แสดง
ในประโยค
อารมณ์ หรือความรูส้ ึกของผู้พูด
การรูจ้ ักชนิด และหน้าที่ของคา
อุทานในประโยค ทาให้สามารถ
นาไปใช้สื่อสารได้ถูกต้อง
สำระกำรเรียนรู้
- คาอุทาน
ท ๑.๑ ป.๕/๑ อ่าน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
การอ่านออกเสียงบทร้อย
และบทร้อยกรองได้
กรอง ประเภทกาพย์ยานี 11
ถูกต้อง
ควรอ่านให้มสี าเนียงเสียงทีส่ ูง
ท 1.1 ป.๕/8 มี
ต่า หนัก เบา ยาว สั้น มี
มารยาทในการอ่าน
การเอือ้ นเสียง ทอดเสียง และ
เน้นสัมผัสให้ชัดเจน ไพเราะ
เสียงเป็นกังวาน แสดงอารมณ์
ตามเนื้อหาของบทร้อยกรอง
สำระกำรเรียนรู้
- การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
ท ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบาย สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ความหมายของคา
การเข้าใจความหมายของคา
ประโยคและข้อความ ประโยค และข้อความ เป็น
ที่เป็นการบรรยายและ การเตรียมความพร้อมในการ
การพรรณนา
อ่าน ช่วยให้อ่านได้อย่างถูกต้อง
คล่องแคล่ว สามารถถอดคา
ประพันธ์ และเข้าใจความหมาย
ของเรือ่ งทีอ่ ่านได้

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

10
1

1

ว
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

สำระกำรเรียนรู้
- การอธิบายความหมายของคา
ประโยค และข้อความที่เป็น
การบรรยายและการพรรณนา
ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุ
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ความรู้และข้อคิดจาก
บทร้อยกรองวิชาเหมือน
การอ่านวรรณคดีและ สินค้ามีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ใช้
วรรณกรรมที่สามารถ คาเปรียบเทียบทาให้เข้าใจง่าย
นาไปใช้ในชีวิตจริง
เห็นภาพได้ชัดเจนและให้ข้อคิด
ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบาย ในการขยันศึกษาเล่าเรียน ผู้
คุณค่าของวรรณคดี
นาไปปฏิบัติย่อมประสบ
และวรรณกรรม
ความสุขความเจริญในการ
ดาเนินชีวิต
สำระกำรเรียนรู้
- การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน
ท ๔.๑ ป.๕/๗ ใช้
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สานวนได้ถูกต้อง
การใช้สานวนเปรียบเทียบ
ส่วนใหญ่มกั มีความหมายกว้าง
ครอบคลุมถึงคาพังเพยและ
สุภาษิต การเรียนรู้และเข้าใจ
ความหมายสานวนเปรียบเทียบ
จะทาให้ผู้เรียนสามารถนา
ความรู้ไปใช้ได้ถูกต้องและ
เหมาะสมในชีวิตจริง
สำระกำรเรียนรู้
- การใช้สานวนเปรียบเทียบ
ท ๑.๑ ป.๕/๔ แยก
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ข้อเท็จจริงและ
การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ แล้ว
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ สามารถจับใจความโดยแยก
อ่าน
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่านได้ ทาให้เรามีเหตุผล รูจ้ ัก
พิจารณานาความรูท้ ี่ได้จาก
การอ่านไปใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินชีวิตจริง

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

1

1

ศ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

สำระกำรเรียนรู้
- การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ท ๓.๑ ป.๕/๑ พูด
แสดงความรู้ ความ
คิดเห็น และความรูส้ ึก
จากเรื่องที่ฟังและดู

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การพูดแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล
ต้องฟังและดูอย่างตัง้ ใจ
จับใจความ สังเกตและพิจารณา
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เพือ่ ให้
เกิดความรู้ และความเข้าใจ จึง
จะสามารถพูดแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล
สำระกำรเรียนรู้
- การพูดแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล
ท ๑.๑ ป.๕/๕
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
วิเคราะห์และแสดง
การวิเคราะห์และแสดงความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน ต้องตั้งใจ
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ อ่านให้เข้าใจ จับใจความสาคัญ
ในการดาเนินชีวิต
ของเรือ่ งให้ได้ จึงจะแสดงความ
คิดเห็นได้ถูกต้องตรงประเด็น
และนาความรู้หรือข้อคิดไปใช้
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
สำระกำรเรียนรู้
- การวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
ท ๑.๑ ป.๕/๖ อ่านงาน สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง
การอ่านงานเขียนประเภท
ข้อแนะนา และปฏิบัติ คาแนะนา คาอธิบายแสดง
ตาม
ขั้นตอน ต้องทาความเข้าใจให้
ชัดเจน จึงจะสามารถปฏิบัติตาม
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
สำระกำรเรียนรู้

1

1

1

ษ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

๖

นิทำนอ่ำนสนุก

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

- การอ่านงานเขียนประเภท
คาแนะนาและคาอธิบายแสดง
ขั้นตอน
ท ๔.๑ ป.๕/๖ แต่งบท สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ร้อยกรอง
การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ นิยม
ใช้ในการพรรณนาเรื่องราว
ต่าง ๆ ควรทราบฉันทลักษณ์
ของคาประพันธ์ เพื่อให้การแต่ง
มีความถูกต้อง สานวนภาษา
ไพเราะ งดงามสละสลวย เกิด
จินตนาการ
สำระกำรเรียนรู้
- การแต่งกาพย์ยานี ๑๑
ท ๕.๑ ป.๕/๑ สรุป
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เรื่องจากวรรณคดีหรือ
นิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่องเล่า
วรรณกรรมที่อ่าน
สืบต่อกันมาในท้องถิ่นที่สมมุติ
ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุ
ขึ้น การอ่านนิทานพื้นบ้านทาให้
ความรู้และข้อคิดจาก เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
การอ่านวรรณคดีและ เสริมสร้างจินตนาการ ได้ข้อคิด
วรรณกรรมที่สามารถ คติสอนใจทีส่ ามารถนาไปใช้ใน
นาไปใช้ในชีวิตจริง
ชีวิตจริง
สำระกำรเรียนรู้
- นิทานพื้นบ้าน
ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบาย สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
คุณค่าของวรรณคดี
นิทานท้องถิ่น เป็นมรดกทาง
และวรรณกรรม
วัฒนธรรมที่มีคุณค่า แสดงให้
เห็นวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ
สภาพสังคมและภูมปิ ัญญาไทย
สำระกำรเรียนรู้
- นิทานท้องถิ่น
ท ๑.๑ ป.๕/๗ อ่าน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
หนังสือที่มีคุณค่าตาม
นิทานเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกัน
ความสนใจอย่าง
มามีอยู่ในทุกชาติทุกภาษา
สม่าเสมอและแสดง
นิทานที่เล่ากันในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเรียกว่านิทานอาเซียน

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

2

10
1

1

1

5

ส
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน
ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุ
ความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตจริง
ท ๕.๑ ป.๕/๓ สรุป
เรื่องจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อ่าน

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

และการเลือกอ่านหนังสือเหล่านี้
ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความ
ต้องการและวัย จึงจะทาให้ได้รับ
คุณค่า สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
สำระกำรเรียนรู้
- การอ่านนิทานอาเซียน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การสรุปเรื่อง เป็นการนา
ความคิดหลักหรือประเด็นสาคัญ
ของเรือ่ งมากล่าวให้เห็นเด่นชัด
พูดหรือเขียนเป็นประโยคสั้น ๆ
ที่ได้ใจความชัดเจน เป็นการสรุป
เรื่องที่อ่าน และจับใจความ
สาคัญของเรื่อง
สำระกำรเรียนรู้
- การสรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๕/๔ เขียนย่อ สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด
ความจากเรื่องทีอ่ ่าน
การเขียนย่อความเป็นการนา
ใจความสาคัญของเรือ่ งมาเรียบ
เรียงโดยใช้สานวนของผูเ้ ขียน
เพื่อให้เข้าใจเรื่องที่ต้องการ
สื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้น การเขียน
ย่อความสามารถนามาใช้ใน
การเรียนและชีวิตประจาวันได้
จึงควรฝึกฝนให้คล่องแคล่ว
สำระกำรเรียนรู้
- การย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ท ๒.๑ ป.๕/๘ เขียน สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด
เรื่องตามจินตนาการ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
เป็นการเขียนเรื่องราวทีเ่ กิดจาก
ความคิด ความรู้สึก การเขียน
เรื่องได้ดีต้องฝึกการคิด

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

๒

1

ห
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
การสังเกต และมีความคิด
สร้างสรรค์
สำระกำรเรียนรู้
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
บทอาขยานเป็นบทร้อยกรอง
ที่มีความไพเราะ มีคุณค่าและให้
ข้อคิดที่ดี ควรหมั่นท่องจาให้
คล่องแคล่ว เพื่อนาไปใช้อ้างอิง
และเป็นการอนุรักษ์บทร้อย
กรอง
สำระกำรเรียนรู้
- บทร้อยกรองที่มีคุณค่า

๗

ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุ
ความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตจริง
ท ๕.๑ ป.๕/๔ ท่องจา
บทอาขยานตามที่
กาหนดและบทร้อย
กรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ
ท ๔.๑ ป.๕/๕ บอกคา สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ภาษาต่างประเทศใน
คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย
ภาษาไทยมีจานวนมาก การรูจ้ ัก
ความหมายของคา ทาให้นาไป
ใช้ในการติดต่อ สื่อสารในชีวิต
ประจาวันได้ถูกต้อง
สำระกำรเรียนรู้
- คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
รำชำธิรำช
ท ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบาย สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ตอน กำเนิดมะกะ ความหมายของคา
การอ่านข้อความที่เป็น
โท
ประโยคและข้อความที่ การบรรยายและการพรรณนา
เป็นการบรรยายและ ต้องเข้าใจความหมายของคา
การพรรณนา
ประโยคและข้อความ จะช่วยให้
อ่านได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว
ทาให้เข้าใจความหมายของ
ข้อความหรือเรื่องที่อ่านและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
สำระกำรเรียนรู้
- การอ่านข้อความที่เป็น
การบรรยาย และการพรรณนา

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

๑

2

11
๑

5

ฬ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๕/๕
วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้
ในการดาเนินชีวิต

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
วรรณคดี เรื่อง ราชาธิราช
ตอน กาเนิดมะกะโท เป็นตอน
ที่แสดงให้เห็นถึงความขยัน
หมั่นเพียร และความมีปฏิภาณ
ไหวพริบของมะกะโทในการใช้
ชีวิตประจาวัน
สำระกำรเรียนรู้
- การอ่านจับใจความ เรื่อง
ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุ
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ความรู้และข้อคิดจาก
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิด
การอ่านวรรณคดีและ มะกะโท แสดงให้เห็นถึง
วรรณกรรมที่สามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
นาไปใช้ใน
คุณธรรมของผู้ทจี่ ะเป็นผู้นา
ชีวิตจริง
รวมทั้งได้ข้อคิดที่ดีทสี่ ามารถ
นาไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง
สำระกำรเรียนรู้
- การระบุความรู้และข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน
ท ๕.๑ ป.๕/๓ อธิบาย สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด
คุณค่าของวรรณคดี
ราชาธิราช ตอน กาเนิด
และวรรณกรรม
มะกะโท เป็นวรรณคดีร้อยแก้ว
ที่มีสานวนโวหารไพเราะ
สอดแทรกข้อคิดและคติสอนใจ
เนื้อเรื่องแสดงให้เห็นถึงความ
เฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบ
และความขยันขันแข็งของ
มะกะโท การอ่านอย่างพินิจ
พิจารณา ทาให้เห็นคุณค่าที่
แท้จริง และสามารถนาไปเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตได้
สำระกำรเรียนรู้
- การอธิบายคุณค่าจากเรือ่ ง
ที่อ่าน

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1

1

๑

อ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
ท ๒.๑ ป.๕/๒ เขียน สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด
1
สื่อสารโดยใช้คาได้
การเขียนคาแนะนาและ
ถูกต้อง ชัดเจนและ
คาอธิบายแสดงขั้นตอน เป็น
เหมาะสม
การเขียนเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ให้
ความรู้ ความเข้าใจ ภาษาที่ใช้
ควรเป็นภาษาทางการ ถ้อยคา
กะทัดรัด ชัดเจน เขียนถูกต้อง
ตามลาดับขั้นตอน เพือ่ ให้ปฏิบัติ
หรือนาไปใช้ได้ถูกวิธี
สำระกำรเรียนรู้
- การเขียนคาแนะนาและ
คาอธิบายแสดงขั้นตอน
ท ๓.๑ ป.๕/๔ พูด
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
๑
รายงานเรื่องหรือ
การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติ
ประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า งานเป็นการนาเสนอข้อมูลที่ได้
จากการฟัง การดู และ จากการศึกษาค้นคว้า ควรพูดให้
การสนทนา
ชัดเจนเรียงเนื้อหาตามลาดับเพื่อ
ท ๓.๑ ป.๕/๕ มี
ให้ผู้ฟงั เกิดความรู้ ความเข้าใจ
มารยาทในการฟัง
ปฏิบัติตามได้และควรมีมารยาท
การดู และการพูด
ในการฟัง การดู และการพูด
สำระกำรเรียนรู้
- การพูดลาดับขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน
- มารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
ท ๓.๑ ป.๕/๓
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
๑
วิเคราะห์ความ
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงั ของข่าวต้องดูการเล่าเหตุการณ์
และดูอย่างมีเหตุผล
ตามลาดับตัง้ แต่ต้นจนจบ ไม่
ปิดบังที่มา สถานที่ เวลา และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ
รายละเอียดที่ชัดเจน
สำระกำรเรียนรู้
- การวิเคราะห์ข่าวและ
เหตุการณ์ประจาวัน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

ฮ
หน่วย ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้
ที่

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด

ท ๑.๑ ป.๕/๖ อ่านงาน สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
เขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง
การอ่านคาแนะนาในการใช้
ข้อแนะนา และปฏิบัติ พจนานุกรมช่วยให้ปฏิบัติตามได้
ตาม
ถูกวิธี ค้นหาที่มา ความหมาย
ชนิดของคาและอ่านเขียนคาได้
ถูกต้อง
สำระกำรเรียนรู้
- การใช้พจนานุกรม
ท ๔.๑ ป.๕/๗ ใช้
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
สานวนได้ถูกต้อง
สานวนมีความหมายกว้าง
ครอบคลุมถึงคาพังเพยและ
สุภาษิต คาพังเพยเป็นการ
เปรียบเทียบกับเรื่องใดเรือ่ งหนึ่ง
สุภาษิตเป็นคติสอนใจให้
ประพฤติดี การเข้าใจ
ความหมายของสานวน คา
พังเพย และสุภาษิต จะทาให้
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สำระกำรเรียนรู้
- สานวนที่เป็นคาพังเพย
ท ๑.๑ ป.๕/๑ อ่าน
สำระสำคัญ/ควำมคิดรวบยอด
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
การอ่านออกเสียงคาที่มี
และบทร้อยกรองได้
พยัญชนะควบกล้า จะต้องอ่าน
ถูกต้อง
ออกเสียงคาให้ชัดเจน ถูกต้อง
ท ๑.๑ ป.๕/๒ อธิบาย ตามอักขรวิธีและบอก
ความหมายของคา
ความหมายของคาได้
ประโยคและข้อความ สำระกำรเรียนรู้
ที่เป็นการบรรยายและ - การอ่านคาควบกล้า
การพรรณนา
รวมตลอดภำคเรียน

เวลำ น้ำหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๑

2

1

75

35

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๑

๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑
รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
....................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/4 ใช้คาราชาศัพท์
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๓

๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
2.1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต้องออกเสียงให้ชัดเจน อ่านคาถูกต้อง เว้นวรรคตอนเหมาะสม
น้าเสียงน่าฟัง สอดแทรกอารมณ์การอ่านให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง และต้องมีมารยาทในการอ่าน
2.2 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อ งตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ์
การอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะต้อ งรู้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียงหรือหลบเสียง เสียงไม่เบาหรือดัง
เกินไป รู้จักเน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง
2.3 การคัดลายมือเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือ ต้องเขียนด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้ อง สวยงามเป็น
ระเบียบตามรูป แบบตัวอั ก ษรไทย มี ทั้ งการคัดลายมื อเต็ม บรรทั ดและครึ่ง บรรทั ด และต้องมี ม ารยาทใน
การเขียน
2.4 การอ่านจับ ใจความ เพื่อวิเคราะห์เรื่องที่อ่านเป็นการแยกแยะข้อเท็จจริงของสาระจากเรื่องที่
อ่ า น และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล สามารถท าให้ เ กิ ด ทั ก ษะที่ ดี น าไปใช้ ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 การฟังและดูเป็นการรับสารเข้าสู่สมอง ทาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น การฝึกรับสารด้วยการฟังและดู
อย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะที่สาคัญ จะทาให้ ผู้รับสารมีความรู้ที่ดี ถูกต้อง เหมาะสมและนาความรู้ที่ได้รับ
พูดนาเสนออกไปได้อย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น
2.6 การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู เป็นการถ่ายทอดความ
เข้าใจจากสารที่ได้รับ โดยการพูดส่งสารอย่างมีลาดับ เหตุการณ์ และสร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้รับสาร
2.7 คาราชาศัพท์ เป็นถ้อยคาที่ใช้สื่อสารสาหรับบุคคล 5 ชั้น ได้แก่ กษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ พระสงฆ์
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และสุภาพชน ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ เช่น หมวดคานาม หมวดคากริยา หมวด
เครื่องใช้ หมวดกีฬา และอื่น ๆ การเรียนเรื่อง คาราชาศัพท์ จะทาให้เข้าใจและนาไปใช้ได้เหมาะสมกับบุคคล
2.8 วรรณกรรม เป็นงานเขียนทั่ วไปที่มี เนื้อหาสาระและแนวความคิด เกี่ ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มี
ลักษณะกระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้อ่านเกิดความคิดในแง่ต่าง ๆ การอ่านวรรณกรรมต้องจับประเด็นสาคัญ และ
พิจารณาหาความรู้ ข้อคิด หรือคติสอนใจเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความหมายและหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้
๒. อธิบายความหมายและหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้
๓. บอกหลักการคัดลายมือได้
๔. บอกหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
๕. บอกหลักการจับใจความสาคัญจากการฟังและดูได้
๖. บอกหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้
๗. บอกความหมายและลักษณะของคาราชาศัพท์ได้
๘. บอกหลักการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ/กระบวนการ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้
๒. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้
๓. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้
4. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้

๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๕. จับใจความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
๖. ตั้งคาถามและตอบคาถาม และสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดูได้
๗. พูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้
๘. จัดหมวดหมู่และเขียนความหมายคาราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
๙. ระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
เจตคติ
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๒. มีมารยาทในการเขียน
3. นาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
4. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
5. มีเจคติที่ดีต่อการพูด
6. เห็นความสาคัญในการใช้คาราชาศัพท์อย่างถูกต้อง
7. มีนิสัยรักการอ่าน
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด
4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.1 มีวินัย
5.2 ใฝ่เรียนรู้
5.3 มุ่งมั่นในการทางาน
5.4 รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๔. ใบงานที่ ๔ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๕. ใบงานที่ ๕ เรื่อง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๖. ใบงานที่ ๖ เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถาม และสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
๗. ใบงานที่ 7 เรื่อง การสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๘. ใบงานที่ 8 เรื่อง แบบร่างการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
9. การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
10. ใบงานที่ 9 เรื่อง การจัดหมวดหมู่คาราชาศัพท์
๑1. ใบงานที่ 10 เรื่อง การอ่านวรรณกรรมที่สนใจ
๗. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ประเด็น
การประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. การแบ่ง
วรรคตอน

๕

เกณฑ์ประเมิน : การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
อ่านถูกต้องทุกคา อ่านผิดไม่เกิน ๓
อ่านผิดไม่เกิน ๕
ออกเสียง ร ล
คา ออกเสียง ร ล คา ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
แบ่งวรรคตอน
แบ่งวรรคตอนผิด แบ่งวรรคตอนผิด
ถูกต้องทุกวรรค
๑-๒ แห่ง
๓-๔ แห่ง

๓. บุคลิกภาพ
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ท่าทางในการอ่าน ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๔. น้าเสียงในการ น้าเสียงชัดเจน
อ่าน
นุม่ นวล น่าฟัง
สอดแทรกอารมณ์
สัมพันธ์กบั เนื้อหา
๕. มารยาท
ไม่อ่านเสียงดัง
ในการอ่าน
รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น
ขณะอ่าน และมี
สมาธิในการอ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๑ (ปรับปรุง)
อ่านผิดมากกว่า
๕ คา
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสม ใช้นิ้วชี้
ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร

น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟังเป็น
ส่วนใหญ่

นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสมใช้สายตา
มองกวาด ส่ายหน้า
ตามตัวหนังสือ
ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย
น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟังเป็น
ส่วนน้อย

ไม่อ่านเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น
ขณะอ่านและมี
สมาธิในการอ่าน
เป็นส่วนใหญ่

ไม่อ่านเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น
ขณะอ่านและมี
สมาธิในการอ่าน
บ้างเป็นบางครั้ง

อ่านเสียงดังและ
รบกวนผู้อื่นเป็น
บางครัง้ และขาด
สมาธิในการอ่าน

ช่วงคะแนน
18-20
15-17
12-14
ต่ากว่า ๑2

น้าเสียงไม่ชัดเจน
ขาดความมั่นใจ
ในการอ่าน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน
๑. อักขรวิธี

๔ (ดีมาก)
อ่านถูกต้องทุกคา
ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
๒. อ่านถูกต้อง อ่านถูกต้องตาม
ตามฉันทลักษณ์ ลักษณะของคา
ประพันธ์ แบ่งวรรค
ตอนถูกต้องทุกวรรค
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางในการ
อ่าน

๔. น้าเสียง
ในการอ่าน
๕. มารยาท
ในการอ่าน

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัว
อักษร
น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟัง
สอดคล้องกับเรื่องที่
อ่าน
ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่นไม่เล่นในขณะ
อ่าน และมีสมาธิใน
การอ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๓ (ดี)
อ่านผิดไม่เกิน ๓
คา ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๑-๒ แห่ง

๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา อ่านผิดมากกว่า
ออกเสียง ร ล ชัดเจน ๕ คา
อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง

อ่านไม่ถูกต้อง
ตามลักษณะคา
ประพันธ์ และ
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสมใช้นิ้วชี้
ใช้สายตามองกวาด ใช้สายตามองกวาด
ตามตัวอักษรและ
ตัวหนังสือ ถูกต้อง ส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้องเป็น ส่ายหน้าตาม
เป็นส่วนใหญ่
ส่วนน้อย
ตัวอักษร
น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวล น่าฟังเป็น
ส่วนใหญ่

น้าเสียงชัดเจนขาด
ความนุ่มนวลหรือ
สอดคล้องกับเรื่องที่
อ่าน
ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ส่งเสียงดังบ้างและ
ผู้อื่น ไม่เล่นขณะ เล่นในขณะอ่านเป็น
อ่าน
บางครัง้
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

น้าเสียงไม่ชัดเจน
ขาดความมั่นใจ
ในการอ่าน
ส่งเสียงดังและ
เล่นในขณะอ่าน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๗

เกณฑ์ประเมิน : การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
คัดลายมือตัว
คัดลายมือตัวบรรจง
บรรจงเต็มบรรทัด เต็มบรรทัด ตาม
ตามรูปแบบที่
รูปแบบที่กาหนด
กาหนดบางส่วน
บกพร่องเป็นส่วน
บกพร่อง
ใหญ่
เขียนคา และเว้นวรรค เขียนคา และเว้น เขียนคา และเว้น
ตอนถูกต้องทุกคา
วรรคตอนถูกต้อง วรรคตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นส่วนน้อย

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. รูปแบบ คัดลายมือตัวบรรจง
ตัวอักษร
เต็มบรรทัดตาม
รูปแบบที่กาหนด
ทั้งหมด
๒. การเขียน
คาและ
วรรคตอน
๓. ความ
สะอาด เป็น
ระเบียบ

ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อย สวยงาม
ผลงานสะอาด ไม่มี
รอยลบขีดฆ่า

๔. เวลา

เสร็จตามเวลาที่
กาหนด

ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานสะอาด มี
รอยลบขีดฆ่า ๑-๒
แห่ง
เสร็จช้ากว่าเวลา
กาหนด 30 นาที

๕. มารยาท
ในการเขียน

มีสมาธิ และตัง้ ใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด
ไม่คุย และไม่เล่น
ระหว่างทางาน

ตั้งใจในการเขียน
อย่างสม่าเสมอ
ไม่พูด ไม่คุย และ
ไม่เล่นระหว่าง
ทางาน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

๑ (ปรับปรุง)
คัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด
ไม่ถูกต้องตามแบบ
ที่กาหนด
เขียนคา และเว้น
วรรคตอนไม่ถูกต้อง
เป็นจานวนมาก

ตัวอักษรไม่ค่อย
สม่าเสมอ ผลงาน
ไม่สะอาด มีรอยลบ
ขีดฆ่า ๓-๕ แห่ง

ตัวอักษรไม่
สม่าเสมอ
มีรอยลบขีดฆ่า
มากกว่า ๖ แห่ง

เสร็จช้ากว่าเวลา
กาหนด 1 ชั่วโมง

ไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนด และไม่ส่ง
งาน

ตั้งใจในการเขียน
พอสมควร พูด คุย
และเล่นระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง

ไม่ตั้งใจในการเขียน
พูด คุย และเล่น
ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา
ต้องคอยตักเตือน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
คัดลายมือตัวบรรจง คัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด ตาม
ครึ่งบรรทัด ตาม
รูปแบบที่กาหนด รูปแบบที่กาหนด
บางส่วนบกพร่อง บกพร่องเป็นส่วน
ใหญ่

๑. ความ
ถูกต้องของ
รูปแบบ
ตัวอักษร

๔ (ดีมาก)
คัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด ตาม
รูปแบบที่กาหนด
ทั้งหมด

๒. การเขียน
คาและ
วรรคตอน

เขียนคา และเว้นวรรค เขียนคา และเว้น
ตอนถูกต้องทุกคา
วรรคตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๓. ความ
สะอาด เป็น
ระเบียบ

ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อย สวยงาม
ผลงานสะอาด ไม่มี
รอยลบขีดฆ่า

4. ความตรง
ของ
ตัวหนังสือ
5. มารยาท
ในการเขียน

ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานสะอาด มี
รอยลบขีดฆ่า ๑-๒
แห่ง
ตัวหนังสือตรงเป็นแนว ตัวหนังสือตรงเป็น
เดียวกันทุกบรรทัด
แนวเดียวกันเป็น
ส่วนใหญ่เกือบทุก
บรรทัด
มีสมาธิ และตัง้ ใจ
ตั้งใจในการเขียน
ในการเขียนอย่าง
อย่างสม่าเสมอ
สม่าเสมอ ไม่พูด
ไม่พูด ไม่คุย และ
ไม่เล่นระหว่าง
ไม่คุย และไม่เล่น
ทางาน
ระหว่างทางาน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

๑ (ปรับปรุง)
คัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด
ไม่ถูกต้องตาม
แบบที่กาหนด

เขียนคา และเว้น
วรรคตอนถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย

เขียนคา และเว้น
วรรคตอนไม่
ถูกต้องเป็นจานวน
มาก
ตัวอักษรไม่ค่อย
ตัวอักษรไม่
สม่าเสมอ ผลงาน สม่าเสมอ
ไม่สะอาด มีรอยลบ มีรอยลบขีดฆ่า
ขีดฆ่า ๓-๕ แห่ง
มากกว่า ๖ แห่ง
ตัวหนังสือตรงเป็น
แนวเดียวกันเป็น
บางส่วน

ตัวหนังสือไม่ค่อย
ตรงเป็นแนว
เดียวกัน

ตั้งใจในการเขียน
พอสมควร พูด คุย
และเล่นระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง

ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด
คุย และเล่น
ระหว่างทางาน
ตลอดเวลา
ต้องคอยตักเตือน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๙

เกณฑ์ประเมิน : การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. การตอบคาถาม ตอบคาถามจาก
จากเรื่องที่อ่านได้ เรื่องได้ถูกต้องทุก
ข้อ
๒. บอกใจความ บอกเนือ้ หาสาระ
สาคัญจากเรื่องที่ ถูกต้องได้ใจความ
อ่าน
ต่อเนื่อง

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตอบคาถามผิด
ตอบคาถามผิด
๒ ข้อ
ไม่เกิน ๓ ข้อ

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามผิด
เกินกว่า ๓ ข้อ

บอกเนือ้ หาสาระได้ บอกเนือ้ หาสาระ บอกเนือ้ หา
ถูกต้องแต่วกวนบ้าง ได้ถูกต้อง แต่วกวน สาระได้บ้างและ
วกวน

๓. บอกข้อคิดที่ได้ บอกข้อคิดของเรื่อง บอกข้อคิดของเรื่อง
จากเรื่องที่อ่าน
ได้ตรงประเด็น
ได้ตรงประเด็น แต่
และสมบูรณ์
ไม่ต่อเนือ่ งบ้าง
เล็กน้อย

บอกข้อคิดของเรื่อง บอกข้อคิดของ
ได้ตรงประเด็น
เรื่องได้บ้าง แต่
วกวน
แต่วกวน

๔. แสดงความ
เสนอความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น
คิดเห็นจากเรื่องที่ ด้วยเหตุผลและเป็น ด้วยเหตุผล
อ่าน
ประโยชน์

เสนอความคิดเห็น
และแสดงเหตุผล
บ้าง

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก 5 คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
18-20
15-17
12-14
ต่ากว่า ๑2

เสนอความ
คิดเห็น
แต่ไม่แสดง
เหตุผล

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การจับใจความสาคัญจากการฟังและดู

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความเข้าใจ

๔ (ดีมาก)
สามารถตอบคาถาม
หลังจากที่ฟังได้
ทั้งหมด

๒. การจับ
ใจความสาคัญ

จับใจความสาคัญ
ของเนื้อหาได้
ทั้งหมด

3. การปฏิบัติ
ตามคาสั่ง

ปฏิบัติตามคาสัง่
ได้ถูกต้องและ
คล่องแคล่ว

4. มารยาทใน
การฟัง การดู
และการพูด

มีมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด
อยู่เสมอ จนเป็นนิสัย
สามารถประเมิน
และปรับปรุงตนเอง
ได้ รวมทั้งแนะนาให้
ผู้อื่นปฏิบัติด้วย

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก 5 คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สามารถตอบคาถาม สามารถตอบคาถาม
หลังจากที่ฟังได้
หลังจากที่ฟัง
เป็นส่วนใหญ่
ได้เล็กน้อย
จับใจความสาคัญ จับใจความสาคัญของ
ของเนื้อหาได้เกือบ เนื้อหาได้เล็กน้อย
ทั้งหมด
ปฏิบัติตามคาสัง่
ปฏิบัติตามคาสัง่
ได้ถูกต้อง
ได้ไม่ค่อยถูกต้อง
แต่ค่อนข้างช้า
และค่อนข้างช้า
มีมารยาทในการฟัง มีมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด การดู และการพูด
อยู่เสมอ จนเป็นนิสัย เกือบตลอดเวลา แต่ไม่
สามารถประเมิน
สามารถประเมิน
และปรับปรุงตนเอง ตนเองเพื่อปรับปรุง
ได้
ข้อบกพร่องได้ ต้องให้
ผู้อื่นแนะนา

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
หลังจากที่ฟัง
ได้น้อยมาก
จับใจความสาคัญ
ของเนื้อหาได้
น้อยมาก
ปฏิบัติตามคาสัง่
ได้ถูกต้อง
น้อยมาก
มีมารยาทใน
การฟัง การดู และ
การพูด เป็นบาง
เวลาและรูส้ ึกตัว
เมื่อมีผู้แนะนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๑๑

เกณฑ์ประเมิน : การสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สามารถตอบคาถาม สามารถตอบคาถาม สามารถตอบ
ได้ถูกต้องครบทัง้
ได้ถูกต้องเพียง
คาถามได้ถูกต้อง
5 ประเด็น
4 ประเด็น
เพียง 3 ประเด็น
๒. ความหมาย
เขียนสรุป
เขียนสรุป
เขียนสรุปได้เพียง
ถูกต้อง
ความหมายได้
ความหมายได้เข้าใจ เล็กน้อย
ถูกต้องครอบคลุม แต่ไม่ครอบคลุม
เข้าใจ ชัดเจน
ทั้งหมด
๓. ความเรียบร้อย ใบงานเรียบร้อย
ใบงานมีรอยลบ
ใบงานมีรอยลบ
ของใบงาน
สะอาด มีรอยลบ
ระหว่าง 4-5 จุด
ระหว่าง 6-7 จุด
เพียง 2-3 จุด
๔. ความสวยงาม ตกแต่งได้สวยงาม ตกแต่งได้สวยงาม ตกแต่งเสร็จ
ดูสบายตา มี
ดูสบายตา
แต่ยังไม่สวยงาม
ความคิดสร้างสรรค์
เท่าที่ควร
๕. ความตรงต่อ ส่งงานตรงเวลา
ส่งงานช้ากว่าเวลา ส่งงานช้ากว่าเวลา
เวลา
5 นาที
10 นาที
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกต้อง
ของหลักการ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
18-20
15-17
12-14
ต่ากว่า ๑2

๑ (ปรับปรุง)
สามารถตอบ
คาถามน้อยกว่า
3 ประเด็น
เขียนสรุป
ความหมาย
ไม่ถูกต้อง
ใบงานมีรอยลบ
ตั้งแต่ 8 จุดขึ้นไป
ไม่มีการตกแต่ง
ส่งงานช้ากว่าเวลา
15 นาที

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์

ประเด็น
การประเมิน
1. การจัด
หมวดหมู่ของคา
ราชาศัพท์
2. การแต่ง
ประโยคโดยใช้
คาราชาศัพท์

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
จัดหมวดหมู่คา
จัดหมวดหมู่คา
จัดหมวดหมู่คาราชา
ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง ศัพท์ได้ถูกต้อง 3 ข้อ
ทั้งหมด 5 ข้อ
4 ข้อ
แต่งประโยคโดย
แต่งประโยคโดย
แต่งประโยคโดย
ใช้คาราชาศัพท์ได้ ใช้คาราชาศัพท์ได้ ใช้คาราชาศัพท์ได้
ถูกต้องทั้งหมด
ถูกต้อง 4 ข้อ
ถูกต้อง 3 ข้อ
5 ข้อ

๑ (ปรับปรุง)
จัดหมวดหมู่คา
ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
ต่ากว่า 3 ข้อ
แต่งประโยคโดย
ใช้คาราชาศัพท์ได้
ถูกต้องต่ากว่า
3 ข้อ

หมายเหตุ : ค่าน้าหนัก 5 คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๑๓

เกณฑ์ประเมิน : การสรุปความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่าน
ประเด็น
การประเมิน
1. การสรุป
ความรู้
2. การอธิบาย
ข้อคิด
3. ความคิด
สร้างสรรค์
4. การนาข้อคิด
ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

๔ (ดีมาก)
สรุปความรู้ได้ตรง
ประเด็นและถูกต้อง
ตามเนื้อหาของเรื่อง
ที่อ่าน
อธิบายข้อคิดได้
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องทั้งหมดตาม
เนื้อหาของเรื่อง
สามารถอธิบาย
ข้อคิดได้อย่าง
สร้างสรรค์ใน
ด้านบวกได้ทั้งหมด
สามารถนาข้อคิด
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก 5 คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ได้
ตรงประเด็นและ
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ถูกต้องเป็นเพียง
ใหญ่
บางส่วน
อธิบายข้อคิดได้
อธิบายข้อคิดได้
ตรงประเด็นและ
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ถูกต้องเป็นเพียง
ใหญ่
บางส่วน
สามารถอธิบาย
สามารถอธิบาย
ข้อคิดได้อย่าง
ข้อคิดได้อย่าง
สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ได้
เป็นส่วนใหญ่
เพียงบางส่วน
สามารถนาข้อคิด สามารถนาข้อคิด
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ ในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
เป็นเพียงบางส่วน

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

๑ (ปรับปรุง)
สรุปความรู้ได้
ตรงประเด็นและ
ไม่ตรงประเด็น
เท่าที่ควร
อธิบายข้อคิดได้
น้อยมากและ
ไม่ตรงประเด็น
เท่าที่ควร
สามารถอธิบาย
ข้อคิดได้อย่าง
สร้างสรรค์น้อย
มาก
สามารถนาข้อคิด
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ได้น้อยมาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วต้องออกเสียงให้ชัดเจน อ่านคาถูกต้อง เว้นวรรคตอนเหมาะสม นาเสียง
น่าฟัง สอดแทรกอารมณ์การอ่านให้สัมพันธ์กับเนือเรื่อง และต้องมีมารยาทในการอ่าน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๑๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนื้อหา
5 1. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์
1. นักเรียนดูวีดิทัศน์และ
ขั้นนา
นาที สถานการณ์การอ่านออกเสียง สังเกตสถานการณ์การอ่าน
1. ความหมายและ
บทร้อยแก้วของนักเรียน ๒
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
หลักการอ่านออกเสียง
คน ดังนี
บทร้อยแก้ว
- คนที่ 1 อ่านออกเสียง
2. การอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วไม่ถูกต้อง
บทร้อยแก้ว
- คนที่ 2 อ่านออกเสียง
3. มารยาทในการอ่าน
บทร้อยแก้วถูกต้อง
และให้นักเรียนสังเกต
การอ่านของนักเรียนทังสองคน
2. ครูให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นและตอบคาถาม
ครู : นักเรียนคิดว่าการอ่าน
ของใครเหมาะสมตาม
หลักการอ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้ว

2. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
และตอบคาถาม
นักเรียน : การอ่านของคนที่
2 เหมาะสมและถูกต้องตาม
หลักการอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้ว

สื่อการเรียนรู้
วีดิทัศน์
สถานการณ์
การอ่าน
ออกเสียง
บทร้อยแก้วของ
นักเรียน ๒ คน
เวลา 1 นาที

การประเมิน
การเรียนรู้
สังเกตและฟัง
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว
ได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : แจ้งจุดประสงค์
นักเรียน : สนทนากับครูแล้ว
การเรียนรู้ และเชื่อมโยงเข้าสู่ ครูนาเข้าสูบ่ ทเรียน
บทเรียนการอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้ว
25 2. ครูให้นักเรียนอภิปราย
2. นักเรียนอภิปรายความ
นาที เกี่ยวกับความหมายและ
หมาย และหลักการอ่านออก
หลักการอ่านออกเสียงบท
เสียงบทร้อยแก้วตามความ
ร้อยแก้วจากใบความรู้ที่ ๑
เข้าใจและเพิ่มเติมจากใบ
หลังจากที่นักเรียนอภิปราย ความรู้
ภายในกลุ่มเสร็จ ครูถาม
นักเรียนว่า

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ใบความรู้ที่ ๑ สังเกตการตอบ
เรื่อง การอ่าน
คาถามของ
ออกเสียง
นักเรียน
บทร้อยแก้ว

ครู : จากการอภิปรายกลุ่ม
นักเรียนสรุปความหมายและ
หลักการอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วได้หรือไม่
อย่างไร

นักเรียนตอบคาถามครู โดย
สามารถตอบได้จากการอ่าน
ใบความรู้ที่ ๑ หรือตาม
ความเข้าใจของนักเรียน

3. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่
1 โดยมอบหมายให้นักเรียน
ไปทาเป็นการบ้าน

3. นักเรียนเก็บใบงานที่ 1 ไป 2. ใบงานที่ 1
ทาเป็นการบ้าน จากนันนามา การอ่าน
ส่งให้ครูตรวจ
ออกเสียง
บทร้อยแก้ว

1. ประเมินใบ
งาน
(ประเมินด้าน K)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๑๗

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

2. อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วได้ (P)
3. มีมารยาทใน
การอ่าน (A)

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : นักเรียนอ่านคาชีแจงใน นักเรียน : มี/ไม่มี
ใบงาน แล้วมีข้อสงสัยจะ
สอบถามหรือไม่
4. ครูให้นักเรียนอ่านบทร้อย 4. นักเรียนทุกคนซักซ้อม
แก้วที่เป็นข้อความ ความยาว การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ประมาณ 5-8 บรรทัด จาก
สื่อ PPT พร้อมกัน

5. เมื่อนักเรียนอ่านจบ ครู
ถามนักเรียนในประเด็นของ
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ดังนี
- การอ่านถูกต้องตามอักขรวิธี
- การเว้นวรรคตอน เป็นต้น
15 6. ครูแจกบทร้อยแก้ว เพื่อให้
นาที นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วภายในกลุ่ม โดย
ฝึกอ่านภายในเวลาที่ครู
กาหนด
(ครูชีแจงกิจกรรมการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้วในสื่อ
PPT)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. สื่อ PPT
เรื่อง การอ่าน
ออกเสียงบท
ร้อยแก้ว

5. นักเรียนตอบคาถามและ
ร่วมกันวิเคราะห์การอ่าน
ข้างต้น

6. นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยแก้ว 1. สื่อ PPT
เรื่อง กล้วยไม้
เรื่อง การอ่าน
ออกเสียง
บทร้อยแก้ว
- บทร้อยแก้ว
เรื่อง กล้วยไม้
2. บทร้อยแก้ว

2. ประเมิน
การอ่าน
3. สังเกต
มารยาทใน
การอ่านของ
นักเรียน

๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
7. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทน 7. ตัวแทนนักเรียนออกมา
กลุ่มออกมาอ่านออกเสียง
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
บทร้อยแก้วเรือ่ ง กล้วยไม้
โดยครูแจกเกณฑ์การประเมิน
การอ่านออกเสียง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

เรื่อง คนบน
ต้นไม้

8. ครูสรุปการทากิจกรรม
8. นักเรียนสรุปการทา
- ประเมินการอ่าน
กิจกรรม
- ประเมินมารยาทในการอ่าน - ประเมินการอ่าน
- ประเมินมารยาทในการอ่าน
4.

ขั้นสรุป

5 1. ครูตังคาถามเพื่อสรุป โดย
นาที มีประเด็น ดังนี
- นักเรียนได้ความรู้อะไร
- รู้สึกอย่างไร
- ได้คุณธรรมเรื่องใด
- และจะนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างไร
2. ครูสรุปความรูจ้ ากบทเรียน
เป็นแผนผังความคิดในสือ่ PPT

1. นักเรียน : ได้ความรู้เรื่อง
หลักการอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้ว
มีมารยาทในการอ่าน มีความ
สามัคคีในการทางานกลุ่ม
และนาทักษะการอ่านไป
แสวงหาความรู้ในการเรียนวิชา
อื่น ๆ หรือการอ่านเรื่องทั่วไป
ในชีวิตประจาวัน
2. นักเรียนสรุปความรู้ในบทเรียน
ร่วมกับครูอกี ครังในสื่อ PPT

สื่อ PPT
เรื่อง การอ่าน
ออกเสียง
บทร้อยแก้ว

สังเกตและฟัง
จากการตอบ
คาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. วีดทิ ัศน์การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
4. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
5. แถบกระดาษสีสาหรับเขียนข้อความ
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
2. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วตามบทที่กาหนดเรื่อง ไกลกังวล และเรื่อง คนบนต้นไม้
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้ว

วิธีการ
- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน
- ตรวจใบงานที่ ๑
(ที่ให้นักเรียนทาเป็น
การบ้าน)

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
- ประเมินการอ่านออก
เสียงบทร้อยแก้ว เรือ่ ง
ไกลกังวล และคนบน
ต้นไม้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- มีมารยาทในการอ่าน
- สังเกตมารยาทในการ
อ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

เครือ่ งมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- ใบงานที่ ๑

ร้อยละ ๖๐
ขึนไป

- แบบประเมินการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว

ร้อยละ ๖๐
ขึนไป

- แบบประเมินตาม
เกณฑ์รบู ริค

ร้อยละ ๖๐
ขึนไป

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

ประเด็น
การประเมิน
๑. อักขรวิธี
๒. การแบ่งวรรค
ตอน

๔ (ดีมาก)
อ่านถูกต้องทุกคา
ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
แบ่งวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค

๓. บุคลิกภาพ
นั่งในท่าที่
ท่าทางในการอ่าน เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี
หรือ
ส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
๔. นาเสียงใน
นาเสียงชัดเจน
นุ่มนวล น่าฟัง
การอ่าน
สอดแทรกอารมณ์
สัมพันธ์กบั เนือหา
๕. มารยาท
ไม่อ่านเสียงดัง
ในการอ่าน
รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น
ขณะอ่าน และมี
สมาธิในการอ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
อ่านผิดไม่เกิน ๓ อ่านผิดไม่เกิน ๕
คา ออกเสียง ร ล คา ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด แบ่งวรรคตอนผิด
๑-๒ แห่ง
๓-๔ แห่ง

๑ (ปรับปรุง)
อ่านผิดมากกว่า
๕ คา
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง

นั่งในท่าที่
เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสมใช้
สายตามองกวาด
ส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย

นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสม ใช้นิวชี
ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร

นาเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟังเป็น
ส่วนใหญ่

นาเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟังเป็น
ส่วนน้อย

นาเสียงไม่ชัดเจน
ขาดความมั่นใจ
ในการอ่าน

ไม่อ่านเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น
ขณะอ่านและมี
สมาธิในการอ่าน
เป็นส่วนใหญ่

ไม่อ่านเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น ไม่
เล่นขณะอ่านและ
มีสมาธิในการอ่าน
บ้างเป็นบางครัง

อ่านเสียงดังและ
รบกวนผู้อื่นเป็น
บางครัง และขาด
สมาธิในการอ่าน

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึนไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึนไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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มารยาทในการอ่าน (๔)

นาเสียงในการอ่าน (๔)

บุคลิกภาพท่าทางใน
การอ่าน
(๔)

ชื่อ - สกุล
อักขรวิธี

ลาดับ
ที่

การแบ่งวรรคตอน (๔)

(๔)

แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
คาชี้แจง : ให้ครูเขียนคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วลงในช่องทีก่ าหนด ให้ตรงกับความเป็นจริง
สรุป
คิด
รวม เป็น
(๒๐) ร้อย ผ่าน ไม่
ผ่าน
ละ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
.........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

23

บทอ่าน การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

บรรยายโวหาร
เรื่อง กล้วยไม้
มีไม้ดอกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ กล้วยไม้ มีดอกที่สวยงามหลากสี เช่น สีแดง สีชมพู สีขาว
และสีม่วง เป็นต้น บางชนิดเกาะอยู่บนต้นไม้และหิน บางชนิดอยู่ตามพืนดิน คนส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้ใน
กระถางเพราะง่ายต่อการดูแล กลิ่นของกล้วยไม้บางชนิดหอมชื่นใจ บางชนิดมีกลิ่นจางลักษณะที่แตกต่าง
เช่นนีขึนอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ การผสมพันธุ์กล้วยไม้ มีการนามาผสมพันธุ์ใหม่ เพื่อให้ได้หลากหลายสายพันธุ์
และสีสันแปลกใหม่ ยามที่แสงแดดตกกระทบกับกล้วยไม้ในตอนเช้าจนถึงตอนสาย ๆ กลีบของดอกกล้วยไม้
จะแย้มบานสวยงาม
ดอกกล้วยไม้บางชนิดสามารถนามารับประทานได้ โดยนามาประกอบอาหาร เช่น ชุบแป้งทอดยาดอก
กล้วยไม้ วุ้นดอกกล้วยไม้ นอกจากนีกลิ่นของกล้วยไม้ที่หอมสดชื่นนัน ยังสามารถนาไปสกั ดเป็นหัวเชือ
นาหอมได้ และยังมีสรรพคุณทางยา เช่น รักษาแผลในกระเพาะอาหาร แก้ปัญหาประจาเดือน รักษาโรค
ติดเชือทางเดินปัสสาวะ บรรเทาอาการท้องผูก ทังยังมีการเพาะปลูกไว้ขาย นาไปไหว้พระประดับตกแต่งตาม
งานต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม กล้วยไม้จึงถือเป็นพืชที่มีประโยชน์ และเหมาะแก่การปลูกไว้ที่บ้านหรือที่สวน
ก็ได้
เรียบเรียงโดย ครูชลภักดิ์ คงกาเนิด โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

พรรณนาโวหาร
คนบนต้นไม้
เขาใช้แขนยันพืนดิน อาการเหนื่อยอ่อน กลิ่นนาฝนบนใบหญ้าและกลิ่นไอดินโซยเข้าจมูกวาบหวิว
อยากให้มีใครซักคนผ่านมาพบ เพื่อพาเขากลับไปหาหมอในหมู่บ้าน มดหลายตัวเดินสวนขบวนผ่านไปมา
มันไม่มี ทีท่าจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อย เขามองดูมันอย่างเลื่อนลอยทาไมมัน จึงเฉยเมยกับฉัน มันคงรู้
แน่ฉันอยากให้มันเป็นคนจริง ๆ ฉันจะต้องกลับบ้านให้ได้ เขาคิดพลางเหม่อมองดูยอดสนของหมู่บ้านหาด
เสียว เห็นอยู่ไม่ไกลดวงอาทิตย์สีแดงเข้มกาลังคล้อยลงเหนือยอดไม้ทางทิศตะวันตก
(นิคม รายวา : คนบนต้นไม้)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ ๑ เรือ่ ง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
บทร้อยแก้ว เป็นข้อเขียนที่นาคาและสานวนมาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือเรื่องราวที่สละสลวยด้วย
กระบวนการเขียนแบบต่าง ๆ เช่น บรรยาย พรรณนา อธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา ฯลฯ ทาให้ผู้อ่านเกิดความรูส้ กึ
คล้อยตามหรือเกิดจินตนาการตามจุดประสงค์ของผู้เขียน
การอ่านร้อยแก้ว อ่านได้ทังออกเสียงและอ่านในใจ มีข้อควรปฏิบัติดังนี
๑. ศึกษาคาอ่านและความหมายของคาศัพท์ยากในบทอ่านให้เข้าใจก่อนอ่าน
๒ ฝึก อ่ านออกเสียงคาให้คล่อง ชัดเจนถูก ต้องตามอัก ขรวิธี เช่น คาประสม คาที่ มี ร ล และคา
ควบกลา อักษรนา คาพ้อง คาที่มี รร (ร หัน) ฯลฯ
๓. อ่านคล่อง ไม่อ่านติดขัดและตะกุกตะกัก หรือหยุดชะงัก โดยพยายามกวาดสายตาล่วงหน้าไปก่อน
และออกเสียงตามหลัง
๔. เว้นจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้อง รู้จักการเน้นคา ข้อความ เพื่อไม่ให้เข้าใจความหมายผิดไป
๕. เน้นท่ าทางในการอ่านให้ถูก ต้องเหมาะสม เช่น การจับหนังสือ ระยะการวางหนังสือห่างจาก
สายตา ท่ายืน การมองผู้ฟัง ฯลฯ
๖. เข้าใจความหมายของข้อความที่อ่านโดยจับใจความสาคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียด หรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่อ่าน
๗. อ่านเสียงดังพอประมาณ ชัดเจน ไม่ตะโกน นาเสียงต้องได้อารมณ์และความรู้สึกตามใจความของ
เรื่อง เช่น
- อ่านข้อความเชิงบรรยาย ควรใช้เสียงธรรมดาหรือเสียงพูด เว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง เน้นคาบางคา
และบางตอนให้หนักแน่น
- อ่านข้อความเชิงพรรณนา ควรใช้เสียงธรรมดาเหมือนเสียงพูด แต่เพิ่มนาเสียงให้นุ่มนวล อ่อนโยน
หรืออื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อความที่เป็นการพรรณนา
- อ่านข้อความเชิงอธิบาย ควรใช้เสียงธรรมดา เว้นจังหวะเป็นข้อ ๆ เน้นจังหวะการทาความเข้าใจ
ขันตอนต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมีการอ่านลักษณะนีมาก เช่น การอ่านฉลากยา คู่มือวิธีใช้เครื่องใช้ต่าง ๆ วิธี
อ่านและใช้หนังสือ ฯลฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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มารยาทในการอ่าน
มารยาทในการอ่านหนังสือในที่สาธารณะ มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี
๑. ไม่เสียงดังรบกวนผู้อื่น
๒. ไม่เล่นกันในขณะอ่าน
๓. นั่งสารวม เหมาะสมขณะอ่าน
๔. ไม่ทาลายหนังสือ หรือทาหนังสือชารุด
๕. ไม่ชะโงกหน้าไปยังหนังสือขณะที่ผู้อื่นอ่านอยู่
๖. ไม่ย้ายหนังสือหรือแอบซ่อนหนังสือเพื่อให้ประโยชน์เฉพาะตน ทาให้ผู้อื่นไม่สามารถหาจากชัน
หนังสือได้
๗. ปฏิบัติตามระเบียบการยืมหนังสือกรณีที่อนุญาตให้ยืมได้
(เรียบเรียงจากหนังสือเรียน รายวิชาพืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชัน ป.๕)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง : ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี
๑. ร้อยแก้ว คืออะไร
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๒. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วมีหลักการอ่านและมารยาทในการอ่านอย่างไรบ้าง
(เขียนสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด)

๓. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากบทอ่านทีก่ าหนดข้างต้นตามหลักการอ่าน จากนันสนทนา
เกี่ยวกับใจความของเรื่อง

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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แนวคาตอบใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง : ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี
๑. ร้อยแก้ว คืออะไร...ร้อยแก้วเป็นข้อเขียนที่นาคามาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือเรื่องราวซึ่งมีแบบต่าง ๆ
เช่น บรรยาย พรรณนา อธิบาย คาสั่ ง ข้อแนะนา ฯลฯ หรืออาจเรียกร้อยแก้วสัน ๆ ตามความเข้าใจ
“ความเรียง”
๒. การอ่ า นออกเสี ย งบทร้ อ ยแก้ ว มี ห ลั ก การอ่ า นและมาร ยาทใ นการอ่ านอ ย่ า ง ไร บ้ า ง
(เขียนสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิด)
อ่านออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้อง
เสียงดังฟังชัดเจน โดยเฉพาะ
คาที่มี ร ล และคาควบกลา

อ่านคาให้ถูกต้องตามอักขรวิธี เช่น
คาประสม คาควบกลา คาที่มี
อักษรนา คาพ้อง คาที่มี รร (ร หัน)

หลักการอ่าน
และมารยาทในการ
อ่าน
เว้นจังหวะ วรรคตอนให้ถูกต้อง
เหมาะสม รู้จักการเน้นคาเพื่อไม่ให้
เข้าใจความหมายผิดไป

อ่านให้คล่องแคล่ว ไม่ตะกุกตะกัก มี
บุคลิกภาพ ท่าทางในการอ่านที่
สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม

๓. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากบทอ่านที่กาหนดข้างต้นตามหลักการอ่าน จากนันสนทนา
เกี่ยวกับใจความของเรื่อง
วั ง ไกลกั ง วล เป็ นวั ง ของพระบาทสมเด็ จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หั ว ซึ่ ง อยู่ ใกล้ธรรมชาติที่ สวยงาม
พระตาหนักในวังไกลกังวลมีนามคล้องจองกันคือ พระตาหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม และเอมปรีดี
มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม รวมทังจัดตังโรงเรียนไกลกังวลขึนเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านออกเสียงบทร้อ ยกรองต้อ งอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้อ งตามอัก ขรวิธีและฉันทลัก ษณ์
การอ่านบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะต้องรู้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียงหรือหลบเสียง เสียงไม่เบาหรือดัง
เกินไป รู้จักเน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
- การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๒๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วธิ ี จํานวน 10 ชัว่ โมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง จํานวน 1 ชั่วโมง
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
1.

2.

ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายและ
หลักการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง
2. การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง
3. มารยาทในการอ่าน

ขั้นนํา

จุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูให้นกั เรียนดูวีดิทัศน์
1. นักเรียนดูวีดิทัศน์และ
นาที การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง สังเกตสถานการณ์การอ่าน
และให้นักเรียนสังเกตการอ่าน ออกเสียงบทร้อยกรอง
ของนักเรียนทั้งสองคน

2. นักเรียนตอบคําถาม โดย
ตอบในสิ่งที่ได้จากการสังเกต
ในวีดิทัศน์
นักเรียน : เป็นการอ่านร้อย
กรอง
นักเรียน : เป็นการอ่านทํานอง
เสนาะ
3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียน นักเรียน : เป็นการอ่านออก
เสียง
รู้และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
30 1. ครูถามนักเรียน ดังนี้
นาที ครู : นักเรียนเคยฟังบทร้อยกรอง - พระอภัยมณี ตอน กําเนิด
เรื่องใดมาบ้าง ในตอนที่ศึกษา สุดสาคร
2. ครูถามคําถาม ดังนี้
ครู : การอ่านในวีดิทัศน์เป็น
การอ่านลักษณะใด

สื่อการเรียนรู้
1. วีดิทัศน์
การอ่าน
ออกเสียง
บทร้อยกรอง

การประเมิน
การเรียนรู้
สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

2. สื่อ PPT
เรื่อง การอ่าน
ออกเสียงบท
ร้อยกรอง

1. สื่อ PPT
เรื่อง การอ่าน
ออกเสียง

สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

1. บอกหลักการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยกรอง
ได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- ปากเป็นเอก เลขเป็นโท
2. ครูสนทนาแลกเปลี่ยน
หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
2. นักเรียนร่วมกันสนทนา
ความหมายของบทร้อยกรอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับความหมายของบท
ร้อยกรอง
3. ครูนาอภิปรายความรู้ด้วย
การให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ
หลักการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรองจากใบความรูท้ ี่ ๒
ว่ามีหลักการอ่านอย่างไรบ้าง

3. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ความรู้ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ
หลักการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรองว่ามีหลักการอ่าน
อย่างไรบ้าง จากใบความรู้ที่ ๒

4. ครูถามคาถาม ดังนี้
- จากการอภิปราย นักเรียนได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยกรองอย่างไร
บ้าง

4. นักเรียนตอบคาถาม โดย
สรุปประเด็นหลักการอ่านออก
เสียงบทร้อยกรองเป็นข้อ ๆ
เช่น
- อ่านออกเสียงให้ชัดเจนและ
ถูกต้องตามอักขรวิธี
- อ่านเว้นจังหวะวรรคตอนให้
ถูกต้องตามลักษณะของบท

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

บทร้อยกรอง

2. ใบความรู้ที่ ๒ สังเกตการตอบ
เรื่อง การอ่าน คาถามของ
นักเรียน
ออกเสียงบท
ร้อยกรอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๓๑

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

2. อ่านออกเสียง
บทร้อยกรองได้
3. มีมารยาทใน
การอ่าน

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ร้อยกรองแต่ละประเภท รู้จัก
ทอดจังหวะ เอื้อนเสียง หรือ
หลบเสียง
5. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 2 5. นักเรียนทาใบงานที่ 2
ข้อที่ 1-3
ข้อที่ 1-3
ครู : นักเรียนอ่านคาชี้แจงใน นักเรียน : มี/ไม่มี
ใบงานแล้วมีข้อสงสัยอะไรบ้าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. ใบงานที่ 2
เรื่อง การอ่าน
ออกเสียง
บทร้อยกรอง
4. สื่อ PPT
6. นักเรียนทุกกลุ่มเปลี่ยนกัน เรื่อง การอ่าน
6. ครูเฉลยใบงานที่ 2 ข้อที่
ตรวจใบงาน
ออกเสียง
1-3 บนสไลด์ PPT
บทร้อยกรอง
10 7. ครูให้แต่ละกลุ่มทากิจกรรม 7. นักเรียนทุกกลุ่มทา
1. บทร้อยกรอง
นาที “อ่านออกเสียง สาเนียงขับ
กิจกรรม “อ่านออกเสียง
ในใบงานที่ 2
ขาน”
สาเนียงขับขาน”
ข้อที่ 4
โดยการฝึกอ่านออกเสียงและ โดยการฝึกอ่านออกเสียงและ
ตอบคาถามจากบทร้อยกรอง ตอบคาถามจากบทร้อยกรอง
ในใบงานที่ 2 ข้อที่ 4
ในใบงานที่ 2 ข้อที่ 4

1. ประเมินใบ
งาน

(ครูขึ้นข้อความในสื่อ PPT:
(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง) ทากิจกรรมไปอย่างพร้อม ๆ
กัน)

2. สื่อ PPT

2. ประเมิน
การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง
3. สังเกต
มารยาทใน
การอ่าน

๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
8. ครูให้ตัวแทนนักเรียน/
8. นักเรียนที่เป็นตัวแทน
ตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านออก ออกมาอ่านออกเสียงบทร้อย
เสียงบทร้อยกรองให้เพื่อน ๆ กรองให้เพื่อน ๆ ทั้งต้นทาง
ทั้งต้นทางและปลายทางฟัง
และปลายทางฟัง จากนั้นสรุป
จากนั้นสรุปกิจกรรม
กิจกรรมร่วมกัน

5 1. ครูถามคาถามเพื่อนาสรุป
นาที ดังนี้
ครู : นักเรียนได้ความรู้อะไร
รู้สึกอย่างไร ได้คุณธรรมเรื่อง
ใด
และจะนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง
2. ครูสรุปความรูเ้ ป็นแผนผัง
ความคิดในสื่อ PPT

1. นักเรียนตอบคาถามตามสิ่ง
ที่ตนเองได้รับจากการเรียน
เช่น
- ได้รับความรู้เรื่อง การอ่าน
ออกเสียงบทร้อยกรอง
- การมีมารยาทในการอ่าน
2. นักเรียนสรุปความรู้ใน
บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ใน
สื่อ PPT

สื่อการเรียนรู้

สื่อ PPT
เรื่อง การอ่าน
ออกเสียง
บทร้อยกรอง

การประเมิน
การเรียนรู้

สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. วีดทิ ัศน์การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
2. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
4. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
- อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง

วิธีการ
1. สังเกตการตอบคาถาม
ของนักเรียน
2. ตรวจใบงานที่ 2

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
- ประเมินการอ่านออก
เสียงบทร้อยกรอง
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการอ่าน
- สังเกตมารยาทในการ
อ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมของ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร 1. การสังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
2. การตอบคาถาม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

1. คาถาม
2. ใบงานที่ 2

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยกรอง

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตมารยาท
ในการอ่าน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

1. แบบประเมินคาถาม
2. แบบประเมิน
การทางานกลุม่

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. อักขรวิธี
อ่านถูกต้องทุกคา
อ่านผิดไม่เกิน ๓
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา
ออกเสียง ร ล
คา ออกเสียง ร ล ออกเสียง ร ล ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
๒. อ่านถูกต้อง อ่านถูกต้องตาม
อ่านถูกต้องตาม
อ่านถูกต้องตาม
ตามฉันทลักษณ์ ลักษณะของคา
ลักษณะคา
ลักษณะคาประพันธ์
ประพันธ์ แบ่งวรรค ประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ตอนถูกต้องทุกวรรค แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง
ผิด ๑-๒ แห่ง
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางใน
การอ่าน
๔. น้าเสียง
ในการอ่าน
๕. มารยาท
ในการอ่าน

๑ (ปรับปรุง)
อ่านผิดมากกว่า
๕ คา

อ่านไม่ถูกต้อง
ตามลักษณะคา
ประพันธ์ และ
แบ่งวรรคตอน
ผิดมากกว่า ๔
แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม นั่งในท่าที่เหมาะสม นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสมใช้นิ้วชี้
ใช้สายตามองกวาด ใช้สายตามองกวาด ใช้สายตามองกวาด
ตามตัวอักษร
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ ตัวหนังสือ ถูกต้อง ส่ายหน้าตาม
ตัวหนังสือถูกต้องเป็น และส่ายหน้า
เป็นส่วนใหญ่
ส่ายหน้าตาม
ส่วนน้อย
ตามตัวอักษร
ตัวอักษร
น้าเสียงชัดเจน
น้าเสียงชัดเจน
น้าเสียงชัดเจนขาด
น้าเสียงไม่
นุ่มนวลน่าฟัง
นุ่มนวล น่าฟังเป็น ความนุ่มนวลหรือ
ชัดเจน
สอดคล้องกับเรื่องที่ ส่วนใหญ่
สอดคล้องกับเรื่องที่ ขาดความมั่นใจ
อ่าน
อ่าน
ในการอ่าน
ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ไม่ส่งเสียงดัง
ส่งเสียงดังบ้างและ
ส่งเสียงดังและ
ผู้อื่นไม่เล่นในขณะ รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น เล่นในขณะอ่านเป็น เล่นในขณะอ่าน
อ่าน และมีสมาธิใน ขณะอ่าน
บางครัง้
การอ่าน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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มารยาทในการอ่าน (๔)

น้าเสียงในการอ่าน (๔)

บุคลิกภาพ
ท่าทางในการอ่าน (๔)

ชื่อ - สกุล
อักขรวิธี

ลาดับ
ที่

การแบ่งวรรคตอน
และฉันทลักษณ์ (๔)

(๔)

แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
คาชี้แจง ให้ครูเขียนคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองลงในช่องทีก่ าหนดให้ตรงกับความเป็นจริง
สรุป
รวม คิดเป็น
(๒๐) ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
12
13
14
15
รวม
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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ใบความรู้ที่ 2 เรือ่ ง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
บทร้อยกรอง คือ ถ้อยคาที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบถูกต้องตามข้อกาหนดฉันทลักษณ์
กลอนสุภาพ คือ กลอนที่วรรคหนึ่งมีจานวนคาระหว่าง 7-9 คา
สาหรับการอ่านออกกเสียงบทร้อยกรองนั้น ก่อนอ่านควรศึกษาประเด็นต่อไปนี้ เพื่อให้สามารถอ่านได้ถูกต้อง
1. คาศัพท์ยากในบทร้อยกรอง ต้องศึกษาคาอ่านและความหมายให้เข้าใจก่อน
2. รูปแบบของบทร้อยกรอง ต้องศึกษาประเภทของบทร้อยกรอง จานวนคาในวรรค
3. จังหวะการอ่าน ต้องศึกษาจังหวะการอ่านของบทร้อยกรองประเภทนั้น ๆ เพราะบทร้อยกรอง
ถ้ามี 7 คา ให้อ่านเป็น 2/2/3 ถ้ามี 8 คา ให้อ่านเป็น 3/2/3 ถ้ามี 9 คาให้อ่านเป็น 3/3/3

วิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมี 2 วิธี ดังนี้
1. อ่านออกเสียงปกติ คือ อ่านออกเสียงปกติเหมือนกับการอ่านบทร้อยแก้วทั่วไป แต่จะมีการเว้น
วรรค และเน้นจังหวะที่สัมผัสตามบทร้อยกรองแต่ละประเภท ซึ่งแตกต่างกัน
2. อ่านออกเสีย งเป็นทานอง คือ อ่านให้มี สาเนียงสูง ต่า หนัก เบา ยาว สั้น เอื้อนเสียง และเน้น
สัมผัสให้ชัดเจน ไพเราะ เสียงเป็นกังวาน แสดงอารมณ์ตามเนื้อหาของบทร้อยกรอง

หลักสาคัญในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
1. อ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธี
2. อ่านเว้นจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้องตามลักษณะของบทร้อยกรองแต่ละประเภท รู้จักทอดจังหวะ
เอื้อนเสียง หรือหลบเสียง
3. น้าเสียงไพเราะชัดเจน นุ่มนวลน่าฟัง เสียงไม่เบาหรือดังมากจนเกินไป
4. เน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง เช่น รัก ร่าเริง โกรธ เศร้า โดยใช้น้าเสียงให้เข้ากับ
สถานการณ์นั้น ๆ

มารยาทในการอ่าน
1. อ่านด้วยน้าเสียงสุภาพ เสียงดังพอประมาณ ไม่ตะโกนเสียงดัง
2. มีท่าทางที่สุภาพในการอ่าน บุคลิกภาพเรียบร้อย สง่างาม
3. ถ้าเป็นการนั่งอ่าน ควรนั่งหลังตรง ถ้าเป็นการยืน ควรยืนตรงด้วยท่าทางที่ สุภาพ
4. ถ้าเป็นการอ่านบทร้อยกรอง ควรอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
๑. บทร้อยกรอง คืออะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. การอ่านบทร้อยกรองอ่านได้กี่แบบ อะไรบ้าง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมีหลักการอ่านอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ให้นักเรียนฝึกอ่านบทร้ อยกรองที่กาหนด โดยทาเครื่องหมาย / (เครื่องหมายทับ) แบ่งจังหวะการอ่านให้
ถูกต้องและอ่านเป็นทานองเสนาะ
อันมนุษย์เปรียบได้เหมือนไม้ดอก
ยามที่ออกดอกสวยด้วยสีสัน
แต่อยู่คละระเกะระกะครัน
ด้วยต่างพันธ์ต่างต้นต่างที่มา
แม้ว่าเก็บดอกไม้มาเรียงร้อย
มาลัยน้อยก็งามเด่นเห็นคุณค่า
เหมือนคนที่มีวินัยไม่เฉยชา
ย่อมนาพาให้สังคมสุขร่มเย็น
(จากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒)
บทร้อยกรองเป็นคาประพันธ์ประเภท...................................................................................................................
แบ่งจังหวะการอ่านเป็น................................จังหวะ คือ.......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ....................................................นามสกุล..............................................ชั้น....................เลขที่.............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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แนวคาตอบใบงานที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้
๑. บทร้อยกรอง คือ บทร้อยกรองเป็นบทประพันธ์ที่ผู้แต่งคิดค้นประดิษฐ์เรียบเรียงถ้อยคา แต่ละวรรค แต่ละ
บทอย่างประณีตบรรจงตามลักษณะกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ ทาให้เกิดเสียง จังหวะ ลีลาที่งดงาม เกิดความ
ไพเราะและเพลิดเพลินไปกับน้าเสียงและเนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ
๒. การอ่านบทร้อยกรองอ่านได้กี่แบบ อะไรบ้าง
การอ่านบทร้อยกรอง สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ
2.1 อ่านออกเสียงปกติ คือ อ่านออกเสียงปกติเหมือนกั บการอ่านบทร้อยแก้วทั่วไป แต่จะมีการเว้น
วรรค และเน้นจังหวะกี่สัมผัสตามบทร้อยกรองแต่ละประเภท ซึ่งแตกต่างกัน
2.2 อ่านออกเสียงเป็นทานอง คือ อ่านให้มีส าเนียงสูง ต่า หนัก เบา ยาว สั้น เอื้อนเสียง และเน้น
สัมผัสให้ชัดเจน ไพเราะ เสียงเป็นกังวาน แสดงอารมณ์ตามเนื้อหาของบทร้อยกรอง
๓. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมีหลักการอ่านอย่างไร
หลักสาคัญในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
1. อ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธี
2. อ่านเว้นจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้องตามลักษณะของบทร้อยกรองแต่ละประเภท รู้จักทอดจังหวะ
เอื้อนเสียง หรือหลบเสียง
3. น้าเสียงชัดเจน นุ่มนวลน่าฟัง เสียงไม่เบาหรือดังมากจนเกินไป
4. เน้นเสียงแสดงอารมณ์ไปตามเนื้อเรื่อง เช่น รัก ร่าเริง โกรธ เศร้า โดยใช้น้าเสียงเข้ากับเหตุการณ์
นั้น ๆ
๔. ให้นักเรียนฝึกอ่านบทร้อยกรองที่กาหนด โดยทาเครื่องหมาย / แบ่งจังหวะการอ่านให้ถูกต้องและอ่านเป็น
ทานองเสนาะ
อันมนุษย์เปรียบได้เหมือนไม้ดอก
ยามที่ออกดอกสวยด้วยสีสัน
แต่อยู่คละระเกะระกะครัน
ด้วยต่างพันธ์ต่างต้นต่างที่มา
แม้ว่าเก็บดอกไม้มาเรียงร้อย
มาลัยน้อยก็งามเด่นเห็นคุณค่า
เหมือนคนที่มีวินัยไม่เฉยชา
ย่อมนาพาให้สังคมสุขร่มเย็น
(จากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒)
บทร้อยกรองเป็นคาประพันธ์ประเภท กลอนสุภาพ
แบ่งจังหวะการอ่านเป็น ๓ จังหวะ ๒ รูปแบบ คือ 3 – 3 – 3 และ 3 – 2 – 3

๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การคัดลายมือเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือ ต้องเขียนด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้อง สวยงามเป็นระเบียบ
ตามรูปแบบตัวอักษรไทย บ่งบอกลัก ษณะนิสัยของผู้เขียน ซึ่งมี ทั้งการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด ต้องมีมารยาทในการเขียนจึงจะทาให้การเขียนมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการคัดลายมือได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู้
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6. รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๔๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
5
1. หลักการคัดลายมือ
นาที
2. การคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด
3. มารยาทใน
การเขียน

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ครูนานักเรียนสนทนา
1. นักเรียนสนทนาร่วมกัน
เกี่ยวกับการคัดลายมือ แล้ว เกี่ยวกับการคัดลายมือ และ
ให้นักเรียนอ่านคาประพันธ์ อ่านคาประพันธ์ เรื่อง การ
เรื่อง การคัดลายมือ
คัดลายมือ
2. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่าง
2. นักเรียน ร่วมเลือก
ลายมือ ไม่ดี ดี ดีมาก ดีที่สุด ลายมือที่ชอบทีส่ ุด พร้อม
๔ ลายมือจากเพาเวอร์พอยท์ บอกเหตุผลการเลือก
หรือแผ่นชาร์ทที่เห็นได้ชัดเจน
3. ครูถามนักเรียน ว่าอยากมี
ลายมือแบบใด
3. นักเรียนตอบคาถาม
4. ครูแจ้งจุดประสงค์
อยากมีลายมือแบบสวยงาม
การเรียนรู้
ดีที่สุด
และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
4. นักเรียนทาความเข้าใจ
จุดประสงค์และเข้าสู่
บทเรียนด้วยกัน
25 ๑. ครูให้นักเรียนอ่านกลอน 1. นักเรียนสังเกตการคัด
นาที “หลักการคัดลายมือ”
ลายมือทัง้ 2 แบบ แล้ว
แสดงความคิดเห็นจาก

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. คาประพันธ์
เรื่อง การคัด
ลายมือ ในสื่อ
PPT

2. คาถาม

1. สื่อ PPT เรื่อง
การคัดลายมือ

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์เดิม

สื่อการเรียนรู้

2. นักเรียนตอบคาถาม เช่น
แบบที่ 1 มีความเหมาะสม
เป็นแบบอย่างได้ ส่วนแบบที่
2 ไม่เหมาะสม เพราะไม่
เป็นระเบียบ
1. บอกหลักการคัด
ลายมือได้

3. ครูนาอภิปรายความรู้
ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็น ดังนี้
- การคัดลายมือ
- ลักษณะของลายมือ
- หลักการคัดลายมือ
- รูปแบบตัวอักษร
- สมาธิระหว่างการคัด
4. ครูถามคาถาม ดังนี้
- จากการอภิปราย นักเรียน
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการคัด
ลายมืออย่างไรบ้าง
- ครูสรุปขึ้นใน PPT อีกครั้ง

3. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ความรู้ด้วยการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นที่ครู
กาหนดให้ โดยไล่ไปทีละ
ประเด็น
ตาม ประเด็นที่ 1 – ๕

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

2. ใบความรู้ที่ 3
และสื่อ PPT
3. กลอน
“หลักการคัด
ลายมือ”

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

4. นักเรียนตอบคาถาม โดย 4. สื่อ PPT เรื่อง - สังเกต
อาจสรุปประเด็นออกเป็น การคัดลายมือ การตอบคาถาม
ข้อ ๆ หรืออาจเป็นคาพูด
ของแต่ละกลุ่ม
สั้น ๆ ก็ได้
- นักเรียนอ่านที่ครูสรุปใน PPT

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๔๓

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. 2. คัดลายมือตัวบรรจง
ขั้นปฏิบัติ
15 5. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 5. นักเรียนทาใบงานที่ 3
เต็มบรรทัดได้
นาที 3 โดยคัดลายมือตัวเต็ม
โดยคัดลายมือตัวเต็มบรรทัด
3. มีมารยาทใน
บรรทัด
การเขียน
(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
(ครูขึ้นกิจกรรม : คัดลายมือ... ทากิจกรรมไปอย่างพร้อม ๆ
สื่อภาษาไทย ในสื่อ PPT)
กัน)

4.

ขั้นสรุป

6. ครูนาผลงานของนักเรียน
มาฉายให้ต้นทาง/ปลายทาง
ชมพร้อมกัน
จากนั้นสรุปกิจกรรม
5 1. ครูถามคาถามเพื่อนาสรุป
นาที ดังนี้
ครู : นักเรียนได้ความรู้อะไร
รู้สึกอย่างไร ได้คุณธรรมเรื่อง
ใดบ้าง และจะนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างไร
2. ครูขึ้นสรุปความรู้เป็น
แผนผังความคิดในสือ่ PPT

6. นักเรียนต้นทาง/
ปลายทางชมผลงานการคัด
ลายมือของเพื่อนและสรุป
กิจกรรมพร้อมกัน
1. นักเรียนตอบคาถามตาม
สิ่งที่ตนเองได้รบั จากการเรียน
เช่น
- ได้รับความรู้เรื่อง การคัด
ลายมือที่ดีและถูกต้องตาม
หลักการคัดลายมือ
- การมีมารยาทในการเขียน
2. นักเรียนสรุปความรู้ใน
บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ใน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
1. ใบงานที่ 3
- ประเมิน
เรื่อง การคัด
การคัดลายมือตัว
ลายมือ
บรรจงเต็ม
บรรทัด
2. สื่อ PPT เรื่อง - สังเกตมารยาท
การคัดลายมือ ในการเขียน
3. ใบงานที่ 3
ของนักเรียนที่คัด
ลายมือสวย
1. สื่อ PPT
- สังเกตการตอบ
- ตัวอย่าง
คาถามของ
การออกแบบ
นักเรียน
แผ่นป้ายสุภาษิต
คาคมสอนใจ

๔๔
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
สื่อ PPT
3. ครูมอบหมายให้นกั เรียน
ไปออกแบบแผ่นป้ายสุภาษิต
คาคมสอนใจ แล้วเขียนด้วย
ลายมือทีส่ วยงามตัวบรรจง
เต็มบรรทัด เป็นการบ้าน
(นาตัวอย่างให้ดู ๑ แผ่น) แล้ว
มานาเสนอหน้าชั้นเรียน
จากนั้นสามารถนาไปติดตาม
ต้นไม้ได้ กลายเป็นต้นไม้พูด
ได้หรือเรียกว่าต้นไม้ให้ข้อคิด

3. นักเรียนนาความรู้และ
ทักษะที่ได้ไปใช้ตามที่ครู
มอบหมายไปออกแบบแผ่น
ป้ายสุภาษิต คาคมสอนใจ
แล้วเขียนด้วยลายมือที่
สวยงามตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด เป็นการบ้าน แล้ว
มานาเสนอหน้าชั้นเรียน ใน
ชั่วโมงต่อไปจากนั้นสามารถ
นาไปติดตามต้นไม้ได้
กลายเป็นต้นไม้พูดได้หรือ
เรียกว่าต้นไม้ให้ข้อคิด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แบบการคัดลายมือทั้ง 2 แบบ
2. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การคัดลายมือ
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
4. สื่อ PPT เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
9. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
สิ่งทีต่ ้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการคัดลายมือ
- พิจารณาการตอบ
คําถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด - ตรวจการคัดลายมือ
ของนักเรียนในใบงานที่
3
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
1. มีมารยาทในการเขียน
1. สังเกตพฤติกรรม
2. รักความเป็นไทย
ของนักเรียน
2. ตรวจใบงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มุ่งมั่นในการทํางาน
- สังเกตพฤติกรรมของ
2. รักความเป็นไทย
นักเรียน
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมของ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

45

เครื่องมือทีใ่ ช้

เกณฑ์

- คําถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการคัด
ลายมือ

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรมของ ร้อยละ ๖๐
นักเรียน
ขึน้ ไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
คัดลายมือตัว
คัดลายมือตัวบรรจง
บรรจงเต็มบรรทัด เต็มบรรทัด ตาม
ตามรูปแบบที่
รูปแบบที่กาหนด
กาหนดบางส่วน
บกพร่องเป็นส่วน
บกพร่อง
ใหญ่
เขียนคา และเว้นวรรค เขียนคา และเว้น เขียนคา และเว้น
ตอนถูกต้องทุกคา
วรรคตอนถูกต้อง วรรคตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นส่วนน้อย
ตัวอักษรสม่าเสมอ
ตัวอักษรสม่าเสมอ ตัวอักษรไม่ค่อย
เรียบร้อย สวยงาม
เรียบร้อยสวยงาม สม่าเสมอ ผลงาน
ผลงานสะอาด ไม่มี
ผลงานสะอาด มี ไม่สะอาด มีรอยลบ
รอยลบขีดฆ่า
รอยลบขีดฆ่า ๑-๒ ขีดฆ่า ๓-๕ แห่ง
แห่ง
เสร็จตามเวลาที่
เสร็จช้ากว่าเวลา เสร็จช้ากว่าเวลา 1
กาหนด
30 นาที
ชั่วโมง

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. รูปแบบ คัดลายมือตัวบรรจง
ตัวอักษร
เต็มบรรทัดตาม
รูปแบบที่กาหนด
ทั้งหมด
๒. การเขียน
คาและวรรค
ตอน
๓. ความ
สะอาด เป็น
ระเบียบ
๔. เวลา
๕. มารยาท
ในการเขียน

มีสมาธิ และตัง้ ใจ
ในการเขียนอย่าง
สม่าเสมอ ไม่พูด ไม่
คุย และไม่เล่น
ระหว่างทางาน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๑ (ปรับปรุง)
คัดลายมือตัวบรรจง
เต็มบรรทัด ไม่
ถูกต้องตามแบบที่
กาหนด

เขียนคา และเว้น
วรรคตอนไม่ถูกต้อง
เป็นจานวนมาก
ตัวอักษรไม่
สม่าเสมอ
มีรอยลบขีดฆ่า
มากกว่า
๖ แห่ง
ไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนด และไม่ส่ง
งาน
ตั้งใจในการเขียน ตั้งใจในการเขียน
ไม่ตั้งใจในการเขียน
อย่างสม่าเสมอ ไม่ พอสมควร พูด คุย พูด คุย และเล่น
พูด ไม่คุย และไม่ และเล่นระหว่าง
ระหว่างทางาน
เล่นระหว่างทางาน ทางานเป็นบางครั้ง ตลอดเวลา
ต้องคอยตักเตือน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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มารยาทในการเขียน (4)

เสร็จตามเวลากําหนด (๔)

(๔)

(๔)
ความสะอาด
เป็นระเบียบ

ชื่อ-สกุล

การเขียนคํา
และวรรคตอน

ลําดับ
ที่

รูปแบบตัวอักษร

(๔)

แบบประเมินการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
คําชีแ้ จง ให้ครูเขียนคะแนนการประเมินการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ลงในช่องที่กําหนดให้
รวม
คะแนน
(๒๐)

คิด
เป็น
ร้อย
ละ

ดีมาก

ดี

สรุป
ผ่าน

ไม่ผ่าน

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก..........คน คิดเป็นร้อยละ..........................  ดี..........คน
คิดเป็นร้อยละ..................
 พอใช้..........คน คิดเป็นร้อยละ...........................  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

ใบความรู้ที่ 3 เรือ่ ง การคัดลายมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

49

50

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

มารยาทในการเขียนควรปฏิบตั ิ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ควรเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง เพือ่ ให้อ่านเข้าใจง่าย
ควรเขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพถูกต้องตามหลักภาษาไทย
ไม่ควรเขียนว่าร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย
เมื่อเขียนผิดควรใช้ยางลบ หรือน้ายาลบคาผิดลบให้สะอาด
ไม่ควรขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ หรือในที่ทหี่ ้ามเขียน
ควรเขียนในกระดาษทีม่ ีสีขาว สะอาด ไม่ยับ หรือฉีกขาด
ใช้หมึกปากกาสีดา หรือสีน้าเงิน ไม่ควรใช้หมึกปากกาสีฉูดฉาดในงานนาเสนอ
หากนางานเขียนของผูอ้ ื่นมาใช้ ควรเขียนอ้างอิงแหล่งทีม่ าให้ชัดเจน
มีความรับผิดชอบในงานเขียนของตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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กลอนหลักการคัดลายมือ
เขียนลายมือ
ตัวต้องตั้ง
จับดินสอ
สมุดวาง
ค่อยเขียนไป
ช่องไฟจัด
สระหรือ
ตั้งใจแน่

มีหลัก
ตรงแนบ
ปากกา
พลางเพ่ง
ให้งาม
วัดกะ
เครื่องหมาย
มีระเบียบ

รู้จักนั่ง
ถูกแบบอย่าง
ถูกท่าทาง
แล้วเล็งแล
ตามส่วนสัด
ระยะแน่
อย่าย้ายแปร
เรียบร้อยเอย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดบทร้อยกรอง ตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ

วันภาษาไทยแห่งชาติ
จากพระราชดารัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ ลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรว่า “ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ ชนิดหนึ่ง
คือ เป็นทางสาหรับแสดงความคิดความเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น
ฉะนั้นจึงจาเป็นต้องรักษาให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึง่ ต้องหวงแหน...” ซึ่งพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จ
พระราชดาเนินไปทรงเป็นประธานในการประชุมทางวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๐๕ จนเป็นเหตุให้ในเวลาต่อมา คณะรัฐมนตรีได้กาหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทย
แห่งชาติ”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…………………………
…………………………………..……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………..……………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………
..……………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……
………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………
………………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………
………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………
………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………
...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……
……………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………
……………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………
……………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………
……………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………
……………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………
……………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………
……………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………………
……………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………………………
……………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………………………………
……………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………………………………………
……………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………………………………………………

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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แนวคาตอบใบงาน ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

วันภาษาไทยแห่งชาติ

จากพระราชดารัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ ลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรว่า “ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง
คือ เป็นทางสาหรับแสดงความคิดความเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น
ฉะนั้นจึงจาเป็นต้องรักษาให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึง่ ต้องหวงแหน...” ซึ่งพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จ
พระราชดาเนินไปทรงเป็นประธานในการประชุมทางวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๐๕ จนเป็นเหตุให้ในเวลาต่อมา คณะรัฐมนตรีได้กาหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทย
แห่งชาติ”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…………………………
…………………………………..……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………..……………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………
..……………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……
………………………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………
………………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………
………………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………
………...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………
...…………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……
……………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………
……………………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………
……………………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………
……………………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………
……………………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………
……………………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………
……………………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………………
……………………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………………………
……………………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………………………………
……………………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………………………………………
……………..…….………………………………………………..……………………………………...……………………………………………………………………………………………

การตรวจคัดลายมืออยู่ในดุลพินจิ ของครูผสู้ อน
ครูผสู้ อนสามารถหารูปแบบตัวอักษรตามกระทรวงศึกษาธิการกาหนด หรือคัดลายมือให้นกั เรียน
ดูเป็นตัวอย่าง โดยเน้นตามรูปแบบตัวอักษรของศึกษาธิการที่กาหนด
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ตัวอย่างการคัดลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบ

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.catdumb.tv/20-perfect-thai-writing

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.pinterest.com/pin/615937686518166333

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๕๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การคัดลายมือเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือ ต้องเขียนด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้อง สวยงามเป็นระเบียบ
ตามรูปแบบตัวอักษรไทย บ่งบอกลัก ษณะนิสัยของผู้เขียน ซึ่งมี ทั้งการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ
ครึ่งบรรทัด ต้องมีมารยาทในการเขียนจึงจะทาให้การเขียนมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการคัดลายมือได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู้
การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วธิ ี จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จํานวน 1 ชัว่ โมง

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
5
1. หลักการคัดลายมือ
นาที
2. การคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด
3. มารยาทในการ
เขียน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ครูทบทวนการคัดลายมือ 1. นักเรียนร่วมกันทบทวน
ตามรูปแบบการเขียนตัว
การคัดลายมือตามรูปแบบ
อักษรไทยและนําเสนอตัวอย่าง การเขียนตัวอักษรไทยและ
การออกแบบแผ่นป้ายสุภาษิต ชื่นชมผลงานการออกแบบ
คําคมสอนใจ ด้วยลายมือที่ตัว แผ่นป้ายสุภาษิต คําคม
บรรจงเต็มบรรทัด จากงานที่ สอนใจด้วยลายมือที่ตัว
มอบหมาย จากงานครั้งที่แล้ว บรรจงเต็มบรรทัด
2. ครูถามคําถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดว่าการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
แตกต่างจากการคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัดอย่างไรและ
อย่างไหนยากกว่ากัน

สื่อการเรียนรู้

2. นักเรียนตอบคําถาม เช่น คําถามอยู่ในสือ่
PPT
- ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
จะต้องคัดให้เต็มบรรทัด ใช้
เนี้อที่กระดาษมากกว่า คัด
ยากกว่าแบบครึ่งบรรทัด
- ตัวครึ่งบรรทัด คัดเพียง
ครึ่งบรรทัดเท่านั้น ใช้เนี้อที่
กระดาษน้อยกว่า คัดง่าย
กว่าแบบเต็มบรรทัด

การประเมิน
การเรียนรู้

1. สังเกต
การตอบคําถาม
ของนักเรียน
2. ดูจากผลงาน
การออกแบบ
แผ่นป้ายสุภาษิต
คําคมสอนใจ
ด้วยลายมือที่ตัว
บรรจงเต็ม
บรรทัด ตามที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๕๗

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการคัด
ลายมือได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูแจ้งจุดประสงค์
3. นักเรียนทําความเข้าใจ
การเรียนรู้ และเชื่อมโยงเข้าสู่ จุดประสงค์และเข้าสู่
บทเรียนด้วยกัน
บทเรียน
25 1. ครูให้นกั เรียนดูตัวอย่าง
1. นักเรียนวิเคราะห์
1. รูปภาพ
นาที ผลงานการคัดลายมือตัวบรรจง การเขียนตัวอักษรจาก
คัดลายมือ
ครึ่งบรรทัดที่ได้รับรางวัลของ ผลงานการคัดลายมือตัว
อยู่ในสื่อ PPT
นักเรียนระดับประถมศึกษา
บรรจงครึ่งบรรทัดของ
จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์
นักเรียนระดับประถมศึกษา
การเขียนตัวอักษร
ที่ได้รับรางวัล
2. จากนั้นครูถามว่า
ครู : นักเรียนคิดวิเคราะห์
2. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
ลายมือและตัวอักษรได้อย่างไร - ตัวอักษรสวยงาม เป็น
บ้าง
ระเบียบ น่ามีลายมือสวย
แบบนี้ อยากคัดได้บ้าง
3. ครูนําอภิปรายความรู้ใน
ประเด็นการคัดลายมือตัว
3. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
บรรจงครึ่งบรรทัด
ความรู้เกี่ยวกับการคัด
ดังนี้
ลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
- คัดด้วยลายมือที่สวยงาม และวิเคราะห์หลักการคัด
ลายมือจากใบความรู้ที่ 4
- ตัวอักษรหัวกลม

การประเมิน
การเรียนรู้
มอบหมาย

2. คําถามอยู่ใน - สังเกตการตอบ
สื่อ PPT
คําถามของ
นักเรียน
3. ใบความรู้ที่ 4 - สังเกตการตอบ
เรื่อง การคัด
คําถามของ
ลายมือ
นักเรียน
4. สื่อ PPT เรื่อง
การคัดลายมือ

๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

2. คัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัดได้
3. มีมารยาทในการเขียน

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ตัวอักษรตั้งตรง
- เว้นช่องไฟสม่าเสมอ
- เขียนด้วยตัวครึ่งบรรทัด
- เว้นวรรคตอนให้เหมาะสม
กับขนาดตัวอักษรเป็นต้น
4. ครูถามคาถาม ดังนี้
4. นักเรียนตอบคาถาม โดย
- จากการอภิปราย นักเรียนได้ อาจสรุปหลักการคัดลายมือ
ข้อสรุปเกี่ยวกับการคัดลายมือ เป็นข้อ ๆ หรืออาจเป็น
ตัวบรรจงครึง่ บรรทัดอย่างไร คาพูดสั้น ๆ ก็ได้
บ้าง
- ครูสรุปขึ้นใน PPT อีกครั้ง
- นักเรียนร่วมกันสรุปในสือ่
PPT
15 5. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 4 5. นักเรียนทาใบงานที่ 4
1. ใบงานที่ 4
นาที การคัดลายมือตัวครึ่งบรรทัด การคัดลายมือตัวครึ่งบรรทัด การคัดลายมือตัว
เรื่อง “ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทย เรื่อง “ในโลกนี้มีอะไรเป็น บรรจงครึง่ บรรทัด
แท้”
ไทยแท้”
(ครูขึ้นกิจกรรม : คัดลายมือ...
สื่อภาษาไทย ในสื่อ PPT)

(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ทากิจกรรมไปอย่างพร้อม ๆ
กัน)
6. ครูนาผลงานของนักเรียนมา 6. นักเรียนต้นทาง/
ฉายให้ต้นทาง/ปลายทางชม
ปลายทางชมผลงานการคัด

2. สื่อ PPT
ขึ้นจอสไลด์
ใบงานที่ 4 ของ
นักเรียนที่ลายมือ

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของแต่ละกลุ่ม

- ประเมิน
การคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่ง
บรรทัด
(ประเมินด้าน P)
- สังเกตมารยาท
ในการเขียน
(ประเมินด้าน A)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๕๙

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
4.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
พร้อมกันจากนั้นสรุปกิจกรรม ลายมือของเพื่อนและสรุป
กิจกรรมพร้อมกัน
5 1. ครูถามคาถามเพื่อนาสรุป 1. นักเรียนตอบคาถามตาม
นาที ดังนี้
สิ่งที่ตนเองได้รบั จากการ
เรียน เช่น
ครู : นักเรียนได้ความรู้อะไร
รู้สึกอย่างไร ได้คุณธรรมเรื่อง - ได้รู้วิธีการคัดลายมือตาม
หลักการคัดลายมือ
ใดบ้าง และจะนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างไร
- การมีมารยาทในการเขียน
2. ครูขึ้นสรุปความรู้
2. นักเรียนสรุปความรู้ใน
เป็นแผนผังความคิดในสือ่ PPT บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ใน
สื่อ PPT

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

สวย
สื่อ PPT

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แบบการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดที่ได้รบั รางวัล
2. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การคัดลายมือ
3. ใบงานที่ 4 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึง่ บรรทัด
4. สื่อ PPT เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึง่ บรรทัด
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการคัดลายมือ
- พิจารณาจากการตอบ - คาถาม
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
- ตรวจการคัดลายมือ - แบบประเมินการคัด
บรรทัด
ของนักเรียนในใบงานที่ 4 ลายมือ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- มีมารยาทในการเขียน
1. สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรมของ
ของนักเรียน
นักเรียน
2. ตรวจใบงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มุ่งมั่นในการทางาน
- สังเกตพฤติกรรมของ - แบบประเมินคุณลักษณะ
2. รักความเป็นไทย
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - การสังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
สาคัญของผู้เรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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เกณฑ์ประเมิน : การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. ความ
คัดลายมือตัวบรรจง
ถูกต้องของ ครึง่ บรรทัด ตามรูปแบบ
รูปแบบ
ที่กาหนดทัง้ หมด
ตัวอักษร

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
คัดลายมือตัวบรรจง คัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด ตาม
ครึ่งบรรทัด ตาม
รูปแบบที่กาหนด รูปแบบที่กาหนด
บางส่วนบกพร่อง บกพร่องเป็นส่วนใหญ่

๒. การเขียน
คาและวรรค
ตอน
๓. ความ
สะอาด เป็น
ระเบียบ

เขียนคา และเว้นวรรค เขียนคา และเว้น
ตอนถูกต้องทุกคา
วรรคตอนถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
ตัวอักษรสม่าเสมอ
ตัวอักษรสม่าเสมอ
เรียบร้อย สวยงาม
เรียบร้อยสวยงาม
ผลงานสะอาด ไม่มี
ผลงานสะอาด มี
รอยลบขีดฆ่า
รอยลบขีดฆ่า ๑-๒
แห่ง
4. ความตรง ตัวหนังสือตรงเป็นแนว ตัวหนังสือตรงเป็น
ของตัว
เดียวกันทุกบรรทัด
แนวเดียวกันเป็น
หนังสือ
ส่วนใหญ่เกือบทุก
บรรทัด
5. มารยาท มีสมาธิ และตัง้ ใจ
ตั้งใจในการเขียน
ในการเขียน ในการเขียนอย่าง
อย่างสม่าเสมอ ไม่
สม่าเสมอ ไม่พูด ไม่คุย พูด ไม่คุย และไม่
และไม่เล่นระหว่าง
เล่นระหว่างทางาน
ทางาน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

๑ (ปรับปรุง)
คัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด ไม่
ถูกต้องตามแบบที่
กาหนด

เขียนคา และเว้น
วรรคตอนถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
ตัวอักษรไม่ค่อย
สม่าเสมอ ผลงาน
ไม่สะอาด มีรอยลบ
ขีดฆ่า ๓-๕ แห่ง

เขียนคา และเว้น
วรรคตอนไม่ถูกต้อง
เป็นจานวนมาก
ตัวอักษรไม่สม่าเสมอ
มีรอยลบขีดฆ่า
มากกว่า ๖ แห่ง

ตัวหนังสือตรงเป็น
แนวเดียวกันเป็น
บางส่วน

ตัวหนังสือไม่ค่อย
ตรงเป็นแนวเดียวกัน

ตั้งใจในการเขียน
พอสมควร พูด คุย
และเล่นระหว่าง
ทางานเป็นบางครั้ง

ไม่มีความตั้งใจ
ในการเขียน พูด คุย
และเล่นระหว่าง
ทางานตลอดเวลา
ต้องคอยตักเตือน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แบบประเมินการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
คาชี้แจง ให้ครูเขียนคะแนนการประเมินการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ลงในช่องที่กาหนดให้
การเขียนคาและวรรคตอน

ความสะอาดเป็นระเบียบ

เสร็จตามเวลาที่กาหนด

มารยาทในการเขียน

ชื่อ-สกุล

ความถูกต้องรูปแบบตัวอักษร

ลาดับ
ที่

สรุป

4

4

4

4

4

รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ..............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ..............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้ สอน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 4 เรือ่ ง การคัดลายมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

มารยาทในการเขียนควรปฏิบัติ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ควรเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย
ควรเขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพถูกต้องตามหลักภาษาไทย
ไม่ควรเขียนว่าร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย
เมื่อเขียนผิดควรใช้ยางลบ หรือน้ายาลบคาผิดลบให้สะอาด
ไม่ควรขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี้ หรือในที่ที่ห้ามเขียน
ควรเขียนในกระดาษที่มีสีขาว สะอาด ไม่ยับ หรือฉีกขาด
ใช้หมึกปากกาสีดา หรือสีน้าเงิน ไม่ควรใช้หมึกปากกาสีฉูดฉาดในงานนาเสนอ
หากนางานเขียนของผู้อื่นมาใช้ ควรเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน
มีความรับผิดชอบในงานเขียนของตนเอง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ตัวอย่างการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดที่ได้รบั รางวัล

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.winnews.tv/news/17867

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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ใบงานที่ 4 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด จากบทร้อยกรองที่กาหนด
ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้
ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้
ทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมา
เด็กตะโกนกึกก้องร้องเรียกแม่
ไม่มีต่างภาษามาปะปน
แม่อยากให้ลูกรักได้พักผ่อน
สาเนียงกล่อมร่ายร้องทานองไทย
พอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าโรงเรียน
ภาษาไทยนั้นได้พัฒนา
บ้างชอบอ่านถ้อยคาทานองเสนาะ
มีเสียงวรรณยุกต์ทุกทุกชั้น
ฉะนั้นหรือจะไม่ให้รักเจ้า
เกิดเป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมี

ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา
ใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคน
เริ่มใช้คาไทยแท้มาแต่ต้น
ทุกทุกคนก็สุขสบายใจ
ก็ไกวเปลให้นอนจนหลับใหล
ติดหูแต่สมัยโบราณมา
ได้เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษา
เป็นภาษาขีดเขียนให้เรียนกัน
ภาษาไทยไพเราะไม่แปรผัน
ขับร้องกันได้ง่ายคล้ายดนตรี
ภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรี
ของดีดีชื่อว่า "ภาษาไทย"
ผู้แต่ง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ชื่อเรื่อง

ชื่อ.........................................................นามสกุล...............................................ชั้น...............เลขที.่ ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๖๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การจับใจความสาคัญจากการอ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่ านจับใจความ เพื่อ วิเคราะห์เรื่องที่ อ่านเป็นการแยกแยะข้อเท็จจริงของสาระจากเรื่องที่ อ่าน
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุ มีผล สามารถทาให้เกิดทักษะที่ดี นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
จับใจความ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
๔. สาระการเรียนรู้
4.1 การอ่านจับใจความ
4.2 การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วธิ ี จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง การจับใจความสําคัญจากการอ่าน จํานวน 1 ชั่วโมง

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
5 1. ครูนํา ส.ค.ส. ของในหลวง ร.๙ 1. นักเรียนอ่าน ส.ค.ส. ของ
1 ขอบเขตเนื้อหา
นาที มาให้นักเรียนอ่าน (เพื่อการวิเคราะห์) ในหลวง ร.๙
1. การอ่าน
จับใจความสําคัญ
พรุ่งของวาน เรามุ่งดี ไม่หมกมุ่น
2. หลักการการอ่าน
วานของพรุ่ง เราเพียรดี
จับใจความสําคัญ
ไม่เกียจคร้าน
พรุ่งทั้งวาน ก็ย่อมดี มีสุขสันต์
ส.ค.ส. ปี ๒๕๓๕
หรือ
คิดก่อนพูด พูดแล้วทํา
ทําหลังคิด คิดก่อนทํา
ทําแล้วพูด พูดหลังคิด
ส.ค.ส. ปี ๒๕๔๐
2. ครูถามคําถาม ดังนี้
- บทอ่านนี้มีชอื่ ว่าอะไร
- เนื้อหากล่าวถึงสิ่งใด
- ความคิดหลักของบทอ่านนี้คือ
อะไร

2. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
- ส.ค.ส. ปี.........
- การกระทําในปัจจุบัน/การพูด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ส.ค.ส. ของ
ในหลวง ร.๙

คําถามอยู่ในสือ่ สังเกตการตอบ
คําถามของ
PPT
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๗๑

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
๑. บอกหลักการอ่าน
จับใจความ วิเคราะห์
แสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่านได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 3. นักเรียนทาความเข้าใจ
และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
จุดประสงค์และเข้าสู่บทเรียน
ด้วยกัน

25 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน เป็น 4
นาที คน โดยให้ร่วมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
การอ่านจับใจความสาคัญจาก
ใบความรู้ที่ 5 แล้วสรุปหลักการ
ลงในใบงานที่ 5 ตอนที่ ๑
2. จากนั้นครูถามว่า
ครู : นักเรียนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์จากการอ่านจับ
ใจความสาคัญอย่างไร
3. ครูอธิบายเนื้อหาเพิม่ เติม ดังนี้
- ความหมายของการอ่าน
วิเคราะห์ใจความสาคัญ
- หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่าน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยน 1. ใบความรู้ที่ 5
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับ
2. ใบงานที่ 5
ใจความสาคัญจากใบความรูท้ ี่ 5
และสรุปหลักการลงในใบงานที่
5 ตอนที่ ๑
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบ เช่น 3. คาถามอยู่
- เป็นการอ่านวิเคราะห์ แยกแยะ ในสือ่ PPT
เพื่อสรุปประเด็นสาคัญ
3. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์
สนทนา แสดงความคิดเห็นไป
ทีละประเด็นที่ครูอธิบาย

4. สื่อ PPT

1. สังเกต
การตอบคาถาม
ของแต่ละกลุ่ม

๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

4.

๒. จับใจความ
วิเคราะห์ และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่านได้
3. นําความรู้ทไี่ ด้ไป
ปรับใช้ในการดําเนิน
ชีวิต

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูนําเกม “ก หรือ ข”
4. นักเรียนเล่นเกม “ก หรือ ข” 5. สื่อ PPT
จํานวน 5 ข้อ มาให้นักเรียนเล่น ก่อนลงมือทําใบงาน
ก่อนเข้าสู่กิจกรรมในใบงานต่อไป

15 5. ครูให้นกั เรียนทําใบงานที่ 5
นาที ตอนที่ ๒
(ครูขึ้นกิจกรรมในสื่อ PPT :
การอ่านจับใจความ วิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่าน)

ขั้นสรุป

5. นักเรียนทําใบงานที่ 5 ตอนที่ 1. ใบงานที่ 5
๒
ตอนที่ ๒
2. สื่อ PPT
(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ทํากิจกรรมไปอย่างพร้อม ๆ กัน)

6. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
6. ครูนําผลงานของนักเรียนที่ทํา ชมผลงานของเพื่อนและสรุป
เสร็จแล้ว มาให้ต้นทาง/
กิจกรรมพร้อมกัน แล้วแสดง
ปลายทางชมพร้อมกัน แล้วแสดง ความคิดเห็นร่วมกัน ประเมินผล
ความคิดเห็นร่วมกัน ประเมินผล งานร่วมกัน จากนั้นสรุปกิจกรรม
งานร่วมกัน จากนั้นสรุปกิจกรรม
5 1. ครูถามคําถามเพื่อนําสรุป
1. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม
นาที ดังนี้
ตามสิ่งทีต่ นเองได้รับจากการเรียน
ครู : นักเรียนได้ความรู้อะไร
ในครั้งนีแ้ ละบอกแนวทาง
รู้สึกอย่างไร ได้คุณธรรมเรื่อง
การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ใดบ้าง และจะนําไปใช้ในชีวิต

การประเมิน
การเรียนรู้
2. สังเกต
การตอบ
คําถามของ
นักเรียน
1. ประเมินจาก
การตรวจใบงาน
2. สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน

สังเกตการตอบ
สื่อ PPT
เรื่อง การอ่าน คําถาม
จับใจความและ
วิเคราะห์แสดง
ความคิดเห็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

๗๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ประจาวันได้อย่างไร
2. ครูขึ้นสรุปความรู้
เป็นแผนผังความคิดในสือ่ PPT

2. นักเรียนสรุปความรู้ใน
บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ในสื่อ
PPT

สื่อการเรียนรู้
จากเรื่องที่อ่าน

การประเมิน
การเรียนรู้
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ส.ค.ส. ของในหลวง ร.๙ ปี ๒๕๓๕ หรือ ๒๕๔๐
2. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
3. ใบงานที่ 5 เรื่อง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
4. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
5. เกม “ก หรือ ข”
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 5 เรื่อง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีอ่ ่าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการอ่านจับใจความ
- ตรวจใบงานที่ 5
- ใบงานที่ 5 การอ่านจับ ร้อยละ ๖๐
สาคัญ
การอ่านจับใจความ ใจความและวิเคราะห์แสดง ขึ้นไป
และวิเคราะห์แสดง ความคิดเห็นจากเรื่องที่
ความคิดเห็นจากเรื่อง อ่าน
ที่อ่าน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนระบุใจความสาคัญจากเรือ่ ง - ตรวจใบงานที่ 5
- แบบประเมินการจับ
ร้อยละ ๖๐
ที่อ่าน
การอ่านจับใจความ ใจความสาคัญจาการอ่าน ขึ้นไป
และวิเคราะห์แสดง - การอ่านจับใจความและ
ความคิดเห็นจากเรื่อง วิเคราะห์แสดงความ
ที่อ่าน
คิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- นาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการ
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ดาเนินชีวิต
ของนักเรียน
ขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
ของนักเรียน
อันพึงประสงค์
ผ่าน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
2. ความสามารถในการคิด
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
3. ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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เกณฑ์ประเมิน : การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตอบคาถามจาก
ตอบคาถามผิด
ตอบคาถามผิด
เรือ่ งได้ถกู ต้องทุกข้อ ๒ ข้อ
ไม่เกิน ๓ ข้อ
บอกเนือ้ หาสาระ บอกเนือ้ หาสาระได้ บอกเนือ้ หาสาระ
ถูกต้องได้ใจความ ถูกต้องแต่วกวนบ้าง ได้ถูกต้อง แต่วกวน
ต่อเนื่อง
บอกข้อคิดของเรื่อง บอกข้อคิดของเรื่อง บอกข้อคิดของเรื่อง
ได้ตรงประเด็น
ได้ตรงประเด็น แต่ ได้ตรงประเด็น
และสมบูรณ์
ไม่ต่อเนื่องบ้าง
แต่วกวน
เล็กน้อย
๔. แสดงความ
เสนอความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น
คิดเห็นจากเรื่องที่ ด้วยเหตุผลและเป็น ด้วยเหตุผล
และแสดงเหตุผล
อ่าน
ประโยชน์
บ้าง
ประเด็น
การประเมิน
๑. การตอบคาถาม
จากเรื่องที่อ่านได้
๒. บอกใจความ
สาคัญจากเรื่องที่
อ่าน
๓. บอกข้อคิดที่ได้
จากเรื่องที่อ่าน

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก 5 คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามผิด
เกินกว่า ๓ ข้อ
บอกเนือ้ หา
สาระได้บ้างและ
วกวน
บอกข้อคิดของ
เรื่องได้บ้างแต่
วกวน
เสนอความ
คิดเห็น แต่ไม่
แสดงเหตุผล

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ชื่อ-สกุล

การจับใจความ
(๔ คะแนน)
การบอกข้อคิด
(๔ คะแนน)
การแสดงความคิดเห็น
(๔ คะแนน)
มารยาทในการอ่าน
(๔ คะแนน)

ลําดับ
ที่

การตอบคําถามจากเรื่อง
(๔ คะแนน)

แบบประเมินการอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อา่ น
คําชีแ้ จง ให้ครูเขียนคะแนนการจับใจความจากเรื่องที่อ่าน ลงในช่องประเด็นการประเมินตามที่กําหนดไว้
สรุป
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ
(๒๐)

ผ่าน

ดีมาก

พอใช้ ปรับปรุง

ดี

ไม่ผ่าน

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ..............
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 5 เรือ่ ง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การอ่านจับใจความสาคัญ

การอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิด ความคิดหลักของข้อความ หรือเรื่องที่อ่าน
เป็นข้อความที่ครอบคลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ ไว้ทั้งหมด
ใจความส าคัญ หมายถึง ใจความที่ส าคัญ และเด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่ นของย่อหน้าที่สามารถ
ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่น ๆ ในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้
ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอื่นออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยว ๆ ได้ โดยไม่ต้อง
มีประโยคอื่นประกอบ ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสาคัญเพียงประโยคเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน
๒ ประโยค
ใจความรองหรือพลความ (พน-ละ-ความ) หมายถึง ใจความหรือประโยคที่ ขยายความประโยค
ใจความสาคัญ เป็นใจความสนับสนุนใจความสาคัญให้ชัดเจนขึ้น อาจเป็นการอธิบายให้รายละเอียด ให้คา
จากัดความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอย่างถี่ถ้วน เพื่อสนับสนุนความคิด ส่วนที่มิใช่ใจความ
สาคัญ และมิใช่ใจความรอง แต่ช่วยขยายความให้มากขึ้น คือรายละเอียด

หลักพื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ

๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน
๒. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๓. เมื่ออ่านจบให้ตงั้ คาถามตนเองว่า เรื่องที่อ่าน มีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
๔. นาสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสาคัญใหม่ด้วยสานวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวย

วิธีจับใจความสาคัญ

วิธีการจับใจความมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความชอบว่าอย่างไร เช่น
- การขีดเส้นใต้
- การใช้สีต่าง ๆ กัน เพื่อแสดงความสาคัญมากน้อยของข้อความ
- การบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านจับใจความสาคัญที่ดี แต่ผู้ที่ย่อควรย่อด้วยสานวนภาษาและ
ส านวนของตนเองไม่ ค วรย่ อ ด้ วยการตั ดเอาข้ อความส าคั ญ มาเรีย งต่อ กั น เพราะอาจท าให้ ผู้ อ่านพลาด
สาระสาคัญบางตอนไปอันเป็นเหตุให้การตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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วิธีจับใจความสาคัญ

๑. อ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้า และค้นหาประโยคใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๒. ตัดส่วนที่ เป็นรายละเอียดออก เช่น ตัวอย่าง สานวนเปรียบเทียบ ตัวเลข สถิติ ตลอดจนคาถาม
หรือคาพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยาย
๓. สรุป ใจความส าคัญ ด้วยส านวนภาษาของตนเอง โดยเขียนให้เข้าใจให้ม ากที่ สุด เพื่อให้เนื้อหา
กระชับ

การพิจารณาตาแหน่งของใจความสาคัญ

ใจความสาคัญของข้อความ แต่ละย่อหน้าจะปรากฏ ดังนี้
๑. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้า
๒. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้า
๓. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า
๔. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า

ข้อสังเกต ในกรณีที่ใจความสาคัญหรือความคิดสาคัญ นั้น อาจอยู่รวมในความคิดย่อย ๆ โดยไม่มี
ความคิดที่เป็นประโยคหลัก หรือไม่มีประโยคหลักอยู่ตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้าย ผู้อ่านอาจจะสรุปขึ้น
เอง โดยการอ่านทั้งย่อหน้าแล้วสรุป
แหล่งที่มาข้อมูล : ปรับปรุงและเรียบเรียงมาจากเทคนิคการอ่านหนังสือให้เร็วและจับใจความได้
https://www.sites.google.com/site/technicalreading
การวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน เป็นการแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของเรื่องที่อ่าน
อย่างมีระบบ ผู้อ่านจะต้องอ่านจับใจความเนื้อหาของเรื่องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้วิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระความรู้ ข้อคิด และประโยชน์จากเรื่อง สามารถนาสิ่งที่ได้จากการอ่านไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 5 เรื่อง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1 สรุปหลักการอ่านจับใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดสรุปหลักการอ่านจับใจความสาคัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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ตอนที่ 2 เขียนระบุใจความสําคัญ
คําชีแ้ จง ให้นกั เรียนอ่านข้อความที่กําหนดให้แล้วเขียนประโยคที่เป็นใจความสําคัญให้ถูกต้อง
เมื่อจัดของขึ้นรถแล้ว พ่อขับรถพาเมฆและฝนมุ่งหน้าไปที่บ้านป้านิด พี่สาวของแม่ที่อําเภอปากช่อง
ซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่
ใจความสําคัญคือ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลุงสมชายขุดสระน้ําขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้ํา เพื่อรดต้นไม้ รดผัก เลี้ยงปลา และการเกษตรอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่ เพื่อเก็บไข่มาทําอาหาร

.

ใจความสําคัญคือ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
เมฆและฝนมีความสุขที่ได้มาเที่ยวบ้านป้านิด และหวังว่าจะได้มาเที่ยวที่นี่อีกบ่อย ๆ ได้สูดอากาศ
บริสุทธิ์ ได้ชื่นชมธรรมชาติ ได้กินอาหารที่ปลอดสารพิษ
ใจความสําคัญคือ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
มะนาวและแก้วตาตื่นตาตื่นใจกับสีสันของดอกไม้นานาชนิดที่อยู่รอบบ้านบนเนิน มีต้นไม้ที่ร่มรื่นอยู่
ทั่วบริเวณบ้าน
ใจความสําคัญคือ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ถ้าฝนตก เราไม่ควรไปเที่ยวน้ําตก เพราะอาจเป็นอันตรายจากน้ําที่ไหลแรงตามโขดหินและมีตะไคร่
น้ําทําให้ลื่นล้มได้
ใจความสําคัญคือ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ในแหล่งน้ําทุกแห่งไม่ว่าน้ําจืดหรือน้ําเค็ม สาหร่ายทุกชนิดมีความเท่าเทียมกัน สาหร่ายขนาดเล็ก
เป็นอาหารของลูกสัตว์น้ํา สาหร่ายขนาดใหญ่เป็นที่หลบภัยและวางไข่ แต่สิ่งสําคัญคือสาหร่ายทุกชนิด
ล้วนเป็นผู้ผลิตออกซิเจนให้สิ่งมีชีวิตอื่นได้หายใจ
ใจความสําคัญคือ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
การใช้ดินประสิวในอาหารมากเกินกําหนดจะทําให้เกิดพิษต่อทางเดินอาหาร มีอาการคลื่นไส้
อาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง อุจจาระเป็นเลือด ดินประสิวในอาหาร ยังทําให้เกิดสารชื่อไนโตรซามีน
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
(หนังสือส่งเสริมการอ่าน : กรมวิชาการ)
ใจความสําคัญคือ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ชื่อ..................................................... นามสกุล................................................ ชั้น.............เลขที่.............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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แนวคาตอบใบงานที่ 5 เรื่อง อ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตอนที่ 1 สรุปหลักการอ่านจับใจความสาคัญแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน
ให้ชัดเจน เพื่อเป็นการกาหนด
แนวทางในการอ่าน เพราะจะ
ทาให้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น
7. จัดทาแผนภาพความคิด
ของเรื่องที่อ่านให้ถูกต้อง

2. ศึกษาความหมายของคา
กลุ่มคา สานวนที่ไม่เข้าใจ
หลักการอ่าน
จับใจความสาคัญ

6. นาสิ่งที่สรุปได้มาเรียบ
เรียงใจความสาคัญใหม่
ด้วยสานวนของตนเอง

5. สังเกตประโยคที่แสดงให้เห็นว่า
เป็นใจความสาคัญ ซึ่งมักมีประโยค
อื่น ๆ มาอธิบายขยายความเข้าใจ

3. อ่านเรื่องราวให้เข้าใจ
และเก็บใจความสาคัญของ
แต่ละย่อหน้า
4. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคาถาม
ตนเองว่า เรื่องที่อ่าน มีใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อย่างไร
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ตอนที่ 2 เขียนระบุใจความสาคัญ
เมื่อจัดของขึ้นรถแล้ว พ่อขับรถพาเมฆและฝนมุ่งหน้าไปที่บ้านป้านิด พี่สาวของแม่ที่อาเภอปากช่อง
ซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่
ใจความสาคัญคือ........พ่อขับรถพาเมฆและฝนไปบ้านป้านิดที่อาเภอปากช่อง....................................
ลุงสมชายขุดสระน้าขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้า เพื่อรดต้นไม้ รดผัก เลี้ยงปลา และการเกษตรอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่ เพื่อเก็บไข่มาทาอาหาร
ใจความสาคัญคือ.........ลุงสมชายขุดสระน้าขนาดใหญ่เอาไว้กักเก็บน้า..............................................
เมฆและฝนมีความสุขที่ได้มาเที่ยวบ้านป้านิด และหวังว่าจะได้มาเที่ยวที่นี่อีกบ่อย ๆ ได้สูดอากาศ
บริสุทธิ์ ได้ชื่นชมธรรมชาติ ได้กินอาหารที่ปลอดสารพิษ
ใจความสาคัญคือ..........เมฆและฝน ได้มาเที่ยวบ้านป้านิด...................................................................
มะนาวและแก้วตาตื่นตาตื่นใจกับสีสันของดอกไม้นานาชนิดที่อยู่รอบบ้านบนเนิน มีต้นไม้ที่ร่มรื่นอยู่
ทั่วบริเวณบ้าน
ใจความสาคัญคือ.........มะนาวและแก้วตาตื่นตาตื่นใจกับสีสันของดอกไม้ที่อยู่รอบบ้าน……………….
ถ้าฝนตก เราไม่ควรไปเที่ยวน้าตก เพราะอาจเป็นอันตรายจากน้าที่ไหลแรงตามโขดหินและมีตะไคร่
น้าทาให้ลื่นล้มได้
ใจความสาคัญคือ..........ถ้าฝนตก เราไม่ควรไปเที่ยวน้าตก…………………………………………………………..

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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ในแหล่งน้าทุกแห่งไม่ว่าน้าจืดหรือน้าเค็ม สาหร่ายทุกชนิดมีความเท่าเทียมกัน สาหร่ายขนาดเล็ก
เป็นอาหารของลูกสัตว์น้า สาหร่ายขนาดใหญ่เป็นที่หลบภัยและวางไข่ แต่สิ่งสาคัญคือสาหร่ายทุกชนิด
ล้วนเป็นผู้ผลิตออกซิเจนให้สิ่งมีชีวิตอื่นได้หายใจ
ใจความสาคัญคือ..........สาหร่ายทุกชนิดล้วนเป็นผู้ผลิตออกซิเจนให้สิ่งมีชีวิตอื่นได้หายใจ...............
การใช้ดินประสิวในอาหารมากเกินกาหนดจะท าให้เกิ ดพิษต่อทางเดินอาหาร มีอาการคลื่นไส้
อาเจียน ปวดท้ อ ง ท้ อ งร่วง อุ จจาระเป็นเลือด ดินประสิวในอาหาร ยังท าให้เกิดสารชื่อไนโตรซามี น
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง
(หนังสือส่งเสริมการอ่าน : กรมวิชาการ)
ใจความสาคัญคือ...การใช้ดินประสิวในอาหารมากเกินกาหนดจะทาให้เกิดพิษต่อทางเดินอาหาร
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

บทอ่านเพิ่มเติม สาหรับครูโรงเรียนปลายทาง
เพือ่ พัฒนาการอ่านจับใจความและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจาเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทอง
หลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทอง
หลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 กรกฎาคม 2506

2. ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทาอย่างนั้นจึงจะได้รับความสาเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ
และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทา คือพูดจริงทาจริง จึงเป็นปัจจัยสาคัญใน
การส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 กรกฎาคม 2540

3. เศรษฐกิจพอเพียงจะทาความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่
ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทาโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2541

4. เมื่ อมีโอกาสและมี งานท าควรเต็ม ใจทา โดยไม่จาเป็นต้องตั้งข้อแม้ห รือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็น
เครื่องกีดขวาง คนที่ทางานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทาได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจ
ใส่ มีความขยัน และซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสาเร็จในงานที่ทาสูงขึ้น
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๘๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การจับใจความสาคัญจากการฟังและการดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรือ่ ง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงั และดู
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การฟังและดูเป็นการรับสารเข้าสู่สมอง ทาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น การฝึกรับสารด้วยการฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณเป็นทัก ษะที่ สาคัญ จะทาให้ผู้รับ สารมีความรู้ที่ ดี ถูกต้อง เหมาะสมและนาความรู้ที่ได้รับ พูด
นาเสนออกไปได้อย่างมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการจับใจความสาคัญจากการฟังและดูได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ตั้งคาถามและตอบคาถาม และสรุปใจความสาคัญจากเรื่องทีฟ่ ังและดูได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มารยาทในการฟังและการดู
๔. สาระการเรียนรู้
การจับใจความสาคัญจากการฟัง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วธิ ี จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง การจับใจความสําคัญจากการฟังและการดู จํานวน 1 ชั่วโมง
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนนักเรียนฟังและดู 1. คลิปวิดีโอ
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
5 1. ครูให้นกั เรียนฟังและดู
คลิปวิดีโอเรื่อง “แม่” และตอบ เรื่อง “แม่”
1. การฟัง
นาที คลิปวิดีโอเรื่อง “แม่” และ
คําถามร่วมกัน
ตอบคําถามร่วมกัน
2. หลักการจับ
ใจความสําคัญจาก
2. ครูตั้งคําถามเพื่อกระตุ้น 2. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
2. คําถามอยู่ใน
การฟัง
ความคิดของนักเรียน ดังนี้
สื่อ PPT
3. มารยาทในการฟัง
ครู : คลิปวิดีโอข้างต้นเกี่ยวกับ - เรื่อง แม่
ใคร
- ให้กําเนิดเรา เลี้ยงดูเรา ฯลฯ
ครู : แม่มีพระคุณอย่างไร
- รัก เพราะมีพระคุณต่อเรา
ครู : นักเรียนรักแม่หรือไม่
เพราะอะไร
3. ครูพูดแสดงความคิดเห็น 3. นักเรียนสนทนาและทํา
และสนทนาต่อไปว่า การที่ ความเข้าใจร่วมกัน
นักเรียนตอบคําถามได้นั้น
แสดงความนักเรียนเข้าใจ
และมีสมาธิเรื่องที่ฟังและดูจน

การประเมิน
การเรียนรู้
1. สังเกต
มารยาทในการฟัง
และการดูของ
นักเรียน
2. สังเกต
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการจับ
ใจความสําคัญจาก
การฟังและดูได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
สามารถตอบคําถามได้ถูกต้อง
ชัดเจน
4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
4. ครูแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้และเชื่อมโยงเข้าสู่ ด้วยกัน
บทเรียน
25 1. ครูแบ่งกลุม่ นักเรียน เป็น 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
นาที 4 คน โดยให้รว่ มกันอภิปราย อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้
แลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้
ความคิดเห็น ในประเด็นต่อไปนี้
- การฟังและดู
- การฟังและดู
- หลักการจับใจความสําคัญ - หลักการจับใจความสําคัญ
จากการฟังและดู
จากการฟังและดู
2. จากนั้นครูถามว่า
ครู : นักเรียนได้ข้อสรุป
อย่างไรบ้าง
จากนั้นครูแจกกระดาษ A4
ให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มสรุป
หลักการ
3. ครูให้นกั เรียนออกมา
นําเสนอหลักการจับใจความ

2. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
- ฟังเพื่อจับประเด็นสําคัญของ
เรื่องที่ฟังและดู
- เป็นการฟังและดูเพื่อค้นหา
ข้อคิด
จากนั้นนักเรียนทุกกลุ่มสรุป
หลักการลงในกระดาษ A4
3. นักเรียนออกมานําเสนอ
หลักการจับใจความสําคัญจาก

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ใบความรู้ที่ 6
2. คําถามอยู่
ในสื่อ PPT
3. กระดาษ A4

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

- ประเมิน
การบอกหลักการ

๙๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

2. ตั้งคําถามและตอบ
คําถาม และสรุป
ใจความสําคัญจาก
เรื่องที่ฟังและดูได้
3. มีมารยาทใน
การฟังและดู

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
สําคัญจากการฟังและดูทีละ การฟังและดูทีกลุ่ม (มาเฉพาะ
กลุ่ม โดยนําเสนอประเด็นที่ ตัวแทนกลุ่มเท่านั้น)
ต่างจากเพื่อนกลุ่มอื่นที่
นําเสนอไปแล้ว
4. นักเรียนร่วมกับครูสรุป
4. ครูพูดสรุปเพิ่มเติมว่า
การฟังจะควบคู่ไปกับการดู เพิ่มเติม
ดังนั้นควรตั้งใจฟังและดูอย่าง
มีมารยาท

15 5. ครูให้นกั เรียนทําใบงานที่
นาที 6 จากการฟังและดูคลิปวิดีโอ
นิทาน เรื่อง “ก่องข้าวน้อยฆ่า
แม่”

5. นักเรียนฟังและดูคลิปวิดีโอ
นิทาน เรื่อง “ก่องข้าวน้อยฆ่า
แม่” แล้วตั้งคําถามและตอบ
คําถามลงในใบงานที่ 6

(ครูขึ้นกิจกรรม : ตอบคําถาม (นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
จากการฟัง ในสื่อ PPT)
ทํากิจกรรม)
6. ครูนําผลงานของนักเรียน
ที่ทําเสร็จแล้ว มาให้ต้นทาง/
ปลายทางชมพร้อมกัน โดย
อ่านคําถามและตอบคําถาม
ของกลุ่มที่เป็นตัวอย่าง

6. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ชมผลงานของเพื่อนและสรุป
กิจกรรมพร้อมกัน แล้วแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน
ประเมินผลงานร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
จับใจความสําคัญ
(ประเมินด้าน K)

1. ใบงานที่ 6
2. วิดีโอนิทาน
เรื่อง ก่องข้าว
น้อยฆ่าแม่

- ประเมิน
ตั้งคําถามและ
ตอบคําถาม และ
สรุปใจความ
สําคัญจากเรื่องที่
ฟัง (ประเมินด้าน
P)
- สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน
(ประเมินด้าน A)

3. สื่อ PPT
ขึ้นจอสไลด์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
5 1. ครูถามคาถามเพื่อนามา 1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม สื่อ PPT
4.
นาที พูดเสนอข้อมูล ดังนี้
ตามสิ่งที่ตนเองได้รับจาก
ครู : นักเรียนได้ความรู้อะไร การเรียนในครั้งนี้และบอกแนว
รู้สึกอย่างไร ได้คุณธรรมเรื่อง ทางการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ใดบ้าง และจะนาไปใช้ใน
โดยการออกมาพูดเสนอข้อมูล
ชีวิตประจาวันได้อย่างไร
ตามจานวนที่เหมาะสมกับเวลา
ชีวิตประจาวัน โดยการออกมา
พูดเสนอข้อมูล ตามจานวนที่
เหมาะสมกับเวลา
2. ครูขึ้นสรุปความรู้เป็น
2. นักเรียนสรุปความรู้ใน
แผนผังความคิดในสือ่ PPT บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ในสื่อ
PPT

๙๑
การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการพูด
สรุปและตอบ
คาถามของ
นักเรียน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอเรื่อง “แม่”
2. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การจับใจความสาคัญจากการฟังและดู
3. ใบงานที่ 6 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถาม และสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
4. สื่อ PPT เรื่อง การจับใจความสาคัญจากการฟังและดู
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 6 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถาม และสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการจับใจความสาคัญ
จากการฟังและดู
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ระบุใจความสาคัญ ตั้งคาถาม
และตอบคาถามจากเรื่องที่ฟัง
และดู
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการฟังและดู
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- พิจารณาการตอบ
คาถามของนักเรียน

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ 6

- แบบประเมินการจับ
ร้อยละ ๖๐
ใจความสาคัญจากการฟัง ขึน้ ไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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เกณฑ์ประเมิน : การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความเข้าใจ
๒. การจับ
ใจความสาคัญ
3. การปฏิบัติ
ตามคาสั่ง
4. มารยาทใน
การฟัง การดู
และการพูด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
สามารถตอบคาถาม
หลังจากที่ฟังได้
ทั้งหมด
จับใจความสาคัญ
ของเนื้อหาได้
ทั้งหมด
ปฏิบัติตามคาสัง่
ได้ถูกต้องและ
คล่องแคล่ว
มีมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด
อยู่เสมอ จนเป็นนิสัย
สามารถประเมิน
และปรับปรุงตนเอง
ได้ รวมทั้งแนะนาให้
ผู้อื่นปฏิบัติด้วย

๓ (ดี)
สามารถตอบคาถาม
หลังจากที่ฟังได้
เป็นส่วนใหญ่
จับใจความสาคัญ
ของเนื้อหาได้เกือบ
ทั้งหมด
ปฏิบัติตามคาสัง่
ได้ถูกต้อง
แต่ค่อนข้างช้า
มีมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด
อยู่เสมอ จนเป็นนิสัย
สามารถประเมิน
และปรับปรุงตนเอง
ได้

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
หลังจากที่ฟัง
ได้น้อยมาก
จับใจความสาคัญ
ของเนื้อหาได้
น้อยมาก
ปฏิบัติตามคาสัง่
ปฏิบัติตามคาสัง่
ได้ไม่ค่อยถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
และค่อนข้างช้า
น้อยมาก
มีมารยาทในการฟัง มีมารยาทใน
การดู และการพูด
การฟัง การดู
เกือบตลอดเวลา แต่ไม่ และการพูด เป็น
สามารถประเมิน
บางเวลาและ
ตนเองเพื่อปรับปรุงข้อ รู้สึกตัวเมื่อมี
บกพร่องได้
ผู้แนะนา
ต้องให้ผู้อื่นแนะนา
๒ (พอใช้)
สามารถตอบคาถาม
หลังจากที่ฟัง
ได้เล็กน้อย
จับใจความสาคัญของ
เนื้อหาได้เล็กน้อย

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก 5 คะแนน (คะแนนรวม 80 หาร 4 จะได้ 20)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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มารยาทในการฟัง การดู
(๔ คะแนน)

การปฏิบัติตามคาสั่ง
(๔ คะแนน)

ชื่อ-สกุล

การรู้ความหมาย
(๔ คะแนน)

ลาดับ
ที่

ความเข้าใจ
(๔ คะแนน)
การจับใจความ
(๔ คะแนน)

แบบประเมินการจับใจความสาคัญจากการฟังและดู
คาชี้แจง ให้ครูเขียนคะแนนการจับใจความจากเรือ่ งทีฟ่ ัง ลงในช่องประเด็นการประเมินตามที่กาหนดไว้
สรุป
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ
(๒๐)

ผ่าน ไม่ผ่าน

ดีมาก

พอใช้ ปรับปรุง

ดี

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง ........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 6 เรือ่ ง การจับใจความสาคัญจากการฟังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การจับใจความสาคัญจากการฟังและดู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การจับใจความสาคัญจากการฟังและดู

การจับใจความสาคัญจากการฟังและดู เป็นการจับใจความสาคัญหรือข้อคิด หรือความคิดหลักของ
เรื่องที่ฟังและดู โดยใจความสาคัญนั้น จะเป็นสิ่งที่ครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดที่ฟังและดู
ใจความสาคัญ หมายถึง ใจความที่สาคัญที่สุด หรือเรียกว่า เป็นหัวใจหลักของเรื่องนั้นทั้งหมด เช่น
- การฟังและดูครูเล่านิทาน : ในนิทาน 1 เรื่องจะมีใจความสาคัญหรือความคิดหลักของเรื่อง อาจ
เป็นข้อความหรือประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของเรื่อง หรืออาจเป็นข้อคิดของเรื่อง
- การฟังและดูข่าว/เหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน : ในแต่ละวันเราจะได้ฟังและดูข่าวหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันซึ่งทาให้เราได้รู้และเป็นประสบการณ์นั้น ในเรื่องที่ได้ฟัง และดู มักจะมีความคิดหลัก
หรือที่เรียกว่า “ประเด็นหลัก” ของข่าว/เหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งจะทาให้เราเข้าใจภาพรวมได้โดยง่าย

หลักการจับใจความสาคัญจากการฟังและดู

๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการฟังและดูให้ชัดเจน
๒. ฟังและดูเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ พอเข้าใจ และเก็บประเด็นที่สาคัญ ๆ ของเรื่อง
๓. เมื่อฟังและดูจบให้ตงั้ คาถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมี “ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร”
๔. นาสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสาคัญใหม่ด้วยสานวนของตนเอง เพือ่ ให้เกิดความสละสลวย

จุดมุ่งหมายของการสรุปความจากการฟังและดู

การจับ ใจความสาคัญ จากเรื่องที่ฟั ง และดู แล้วนามาเรียบเรียงใหม่อย่างสั้น ๆ เพื่อให้รู้ว่าเป็นเรื่อง
อะไร โดยมี “ใคร ทาอะไร มีใครทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร” จุดมุ่งหมายของการสรุปความจากการฟังและ
ดูมีดังนี้
๑. เพื่ อการนาไปใช้ เช่น เพื่อ ข้อมู ลที่ ได้มาเขียนเรียงความ เพื่อช่วยทบทวนความรู้ ความคิด และ
ความจา เพื่อนาใจความสาคัญไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร ช่วยให้การฟังและการดูได้ผลดียิ่งขึ้น
๒. เพื่ อความเพลิดเพลิน ได้แก่ การรับสารเพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียด ไม่เน้น
ความสาคัญของเนื้อหาสาระ ไม่จาเป็นต้องมีสมาธิมากนักในการรับสาร
๓. เพื่อความจรรโลงใจ ได้แก่ การรับสารที่ก่อให้เกิดสติปัญญาหรือช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ผู้รับ
สารต้องมีวิจารณญาณที่จะเชื่อหรือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
๔. เพื่อประเมินผลและวิจารณ์ ได้แก่ การรับสารที่ต้องอาศัยความรู้อย่างละเอียด ถูกต้องในเรื่องที่จะ
ประเมินหรือวิจารณ์ นอกจากนั้น ต้องมีความเป็นธรรม ไม่มีอคติต่อผู้ส่งสารหรือตัวสาร
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กระบวนการฟังและการดูมี ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ขั้นได้ยินหรือเห็นเป็นขั้นต้นของการรับสาร เมื่อมีคลื่นเสียงมากกระทบกับโสตประสาทหรือได้เห็น
ภาพที่ปรากฏอยู่ในสายตา
๒. ขั้นพิจารณาแยกแยะเสียงที่ได้ยินหรือภาพที่เห็น ว่าเป็นเสียงอะไรหรือภาพอะไร คน สัตว์ สิ่งของ
หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
๓. ขั้นยอมรับ เป็นขั้นตอนที่ต่อจากการพิจารณาแล้ว ผู้ฟังหรือผู้ดูอาจยอมรับหรือปฏิเสธว่าข้อความที่
ได้ยินหรือภาพที่เห็น สื่อความหมายได้หรือไม่
๔. ขั้นตีความ เป็นขั้นที่ผู้ฟังหรือผู้ดูแปลความหมายหรือตีความหมายของสิ่งที่ได้ยินหรือได้เห็นให้ตรง
กับจุดประสงค์ของผู้ส่งสารที่ต้องการสื่อถึงผู้รับสาร เนื่องจากสารที่ส่งมาอยู่ในรูปของความหมายโดยนัย
๕. ขั้นเข้าใจ เป็นขั้นที่ผู้ฟังหรือผู้ดูทาความเข้าใจกับข้อความที่ได้ยินหรือภาพที่ได้เห็น
๖. ขั้นนาไปใช้ เป็นขั้นที่พิจารณาจนเข้าใจ อย่างถ่องแท้แล้ว ผู้ฟังและผู้ดูก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง

หลักการฟังทีด่ ี

๑. ฟังให้ตรงจุดประสงค์ คือ กาหนดจุดประสงค์ในการฟัง เช่น ฟังเพื่อเอาความรู้ ฟังเพื่อสรุปความรู้
๒. ฟังด้วยความพร้อม คือ ต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
๓. ฟังอย่างมีสมาธิ คือ มีความตั้งใจ จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังหรือดู ไม่ฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องอื่น
๔. ฟังด้วยความกระตือรือร้น คือ มีความสนใจ เห็นประโยชน์หรือคุณค่าของเรื่องที่ฟัง
๕. ฟังโดยไม่มีอคติ คือ ไม่มีความลาเอียง ซึ่งความลาเอียงเกิดจากความรัก ความโกรธ
๖. ฟังโดยใช้วิจารณญาณ คือ นาสิ่งที่ฟังมาประเมินว่ามีประโยชน์หรือน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

มารยาทในการฟังและดู
๑. ฟังและดูด้วยความสงบ เพราะจะช่วยให้มสี มาธิมากขึ้น
๒. ฟังและดูด้วยความตั้งใจ และจดบันทึกประเด็นสาคัญ

๓. ปรบมือแสดงอาการ เมื่อประทับใจ
๔. มองหน้าและสบตาของผู้พูด
๕. เมื่อมีข้อสงสัย ควรยกมือถามหลังผู้พูดเปิดโอกาสให้ถาม ไม่ควรถามแทรกขณะทีผ่ ู้พูดกาลังพูดอยู่
๖. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผูอ้ ื่นขณะฟัง
๗. ไม่ควรแสดงท่าทาง สีหน้า เมื่อไม่พอใจผู้พูด
๘. ตั้งใจฟังและดูเรือ่ งราว ตัง้ แต่ต้นจนจบ ไม่ควรลุกเดินหนีออกจากที่ประชุม
๙. ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ร้อง หัวเราะเสียงดัง พูดตะโกนถาม หรือนั่งกระดิกเท้า
๑๐. ไม่ควรเดินเข้าเดินออกขณะทีผ่ ู้พูดกาลังพูด หากมีความจาเป็นควรทาความเคารพก่อน
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ใบงานที่ 6 เรื่อง การตั้งคาถาม ตอบคาถาม และสรุปใจความสาคัญจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การจับใจความสาคัญจากการฟังและดู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนฟังและดูนิทานที่ครูกาหนด จากนั้นตั้งถามและตอบคาถาม พร้อมเขียนสรุปใจความสาคัญ
นิทานเรื่อง.....................................................................
คาถาม
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...................................................................
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......................................................................

สรุปใจความสาคัญ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ....................................................นามสกุล................................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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แนวคาตอบใบงานที่ 6 เรื่อง การตั้งคาถาม ตอบคาถาม
และสรุปใจความสาคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การจับใจความสาคัญจากการฟังและดู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นิทานเรื่อง ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
คาถาม

คาตอบ

1. นิ ท านเรื่อ ง ก่ อ งข้ าวน้ อ ยฆ่ าแม่ เป็ น นิ ท าน เป็นนิทานพื้นบ้านภาคอีสาน ทราบได้จากภาษาของชื่อ
พื้นบ้านภาคใด ทราบได้อย่างไร
เรื่อง ฟังจากเสียงดนตรี วัฒนธรรม และเนื้อหาที่ระบุว่า
เกิดขึ้นในจังหวัดยโสธร ซึ่งอยู่ในภาคอีสาน
2. ครอบครัวนี้มีอาชีพอะไร เพราะอะไร
มีอาชีพทานา เพราะพื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่ ชาวบ้าน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในเนื้อเรื่องได้ระบุว่า
ทองใช้คันไถและควายไถนา
3. เพราะเหตุใด แม่ถึงนาก่องข้าวมาส่งทองล่าช้า เพราะแม่ของทองไปทาบุญตักบาตรที่วัด จึงทาให้มาช้า
4. เพราะเหตุใดทองจึงโกรธและโมโหแม่

เพราะความหิว และโมโหที่แม่มาส่งข้าวล่าช้า

5. หลังจากทองกินข้าวจนอิ่ มแล้ว แต่ท าไมข้าว
ในก่องถึงยังไม่หมด
6. ภายหลังทองปลงศพแม่แล้ว ทองได้สร้างอะไร
ไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจ
7. การกระท าของทองเป็นบทเรียนอย่างไรแก่
สังคมไทย

เพราะแม่อัดข้าวจนแน่นก่องข้าว ทาให้เหลือข้าวอยู่ใน
ก่องข้าวอีกมาก
ทองได้สร้างธาตุเจดีย์บรรจุอัฐิแม่ไว้ ต่อมาชาวบ้านแถว
นั้นได้เรียกขานชื่อว่า “ธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”
การใช้อารมณ์ และความโกรธเป็นที่ ตั้ง ในการบันดาล
โทสะ ทาร้ายร่างกายแม่ซึ่งเป็นผู้ให้กาเนิด ทาให้แม่ถึง
แก่ความตาย เป็นบาปมหันต์อย่างยิ่ง สังคมไทยไม่ควร
เอาเป็นเยี่ยงอย่าง และเข้าใจซึ่งกันและกัน

สรุปใจความสาคัญ
ลูกฆ่าแม่ ด้วยความโมโหและความหิวจัด ต่อมาลูกสานึกได้ จึงสร้างธาตุเจดีย์บรรจุอัฐิแม่ไว้ ชาวบ้านเรียก
ชื่อธาตุเจดีย์นั้นว่า “ธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”

๑๐๐
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรูส้ ึกจากเรือ่ งที่ฟงั และดู
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู เป็นการถ่ายทอดความเข้าใจ
จากสารที่ได้รับ โดยการพูดส่งสารอย่างมีล าดับ เหตุก ารณ์ เข้าใจง่าย ด้วยการใช้ภาษาที่สละสลวย ถูกต้อง
ชัดเจนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้รับสาร
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และดูได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
พูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีเจคติที่ดีตอ่ การพูด
๔. สาระการเรียนรู้
การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๑๐๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (1) จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1 ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
5 1. ครูเปิดคลิปวิดีโอการอ่าน 1. นักเรียนฟังและดูคลิปวิดีโอ
1. การพูดแสดง
นาที คาประพันธ์เรือ่ ง “การพูด” ที่มี การอ่านคาประพันธ์เรื่อง
ภาพประกอบ ให้นักเรียนฟัง ดังนี้ “การพูด” ของท่านสุนทรภู่
ความรู้และ
แล้วแสดงความคิดเห็นและตอบ
ความคิดเห็น
“ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ คาถาม
2. หลักการพูดแสดง
ความรู้และ
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
ความคิดเห็น
แม้นพูดชั่วตัวตายทาลายมิตร
3. มารยาทในการพูด
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา”
การดู และการฟัง
นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่
2. ครูถามคาถาม ดังนี้
- จากคาประพันธ์ข้างต้น
นักเรียนคิดว่าสอนเกี่ยวกับ
เรื่องใด
- นักเรียนคิดว่า การพูดที่ดี
ต้องคานึงถึงสิ่งใดบ้าง

2. นักเรียนตอบคาถาม เช่น
- สอนเรื่อง การพูดจา
- คานึงถึงคาพูด สีหน้า ท่าทาง
และมารยาทในการพูด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. คลิปวิดีโอ
การอ่านคา
ประพันธ์เรื่อง
“การพูด” ในสื่อ
PPT

2. คาถามอยู่ใน
สื่อ PPT

สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๑๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการพูด
แสดงความรู้และความ
คิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ัง
และดูได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน

๔. ครูแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้และเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน
25 1. ครูตั้งคาถามเพื่อมุ่งเข้าสู่
นาที เนื้อหา
ครู : นักเรียนเคยพูดแสดง
ความรู้และความคิดเห็น
หรือไม่ / ถ้าเคยพูด พูดเรือ่ ง
อะไรบ้าง / แล้วการพูดแสดง
ความรู้ ความคิดเห็นคืออะไร

๔. นักเรียนทาความเข้าใจ
จุดประสงค์และเข้าสู่บทเรียน
ด้วยกัน
1. นักเรียนตอบคาถาม
- นักเรียน : เคย/ไม่เคย
- นักเรียนอาจตอบได้อย่าง
หลากหลาย

2. ครูอธิบายเนื้อหาเพือ่ ขยาย 2. นักเรียนสนทนา อภิปราย
สนทนาเนือ้ หาไปพร้อมกับครู
ความเข้าใจ ดังนี้
- ความหมายของการพูด
แสดงความรู้และความคิดเห็น
จากการฟังและดู
- หลักการพูดแสดงความรู้และ
ความคิดเห็นจากการฟังและดู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. คาถามอยู่ใน
สื่อ PPT

สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

2. เนื้อหาอยู่ใน
สื่อ PPT

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๑๐๓

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- มารยาทในการพูด
3. ครูถามย้า เพื่อสรุป
หลักการพูด
ครู : ถ้าต้องการพูดแสดง
ความรู้และความคิดเห็นจาก
การฟังและดูให้ออกมาดี
นักเรียนจะต้องทาอย่างไร
4. ครูอธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
ข้อควรคานึงในการพูดแสดง
ความรู้และความคิดเห็นจาก
การฟังและดู

3.

2. พูดแสดงความรู้
และความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงั และดู
3. มีเจคติที่ดีต่อ
การพูด

ขั้นปฏิบัติ

15 ๕. ครูทดลองสุม่ นักเรียน
นาที ออกมาพูดจากการฟังและดู
๑ เรื่อง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบ
3. คาถามอยู่ใน
คาถามทีละกลุ่ม เช่น
สื่อ PPT
นักเรียน : พูดในเชิงสร้างสรรค์
มีมารยาทในการพูด พูดในเชิง
เสนอแนะ เพื่อการพัฒนา

1. ประเมิน
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

4. นักเรียนร่วมกันสนทนา
อภิปรายไปพร้อม ๆ กับครู

4. เนื้อหาอยู่ใน
สื่อ PPT

นักเรียนร่วมสังเกตเพื่อนที่ถูก 1. วีดิทัศน์การ
สุ่มออกมาพูดจากการฟังและดู ฟังและดู
สื่อที่ครูจัดเตรียมไว้

๖. ครูชี้แจงการทาใบงานและ ๖. นักเรียนทาใบงานที่ 7
ให้นักเรียนทาใบงานที่ 7

2. ใบงานที่ 7

(ครูขึ้นกิจกรรมในจอสไลด์ :

3. สื่อ PPT

(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง

2. ประเมิน
การสรุปหลัก
การพูดแสดง
ความรู้และ
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงั และดู
3. สังเกต
พฤติกรรมของ

๑๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนตอบคาถามจาก
ทากิจกรรมพร้อมกัน)
การฟังและดู)
๗. ครูนาผลงานของนักเรียน
ที่ทาเสร็จแล้ว มาให้ต้นทาง/
ปลายทางดูพร้อมกัน

4.

ขั้นสรุป

5 1. ครูขึ้นสรุปความรู้เป็น
นาที แผนผังความคิดในสือ่ PPT
และมอบหมายให้นักเรียนไป
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
มารยาทในการพูดแสดง
ความรู้และความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงั และดู

สื่อการเรียนรู้

๗. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ดูผลงานของเพื่อน แล้ว
ประเมินความถูกต้อง
1. นักเรียนสรุปความรู้ใน
สื่อ PPT
บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ในสื่อ
PPT และไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมเกีย่ วกับมารยาทใน
การพูดแสดงความรู้และ
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และ
ดู

การประเมิน
การเรียนรู้
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอการอ่านคาประพันธ์ เรื่อง การพูด คัดมาจากนิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่
2. ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
3. ใบงานที่ 7 เรื่อง การสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ ังและดู
4. สื่อ PPT เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 7 เรื่อง การสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการพูดแสดงความรู้ - การพิจารณาการตอบ - คาถาม
ร้อยละ ๖๐
และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง คาถามของนักเรียน
ขึ้นไป
และดูได้
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- สรุปหลักการพูดแสดงความรู้ - ตรวจใบงานที่ 7
- ใบงานที่ 7
ร้อยละ ๖๐
และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
ขึ้นไป
และดู
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีเจคติที่ดีต่อการพูด
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมิคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
ผ่าน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

ระดับคุณภาพ
๒ (พอใช้)
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
สามารถตอบคาถาม สามารถตอบคาถาม สามารถตอบ
ได้ถูกต้องครบทัง้
ได้ถูกต้องเพียง
คาถามได้ถูกต้อง
5 ประเด็น
4 ประเด็น
เพียง 3 ประเด็น
๒. ความหมาย
เขียนสรุป
เขียนสรุป
เขียนสรุปได้เพียง
ถูกต้อง
ความหมายได้
ความหมายได้เข้าใจ เล็กน้อย
ถูกต้องครอบคลุม แต่ไม่ครอบคลุม
เข้าใจ ชัดเจน
ทั้งหมด
๓. ความเรียบร้อย ใบงานเรียบร้อย
ใบงานมีรอยลบ
ใบงานมีรอยลบ
ของใบงาน
สะอาด มีรอยลบ
ระหว่าง 4 - 5 จุด ระหว่าง 6 - 7 จุด
เพียง 2 - 3 จุด
๔. ความสวยงาม ตกแต่งได้สวยงาม ตกแต่งได้สวยงาม ตกแต่งเสร็จ
ดูสบายตา มี
ดูสบายตา
แต่ยังไม่สวยงาม
ความคิดสร้างสรรค์
เท่าที่ควร
๕. ความตรงต่อเวลา ส่งงานตรงเวลา
ส่งงานช้ากว่าเวลา ส่งงานช้ากว่าเวลา
5 นาที
10 นาที
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความถูกต้อง
ของหลักการ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

๑ (ปรับปรุง)
สามารถตอบ
คาถามน้อยกว่า 3
ประเด็น
เขียนสรุป
ความหมาย
ไม่ถูกต้อง
ใบงานมีรอยลบ
ตั้งแต่ 8 จุดขึ้นไป
ไม่มีการตกแต่ง
ส่งงานช้ากว่าเวลา
15 นาที

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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ความตรงต่อเวลา
(4 คะแนน)

สรุป
ความสวยงาม
(4 คะแนน)

ความเรียบร้อยของใบงาน
(4 คะแนน)

ชื่อ-สกุล

ความหมายถูกต้อง
(4 คะแนน)

ลําดับ
ที่

ความถูกต้องของหลักการ
(4 คะแนน)

แบบประเมินการสรุปหลักการพูดแสดงความรูแ้ ละความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ งั และดู
คําชีแ้ จง ให้ครูเขียนคะแนนที่ได้จากการประเมินลงในช่องประเด็นการประเมินตามที่กําหนดไว้
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ
(๒๐)
ผ่าน

ดีมาก

ดี

ไม่ผ่าน

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ..............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ..............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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ใบความรู้ที่ 7 เรือ่ ง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ ังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การพูดแสดงความรู้

การพูดแสดงความรู้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยการพูด ซึ่งสะท้อนจากความรู้ที่
ได้พบเห็นจากภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ สถานที่ หรือสิ่งของต่าง ๆ ด้วยการพูดให้ผู้อื่นฟัง

การพูดแสดงความคิดเห็น

การพู ดแสดงความคิดเห็น เป็นการพู ดขยายความจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการพูด อธิบายหรือพูด
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ อย่างมีหลักฐานหรือเหตุผลประกอบ
ดังนั้น การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็น เป็นการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นต่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ผู้พู ดจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนที่ จะพูดว่าถูกต้องหรือไม่
จากนั้นพูดให้กระจ่าง ชัดเจน โดยใช้เหตุผลประกอบหรือมีหลักฐานอ้างอิง

หลักการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

1. ศึกษาเรื่องที่สนใจจะพูดให้เข้าใจ ชัดเจน แจ่มแจ้ง
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี
3. กล่าวถึงข้อมูล หรือ ข้อเท็จ จริงก่อน (ภาคความรู้) หลังจากนั้นจึงกล่าวความคิดเห็น (ภาคความ
คิดเห็น) โดยใช้เหตุผลหรือหลักฐานประกอบ เพื่อขยายความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. พูดในเชิงสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอแนะ โดยไม่มีอคติหรือความลาเอียง
4. มีมารยาทในการพูด พูดด้วยน้าเสียงสุภาพ ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาที่รุนแรง
5. ควรเขียนแบบร่างก่อนพูด แล้วตรวจสอบปรับปรุงสานวนภาษา และการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง
6. พูดด้วยความเป็นกัลยาณมิตร บุคลิกภาพต้องเหมาะสม น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความไว้ใจและ
ยอมรับในตัวผู้พูด
7. ไม่พูดให้ร้าย และไม่พูดเสียดสีผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย เพราะจะมีผลกระทบตามมาในภายหลัง
8. หลีกเลี่ยงการพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น ไม่พูดจาส่อเสียด ทับถม เยาะเย้ยผู้อื่น
9. พูดมีหางเสียง หรือมีคาลงท้ายทีส่ ุภาพ เป็นทางการ เช่น ครับ/ค่ะ
10. พูดด้วยความปรารถนาดี จริงใจ และบริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

มารยาทในการพูด

๑. พูดจาไพเราะ
๒. ไม่แย่งกันพูด
๓. พูดด้วยคาสุภาพไม่หยาบคาย
๔. พูดด้วยน้าเสียงที่ไพเราะนุม่ นวล
๕. ไม่พูดแทรกจังหวะผู้อื่น
๖. พูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
๗. ใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะ ไม่เสียงเบาหรือดังเกินไป
๘. ไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่น

ข้อควรคานึงในการพูด

การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู เราควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนพูด เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่น เพราะในเรื่องเดียวกัน แต่ละคนอาจมีมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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ใบงานที่ 7 เรื่อง การสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ ังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างน้อย 5 ข้อ

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

112

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เฉลยใบงานที่ 7 เรือ่ ง การสรุปหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ งั และดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างน้อย 5 ข้อ

ศึกษาเรื่องที่สนใจจะพูดให้เข้าใจ
ชัดเจน แจ่มแจ้ง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องทีจ่ ะพูดเป็นอย่างดี
ควรเขียน
แบบร่างก่อนพูด
แล้วตรวจสอบ
ปรับปรุงสานวน
ภาษาให้ถูกต้อง

หลักการพูดแสดงความรู้
และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

มีมารยาทในการ
พูด พูดด้วยภาษาที่
สุภาพ ไม่ใช้ถ้อยคา
รุนแรง
พูดด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร บุคลิกภาพ
ต้องเหมาะสม น่าเชื่อถือ
เพื่อให้ผู้ฟงั เกิดความไว้ใจ
และยอมรับในตัวผูพ้ ูด

กล่าวถึงข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงก่อน
แล้วจึงกล่าว
ความรู้สึกหรือความ
คิดเห็น โดยใช้
เหตุผลหรือ
หลักฐานประกอบ
ควรพูดในเชิง
สร้างสรรค์ และ
มีข้อเสนอแนะ

หลีกเลี่ยงการพูดแสดงความ
คิดเห็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น
ไม่พูดจาส่อเสียด ทับถม
เยาะเย้ยผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๑๑๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรูส้ ึกจากเรือ่ งที่ฟงั และดู
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู เป็นการถ่ายทอดความเข้าใจ
จากสารที่ได้รับ โดยการพูดส่งสารอย่างมีล าดับเหตุก ารณ์ เข้าใจง่าย ด้วยการใช้ภาษาที่สละสลวย ถูกต้อง
ชัดเจนอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้รับสาร
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และดูได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
พูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๔. สาระการเรียนรู้
การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การพูดแสดงความรูแ้ ละความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (2) จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1 ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
10 1. ครูทบทวนหลักการพูดแสดง 1. นักเรียนร่วมกันทบทวน
1. บทร้อยกรอง
1. การพูดแสดง
นาที ความรู้และความคิดเห็นจาก หลักการพูดแสดงความรู้และ สื่อ PPT
การฟังและดู ด้วยบทร้อยกรอง ความคิดเห็นจากการฟังและดู
ความรู้และ
ดังนี้
ความคิดเห็น
“หากจะพูดสิ่งใดใคร่ครวญคิด
2. หลักการพูดแสดง
เห็นถูกผิดแก้ไขให้เหมาะสม
ความรู้และ
ใช้สติชี้นาเป็นคาคม
ความคิดเห็น
คุมอารมณ์ให้ดมี ีหลักการ
3. มารยาทในการพูด
การดูและการฟัง
พูดแสดงความรูใ้ ห้ถูกต้อง
ความคิดเห็นมุมมองต้องประสาน
ตั้งใจฟังและดูให้ชานาญ
มีเหตุผลและหลักฐานประกอบกัน
ผู้แต่ง ครูชลภักดิ์ คงกาเนิด
2. ครูถามคาถาม ดังนี้
- ถ้าต้องการพูดแสดงความรู้และ
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และดู
ควรเลือกเรื่องทีม่ ีลกั ษณะแบบใด

2. นักเรียนตอบคาถาม เช่น 2. คาถามอยู่ใน
- เลือกเรือ่ งที่น่าสนใจ น่าติดตาม สื่อ PPT
- เลือกเรื่องที่สร้างสรรค์
เหมาะสมกับวัยของผู้พูด

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ประเมิน
การตอบคาถาม
ของนักเรียน
(ประเมินด้าน K)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๑๑๕

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการพูด
แสดงความรู้และความ
คิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ัง
และดูได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสู่
3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
บทเรียน
25 1. ครูตั้งคาถามเพื่อมุ่งเข้าสู่
1. นักเรียนตอบคาถาม
นาที เนื้อหา
นักเรียน : แบบร่างการพูด
ครู : นักเรียนคิดว่าก่อน
แสดงความรู้และความคิดเห็น
(ผังความคิดทีจ่ ะพูด)
การพูดแสดงความรู้และ
ความคิดเห็นนั้น เราควรเขียน
อะไรก่อนพูดทุกครั้งจนเป็นนิสัย
2. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่าง
แบบร่างแล้วทาความเข้าใจ
ร่วมกัน อภิปรายวิธีการเขียน
แบบร่างร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้

1. ใบความรู้ที่ 8
การพูดแสดง
ความรู้และ
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงั และดู

2. นักเรียนดูตัวอย่างแบบร่าง
แล้วทาความเข้าใจร่วมกัน
จากนั้นร่วมกันอภิปรายวิธี
การเขียนแบบร่าง

3. ครูถามย้า เพื่อสรุปหลัก
3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ตอบ
การเขียนแบบร่าง (ผังความคิด คาถาม
ที่จะพูด) ก่อนพูดจากการฟัง
และดู
ครู : แบบร่างที่ดีควรเป็นอย่างไร
- มีประเด็นจากการฟังและดู
ครบทุกประเด็น

2. ตัวอย่าง
แบบร่างในสื่อ
PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๑๖
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- มีการโยงผังถึงลาดับประเด็น
ที่จะพูดก่อนหลังชัดเจนต่อเนื่อง
- มีผังนาก่อนพูด และสรุป
ข้อคิดช่วงจบการแสดงความรู้
หรือแสดงความคิดเห็น
4. ครูเปิดคลิปวิดีโอนิทาน
เรื่อง ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ
(คนเก็บฟืนโลภอยากเป็นเศรษฐี)
(ผังความคิดทีจ่ ะพูด)

4. นักเรียนฟังและดูคลิปวิดีโอ
นิทานเรื่อง ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ
(คนเก็บฟืนโลภอยากเป็นเศรษฐี)
แล้วเขียนแบบร่างการพูด

นักเรียนเขียนแบบร่าง
จากนั้น ครูให้นักเรียนเขียน
แบบร่างการพูดแสดงความรู้ การพูดแสดงความรู้และ
และความคิดเห็น
ความคิดเห็น

สื่อการเรียนรู้

3. คลิปวิดีโอ
นิทาน เรื่อง ตัด
เท่าไหร่ถึงจะพอ
(คนเก็บฟืนโลภ
อยากเป็นเศรษฐี)
4. ใบงานที่ 8
แบบร่างการพูด
แสดงความรู้และ
ความคิดเห็น

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี

๑๑๗

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. 2. พูดแสดงความรู้
ขั้นปฏิบัติ
15 5. ครูพูดชี้แจงการทากิจกรรม 5. นักเรียนฟังครูพูดชี้แจง
และความคิดเห็นจาก
นาที ดังนี้
การทากิจกรรม
เรื่องที่ฟงั และดู
- พูดแสดงความรู้และ
3. มีมารยาทในการฟัง
ความคิดเห็นจากการฟังและ
การดูและการพูด
การดูนิทานเรื่อง ตัดเท่าไหร่ถึง
จะพอ (คนเก็บฟืนโลภอยากเป็น
เศรษฐี) ให้ถูกต้อง และตรง
ประเด็น
- มีมารยาทในการพูดและ
การฟังที่ดี
(ครูชี้แจงการทากิจกรรม :
(นักเรียนทากิจกรรม)
นักเรียนพูดแสดงความรู้และ
ความคิดเห็นจากการฟังและ
การดูนิทานเรื่อง ตัดเท่าไหร่ถึง
จะพอ (คนเก็บฟืนโลภอยาก
เป็นเศรษฐี)
6. ครูพานักเรียนสรุปการทา
กิจกรรมร่วมกัน

6. นักเรียนร่วมกันสรุปการทา
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. สื่อ PPT เรื่อง
การพูดแสดง
ความรู้และ
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงั และดู

4. สื่อ PPT

2. ประเมิน
การพูดแสดง
ความรู้และ
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงั และดู
(ประเมินด้าน P)
3. สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน
(ประเมินด้าน A)

๑๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4.
ขั้นสรุป
5 1. ครูขึ้นสรุปความรู้ ดังนี้
1. นักเรียนสรุปความรูจ้ ากบท บทร้อยกรอง
นาที
“หากจะพูดสิ่งใดใคร่ครวญคิด ร้อยกรองที่ครูกาหนดให้
สื่อ PPT
เห็นถูกผิดแก้ไขให้เหมาะสม
ใช้สติชี้นาเป็นคาคม
คุมอารมณ์ให้ดมี ีหลักการ
พูดแสดงความรู้ให้ถูกต้อง
ความคิดเห็นมุมมองต้องประสาน
ตั้งใจฟังและดูให้ชานาญ
มีเหตุผลและหลักฐานประกอบกัน
ผู้แต่ง ครูชลภักดิ์ คงกาเนิด
2. ครูให้นักเรียนคัดลายมือตัว 2. นักเรียนคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัดจากบท
บรรจงครึ่งบรรทัดจากบท
ร้อยกรอง เป็นการบ้าน
ร้อยกรอง เป็นการบ้าน

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บทร้อยกรอง เรือ่ ง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
2. ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
3. ใบงานที่ 8 เรื่อง แบบร่างการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
4. สื่อ PPT เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
5. คลิปวิดีโอนิทาน เรื่อง ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ (คนเก็บฟืนโลภอยากเป็นเศรษฐี)
6. ตัวอย่างแบบร่าง (ผังความคิดที่จะพูด) การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 8 เรื่อง แบบร่างการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
2. การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการพูดแสดงความรู้และ - การพิจารณาการตอบ - คาถาม
ร้อยละ ๖๐
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และดู คาถามของนักเรียน
ขึ้นไป
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- พูดแสดงความรู้และความคิดเห็น - การประเมินการพูด - แบบประเมินการพูด
ร้อยละ ๖๐
จากเรื่องที่ฟังและดู
แสดงความรู้และ
แสดงความรู้และความ
ขึ้นไป
ความคิดเห็นจากเรื่อง คิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
ที่ฟังและดู
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- มีมารยาทในการฟัง การดู และ - สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ร้อยละ ๖๐
การพูด
นักเรียน
ขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
ผ่าน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
3. ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

ประเด็น
การประเมิน
๑. ความเข้าใจ
๒. การจับ
ใจความสาคัญ
๓. การรู้
ความหมาย
คาศัพท์
๔. การปฏิบัติ
ตามคาสั่ง
๕. มารยาทใน
การฟัง การดู
และการพูด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
สามารถตอบ
คาถามหลังจากที่
ฟังได้ถูกต้องทัง้ หมด
จับใจความสาคัญ
ของเนื้อหาได้
ทั้งหมด
รู้ความหมาย
คาศัพท์ทั้งหมด

๓ (ดี)
สามารถตอบคาถาม
หลังจากที่ฟังได้
เป็นส่วนใหญ่
จับใจความสาคัญ
ของเนื้อหาได้ส่วน
ใหญ่
รู้ความหมายคาศัพท์
โดยส่วนใหญ่และ
ชัดเจน
ปฏิบัติตามคาสัง่
ปฏิบัติตามคาสัง่ ได้
ได้ถูกต้องและ
ถูกต้อง แต่ค่อนข้าง
คล่องแคล่ว
ช้า
มีมารยาทในการฟัง มีมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด การดู และการพูด
อยู่เสมอ จนเป็นนิสัย อยู่เสมอ จนเป็นนิสัย
สามารถประเมิน
สามารถประเมิน
และปรับปรุงตนเอง และปรับปรุงตนเองได้
ได้ รวมทั้งแนะนาให้
ผู้อื่นปฏิบัติด้วย

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

๒ (พอใช้)
สามารถตอบ
คาถามหลังจากที่
ฟังได้เล็กน้อย
จับใจความสาคัญ
ของเนื้อหาได้
เล็กน้อย
รู้ความหมาย
คาศัพท์เล็กน้อย
และไม่ค่อยชัดเจน
ปฏิบัติตามคาสัง่ ได้
ไม่ค่อยถูกต้องและ
ค่อนข้างช้า
มีมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด
เกือบตลอดเวลา แต่
ไม่สามารถประเมิน
ตนเองเพื่อปรับปรุง
ข้อบกพร่องได้ ต้อง
ให้ผู้อื่นแนะนา

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถาม
หลังจากที่ฟังได้
น้อยมาก
จับใจความสาคัญ
ของเนื้อหาได้น้อย
มาก
แทบไม่รู้
ความหมาย
คาศัพท์เลย
ปฏิบัติตามคาสัง่
ได้ถูกต้องน้อย
มาก
มีมารยาทใน
การฟัง การดู และ
การพูด เป็นบาง
เวลาและรูส้ ึกตัว
เมื่อมีผู้แนะนา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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มารยาทในการพูด
(๔ คะแนน)

การใช้ภาษา
(๔ คะแนน)

บุคลิกภาพและลีลา
(๔ คะแนน)

ชื่อ-สกุล

สรุป
การนําเสนอข้อมูล
(๔ คะแนน)

ลําดับ
ที่

การพูดแสดงความรู้และ
ความคิดเห็น (๔ คะแนน)

แบบประเมินการพูดแสดงความรูแ้ ละความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ งั และดู
คําชีแ้ จง ให้ครูเขียนคะแนนการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ลงในช่องที่กําหนดไว้
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ
(๒๐)
ผ่าน

ดี
มาก

ดี

ไม่ผ่าน

พอใ ปรับปรุง
ช้

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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ใบความรู้ที่ 8 เรือ่ ง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ ังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การพูดแสดงความรู้

การพูดแสดงความรู้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยการพูด ซึ่งสะท้อนจากความรู้ที่
ได้พบเห็นจากภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ สถานที่ หรือสิ่งของต่าง ๆ ด้วยการพูดให้ผู้อื่นฟัง

การพูดแสดงความคิดเห็น

การพูดแสดงความคิดเห็น เป็นการพูดขยายความจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการพูดอธิบายหรือพูดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ อย่างมีหลักฐานหรือเหตุผลประกอบ
ดังนั้น การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็น เป็นการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นต่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ผู้พู ดจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนที่จะพูดว่าถูกต้องหรือไม่
จากนั้นพูดให้กระจ่าง ชัดเจน โดยใช้เหตุผลประกอบหรือมีหลักฐานอ้างอิง

หลักการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

1. ศึกษาเรื่องที่สนใจจะพูดให้เข้าใจ ชัดเจน แจ่มแจ้ง
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี
3. กล่าวถึงข้อมูล หรือ ข้อเท็จ จริงก่อน (ภาคความรู้) หลังจากนั้นจึงกล่าวความคิดเห็น (ภาคความ
คิดเห็น) โดยใช้เหตุผลหรือหลักฐานประกอบ เพื่อขยายความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
4. พูดในเชิงสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอแนะ โดยไม่มีอคติหรือความลาเอียง
4. มีมารยาทในการพูด พูดด้วยน้าเสียงสุภาพ ไม่ใช้ถ้อยคาภาษาที่รุนแรง
5. ควรเขียนแบบร่างก่อนพูด แล้วตรวจสอบปรับปรุงสานวนภาษา และการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง
6. พูดด้วยความเป็นกัลยาณมิตร บุคลิกภาพต้องเหมาะสม น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความไว้ใจและ
ยอมรับในตัวผู้พูด
7. ไม่พูดให้ร้าย และไม่พูดเสียดสีผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย เพราะจะมีผลกระทบตามมาในภายหลัง
8. หลีกเลี่ยงการพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น ไม่พูดจาส่อเสียด ทับถม เยาะเย้ยผู้อื่น
9. พูดมีหางเสียง หรือมีคาลงท้ายทีส่ ุภาพ เป็นทางการ เช่น ครับ/ค่ะ
10. พูดด้วยความปรารถนาดี จริงใจ และบริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

มารยาทในการพูด

๑. พูดจาไพเราะ
๒. ไม่แย่งกันพูด
๓. พูดด้วยคาสุภาพไม่หยาบคาย
๔. พูดด้วยน้าเสียงที่ไพเราะนุม่ นวล
๕. ไม่พูดแทรกจังหวะผู้อื่น
๖. พูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
๗. ใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะ ไม่เสียงเบาหรือดังเกินไป
๘. ไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่น

ข้อควรคานึงในการพูด

การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู เราควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนพูด เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่น เพราะในเรื่องเดียวกัน แต่ละคนอาจมีมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้

ตัวอย่างการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
“ฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ นทรมหาภูมิ พ ลอดุล ยเดช พระองค์ท รงรัก และทรงห่วงใยประชาราษฎร์เสมอ
ทรงตรากตราพระวรกายและทรงงานหนักเพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ได้อยู่ดีกินดีมีสุข”

“ประเทศไทยสมัยอดีตมีป่าไม้จานวนมาก แต่ปัจจุบันถูกตัดทาลายไปจานวนมาก
เช่นกัน นั่นเพราะป่าไม้เป็นทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ เมื่อความเจริญ
อยู่ที่ไหน การทาลายป่าไม้ย่อมอยู่ที่นั่น ดังนั้นพวกเราทุกคนควรช่วยกันกันอนุรักษ์ป่าไม้ที่
ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง”

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสือ่ สารคล่องต้องรู้วิธี
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ใบงานที่ 8 เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนแบบร่างการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
อย่างน้อย 3-4 บรรทัด

แบบร่างการพูดเรื่อง..........................................................................................

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

๑๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์น่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/4 ใช้คาราชาศัพท์
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
คาราชาศัพ ท์ เป็น ถ้อ ยคาที่ ใช้สื่อ สารส าหรับ บุ คคล 5 ชั้น ได้แก่ กษั ตริย์ เชื้อพระวงศ์ พระสงฆ์
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และสุภาพชน ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ เช่น หมวดคานาม หมวดคากริย า หมวด
เครื่องใช้ หมวดกีฬา และอื่น ๆ การเรียนเรื่อง คาราชาศัพท์ จะทาให้เข้าใจและนาไปใช้ได้เหมาะสมกับบุคคล
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมายและลักษณะของคาราชาศัพท์ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
จัดหมวดหมู่และเขียนความหมายคาราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญในการใช้คาราชาศัพท์อย่างถูกต้อง
๔. สาระการเรียนรู้
คาราชาศัพท์
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๑๒๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์น่ารู้ จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1 ขอบเขตเนื้อหา
10 1. ครูนารูปภาพของผูห้ ญิงที่ 1. นักเรียนร่วมกันดูรปู ภาพ 1. รูปภาพผูห้ ญิง
ขั้นนา
นาที แต่งกายต่างกันมาให้นักเรียนดู ของผูห้ ญิงจานวน 2 รูป ดังนี้ จานวน 2 รูป
1. คาราชาศัพท์
2 รูป ดังนี้
- รูปภาพที่ 1 ตัวละครพระมเหสี
2. หมวดหมู่คาราชา
- รูปภาพที่ 1 ตัวละครพระมเหสี
ศัพท์

- รูปภาพที่ 2 ตัวละครนางกานัล - รูปภาพที่ 2 ตัวละครนางกานัล

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๒๘
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูตั้งคาถามกระตุ้นความคิด 2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม 2. คาถามอยู่ใน
ดังนี้
เช่น
สื่อ PPT
- ครู : การแต่งกายของผูห้ ญิง - นักเรียน : ต่างกัน เพราะคน
ทั้งสองคนแตกต่างกันอย่างไร ที่ 1 แต่งกายได้สวยงาม
- ครู : นักเรียนคิดว่า การใช้ มากกว่าคนที่ 2 ซึ่งคนที่ 1
ภาษาของทั้งสองคนเหมือน
น่าจะเป็นเจ้าหญิง ส่วนคนที่
หรือต่างกัน อย่างไร
2 น่าจะเป็นนางกานัล
- นักเรียน : อาจตอบคาถาม
ได้หลากหลายตามความเข้าใจ
นักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

3. ครูสนทนาร่วมกับนักเรียน
และตั้ง คาถามเพื่อเชื่อมโยง
เข้าสู่เนื้อหา ดังนี้
ถ้าผู้หญิงคนที่ 2 เป็น
ชาวบ้านและผูห้ ญิงคนที่ 1
เป็นเจ้าหญิง นักเรียนคิดว่า
หญิงชาวบ้านจะพูดจาสื่อสาร
ด้วยคาชนิดใดกับเจ้าหญิง

- สังเกตการ
สนทนา,การตอบ
คาถามของ
นักเรียน

3. นักเรียนร่วมกันสนทนากับ 3. รูปภาพผูห้ ญิง
ครูและตอบคาถาม ดังนี้
จานวน 2 รูป
นักเรียน : หญิงชาวบ้านจะใช้
คาราชาศัพท์สื่อสารกับ
เจ้าหญิง

4. ครูให้นักเรียนลองช่วยกัน 4. นักเรียนช่วยกันแต่ง
4. บัตรคา
แต่งประโยคโดยใช้คาราชาศัพท์ ประโยคโดยใช้คาว่า เครือ่ งทรง คาราชาศัพท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๑๒๙

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมาย
และลักษณะของคา
ราชาศัพท์ได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
โดยครูกาหนดคาว่า
ที่ครูกาหนดให้
“เครื่องทรง” โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการคิดว่าเครื่อง
ทรงมีความหมายว่าอย่างไร

5. ครูแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้และเชื่อมโยงเข้าสู่
เนื้อหาในบทเรียน
25 1. ครูตั้งคาถามเพื่อมุ่งเข้าสู่
เนื้อหา
นาที ครู : คาราชาศัพท์คืออะไร
และมีลักษณะอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

“เครื่องทรง”

5. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
พร้อมกัน
1. นักเรียนช่วยกันระดม
1. คาถามอยู่ใน
ความคิดวิเคราะห์ความหมาย สื่อ PPT
และลักษณะของคาราชาศัพท์

สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

2. จากนั้นครูสมุ่ ถามความหมาย 2. นักเรียนกลุ่มที่ครูสุ่มถาม
ของคาราชาศัพท์และลักษณะ ให้พูดตอบคาถามให้เพื่อน ๆ
ของคาราชาศัพท์กับนักเรียน ฟัง
เป็นกลุ่ม ด้วยวิธีจับฉลาก
3. ครูให้นักเรียนอ่านใบ
ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันเกี่ยวกับความหมาย

3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่
๙ เรื่อง คาราชาศัพท์ จากนั้น
ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม

2. ใบความรู้ที่ 9 สังเกตพฤติกรรม
เรื่อง คาราชาศัพท์ ของนักเรียน

๑๓๐
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ของคาราชาศัพท์และลักษณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
ของคาราชาศัพท์
4. นักเรียนพูดสรุปเกี่ยวกับ
4. ครูให้นักเรียนพูดสรุป
- ความหมายของคาราชาศัพท์
เกี่ยวกับ
- ความหมายของคาราชาศัพท์ - ลักษณะของคาราชาศัพท์
- ลักษณะของคาราชาศัพท์
5. ครูอธิบายเรื่อง คาราชาศัพท์ 5. นักเรียนร่วมกันฟังครู
ในประเด็น ดังนี้
อธิบายเรื่อง คาราชาศัพท์
- ความหมายของคาราชาศัพท์ และสนทนาร่วมกันกับครู
- ลักษณะของคาราชาศัพท์
- ระดับบุคคลกับการใช้คา
ราชาศัพท์
6. ครูยกตัวอย่างคาราชาศัพท์
หมวดต่าง ๆ ที่ใช้กับ
พระมหากษัตริย์ ดังนี้
- หมวดเครือญาติ
- หมวดเครื่องใช้ต่าง ๆ
- หมวดร่างกาย
- หมวดกริยา
- หมวดทั่วไป

6. นักเรียนดูตัวอย่างคาราชา
ศัพท์หมวดต่าง ๆ ที่ใช้กับ
พระมหากษัตริย์และสนทนา
ตอบคาถามไปพร้อมกัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
1. ประเมิน
การพูดสรุปตอบ
คาถาม

3. สื่อ PPT เรื่อง
คาราชาศัพท์

4. สื่อ PPT เรื่อง
คาราชาศัพท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๑๓๑

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

2. จัดหมวดหมู่และ
เขียนความหมายคํา
ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
7. จากนั้นครูอธิบาย
7. นักเรียนสรุปความสําคัญ
ความสําคัญของการใช้คําราชา ของการใช้คําราชาศัพท์
ร่วมกัน
ศัพท์
6. นักเรียนทุกกลุ่มทําใบงานที่
10 6. ครูชี้แจงการทํากิจกรรม
9 เรื่อง คําราชาศัพท์
นาที และแจกใบงานที่ 9 เรื่อง คํา
ราชาศัพท์
(ครูขึ้นกิจกรรมในสไลด์ว่า :
นักเรียนทําใบงานที่ 9 เรื่อง
คําราชาศัพท์)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ประเมินใบงาน

(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ทํากิจกรรมพร้อมกัน)

7. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
7. ครูนําผลงานของกลุ่ม
นักเรียนที่ทําเสร็จมาให้นกั เรียน ดูผลงานพร้อมกัน และ
ต้นทาง/ปลายทางดูพร้อมกัน ประเมินความถูกต้อง
และประเมินความถูกต้อง
8. ครูสรุปการทํากิจกรรม
4.

เห็นความสําคัญใน
การใช้คําราชาศัพท์
อย่างถูกต้อง

ขั้นสรุป

5 1. ครูตั้งคําถามเพื่อสรุป ดังนี้
นาที ครู : การจัดหมวดหมู่คํา
ราชาศัพท์มีประโยชน์อย่างไร

8. นักเรียนร่วมกันสรุป
กิจกรรม
1. นักเรียนตอบคําถามเพื่อ
สรุป

สื่อ PPT
สรุปความรู้

3. สังเกต
การตอบคําถาม/
พฤติกรรม

๑๓๒
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : นักเรียนคิดว่า การใช้คํา
ราชาศัพท์ให้ถูกต้องนั้นมี
ความสําคัญหรือไม่ อย่างไร
2. จากนั้น ครูขึ้นสรุปความรู้
ดังนี้
- คําราชาศัพท์ เป็นถ้อยคําที่
ใช้สื่อสารสําหรับบุคคล 5 ชั้น
ในฐานะที่เราเป็นคนไทยจึงมี
ความจําเป็นต้องใช้คําราชา
ศัพท์ได้ทั้งในการพูดและ
การเขียนตลอดจนเข้าใจคํา
ราชาศัพท์ทั้งในการอ่านและ
การฟังเพื่อให้การสื่อสาร
สัมฤทธิผล

2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
และตอบคําถามเพื่อสรุป
เกี่ยวกับคําราชาศัพท์และ
นําไปใช้ให้ถูกต้อง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพผู้หญิง จานวน 2 รูป ที่แต่งกายต่างกัน
2. ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์
3. ใบงานที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์
4. สื่อ PPT เรื่อง คาราชาศัพท์น่ารู้
5. คาถาม
6. บัตรคาราชาศัพท์
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายและลักษณะของ - พิจารณาจาก
คาราชาศัพท์
การตอบคาถามและ
การพูดสรุปของ
นักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- จัดหมวดหมู่และเขียนความหมาย - ตรวจใบงานที่ 9
คาราชาศัพท์
เรื่อง คาราชาศัพท์
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- เห็นความสาคัญในการใช้คาราชา - สังเกตพฤติกรรม
ศัพท์
ของนักเรียน
- ประเมินจาก
การตอบคาถาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. รักความเป็นไทย
ของนักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- สังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
ของนักเรียน
3. ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต
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เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินใบงานที่ 9

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรมของ ร้อยละ ๖๐
นักเรียน
ขึน้ ไป
- คาถาม
- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๑ (ปรับปรุง)
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
1. การจัด
จัดหมวดหมู่คา
จัดหมวดหมู่คา
จัดหมวดหมู่คาราชา จัดหมวดหมู่คา
หมวดหมู่ของคา ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง ศัพท์ได้ถูกต้อง 3 ข้อ ราชาศัพท์ได้
ราชาศัพท์
ทั้งหมด 5 ข้อ
4 ข้อ
ถูกต้องต่ากว่า 3
ข้อ
2. การแต่ง
แต่งประโยคโดย
แต่งประโยคโดย
แต่งประโยคโดย
แต่งประโยคโดย
ประโยคโดยใช้ ใช้คาราชาศัพท์ได้ ใช้คาราชาศัพท์ได้ ใช้คาราชาศัพท์ได้
ใช้คาราชาศัพท์ได้
คาราชาศัพท์
ถูกต้องทั้งหมด 5 ข้อ ถูกต้อง 4 ข้อ
ถูกต้อง 3 ข้อ
ถูกต้องต่ากว่า 3
ข้อ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
7-8
5-6
3-4
1-2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐
คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ..............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ..............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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ใบความรู้ที่ ๙ เรือ่ ง คาราชาศัพท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาราชาศัพท์น่ารู้
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาราชาศัพท์
คาราชาศัพท์ คือ ภาษาหรือถ้อยคาที่กาหนดขึ้นใช้ให้เหมาะสมกับระดับชั้นของบุคคล ไม่เฉพาะแต่
พระมหากษัตริย์เพี ยงเท่ านั้น แต่ยังรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้ง แต่ชั้นหม่ อมเจ้าลงมาถึง พระภิก ษุ ส งฆ์
ขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และสุภาพชน
ลัก ษณะของคาราชาศัพ ท์ เป็น ค าเฉพาะที่ ใช้สื่ อสารเฉพาะบุค คล ซึ่ ง แสดงถึง วัฒ นธรรมการใช้
ภาษาไทย เพราะสังคมไทยมีระดับบุคคลที่ต่างกัน
การแบ่งลาดับชั้นของบุคคลในการใช้คาราชาศัพท์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
๑. พระมหากษัตริย์
๒. พระบรมวงศานุวงศ์
๓. พระสังฆราชเจ้าและพระสงฆ์
๔. ขุนนาง ข้าราชการชั้นสูง
๕. สุภาพชน
คาราชาศัพท์ เป็นลักษณะการใช้ถ้อยคาที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาของไทยที่ชัดเจนอันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากระบบและรูปแบบการปกครอง ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะพิเศษ เพราะแจกแจงการใช้
ถ้อยคาตามระดับชนชั้นของบุคคล เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ คาราชาศัพท์จึงเป็นเอกลักษณ์ที่
ส าคั ญ ยิ่ ง ของชนชาวไทย เราคนไทยจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค าราชาศั พ ท์ ไ ด้ ทั้ ง ในการพู ดและ
การเขี ย น ตลอดจนเข้ าใจความหมายของค าราชาศั พ ท์ ทั้ ง ในการอ่ านและการฟั ง เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารมี
ประสิทธิภาพ
ลักษณะการใช้คาราชาศัพท์
คาราชาศัพท์ใช้สาหรับสามัญชนพูดกับพระเจ้าแผ่นดิน พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระเจ้า
แผ่นดิน พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์จ ะใช้คาสามัญ ไม่ใช้คาราชาศัพท์ยกย่องพระองค์เอง พระเจ้า
แผ่นดินจะใช้ราชาศัพท์กับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงศักดิ์สูงกว่าทางสืบสายโลหิตหรือทางการนับพระญาติ เช่น
ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา พี่ และบรมวงศานุวงศ์ ส่วนเจ้านายจะใช้ราชาศัพท์ระหว่างกัน เมื่อผู้พูดมี
อิสริยยศต่ากว่า เช่น เจ้านายมีศักดิ์เป็นลุง กับหลานซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
การแบ่งคาราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ
การแบ่งหมวดหมู่คาราชาศัพท์ ออกเป็นหมวด ๆ นั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจาและการใช้ถ้อยคา เราจึง
จัดเรียงคาราชาศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ โดยมีทั้งคาราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ เช่น หมวดเครือญาติ หมวดเครื่องใช้
ต่าง ๆ หมวดร่างกาย หมวดกริยา หมวดทั่วไป เป็นต้น

138

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หมวดคาราชาศัพท์
เครือญาติ

คาสรรพนาม
ร่างกาย

คากริยา
เครื่องใช้

คาราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
คาราชาศัพท์
พระปัยกา
พระอัยกา พระอัยกี
พระชนก พระบิดา
พระปิตลุ า
พระมาตุลา
พระเชษฐา
พระอนุชา
พระมเหสี พระชายา
พระโอรส
พระชามาดา
พระนัดดา

ความหมาย
ปู่ทวด ตาทวด
ปู่ ตา
พ่อ
ลุงหรืออา (ฝ่ายพ่อ)
ลุงหรือน้า (ฝ่ายแม่)
พี่ชาย
น้องชาย
ภรรยา
ลูกชาย
ลูกเขย
หลาน

คาราชาศัพท์
พระปัยยิกา
พระอัยยิกา
พระชนนี พระมารดา
พระปิตจุ ฉา
พระมาตุจฉา
พระเชษฐภคินี
พระกนิษฐา พระขนิษฐา
พระสวามี พระภัสดา
พระธิดา
พระสุณิสา
พระปนัดดา

ความหมาย
ย่าทวด ยายทวด
ย่า ยาย
แม่
ป้าหรืออา (ฝ่ายพ่อ)
ป้าหรือน้า (ฝ่ายแม่)
พี่สาว
น้องสาว
สามี
ลูกสาว
ลูกสะใภ้
เหลน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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คาราชาศัพท์หมวดร่างกาย
คาราชาศัพท์
พระเกศา
พระนลาฎ
พระโอษฐ์
ต่อมพระเนตร
พระขนง
พระทนต์
พระชิวหา
พระเขฬะ
พระอุทร
พระองคุลี
พระหัตถ์
ข้อพระหัตถ์
พระมังสา
พระโลมา
พระอุระ
พระนาภี
พระโสณี
พระรากขวัญ
พระกัจฉะ
พระเพลา
พระชีพจร
พระธมนี
พระกาโบล
พระวักกะ
พระอังสะ พระอังสา
พระผาสุกะ
พระฉวี

ความหมาย
ผม
หน้าผาก
ปาก
ต่อมน้าตา
คิ้ว
ฟัน
ลิ้น
น้าลาย
ท้อง
นิ้วมือ
มือ
ข้อมือ
เนื้อ
ขน
อก
สะดือ
สะโพก
ไหปลาร้า
รักแร้
ขาหรือตัก
ชีพจร
เส้นประสาท
กระพุง้ แก้ม
ไต
ไหล่
ซี่โครง
ผิวหนัง

คาราชาศัพท์
พระกรรณ
พระเนตร
ขอบพระเนตร
ม่านพระเนตร
พระอัสสุชล
พระนาสิก
พระศอ
พระพักตร์
พระเสโท
พระหนุ
พระเศียร
พระปราง
พระพาหา
พระพาหุ
พระกร
พระบาท
ข้อพระบาท
พระชานุ
พระชงฆ์
พระดรรชนี
พระหทัย
พระนขา
พระอัฐิ
พระทาฐะ
พระกฤษฎี
พระปรัศว์

ความหมาย
หู
ตา
ขอบตา
ม่านตา
น้าตา
จมูก
คอ
หน้า
เหงือ่
คาง
ศีรษะ
แก้ม
ช่วงแขน
ต้นแขน
แขน
เท้า
ข้อเท้า
เข่า
แข้ง
นิ้วชี้
ใจ
เล็บ
กระดูก
เขี้ยว
สะเอว
สีข้าง
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คาราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้
เครื่องใช้
เสื้อ
รองเท้า
ที่นอน
ม่าน มุ้ง
ผ้าอาบน้า
เข็มขัด
ประตู
เตียงนอน
ผ้าเช็ดตัว

คาราชาศัพท์
ฉลองพระองค์
ฉลองพระบาท
พระยี่ภู่
พระวิสูตร พระสูตร
พระภูษาชุบสรง
ผ้าชุบสรง ผ้าสรง
รัดพระองค์ พระปั้นเหน่ง
พระทวาร
พระแท่นบรรทม
ซับพระองค์

เครื่องใช้
ผ้าเช็ดหน้า
กระจกส่อง
ข้าว
น้ากิน
ตุ้มหู
ช้อน
ช้อนส้อม
เหล้า
กางเกง

คาราชาศัพท์
ซับพระพักตร์
พระฉาย
พระกระยาเสวย
(พระมหากษัตริย์)
พระสุธารส
พระกุณฑล
ฉลองพระพักตร์
ฉลองพระหัตถ์ส้อม
น้าจัณฑ์
พระสนับเพลา พระที่
(ราชวงศ์)

คาราชาศัพท์หมวดคากริยา
คาศัพท์
ทักทายปราศรัย
ไปเที่ยว
ไหว้
อาบน้า
นอน
นั่ง
ไป
ชอบ

คาราชาศัพท์
พระราชปฏิสันถาร
เสด็จประพาส
ถวายบังคม
สรงน้า
บรรทม
ประทับ
เสด็จ
โปรด

คาศัพท์
ดู
ให้
อยากได้
เขียนจดหมาย
มีครรภ์
หัวเราะ
รับประทาน
ป่วย

คาราชาศัพท์
ทอดพระเนตร
พระราชทาน
ต้องพระราชประสงค์
พระราชหัตถเลขา
ทรงพระครรภ์
ทรงพระสรวล
เสวย
ประชวร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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คาราชาศัพท์หมวดคาสรรพนาม
คาที่ใช้แทน
แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ ๑)
แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ ๒)

คาราชาศัพท์
ข้าพระพุทธเจ้า
กระผม ดิฉัน
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ใต้ฝ่าละอองพระบาท

แทนชื่อที่พูดด้วย
แทนชื่อที่พูดด้วย
แทนชื่อที่พูดด้วย
แทนชื่อที่พูดด้วย
แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ ๓)

ฝ่าพระบาท
พระคุณเจ้า
พระคุณท่าน
พระเดชพระคุณ
พระองค์

แทนผู้ที่พูดถึง

ท่าน

ใช้กับ
พระมหากษัตริย์
ผู้ใหญ่ พระสงฆ์
พระมหากษัตริย์
พระบรมราชินี
พระบรมราชนนี
พระบรมโอรสาธิราช
พระบรมราชกุมารี
เจ้านายชั้นสูง
พระสงฆ์ผทู้ รงสมณศักดิ์
พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
เจ้านาย, หรือพระภิกษุที่นับถือ
พระราชา พระพุทธเจ้า
เทพผู้เป็นใหญ่
เจ้านาย ขุนนางชั้นผู้ใหญ่
พระภิกษุ ผู้ใหญ่ที่นบั ถือ
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ใบงานที่ ๙ เรื่อง การจัดหมวดหมู่คาราชาศัพท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาราชาศัพท์น่ารู้
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนนาคาราชาศัพท์ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมไปจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้อง และแต่งประโยคโดย
ใช้คาราชาศัพท์ จานวน 5 ประโยค

พระโอษฐ์
เสวย
บรรทม
พระมารดา

ข้อที่
1

คาราชาศัพท์

พระนาสิก
ถวายบังคม
พระบาท
พระกร

หมวดหมู่

พระกรรณ
เสด็จ
ฉลองพระองค์
พระฉาย

พระราชทาน
พระโอรส
พระบิดา
ซับพระพักตร์

แต่งประโยค

2
3
4
5

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี

๑๔๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง วรรณกรรมดีมีสาระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้
ในชีวิตจริง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
วรรณกรรมเป็นงานเขียนทั่วไปที่มีเนื้อหาสาระและแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีลักษณะ
กระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้อ่านเกิดความคิดในแง่ต่าง ๆ การอ่านวรรณกรรมต้องจับประเด็นสาคัญ และพิจารณาหา
ความรู้ ข้อคิด หรือคติสอนใจให้ได้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมทีอ่ ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีนิสัยรักการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
การอ่านวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม เพลงพื้นบ้าน วรรณคดีและวรรณกรรม
ในบทเรียน บทอาขยาน และบทร้อยกรอง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
5.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๔๔

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วธิ ี จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง วรรณกรรมดีมีสาระ จํานวน 1 ชั่วโมง

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
5 1. ครูนํานักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ 1. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ
1. ขอบเขตเนื้อหา
นาที วรรณกรรมในชีวิตประจําวัน วรรณกรรมในชีวิตประจําวัน
1. ความหมายของ
วรรณกรรม
2. ครูถามคําถาม ดังนี้
2. นักเรียนทุกคนร่วมกัน
2. การอ่าน
- นักเรียนคิดว่า ข้อความ
แสดงความคิดเห็นและตอบ
วรรณกรรม
ขนาดสั้นกับข้อความขนาดยาว คําถาม
ข้อความแบบไหนเข้าใจง่าย
- ข้อความขนาดสั้นเข้าใจง่าย
กว่ากัน เพราะอะไร
กว่าเพราะเนื้อหาไม่มาก
-

- ได้รับความรู้
- ถ้าเราอ่านวรรณกรรม 1
เรื่อง นักเรียนคิดว่า เราจะได้ ความเพลิดเพลิน ได้รู้แนวคิด
ประโยชน์อะไรบ้างจากการอ่าน ต่าง ๆ ของคนในสังคม ฯลฯ
- นักเรียนคิดว่าเราควรทํา
อย่างไรจึงจะเข้าใจเรื่องราว
ทั้งหมดในวรรณกรรมที่อ่าน

- มีหลักการอ่านที่ถูกต้อง

3. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
สรุปท้ายและเชื่อมโยงเข้าสู่
เนื้อหาในบทเรียน

3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. รูปภาพ
วรรณกรรม
2. คําถามอยู่ใน
สื่อ PPT

สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
15 1. ครูตั้งคาถามเพื่อมุ่งเข้าสู่
1. นักเรียนตอบคาถาม
1. บอกหลักการระบุ
นาที เนือ้ หา
นักเรียน : ตั้งใจอ่านเรื่องราว
ความรู้และข้อคิดจาก
ครู : การอ่านวรรณกรรมที่ดี ทั้งหมด และจับใจความสาคัญ
เรื่องที่อ่านได้
นักเรียนมีวิธีการอ่านอย่างไร จากการอ่าน
2. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษา 2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่
ใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง
10 เรื่อง วรรณกรรม จากนั้น
วรรณกรรม โดยให้นกั เรียน
ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม
อภิปรายภายในกลุม่ เกี่ยวกับ
ความหมายและลักษณะ
3. ครูอธิบายเพิม่ เติม
3. นักเรียนสนทนาพร้อมกัน
(วรรณกรรม คือ งานเขียนทั่ว ๆ ครู
ไปทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง)
เช่น
- เรื่องสั้น
- นิทานพื้นบ้าน
- นิทานคติธรรม
- เพลงพื้นบ้าน
- วรรณคดีในบทเรียน
- บทอาขยาน บทร้อยกรอง
10 4. ครูให้นักเรียนทุกกลุม่
4. นักเรียนทุกกลุ่มสรุป
นาที อภิปรายเกี่ยวกับหลักการระบุ หลักการระบุความรู้และข้อคิด
ความรู้และข้อคิดจากเรือ่ งที่ จากเรื่องที่อ่าน แล้วสรุปเป็น

๑๔๕
สื่อการเรียนรู้
1. คาถามอยู่ใน
สื่อ PPT

การประเมิน
การเรียนรู้
สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

2. ใบความรู้ที่
10 เรื่อง
วรรณกรรมดี มี
สาระ

3. ใบงานที่ 10
ตอนที่ 1

1. ประเมิน
ใบงาน
(ประเมินด้าน K)

๑๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

2. ระบุความรู้และ
ข้อคิด
จากเรื่องที่อ่านได้
3. มีนิสัยรักการอ่าน

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
อ่าน แล้วสรุปเป็นแผนภาพ
แผนภาพความคิดลงในใบงาน
ความคิดลงในใบงานที่ 10
ที่ 10 ตอนที่ 1

15 5. ครูให้นักเรียนออกมา
5. นักเรียนนาเสนอผลงาน
นาที นาเสนอผลงาน โดยนาไปติดที่ และตรวจสอบความถูกต้อง
กระดานข้างห้องเรียน จากนั้น ร่วมกัน
สรุปผลงานร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ใบงานที่ 10
ตอนที่ 2

2. ประเมิน
การระบุความรู้
และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่านได้
3. สังเกต
พฤติกรรม

6. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่
10 ตอนที่ 2 โดยอ่าน
วรรณกรรมที่ครูกาหนดให้
แล้วสรุปความรู้และข้อคิดจาก
วรรณกรรม

6. นักเรียนทาใบงานที่ 10
2. สื่อ PPT
ตอนที่ 2 โดยอ่านวรรณกรรม
ที่ครูกาหนดให้ แล้วสรุป
ความรู้และข้อคิดจาก
วรรณกรรม

(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทา
ใบงานที่ 10 ตอนที่ 2 )

นักเรียนต้นทาง/ปลายทางทา
ใบงานที่ 10 ตอนที่ 2 พร้อมกัน

7. ครูนาผลงานของกลุ่ม
นักเรียนที่ทาเสร็จมาให้นกั เรียน
ต้นทาง/ปลายทางดูพร้อมกัน
และประเมินความถูกต้อง
8. ครูสรุปการทากิจกรรม

7. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ดูผลงานพร้อมกัน และ
ประเมินความถูกต้อง
8. นักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4.
ขั้นสรุป
5 1. ครูขึ้นสรุปความรู้ ดังนี้
1. นักเรียนสรุปความรูร้ ่วมกัน สื่อ PPT
นาที - การอ่านวรรณกรรมต้อง
กับครู
เรือ่ ง วรรณกรรม
- การอ่านวรรณกรรมต้อง
ดี มีสาระ
จับประเด็นสาคัญ และ
พิจารณาหาความรู้ ข้อคิด
จับประเด็นสาคัญ และ
หรือคติสอนใจให้ได้ เพื่อ
พิจารณาหาความรู้ ข้อคิด
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
หรือคติสอนใจให้ได้ เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

๑๔๗
การประเมิน
การเรียนรู้

148

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพวรรณกรรมต่าง ๆ
2. ใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง วรรณกรรมและหลักการระบุความรู้ ข้อคิดจากเรื่อง
3. ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง วรรณกรรมดีมสี าระ
4. สื่อ PPT เรื่อง วรรณกรรมดีมสี าระ
5. ตัวอย่างหนังสือวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย นิยาย สารคดี เป็นต้น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 10 เรื่อง วรรณกรรมดีมสี าระ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการระบุความรู้
- พิจารณาการตอบ
- คาถาม/ใบงาน
และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ระบุความรู้และข้อคิด
- ตรวจใบงานที่ 10
- แบบประเมินการระบุ
จากเรื่องที่อ่าน
เรื่อง วรรณกรรมดีมีสาระ ความรู้และข้อคิดจาก
การอ่านวรรณกรรม
ด้านคุณลักษณะ เจคติ ค่านิยม
(A)
- มีนิสัยรักการอ่าน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมิน
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการคิด
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการใช้ทักษะ นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
ชีวิต

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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เกณฑ์ประเมิน : การระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรม
ประเด็น
การประเมิน
1. การสรุป
ความรู้
2. การอธิบาย
ข้อคิด
3. การนาข้อคิด
ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ประเด็นถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ของ ร้อยละ ๖๐ ของ
เนื้อหาของเรื่อง
เนื้อหาของเรื่อง
เขียนข้อคิดตรง
เขียนข้อคิดได้
ประเด็น
บางส่วนสอดคล้อง
สอดคล้องกับเรื่อง กับเรื่องบางส่วน

๔ (ดีมาก)
สรุปความรู้ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหาของเรื่อง
เขียนข้อคิดตรง
ประเด็นแสดง
เหตุผลสอดคล้อง
กับเรื่อง
เขียนข้อคิดไปใช้ใน เขียนข้อคิดไปใช้ใน เขียนข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ชีวติ ประจาวันได้ ชีวติ ประจาวันได้
อย่างถูกต้องและ และใช้ได้จริง
บางส่วน
ใช้ได้จริง

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
10-12
7-9
4-6
1-3

๑ (ปรับปรุง)
สรุปความรู้ไม่ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ร้อยละ ๔๐ ของ
เนื้อหาของเรื่อง
เขียนข้อคิดได้
น้อยมากและไม่
ตรงประเด็น
เขียนข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
น้อย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินการระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรม
คาชี้แจง ให้ครูประเมินการจาแนกชนิดและหน้าที่ของคาวิเศษณ์โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดไว้
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้
๒๐
คะแนน

คิดเป็น
ร้อยละ

ดีมาก

ดี

สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ..............
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../.........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ ๑๐ เรือ่ ง การอ่านวรรณกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง วรรณกรรมดีมีสาระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของวรรณกรรม

วรรณกรรม ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า
น. งานหนังสือ, งานประพันธ์, บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง, เช่น วรรณกรรม
สมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมของเสฐียรโกเศศ วรรณกรรมฝรั่ งเศส วรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน
พระยาอนุมาราชธน ให้ความหมายไว้ว่า การกระทาหนังสือหรือหนังสือที่แต่งขึ้นทั่วไปโดยมิได้จากัด
ว่าเป็นหนังสือพวกใดพวกหนึ่ง โดยเฉพาะส่วนจะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดนั้นเป็นเรื่องหนึ่งต่างหาก
สรุปความหมายของ “วรรณกรรม” แบบเข้าใจอย่างง่ายได้ว่า วรรณกรรม หมายถึง งานเขียน
ทั่ วไป ที่ แต่ ง ขึ้น ตามความรู้ ความคิด ความคิ ดเห็ น หรือตามจิน ตนาการ เช่น หนั ง สือ นิ ตยสาร
หนังสือพิมพ์ นวนิยาย เรื่องสั้น เทศนา คาสอน รวมถึงวรรณคดีด้วย

ประเภทของวรรณกรรม

วรรณกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. วรรณกรรมสารคดี หมายถึง หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อมุ่งความรู้ ความคิด ประสบการณ์แก่ผู้อ่านซึ่ง
อาจใช้รูปแบบร้อยแก้ว หรือร้อยกรองก็ได้ เช่น หนังสือวิชาการ ตาราเรียน ตาราอาหาร บทความ ฯลฯ
2. วรรณกรรมบันเทิงคดี หมายถึง วรรณกรรมที่แต่งขึ้นเพื่อมุ่งให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนานบันเทิง
แก่ผู้อ่าน จึงมักเป็นเรื่องที่มีเหตุการณ์และตัวละคร เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย นิทาน บทเพลงต่าง ๆ ฯลฯ

ชนิดของวรรณกรรมไทย

ชนิดของวรรณกรรมไทย แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
1. วรรณกรรมร้อยกรอง คือ ลักษณะงานเขียนที่ ใช้ภาษาเขียนที่ สละสวย คล้องจองกั น มี สัม ผัส
บัง คับ ตามฉัน ทลัก ษณ์ เช่น พระอภัยมณี ขุนช้ างขุน แผน สัง ข์ท อง นิร าศ รามเกี ยรติ์ ฯลฯ โดยจะใช้ค า
ประพันธ์ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ประเภทต่าง ๆ ในการแต่ง
2. วรรณกรรมร้อยแก้ว คือ งานเขียนแบบความเรียง หรือ เรียงความ ที่ไม่ใช้ภาษาคล้องจอง ในรูป
ของบทความ นิทาน เพลง ฯลฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
หลักการหาความรูแ้ ละข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรม

1. อ่านเรื่องทั้งหมดให้เข้าใจและค้นหาสาระสาคัญของเรื่อง
2. อ่านอีกครั้งดูรายละเอียดของเนื้อหา เพื่อค้นหาความรู้สาคัญและข้อคิด
3. สามารถอ่านเพิ่มได้จนกว่าจะเข้าใจเนื้อหามากยิง่ ขึ้น
4. ให้สรุปใจความสาคัญเพียงใจความเดียวของแต่ละย่อหน้าไว้
5. นาใจความสาคัญทีร่ วบรวมไว้มาเขียนเรียบเรียงใหม่อย่างละเอียดด้วยภาษาตนเอง
6. ทบทวนการสรุปอีกครั้งเพื่อพิจารณาหาส่วนที่ต้องแก้ไข
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง วรรณกรรมดีมีสาระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง วรรณกรรมดีมีสาระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ ๑ ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. วรรณกรรมคืออะไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. การหาความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน มีหลักการหรือขัน้ ตอนอย่างไร (เขียนเป็นแผนภาพความคิด)

ตอนที่ 2 อ่านวรรณกรรมแล้วสรุปความรู้
๓. ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมทีอ่ ่าน และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ความรู้ที่ได้ คือ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อคิดที่ได้ คือ.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................ชั้น.................เลขที่............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
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แนวคาตอบใบงานที่ ๑๐ เรือ่ ง วรรณกรรมดีมีสาระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง วรรณกรรมดีมีสาระ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ ๑ ตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
๑. วรรณกรรมคืออะไร วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนทั่วไป ที่แต่งขึ้นตามความรู้ ความคิด ความคิดเห็น
หรือตามจินตนาการ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ นวนิยาย เรื่องสั้น เทศนา คาสอน รวมถึงวรรณคดี
ด้วย
๒. การหาความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน มีหลักการหรือขัน้ ตอนอย่างไร (เขียนเป็นแผนภาพความคิด)
1. อ่านเรื่องทั้งหมดให้เข้าใจและ
ค้นหาสาระสาคัญของเรื่อง
6. ทบทวนการสรุปอีก
ครั้งเพือ่ พิจารณาหา
ส่วนที่ต้องแก้ไข

2. อ่านอีกครั้งดูรายละเอียดของเนื้อหา
เพื่อค้นหาความรูส้ าคัญและข้อคิด

การหาความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

5. นาใจความสาคัญทีร่ วบรวมไว้มาเขียน
เรียบเรียงใหม่อย่างละเอียดด้วยภาษาตนเอง

3. สามารถอ่านเพิ่ม
ได้จนกว่าจะเข้าใจ
เนื้อหามากยิ่งขึ้น

4. ให้สรุปใจความสาคัญเพียง
ใจความเดียวของแต่ละย่อหน้าไว้

ตอนที่ 2 อ่านวรรณกรรมแล้วสรุปความรู้
๓. ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ ข้อคิดที่ได้จากวรรณกรรมทีอ่ ่าน และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ความรู้ที่ได้ คือ...อยู่ในดุลพินจิ ของครูผสู้ อน โดนพิจารณาจากหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
ข้อคิดที่ได้ คือ...อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน โดนพิจารณาจากหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในดุลพินจิ ของครูผสู้ อน โดนพิจารณาจากหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : __________________สกุล : __________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. ____
หน่วยการเรียนรู้ที่___1___เรื่อง สื่อสารคล่องต้องรู้วิธี
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่ องหมาย  ในช่ องระดั บความสามารถของแต่ ละกิ จ กรรมที่ นั กเรี ยนคิ ดว่ าท าได้ ตามระดั บ
การประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

๑
๒
๓
๔
๕

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้
คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดได้
จับประเด็นสาคัญของเรื่องที่อ่านได้
ตอบคาถามจากการฟังและการดูได้
สรุปข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมดีมีสาระได้

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับปรุง
ข้างดี

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
………………………………..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............…………………………………………….................................................................................
..................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
………………………………..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............…………………………………………….................................................................................
..................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๑๕๗

๑๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑
รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวัด
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ป.๕/๔ ใช้คาราชาศัพท์
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ป.๕/๔ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๑๕๙

๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
2.1 การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน ต้องใช้บริบทในการเข้าใจความหมาย จึงจะช่วย
ให้อ่านเรื่องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทาให้เข้าใจความหมายของบทร้อยกรองที่อ่านได้ และเกิดความซาบซึ้ง
ประทับใจยิ่งขึ้น
2.2 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรือ่ ง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ต้องอ่านให้ชัดเจน เน้นสัมผัส
ถูกต้องตามอักขรวิธี และฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง การอ่านแบบทานองเสนาะต้องรู้จักทอดจังหวะ เอื้อน
เสียงหรือหลบเสียง มีสาเนียงสูงต่า หนักเบา ยาวสั้น เป็นทานองเหมือนเสียงดนตรี เสียงไม่เบาหรือดังเกินไป มี
น้าเสียงแสดงอารมณ์ไปตามเนื้อเรื่อง และมีมารยาทในการอ่าน
2.3 การอ่านจับใจความเพื่อวิเคราะห์เรื่องที่อ่านเป็นการแยกแยะข้อเท็จจริงของสาระจากเรื่องที่อ่าน
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุ มีผล สามารถทาให้เ กิดทักษะที่ดี นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 การอธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา ผู้อ่าน
สามารถใช้บริบทในการเข้าใจความหมายของคา และการถอดคาประพันธ์ได้ ทาให้เข้าใจความหมายของบท
ร้อยกรอง และเกิดความซาบซึ้งประทับใจยิ่งขึ้น
2.5 การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เป็นการเตรียมงานเขียน โดยนาความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดระบบ
ใช้ในการวางโครงเรื่องที่มี ตัวละคร ฉาก และมีการดาเนินเรื่องไปตามเหตุการณ์ ซึ่งต้องอาศัยการตั้งคาถาม
ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่ าน ช่วยให้ งานเขียนมีคุณภาพ สื่อสารได้ตรงตามจุดประสงค์ และได้ความสมบูรณ์
ครบถ้วน
2.6 การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ทาให้ผู้อ่านเข้าใจคุณค่าและข้อคิดของเรื่อง
ที่อ่าน และสามารถนาความรู้ที่ได้จากเรื่อง ไปปรับใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต สามารถแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่านได้ ทาให้ผู้อ่านมีความคิดกว้างไกลและเข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้เพิ่มมากขึ้น
2.7 การท่องจาบทอาขยาน จะทาให้เห็นความงดงามและความไพเราะของภาษา เกิดความซาบซึ้ง
ภูมิใจ และรักความเป็นไทย สามารถนาไปใช้อ้างอิง และนาข้อคิดไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
2.8 คาราชาศัพท์ เป็นคาที่ใช้กับบุคคลซึ่งมีฐานะต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ พระบรม
วงศานุวงศ์ตั้งแต่ยศชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป พระสงฆ์ ข้าราชการผู้ใหญ่หรือชั้นสูง และสุภาพชน การเข้าใจคาราชา
ศัพท์ทาให้นาไปใช้ได้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ
2.9 คาบุพบท เป็นคาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคาในประโยคต่าง ๆ โดยจะวางอยู่หน้าคานาม
หรือคาสรรพนาม ซึ่งคาบุพบทมีหลายชนิด จึงจาเป็นต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ จึง
จะทาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและทาให้เข้าใจได้ถูกต้อง
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความหมายของคาศัพท์ในบทเรียนได้
๒. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้
๓. บอกหลักการจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้
๔. บอกหลักการถอดคาประพันธ์ได้
๕. บอกหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

๑๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๖. บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
๗. บอกหลักการท่องจาบทอาขยานได้
๘. บอกความหมายของคาราชาศัพท์ได้
๙. บอกชนิดและหน้าที่ของคาบุพบทได้
ทักษะ/กระบวนการ
๑. รวบรวมคาศัพท์และเขียนอธิบายความหมายคาศัพท์ในบทเรียนได้ถูกต้อง
๒. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๓. อ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ได้
๔. ถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ได้
๕. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ได้
๖. เขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
๗. ท่องจาบทอาขยานสังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ได้
๘. แต่งประโยคโดยใช้คาราชาศัพท์ได้
๙. แต่งประโยคโดยใช้คาบุพบทได้
เจตคติ
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๒. มีมารยาทในการเขียน
3. บอกประโยชน์ของการท่องจาบทอาขยานได้
4. บอกความสาคัญของการใช้คาราชาศัพท์ได้
5. บอกประโยชน์ของคาบุพบทในการสื่อสารได้
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
๒. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
๓. ใบงานที่ ๓ เรื่อง การจับใจความสาคัญจากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
๔. ใบงานที่ 4 เรื่อง การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๕. ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๖. ใบงานที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
๗. ใบงานที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๑๖๑

๘. การท่องจาบทอาขยานเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๙. ใบงานที่ ๘ เรื่อง คาราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
๑๐. ใบงานที่ ๙ เรื่อง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
๗. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. การรวบรวบ
คาศัพท์
๒. การเขียน
สะกดคา
๓. การเขียน
อธิบาย
ความหมาย

เกณฑ์ประเมิน : การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
รวบรวมคาศัพท์ได้ รวบรวมคาศัพท์ได้ รวบรวมคาศัพท์ รวบรวมคาศัพท์ได้
๓๒-๔๐ คาขึ้นไป ๒๘-๓๑ คา
ได้๒๔-๒๗ คา
ต่ากว่า ๒๔ คา
เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคาไม่ถูก
ถูกต้องทั้งหมด
ผิด ๒-๔ คา
ผิด ๕-๗ คา
ผิดมากกว่า ๗ คา
เขียนอธิบาย
เขียนอธิบาย
เขียนอธิบายความ เขียนอธิบายความ
ความหมายของคา ความหมายของคา หมายของคาไม่ หมายของคาได้
ถูกต้องทั้งหมด
ไม่ถูกต้อง 8-9 คา ถูกต้อง 6-๗ คา ถูกต้องต่ากว่า 6 คา

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
10-12
7-9
4-6
1-3

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔ (ดีมาก)
๑. อักขรวิธี อ่านถูกต้องทุกคา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
๒. อ่าน
อ่านถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม ลักษณะคาประพันธ์
ฉันทลักษณ์ แบ่งวรรคตอนถูกต้อง
ทุกวรรค

๓ (ดี)
อ่านผิดไม่เกิน ๓ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๑-๒ แห่ง

๓. บุคลิกภาพ นั่งในท่าที่เหมาะสม
ท่าทางในการ ใช้สายตามองกวาด
อ่าน
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
๔. น้าเสียง น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล
ในการอ่าน น่าฟังรูจ้ ักทอดจังหวะ
เอื้อนเสียงหรือหลบ
เสียง มีสาเนียงสูงต่า
หนักเบา ยาวสั้น ที่
ไพเราะสอดคล้องกับ
เรื่องที่อ่าน
๕. มารยาท ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ในการอ่าน ผู้อื่นไม่เล่นในขณะ
อ่าน

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

น้าเสียงชัดเจน มี
สาเนียงสูงต่า หนัก
เบา ยาวสั้น ที่
ไพเราะดีพอสมควร
เป็นส่วนใหญ่

๒ (พอใช้)
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา
ออกเสียง ร ล ชัดเจน
อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะคาประพันธ์
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง

๑ (ปรับปรุง)
อ่านผิดมากกว่า
๕ คา
อ่านไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะคา
ประพันธ์ และแบ่ง
วรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่เหมาะสม นั่งในท่าที่ไม่
ใช้สายตามองกวาด
เหมาะสมใช้นิ้วชี้
ส่ายหน้าตามตัวหนังสือ ตามตัวอักษรและ
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย ส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงชัดเจนขาด
น้าเสียงไม่ชัดเจน
ความนุ่มนวลหรือ
ขาดความมั่นใจใน
สอดคล้องกับเรื่องที่ การอ่าน ไม่มี
อ่าน เสียงสาเนียงสูง สาเนียงสูงต่า หนัก
ต่า หนักเบา ยาวสั้น มี เบา ยาวสั้น
บ้างแต่ไม่ไพเราะ

ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ส่งเสียงดังและเล่นใน
ผู้อื่น ไม่เล่นขณะอ่าน ขณะอ่าน
ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

ส่งเสียงดังและเล่น
ในขณะอ่าน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๑๖๓

เกณฑ์ประเมิน : การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ประเด็น
การประเมิน
๑. การตอบ
คาถามจากเรื่อง
ที่อ่านได้
๒. บอกใจความ
สาคัญจากเรื่อง
ที่อ่าน
๓. บอกข้อคิด
ที่ได้จากเรื่องที่
อ่าน
๔. แสดงความ
คิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่าน
๕. มารยาทใน
การอ่าน

๔ (ดีมาก)
ตอบคาถามจาก
เรื่องได้ถูกต้องทุก
ข้อ
บอกเนือ้ หาสาระ
ถูกต้องได้ใจความ
ต่อเนื่อง
บอกข้อคิดของเรื่อง
ได้ตรงประเด็น
และสมบูรณ์
เสนอความคิดเห็น
ด้วยเหตุผลและเป็น
ประโยชน์
ไม่ส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น ไม่
เล่นในขณะอ่าน
และเก็บหนังสือ
เข้าที่เมือ่ อ่านเสร็จ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตอบคาถามผิด
ตอบคาถามผิด
เพียง 1 ข้อ
เพียง 2 ข้อ
บอกเนือ้ หาสาระได้
ถูกต้องแต่วกวนบ้าง

บอกเนือ้ หาสาระ บอกเนือ้ หาสาระ
ได้ถูกต้อง แต่วกวน ได้บ้างและวกวน

บอกข้อคิดของเรื่อง
ได้ตรงประเด็น แต่ไม่
ต่อเนื่องบ้างเล็กน้อย
เสนอความคิดเห็น
ด้วยเหตุผล

บอกข้อคิดของเรื่อง
ได้ตรงประเด็น
แต่วกวน
เสนอความคิดเห็น
และแสดงเหตุผล
บ้าง
ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ส่งเสียงดัง และเล่น
ผู้อื่น ไม่เล่นในขณะ ในขณะอ่าน แต่เก็บ
อ่าน แต่ไม่เก็บ
หนังสือเข้าที่ เมื่อ
หนังสือเข้าทีเ่ มื่ออ่าน อ่านเสร็จ
เสร็จ
ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามผิด
เกินกว่า ๓ ข้อ

บอกข้อคิดของ
เรื่องได้บ้างแต่
วกวน
เสนอความคิดเห็น
แต่ไม่แสดงเหตุผล
ส่งเสียงดัง และ
เล่นในขณะอ่าน ไม่
เก็บหนังสือเข้าที่
เมื่ออ่านเสร็จ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
๑. บอกหลักการ
บอกหลักการถอด บอกหลักการถอด บอกหลักการถอด
บอกหลักการ
ถอดคาประพันธ์
คาประพันธ์ได้
คาประพันธ์ได้
คาประพันธ์ได้ถูกต้อง ถอดคาประพันธ์
ถูกต้องทั้งหมด
ถูกต้อง ๔ ข้อ
๓ ข้อ
ได้ต่ากว่า 2 ข้อ
๒. การรู้ความหมาย รู้ความหมาย
รู้ความหมาย
รู้ความหมายคาศัพท์ แทบไม่รู้
คาศัพท์
คาศัพท์ทั้งหมด
คาศัพท์โดยส่วน
เล็กน้อยและไม่
ความหมาย
ใหญ่และชัดเจน
ชัดเจน
คาศัพท์เลย
๓. เนื้อหาถูกต้อง เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาถูกต้องตรง เนื้อหาถูกต้อง แต่ไม่ เนื้อหาไม่ค่อย
ตรงประเด็น
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่ ค่อยตรงประเด็น
ถูกต้อง
ตรงประเด็น
๔. การลาดับเรื่อง ลาดับเรื่องได้
ลาดับเรื่องได้
ลาดับเรื่องได้ต่อเนื่อง ลาดับเรื่องได้
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน
แต่ไม่ต่อเนื่อง
และมีเอกภาพดี
และมีเอกภาพเป็น
สัมพันธ์กัน
ส่วนใหญ่
๕. การใช้ภาษา
- เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคาถูกต้อง เขียนสะกดคาผิดบ้าง เขียนสะกดคา
ถูกต้อง
และใช้สานวนภาษา เล็กน้อยและใช้สานวน ผิดมาก ใช้ภาษา
- ใช้สานวนภาษา ของตนเองในการ ภาษาของตนเอง
ร้อยแก้วปนกับ
ของตนเองใน
เรียบเรียงข้อความได้ ในการเรียบเรียง
บทร้อยกรอง
การเรียบเรียง
เป็นส่วนใหญ่
ข้อความได้
ข้อความได้ดี

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๑๖๕

เกณฑ์ประเมิน : การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ประเด็น
การประเมิน
แผนภาพโครง
เรื่อง

๔ (ดีมาก)
- ระบุเนื้อหาสาคัญ
ของเรือ่ งได้ครบทั้ง
เรื่อง
- เรียงลาดับ
เหตุการณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง
- ใช้ภาษาเขียน
ถูกต้อง ชัดเจน
- สรุปข้อคิดได้
ถูกต้อง
- นาเสนอแผนภาพ
ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ระบุเนื้อหาสาคัญ ระบุเนื้อหาสาคัญ
ของเรือ่ งได้ครบ
ของเรือ่ งได้ส่วนใหญ่
แต่ขาดองค์ประกอบ
ทั้งเรื่อง แต่ขาด
องค์ประกอบอื่น ๆ อื่น ๆ ๒ ข้อ
๑ ข้อ

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
ระบุเนื้อหา
สาคัญของเรื่อง
ได้บางส่วน
และ/หรือขาด
องค์ประกอบ
อื่น ๆ 3 ข้อ

๑๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรือ่ งที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
การวิเคราะห์
- อธิบายคุณค่าด้าน ขาดเพียง ๑
ขาดเพียง 2
ขาด ๓
คุณค่าและสรุป วรรณศิลป์ได้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ข้อคิด
- อธิบายคุณค่าด้าน
จากเรื่องที่อ่าน เนื้อหาสาระได้
ไปใช้ในชีวิตจริง - อธิบายคุณค่า
คุณค่าด้านสังคม
และวัฒนธรรมได้
- สรุปข้อคิดได้
และอธิบายคุณค่า
ด้านการนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๑๖๗

เกณฑ์ประเมิน : การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรือ่ ง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ประเด็น
การประเมิน
การวิเคราะห์
คุณค่าและสรุป
ข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่านไปใช้ใน
ชีวิตจริง

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- อธิบายคุณค่า ขาดองค์ประกอบใด ขาด องค์ประกอบใด
ด้านวรรณศิลป์ได้ องค์ประกอบหนึง่
องค์ประกอบหนึง่
- อธิบายคุณค่า จานวน ๑ องค์ประกอบ จานวน ๒ องค์ประกอบ
ด้านเนื้อหาสาระ
ได้
- อธิบายคุณค่า
คุณค่าด้านสังคม
และวัฒนธรรมได้
- สรุปข้อคิดและ
อธิบายคุณค่าได้
- นาไปประยุกต์
ใช้ในชีวิต
ประจาวันได้

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

๑ (ปรับปรุง)
ขาด องค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบ
หนึ่ง จานวน ๓
องค์ประกอบ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้คะแนนระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การท่องบทอาขยานสังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
การท่องจา
- ท่องได้ครบถ้วน ท่องได้ครบถ้วน
ท่องได้ครบถ้วน
ตามบทอาขยาน
ตามที่กาหนด แต่ ตามที่กาหนด แต่
บทอาขยาน
ขาดองค์ประกอบ ขาดองค์ประกอบ
- เสียงดังฟังชัด
2 ประเด็น
- มีบุคลิกท่าทางที่ 1 ประเด็น
เหมาะสม
- ท่องถูกทานอง
คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด
- น้าเสียงสอดคล้อง
กับเนื้อหา
หมายเหตุ ค่าน้าหนัก 5 คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
ท่องไม่ได้ตามที่
กาหนด และขาด
องค์ประกอบ 3
ประเด็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๑๖๙

เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ ๙ คาราชาศัพท์
ประเด็น
การประเมิน
1. การบอก
ความหมายของ
คาราชาศัพท์
2. การแต่ง
ประโยคโดยใช้คา
ราชาศัพท์

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บอกความหมาย
บอกความหมาย
บอกความหมาย
ของคาราชาศัพท์
ของคาราชาศัพท์
ของคาราชาศัพท์
ได้ถูกต้อง ๔ คา
ได้ถูกต้อง ๓ คา
ได้ถูกต้อง ๒ คา
แต่งประโยค
แต่งประโยคโดยใช้ แต่งประโยคโดยใช้
โดยใช้คาราชาศัพท์ คาราชาศัพท์ได้
คาราชาศัพท์ได้
ถูกต้องทุกประโยค ถูกต้อง 8-9
ถูกต้อง 6-7
(๑๐ ประโยค
ประโยค
ประโยค

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 40 หาร 2)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๕-๑๗
๑๒-๑๔
ต่ากว่า ๑๒

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมาย
ของคาราชาศัพท์
ได้ถูกต้อง ๑ คา
แต่งประโยคโดย
ใช้คาราชาศัพท์
ได้ถูกต้องต่ากว่า
6 ประโยค

๑๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ ๑๐ คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
1. บอกชนิด
บอกชนิด และ
บอกชนิด และ
บอกชนิด และ
และหน้าที่ของ หน้าที่ของคาบุพบท หน้าที่ของคาบุพบท หน้าที่ของคาบุพบท
คาบุพบท
ได้ถูกต้อง ๘ ข้อ
ได้ถูกต้อง ๗ ข้อ
ได้ถูกต้อง ๖ ข้อ
2. การแต่ง
แต่งประโยค
แต่งประโยค
แต่งประโยค
ประโยค
โดยใช้คาบุพบทได้ โดยใช้คาบุพบทได้ โดยใช้คาบุพบทได้
โดยใช้คาบุพบท ถูกต้อง ๘ ข้อ
ถูกต้อง ๗ ข้อ
ถูกต้อง ๖ ข้อ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
7-8
5-6
3-4
1-2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมาย
ของคาบุพบทได้
ถูกต้อง ๕ ข้อ
แต่งประโยค
โดยใช้คาบุพบท
ได้ถูกต้อง ๕ ข้อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๑๗๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน ผู้อ่านต้องใช้บริบทในการเข้าใจความหมาย จึงจะช่วย
ให้อ่านเรื่องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทาให้เข้าใจความหมายของบทร้อยกรองที่อ่านได้ และเกิดความซาบซึ้ง
ประทับใจยิ่งขึ้น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมายของคาศัพท์ในบทเรียนได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
รวบรวมคาศัพท์และเขียนอธิบายความหมายคาศัพท์ในบทเรียนได้ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
การอธิบายความหมายคาศัพท์ในบทเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๗๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู
ย ้ ระดับประถมศึศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นปรระถมศึกษาปีที่ 5
รายวิวิชา ภาษาไทย หนน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์ข จํานวน 10 ชััว่ โมง
แผนนการจัดการเรียนรูรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การอธิบบายความหมายขอองคําศัพท์ในบทเรียน จํานวน 1 ชััว่ โมง

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขัน้ ตอนการจัด เววลา
แนวการจจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจจกรรมครู
กิจกรรมมนักเรียน
1. ขอบเขตตเนื้อหา
ขั้นนํา
5 ๑. ครูนําภาาพสังข์ทองหรือสังข์ ๑. นักเรียนดูภาพสั
า งข์ทอง
หรือสังข์จริง ๆ แล้วตอบ
1. การออธิบาย
นนาที จริง ๆ ให้นักเรียนดู แล้ว
ซักถามนักเรีียนว่าคืออะไร
คําถาม
ความหมมายของ
นักเรียน : สังข์ทอง/สั
คําศัพท์ใในบทเรียน
ท งข์ครับ
2. การรรวบรวม
คําศัพท์แและเขียน
อธิบายคความหมาย
ของคําในนบทเรียน
๒. เมื่อถามเสสร็จ ครูจึงเชื่อมโยง ๒. นักเรียน :
ว่าวันนี้ใครเเคยดู เคยอ่าน หรือ - เคยดูทางทีวีวัวันเสาร์
อยากรู้
- เคยอ่านในหนันังสือ
เรื่อง สังข์ททอง ตอน กําเนิด - ไม่เคย
พระสังข์ บ้้าง
- อยากรู้
ม นสนทนา
๓. ครูจึงแจ้จ้งจุดประสงค์การ 3. นักเรียนร่วมกั
แ า
เรียนรูแ้ ละเชืชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ตอบคําถามครูและทํ
ความเข้าใจจุดประสงค์
ป
การเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

11. ภาพสังข์ทอง
ห อสังข์จริง ๆ
หรื

2 คําถาม
2.

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๑๗๓

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2 จุดประสงค์การเรียนรู้
30 1. ครูติดแถบประโยคบน
1. นักเรียนอ่านประโยคบน
ขั้นสอน
1. บอกความหมาย
นาที กระดานให้นกั เรียนอ่านและ กระดานพร้อมกันและสังเกต
ของคาศัพท์ใน
สังเกตคาที่ขีดเส้นใต้ใน
คาที่ขีดเส้นใต้ไว้
บทเรียนได้
ประโยค เช่น
นางจันท์เทวีประสูติพระโอรส
เป็นหอยสังข์จึงถูกขับออกจาก
เมือง
2. ครูถามคาถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนทราบหรือไม่ว่า
คาที่ขีดเส้นใต้มีความหมายว่า
อะไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. แถบประโยค

2. นักเรียนตอบคาถามครู เช่น 2. คาถาม
นักเรียน : ทราบ/ไม่ทราบ
ประสูติ หมายถึง เกิด
พระโอรส หมายถึง ลูกชาย

3. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า 3. นักเรียนร่วมกันสนทนา
ครู : นักเรียนอ่านข้อความนี้ ตอบคาถามครู
แล้วเข้าใจว่าอย่างไร
นางจันท์เทวีกับหอยสังข์เป็น
ใคร มาจากไหน
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ 4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ช่วยกัน 3. หนังสือเรียน
คน ช่วยกันอ่านสารวจคาศัพท์ อ่านสารวจคาศัพท์จากเรื่อง วรรณคดีลานา
จากบทเรียนภายในเวลาที่
สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ชั้น ป.๕

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๑๗๔
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
กาหนด โดยขีดเส้นใต้คาศัพท์ โดยขีดเส้นใต้คาศัพท์และ
และร่วมกันอภิปรายค้นหา
อภิปรายค้นหาความหมาย
ความหมายของคาไว้
ร่วมกัน
๒. ครูให้นักเรียนอ่านคา และ ๒. นักเรียนอ่านคา และ
ความหมายของคาจากสื่อ
ความหมายของคาจากสื่อ
นาเสนอ เช่น
นาเสนอ
คา
ชลาลัย / กาดัด / บุญญาธิ
การ บังเกิด / สงกา / กอง
กูณฑ์ /นาวา / อางขนาง /
อาจิณ / พฤกษา

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ตัวอย่างคา
ในสื่อ PPT

ความหมาย
เรือ / กาลังรุ่น / กองไฟ /
แม่น้า / ความสงสัย / เกิด /
อาย, ขวยเขิน / สม่าเสมอ /
ต้นไม้ / บุญที่ได้กระทาไว้มาก
ยิ่ง
๓. ครูวางแถบความหมายไว้
หน้าชั้นเรียน แล้วให้นกั เรียน

๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่มผลัด
กันออกไปหยิบแถบ

4. แถบ
ความหมาย

1. ตรวจสอบ
ความรู้ ความเข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

ขั้นปฏิบัติ

10
นาที

๑๗๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ออกมาหยิบความหมายคนละ ความหมายคนละ ๑ แถบ
๑ แถบและให้บอกว่าแถบ
และบอกว่าตรงกับคาใด
ความหมายนั้นตรงกับ คาใด โดยนักเรียนที่เหลือร่วมกัน
โดยครูตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง
และให้คาชมเชย
๔. ครูให้นักเรียนอ่านบท
ร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน
กาเนิดพระสังข์อีกครัง้ และทา
ใบงานที่ ๑ (โดยขึ้นกิจกรรมไว้
ใน สื่อ PPT)
๕. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่ นา
ผลงานออกมาติดบนกระดาน
และสลับกันตรวจ โดยครูร่วม
ตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๔. ครูให้นักเรียนอ่านบทร้อย
กรองเรือ่ ง สังข์ทอง ตอน
กาเนิดพระสังข์อีกครัง้ และทา
ใบงานที่ ๑ (โดยขึ้นกิจกรรมไว้
ในสื่อ PPT)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
จากการตอบ
คาถาม

๔. นักเรียนรวบรวมคาศัพท์
เขียนลงในใบงาน และเขียน
อธิบายความหมายของ
คาศัพท์นั้น
๕. ตัวแทนนาผลงานของกลุม่
ติดบนกระดานและสลับกัน
ตรวจ

๔. นักเรียนรวบรวมคาศัพท์
เขียนลงในใบงาน และเขียน
อธิบายความหมายของ
คาศัพท์นั้น

๑. หนังสือเรียวร
รณคดีลานาชั้น
ป. ๕
๒. ใบงานที่ ๑
เรื่อง การอธิบาย

2. ประเมิน
การรวบรวม
คาศัพท์และ
การเขียนอธิบาย
ความหมายของคา

๑๗๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป
(5 นาที)

5
นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มนํา ๕. ตัวแทนนําผลงานของกลุ่ม
ผลงานออกมาติดบนกระดาน ติดบนกระดานและสลับกัน
และสลับกันตรวจ โดยครูร่วม ตรวจ
ตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ครูถามนักเรียนเพื่อกระตุ้น
ความคิดว่า
ครู : นักเรียนทําอย่างไรจึง
สามารถค้นหาความหมายของ
คําศัพท์ในบทเรียนวันนี้ได้จาก
ที่ใดบ้าง

1. นักเรียนตอบคําถามตามที่
ตนเองได้รับจากการปฏิบัติ
กิจกรรม เช่น
- เปิดพจนานุกรม
- ค้นหาจากศัพท์และข้อความ
ท้ายหนังสือเรียน
- คาดเดาความหมายจากคําที่
อยู่แวดล้อมคําศัพท์นั้น
- ถามเพื่อน ครู

๒. ครูถามคําถามเพื่อนําสรุป
ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดว่าการเข้าใจ
ความหมายของคําศัพท์ใน
บทเรียนมีประโยชน์ต่อ
การอ่านบทเรียนเรื่อง สังข์ทอง

2. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม
เช่น มีประโยชน์ เพราะจะช่วย
ให้เราอ่านออกเสียงคําได้
ถูกต้อง เข้าใจความหมายของ
บทร้อยกรองหรือเรื่องราวที่
อ่านได้ดี และเกิดความซาบซึง้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
ความหมายของ ในใบงานที่ ๑
คําศัพท์ในบทเรียน (ประเมินด้าน P)
3. สังเกต
๓. พจนานุกรม
มารยาทใน
๔. สื่อ PPT
การอ่าน
(ประเมินด้าน A)
1. คําถามอยู่ใน - สังเกตการตอบ
สื่อ PPT
คําถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๑๗๗
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ตอน กาเนิดพระสังข์หรือไม่ ประทับใจยิง่ ขึ้น
อย่างไร
๓. ครูสรุปเพิ่มเติมในสื่อ PPT ๓. นักเรียนจดบันทึกความรู้
อีกครั้งและมอบหมายให้
และงานที่ได้รับมอบหมายลง
นักเรียนไปรวบรวมบันทึก
ในสมุด
คาศัพท์และความหมายของคา
จากเรื่องสังข์ทอง ตอน กาเนิด
พระสังข์ โดยออกแบบให้
สวยงาม

สื่อการเรียนรู้

2. สื่อ PPT
สรุปบทเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

- สมุดบันทึก
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวรรณคดีลานา ชั้น ป. ๕
2. พจนานุกรมไทย
3. ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
4. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
5. สื่อ PPT เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
6. แถบความหมาย
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
2. สมุดรวบรวมคาศัพท์
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายของคาศัพท์
ในบทเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- รวบรวมคาศัพท์และเขียน
อธิบายความหมายของคาใน
บทเรียน
ด้านคุณลักษณะ เจคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการอ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

1. ตรวจใบงานที่ ๑
เรื่อง การอธิบาย
ความหมายของคาศัพท์ใน
บทเรียน
2. สมุดรวมรวมคาศัพท์

- ใบงานที่ ๑
ร้อยละ ๖๐
- สมุดรวมรวมคาศัพท์ ขึน้ ไป
- แบบประเมินใบงานที่
๑

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ของนักเรียน
ขึน้ ไป
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมิน
2. ความสามารถในการคิด
สมรรถนะสาคัญของ
3. ความสามารถในการใช้
ผูเ้ รียน
ทักษะชีวิต

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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เกณฑ์ประเมิน : การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
ระดับคุณภาพ
๑ (ปรับปรุง)
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
รวบรวมคาศัพท์ได้ รวบรวมคาศัพท์ได้ รวบรวมคาศัพท์ได้ รวบรวมคาศัพท์
๓๒-๔๐ คาหรือ
๒๘-๓๑ คา
๒๔-๒๗ คา
ได้ต่ากว่า ๒๔
มากกว่า
คา
๒. การเขียนสะกด เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคาไม่
คา
ถูกต้องทั้งหมด
ผิด ๒-๔ คา
ผิด ๕-๗ คา
ถูกผิด มากกว่า
๗ คา
๓. การเขียน
การเขียนอธิบาย
การเขียนอธิบาย
การเขียนอธิบาย การเขียนอธิบาย
อธิบายความหมาย ความหมายของคา ความหมายของ
ความหมายของ ความหมายของ
ถูกต้องทั้งหมด
ไม่ถูกต้อง ๒-๔ คา ไม่ถูกต้อง ๕-๗ คา ไม่ถูกต้องมาก
กว่า ๗ คา
๔. ความสะอาด
เขียนได้สะอาด
ส่วนใหญ่สะอาด
ความสะอาด
ความสะอาด
เป็นระเบียบ
เป็นระเบียบ แสดง เป็นระเบียบ แต่ยังมี ความมีระเบียบ
ความมีระเบียบ
ออกถึงความ
ข้อบกพร่องเล็กน้อย มีข้อบกพร่อง
มีข้อบกพร่อง
ประณีต ตั้งใจ
ค่อนข้างมาก
มาก
๕. การส่งงานตรง ส่งงานตรงตามเวลา ส่งงานช้ากว่าเวลา ส่งงานช้ากว่าเวลา ส่งงานช้ากว่า
ตามกาหนดเวลา ที่กาหนด
ที่กาหนด ๑-๒ วัน ที่กาหนด ๓-๕ วัน เวลาที่กาหนด
เกินกว่า ๕ วัน
ประเด็น
การประเมิน
๑. การรวบรวบ
คาศัพท์

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
๑1-๑5
6-๑0
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

การรวบรวบคาศัพท์
(๔ คะแนน)
การเขียนสะกดคา
(๔ คะแนน)
การเขียนอธิบาย
ความหมาย (๔ คะแนน)
ความสะอาดเป็นระเบียบ
(๔ คะแนน)
การส่งงานตรงตาม
กาหนดเวลา (๔ คะแนน)

แบบประเมินการอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
คาชี้แจง ครูเขียนคะแนนการรวบรวมคาศัพท์และการเขียนอธิบายความหมายของคาในบทเรียน
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ลงในช่องที่กาหนด ให้ตรงกับความเป็นจริง
สรุป
รวม คิดเป็น
(๒๐) ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ดี
มาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
.........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ....................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ....................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 1 เรือ่ ง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ความหมายของคา
เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ เสียงพูด หรือตัวหนังสือที่เขียนขึ้น มีความหมายในตัว ไม่ว่าจะมีกี่พยางค์
ก็ตาม เช่น มะละกอ ทะเล กบ ใช้ประกอบหน้าคาอื่นเพื่อระบุประเภท หรือชนิดของคา
คาศัพท์ที่ปรากฏในวรรณคดี เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
คาศัพท์
๑. กันดาร (กัน-ดาน)
๒. กาดัด
๓. กินนร (กิน-นอน)

๔. กูณฑ์ (กูน)
๕. เกษมศานต์ (กะ-เสม-สาน)
๖. คลาไคล (คฺลา-ไคล)
๗. จังฑาล (จัง-ทาน)
๘. จุติ (จุ-ติ)
๙. จู่ลู่
๑๐. โฉงเฉง
๑๑. ชลาลัย (ชน-ลา-ไล)
๑๒. ดินดาน
๑๓. ถวิล (ถะ-หวิน)
๑๔. ทับ
๑๕. นงคราญ (นง-คราน)
๑๖. นอกชาน
๑๗. นาวา
๑๘. ประหวั่น
๑๙. ผันผาย

ความหมาย
ลาบาก แห้งแล้ง
กาลังรุ่น
อมนุษย์ในนิยายมี ๒ ชนิด หนึ่งเป็นครึง่ คนครึ่งนก
ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึง่ มีรูปร่าง
เหมือนคน เมื่อไปไหนมาไหนก็จะใส่ปีกใส่หางบินไป
ในเรื่องนีเ้ ปรียบเพื่อให้เห็นว่ามีรปู ร่างงดงามอรชรอ้อนแอ้น
ไฟ
โปร่งอารมณ์ ชื่นชม ยินดี
เดินไปเคลือ่ นไป
มาจากคาว่า จัณฑาล หมายถึง ต่าช้า
เปลี่ยนสภาพจากกาเนิดหนึ่งไปเป็นอีกกาเนิดหนึ่ง
(มักใช้กับเทวดา)
ดูถูก
เอะอะเอ็ดอึงเป็นทานองเกะกะเกเร
แม่น้า
ดินที่จับตัวแข็งเป็นชั้นโดยมากเป็นประเภทดินเหนียว
เนื้อแน่นที่น้าไหลผ่านไม่ได้ เกาะตัวแข็งอยู่ใต้ผิวดิน
คิดถึง
กระท่อม
นางงาม
พื้นเรือนทีย่ ื่นพ้นชายคาระเบียงออกมา
เรือ
รู้สึกหวั่นกลัว
กลับไป เดินไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๒๐. ผ่าน
๒๑. เพริศพราย (เพฺริด-พราย)
๒๒. ไพรสัณฑ์ (ไพร-สัน)
๒๓. ภพไตร (พบ-ไตร)
๒๔. ภิรมย์ (พิ-รม)
๒๕. ม้วยมรณ์ (ม้วย-มอน)
๒๖. มี่
๒๗. เยาวมาลย์ (เยา-วะ-มาน)
๒๘. รัน
๒๙. ร่าไร
๓๐. เรี่ยราย
๓๑. สกล (สะ-กน)
๓๒. สงกา
๓๔. สาแหรก

๓๕. อางขนาง (อาง-ขะ-หฺนาง)
๓๖. อาจิณ (อา-จิน)
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ครอบครอง เช่น ผ่านเมือง
งามระยับ
แนวป่า
ในทางวรรณคดี หมายถึง โลกทัง้ สาม
คือ สวรรค์ โลกมนุษย์และเมืองบาดาล
ดีใจยิ่ง ยินดียิ่ง
ตาย
อึกทึก เสียงแซ่
หญิงสาวสวย
ตี
อ้อยอิ่ง
กระจายเกลื่อนไป
ทั้งหมด ทั้งสิ้น
ความสงสัย
เครื่องใส่ของสาหรับหิ้วหรือหาบ เป็นต้น
ปรกติทาด้วยหวาย มี ๔ สาย ตอนบนทาเป็นหูสาหรับหิ้ว
สอดไม้คาน สาหรับตอนล่าง ขัดกันเป็นสีเหลี่ยม สาหรับ
วางกระจาด
อาย ขวยเขิน
เป็นปรกติ เสมอ ๆ

การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน ผู้อ่านต้องใช้บริบทในการเข้าใจความหมายของคานั้น ๆ
จึงจะช่วยให้อ่านเรื่องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทาให้เข้าใจความหมายของบทร้อยกรองที่อ่านได้
และเกิดความซาบซึง้ ประทับใจยิง่ ขึ้น
เรียบเรียงมาจาก https://www.xyzpoppk.wixsite.com
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 1 เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนค้นหาคาศัพท์ในบทเรียนและอธิบายความหมายของคาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน
กาเนิดพระสังข์

คาศัพท์
คาศัพท์

ความหมาย
ความหมาย

คาศัพท์
คาศัพท์

ความหมาย
ความหมาย

คาศัพท์
คาศัพท์

ความหมาย
ความหมาย

คาศัพท์
คาศัพท์

ความหมาย
ความหมาย

คาศัพท์
คาศัพท์

ความหมาย
ความหมาย

ชื่อ.....................................................นามสกุล..................................................ชั้น................เลขที.่ ...........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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แนวคาตอบใบงานที่ 1 เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนค้นหาคาศัพท์ในบทเรียนและอธิบายความหมายของคาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน
กาเนิดพระสังข์
ตัวอย่างคาตอบ

คาศัพท์ น้าเนตร
คาศัพท์ พระบาท

ความหมาย
ความหมาย

น้าตา
เท้า

คาศัพท์ พระโอษฐ์ ความหมาย
คาศัพท์ โศกา
ความหมาย

ปาก
โศกเศร้า, เสียใจ

คาศัพท์ ชลาลัย
คาศัพท์ คลาไคล

ความหมาย
ความหมาย

แม่น้า
เดินไป, เคลื่อนไป

คาศัพท์ โฉมศรี
คาศัพท์ พนาลัย

ความหมาย
ความหมาย

รูปร่างเป็นสง่า
ป่า

คาศัพท์ มารดา
คาศัพท์ สรรพ

ความหมาย
ความหมาย

แม่
ทุกสิ่ง, ทั้งปวง, ทั้งหมด

๑๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั
ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ต้องอ่านให้ชัดเจน เน้นสัมผัส
ถูกต้องตามอักขรวิธี และฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง การอ่านแบบทานองเสนาะต้องรู้จักทอดจังหวะ เอื้อน
เสียงหรือหลบเสียง มีสาเนียงสูงต่า หนักเบา ยาวสั้น เป็นทานองเหมือนเสียงดนตรี เสียงไม่เบาหรือดังเกินไป
มีน้าเสียงแสดงอารมณ์ไปตามเนื้อเรื่อง และมีมารยาทในการอ่าน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๑๘๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่อง
1. นักเรียนฟังและดูวีดิทัศน์เรื่อง
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
1. หลักการอ่าน
บทร้อยกรอง
2. ครูถามคาถาม ดังนี้
2. นักเรียนตอบคาถาม เช่น
2. การอ่านออกเสียง
ครู : วีดิทัศน์ที่นักเรียนฟัง
นักเรียน : เป็นการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง เรื่อง
และดูนี้ มีสงิ่ ที่เหมือนกันและ เหมือนกัน ต่างกันตรงเป็น
สังข์ทอง ตอน กาเนิด
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร การอ่านออกเสียงแบบปกติ
พระสังข์
และการอ่านออกเสียงแบบ
3. มารยาทในการอ่าน
ธรรมทานองเสนาะ
๓. นักเรียนร่วมกันสนทนาตอบ
3. ครูให้นักเรียนสนทนา
คาถามโดยใช้ประสบการณ์เดิม
แลกเปลี่ยนความเห็นจาก
ประเด็นคาถามว่า
ครู : ถ้านักเรียนจะอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง เรือ่ ง สังข์ทอง
ตอน กาเนิดพระสังข์ให้ถูกต้อง
ควรทาอย่างไร จากนัน้ ครูแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้และ
เชื่อมโยงเข้าสูบ่ ทเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. วีดิทัศน์เรื่อง
การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง
- พิจารณา
2. คาถาม
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

- พิจารณา
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

๑๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑5 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม อภิปราย 1. สื่อ PPT
ขั้นสอน
๑. อธิบายหลัก
นาที คน ครูแจกกระดาษ A๔ ให้
หลักการอ่านออกเสียงบทร้อย คาสัง่ ใบความรู้ที่
การอ่านออกเสียงบท
นักเรียนอภิปรายทบทวน
กรองแล้วสรุปเขียนเป็นแผนผัง ๒ กระดาษ A๔
ร้อยกรองได้
หลักการอ่านออกเสียง
ความคิดในกระดาษ A๔
บทร้อยกรองและเขียนสรุป
เป็นแผนผังความคิด
๒. ครูใช้วิธีสุ่มกลุ่มนาเสนอ
ตามเวลาทีก่ าหนด

๒. นักเรียนกลุ่มที่ถูกสุม่ ออกไป 2. ผลงาน
พูดนาเสนอผลงาน กลุม่ ละ
นักเรียน
๑-๒ นาที

๓. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและ
บรรยายเพิ่มเติมความรู้ให้
สมบูรณ์

๓. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ 3. สื่อ PPT
ความถูกต้องและเพิ่มเติมส่วนที่ หลักการอ่าน
ยังไม่สมบูรณ์
ออกเสียง

๔. ครูเปิด สือ่ PPT ตัวอย่าง ๔. นักเรียนดูและฟังบทร้อยกรอง
บทร้อยกรอง เรื่อง สังข์ทอง พิจารณาลักษณะของบทร้อย
ตอน กาเนิดพระสังข์ ให้
กรองและตอบคาถาม เช่น
นักเรียนอ่าน และถามว่า
- เป็นกลอนบทละคร
ครู : เป็นบทร้อยกรองประเภท - ต้องอ่านแบบกลอนสุภาพ
ใด จะต้องอ่านแบบไหน และ - แบ่งจังหวะการอ่านวรรคละ

4. สื่อ PPT
บทร้อยกรอง
และตัวอย่าง
การแบ่งจังหวะ
ในการอ่าน

การประเมิน
การเรียนรู้

- ประเมินแผนผัง
ความคิดหลัก
การอ่านออกเสียง

- พิจารณา
การตอบคาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

๒. อ่านออกเสียง
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
3. มีมารยาทในการ
อ่าน

ขั้นปฏิบัติ

๑๘๙
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
แบ่งจังหวะในการอ่านอย่างไร ๓ จังหวะ ฯลฯ

๕. ครูอ่านบทร้อยกรองแบบ
ธรรมดาให้นกั เรียนแบ่ง
จังหวะและเฉลย
20 ๖. ครูอ่านบทร้อยกรองแบบ
นาที ธรรมดาและแบบทานองเสนาะ
ให้นักเรียนฝึกอ่านตามพร้อม
กัน ๆ
๗. ครูให้นักเรียนจับคู่กับ
เพื่อนฝึกอ่านบทร้อยกรอง
ตามเวลาทีก่ าหนด

๕. นักเรียนฝึกแบ่งจังหวะ
การอ่านตามที่ครูอ่าน และ
ตรวจความถูกต้อง
๖. นักเรียนฝึกอ่านตามครู
พร้อมกันจนคล่อง

๗. นักเรียนจับคูฝ่ ึกอ่านบท
ร้อยกรองแบบทานองเสนาะ

๘. ครูขออาสาสมัคร ๓ คู่ ไป ๘. ตัวแทนอ่านทานองเสนาะ
อ่านบทร้อยกรองหน้าชั้นเรียน หน้าชั้นเรียน โดยคู่อื่น ๆ คอย
โดยให้เพือ่ นทีเ่ หลือประเมิน
ให้คะแนน
การอ่านตามเกณฑ์ที่นักเรียน
กาหนดร่วมกัน
๙. ครูให้นักเรียนสรุปผล
การประเมินร่วมกัน และให้

๙. นักเรียนร่วมกันสรุปผล
การประเมิน และปรบมือเป็น

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

5. หนังสือเรียน
PPT เฉลย
- ใบงานที่ ๒
- ประเมินภาระ
การอ่านออกเสียง งานการอ่าน
บทร้อยกรอง
ออกเสียง
บทร้อยกรอง

๑๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๓

ขั้นสรุป
(5 นาที)

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
กาลังใจทุกคนในการพัฒนา
กาลังใจแก่ทุกคน
การอ่านต่อไป

๑๐. ครูมอบหมายให้นักเรียน
อ่านบทร้อยกรองจากใบงาน
โดยไปฝึกซ้อมที่บ้านกับสื่อ
ยูทูบหรือผู้ที่อ่านได้ และสอบ
อ่านนอกเวลาทุกคน
5 1. ครูถามนักเรียนเพื่อนา
นาที สรุป ดังนี้
ครู : การอ่านออกเสียงบท
ร้อยกรองมีคุณค่าอย่างไร
และถ้านักเรียนอ่านบทร้อย
กรองได้...นักเรียนจะนา
การอ่านนี้ไปปรับใช้อย่างไร
บ้าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๐. นักเรียนบันทึกภาระงานที่
ครูมอบหมาย และไปฝึกซ้อม
เตรียมสอบอ่านโดยหาเวลา
นอกชั่วโมงเรียน
1. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
- สื่อ PPT
และแสดงความคิดเห็นตาม
สรุปบทเรียน
ประเด็นคาถามของครู เช่น
- ทาให้ได้รับความไพเราะ
- มีสมาธิ
- เห็นอารมณ์ของกวี
- ได้ข้อคิดไปใช้ในชีวิต
- เป็นแนวทางในการแต่งกลอน
- อนุรักษ์ความเป็นไทย
ฯลฯ
และถ้าอ่านได้ จะ...
- อ่านให้น้อง พ่อแม่ และย่าฟัง
- สอนเพื่อนท่อง

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๑๙๑
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- สมัครท่องอาขยาน
ฯลฯ
2. นักเรียนอ่านทาความเข้าใจ
๒. ครูสรุปเพิ่มเติมเพื่อเน้นย้า บทเรียนจากสื่อ PPT สรุป
บทเรียน
ความเข้าใจให้แก่นักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ชั้น ป. ๕
2. วีดิทัศน์ เรือ่ ง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
3. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
4. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
๕. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
๖. กระดาษ A๔ สําหรับเขียนแผนผังความคิดหลักการอ่านบทร้อยกรอง
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
2. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
สิ่งทีต่ ้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
เกณฑ์
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายหลักการอ่านออกเสียง 1. ตรวจผลงานแผนผัง 1. แผนผังความคิด
ร้อยละ ๖๐
บทร้อยกรอง
ความคิด
หลักการอ่านออกเสียง
ขึ้นไป
2. พิจารณาคําตอบ
2. คําถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 1. ตรวจใบงานที่ ๒
1. ใบงานที่ ๒
ร้อยละ ๖๐
2. ประเมินการอ่าน
2. แบบประเมินการร้อยกรอง ขึ้นไป
ร้อยกรอง
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการอ่าน
สังเกตพฤติกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
2. รักความเป็นไทย
นักเรียน
อันพึงประสงค์
ผ่าน
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สําคัญของผู้เรียน
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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เกณฑ์ประเมิน : การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. อักขรวิธี
อ่านถูกต้องทุกคา ออก อ่านผิดไม่เกิน ๓
อ่านผิดไม่เกิน ๕
เสียง ร ล ชัดเจน
คา ออกเสียง ร ล คา ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
ชัดเจน
๒. อ่านถูกต้อง อ่านถูกต้องตามลักษณะ อ่านถูกต้องตาม
อ่านถูกต้องตาม
ตามฉันทลักษณ์ คาประพันธ์ แบ่งวรรค ลักษณะคาประพันธ์ ลักษณะคา
ตอนถูกต้องทุกวรรค
แบ่งวรรคตอน
ประพันธ์
ผิด ๑-๒ แห่ง
แบ่งวรรคตอน
ผิด ๓-๔ แห่ง
๓. บุคลิกภาพ นั่งในท่าที่เหมาะสม
นั่งในท่าที่เหมาะสม นั่งในท่าที่ไม่
ท่าทางในการ ใช้สายตามองกวาด
ใช้สายตามองกวาด เหมาะสมใช้สายตา
อ่าน
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ตัวหนังสือ ถูกต้อง มองกวาดส่ายหน้า
ส่ายหน้าตามตัวอักษร เป็นส่วนใหญ่
ตามตัวหนังสือ
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
๔. น้าเสียง
น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจน มี น้าเสียงชัดเจนขาด
น่าฟังรูจ้ ักทอดจังหวะ สาเนียงสูงต่า หนัก ความนุ่มนวลหรือ
ในการอ่าน
เอื้อนเสียงหรือหลบ
เบา ยาวสั้น ที่
สอดคล้องกับเรื่อง
เสียง มีสาเนียงสูงต่า
ไพเราะดีพอสมควร ที่อ่าน เสียงสาเนียง
หนักเบา ยาวสั้น ที่
เป็นส่วนใหญ่
สูงต่า หนักเบา ยาว
ไพเราะสอดคล้องกับ
สั้น มีบ้างแต่ไม่
เรื่องที่อ่าน
ไพเราะ
๕. มารยาท ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ส่งเสียงดังและเล่น
ในการอ่าน
ผู้อื่นไม่เล่นในขณะอ่าน ผู้อื่น ไม่เล่นขณะอ่าน ในขณะอ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

๑ (ปรับปรุง)
อ่านผิดมากกว่า
๕ คา
อ่านไม่ถูกต้อง
ตามลักษณะคา
ประพันธ์ และ
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสมใช้นิ้วชี้
ตามตัวอักษรและ
ส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน
ขาดความมั่นใจ
ในการอ่าน ไม่มี
สาเนียงสูงต่า
หนักเบา ยาวสั้น
ส่งเสียงดังและ
เล่นในขณะอ่าน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

มารยาทในการอ่าน (๔)

สรุป
น้าเสียงในการอ่าน (๔)

ชื่อ - สกุล

บุคลิกภาพในการอ่าน (๔)

ลาดับ
ที่

แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ให้ครูเขียนคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ลงในช่องประเด็นการประเมินที่กาหนดให้
การแบ่งวรรคตอน (๔)
และฉันทลักษณ์

คาชี้แจง

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

อักขรวิธีในการอ่าน (๔ )
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คิดเป็น
รวม
ร้อยละ
(๒๐)
(100) ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ดี
มาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

196

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 2 เรือ่ ง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

บทร้อยกรอง คือ ถ้อยคาที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบถูกต้องตามข้อกาหนดฉันทลักษณ์
กลอนสุภาพ คือ กลอนที่วรรคหนึ่งมีจานวนคาระหว่าง 7 - 9 คา
สาหรับการอ่านออกกเสียงบทร้อยกรองนั้น ก่อนอ่านควรศึกษาประเด็นต่อไปนี้ เพื่อให้สามารถอ่านได้ถูกต้อง
1. คาศัพท์ยากในบทร้อยกรอง ต้องศึกษาคาอ่านและความหมายให้เข้าใจก่อน
2. รูปแบบของบทร้อยกรอง ต้องศึกษาประเภทของบทร้อยกรอง จานวนคาในวรรค
3. จังหวะการอ่าน ต้องศึกษาจังหวะการอ่านของบทร้อยกรองประเภทนั้น ๆ เพราะบทร้อยกรอง
ถ้ามี 7 คา ให้อ่านเป็น 2/2/3 ถ้ามี 8 คา ให้อ่านเป็น 3/2/3 ถ้ามี 9 คาให้อ่านเป็น 3/3/3

วิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมี 2 วิธี ดังนี้

1. อ่านออกเสีย งปกติ คือ อ่ านออกเสียงปกติเหมื อนกั บ การอ่านบทร้อยแก้ วทั่ วไป แต่จ ะมี ก าร
เว้นวรรค และเน้นจังหวะกี่สัมผัสตามบทร้อยกรองแต่ละประเภท ซึ่งแตกต่างกัน
2. อ่านออกเสีย งเป็นทานอง คือ อ่านให้มี สาเนียงสูง ต่า หนัก เบา ยาว สั้น เอื้อนเสียง และเน้น
สัมผัสให้ชัดเจน ไพเราะ เสียงเป็นกังวาน แสดงอารมณ์ตามเนื้อหาของบทร้อยกรอง

หลักสาคัญในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

1. อ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธี
2. อ่านเว้นจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้องตามลักษณะของบทร้อยกรองแต่ละประเภท รู้จักทอดจังหวะ
เอื้อนเสียง หรือหลบเสียง
3. น้าเสียงไพเราะชัดเจน นุ่มนวลน่าฟัง เสียงไม่เบาหรือดังมากจนเกินไป
4. เน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง เช่น รัก ร่าเริง โกรธ เศร้า โดยใช้น้าเสียงให้เข้ากับ
สถานการณ์นั้น ๆ

มารยาทในการอ่าน

1. อ่านด้วยน้าเสียงสุภาพ เสียงดังพอประมาณ ไม่ตะโกนเสียงดัง
2. มีท่าทางที่สุภาพในการอ่าน บุคลิกภาพเรียบร้อย สง่างาม
3. ถ้าเป็นการนั่งอ่าน ควรนั่งหลังตรง ถ้าเป็นการยืน ควรยืนตรงด้วยท่าทางที่สุภาพ
4. ถ้าเป็นการอ่านบทร้อยกรอง ควรอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรือ่ ง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ให้ถูกต้อง

บทอาขยานเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เมื่อนั้น
พระแม่ไปป่าเป็นอาจิณ
จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้า
เหนื่อยยากลาบากกายา
ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปู
พระคุณล้าลบภพไตร
ไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว
คุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดาน
เยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวา
ออกจากสังข์พลันทันใด
กอบเก็บข้าวหกที่ตกดิน
เหลียวดูผู้คนชนนี
หุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่
ช่วยขับไก่ป่าประสาจน

พระสังข์ซ่อนอยู่ก็รสู้ ิ้น
ในจิตคิดถวิลทุกเวลา
สงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
กลับมาจนค่าแล้วร่าไร
อุ้มชูชมชิดพิสมัย
จะออกให้เห็นตัวก็กลัวการ
ของพระแม่เจ้าอยู่ฉาวฉาน
พระมารดามาเห็นจะร่าไร
จะเห็นใครไปมาก็หาไม่
ฉวยจับไม้ได้ไล่ตี
ผันผินลอบลับขยับหนี
จะหนีเข้าสังข์กาบังตน
ดูแลจัดแจงทุกแห่งหน
สาละวนเล่นพลางไม่ห่างดู
จากหนังสือวรรณคดีลานา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

๑๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่ านจับใจความ เพื่อวิเคราะห์เรื่องที่ อ่านเป็นการแยกแยะข้อเท็จจริงของสาระจากเรื่องที่ อ่าน
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุ มีผล สามารถทาให้เกิดทักษะที่ดี นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
อ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
การจับใจความสาคัญจากเรื่องสังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์

๑๙๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์ จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๓ เรื่อง การจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อา่ น จํานวน 1 ชัว่ โมง
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
1. หลักการจับ
ใจความสําคัญจาก
เรื่องที่อ่าน
2. การอ่านจับใจความ
สําคัญจากเรื่อง
สังข์ทอง ตอน กําเนิด
พระสังข์
3. มารยาทในการอ่าน
ขั้นสอน
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกหลักการจับ
ใจความสําคัญจาก
เรื่องที่อ่านได้

เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูเปิดเพลงคนอ่านหนังสือ 1. นักเรียนฟังและปรบมือ
นาที ให้นักเรียนฟังและตอบคําถาม เข้ากับจังหวะ

สื่อการเรียนรู้
1. เพลง คน
อ่านหนังสือ

2. นักเรียนตอบคําถาม เช่น 2. คําถาม
นักเรียน : กล่าวถึงการอ่าน
หนังสือหรือเรื่องราวต่าง ๆ
นั้นมีประโยชน์มาก เราควรจับ
ใจความสําคัญของเรื่องเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ให้ได้
๕ 1. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม ๔ 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละชาย
นาที คน คละเพศและความสามารถ หญิง เก่ง อ่อน และแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบภายในกลุม่
2. ครูสนทนาซักถาม ดังนี้
ครู : เนื้อหาของเพลงกล่าวถึง
เรื่องใดอย่างไร จากนั้นครูแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้และ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน

๒. ครูให้นกั เรียนอภิปรายกลุ่ม
ประเด็นคําถามภายในเวลาที่
กําหนด เช่น
ครู : มีวิธีการในการอ่าน
หนังสือหรือเรื่องราวต่าง ๆ แต่

๒. นักเรียนอภิปรายและตอบ
คําถาม เช่น
นักเรียน : - ต้องรู้ว่าอ่านไป
เพื่ออะไร

การประเมิน
การเรียนรู้

- พิจารณาจาก
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

- พิจารณาจาก
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

๒๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

๒. อ่านจับใจความ
สําคัญจากเรื่อง
สังข์ทอง ตอน
กําเนิดพระสังข์ได้
3. มีมารยาทใน
การอ่าน

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- มีสมาธิ ตั้งใจอ่าน
ละครั้ง เพื่อให้บรรลุ ผลตาม
- อ่านในใจ
ความมุ่งหมายของตน
- ไม่ส่งเสียงดัง
ฯลฯ

๓. ครูให้นกั เรียนระดมความคิด
กลุ่มสรุปเป็นหลักการอ่านจับ
ใจความและส่งตัวแทนออกไป
พูดนําเสนอหน้าชั้นเรียน
๔. ครูบรรยายและยกตัวอย่าง
ตัวอย่างวิธีการอ่านจับใจความ
โดยใช้ สื่อ PPT และแจกใบ
ความรู้ที่ ๓ ให้นักเรียนเพิ่มเติม
ความรู้
๒๐ ๕. ครูให้นกั เรียนอ่าน เรื่อง
นาที สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
ทบทวนอีกครั้ง (ครูสั่งให้
นักเรียนอ่านล่วงหน้ามาก่อนแล้ว)
๖. ครูให้นกั เรียนฝึกตั้งคําถาม
โดยใช้เทคนิค ๕W๑H

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๓. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ - ใบความรู้ที่ ๓
ความถูกต้องและเพิ่มเติมส่วน สือ่ PPT การอ่าน
ที่ยังไม่สมบูรณ์
จับใจความ
๔. นักเรียนทําความเข้าใจ
สนทนาซักถามและจับใจความ
จากตัวอย่างของครู

- ประเมิน
การนําเสนองาน
กลุ่ม (ประเมิน
ด้าน K)

๕. นักเรียนอ่านทบทวน
เนื้อเรื่อง

1. หนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา
ชั้น ป.๕

๖. นักเรียนตอบคําถามจาก
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิด

2. สมุดบันทึก

พิจารณาจาก
การตอบคําถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๒๐๑
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ด้วยประเด็น ใคร ทาอะไร ที่
พระสังข์ในสมุดบันทึก
ไหน เมือ่ ไร อย่างไร และได้
ข้อคิดอะไรจากเรื่อง
๗. ครูแจกใบงานที่ ๓ การอ่าน
จับใจความให้นักเรียนนา
คาตอบในข้อ ๖ มาเรียบเรียง
เป็นใจความสาคัญ
๘. ครูให้อาสาสมัครนักเรียน
นาเสนอผลงาน

สื่อการเรียนรู้

๗. นักเรียนทุกคนทาใบที่ ๓
การอ่านจับใจความ

3. ใบงานที่ ๓

๘. นักเรียนอาสานาเสนอ
ผลงาน

4. ใบงาน
นักเรียน

๙. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
๙. นักเรียนร่วมกันพิจารณา 5. สื่อ PPT
ตรวจสอบความถูกต้อง และ คาตอบของนักเรียนอาสาและ เฉลยใบงาน
เฉลยแนวคาตอบในสือ่ PPT ช่วยกันเสนอความคิดเห็น
ที่ ๓
พร้อมทั้งให้คาแนะนาและ
ชมเชยในการปฏิบัตกิ ิจกรรมนี้
อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ

การประเมิน
การเรียนรู้
ของนักเรียน

- ประเมิน
ใบงานที่ ๓

- ประเมิน
ใบงานที่ ๓

๒๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ๑. บอกหลักการจับ
5 1. ครูถามนักเรียนเพื่อนาสรุป 1. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ขั้นสรุป
ใจความสาคัญจาก
นาที ดังนี้
และตอบคาถามเพื่อสรุป
เรื่องที่อ่านได้
ครู : นักเรียนคิดว่าการค้นหา ร่วมกัน เช่น
ใจความสาคัญของเรือ่ งที่อ่าน นักเรียน : สาคัญ เพราะถ้า
มีความสาคัญหรือไม่ อย่างไร จับใจความได้ อ่านอะไรก็รู้เรื่อง
ก็ตอบคาถามได้ ทาข้อสอบได้
และสามารถนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ
ได้
ฯลฯ
ครู : จะต้องทาอย่างไรบ้าง
นักเรียน : ต้องปฏิบัติตาม
เพื่อจะจับใจความให้ได้อย่าง หลักการอ่าน ดังนี้
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน
ให้ชัดเจน
- อ่านเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ
พอเข้าใจ และเก็บใจความ
สาคัญของแต่ละย่อหน้า
- เมื่ออ่านจบให้ตั้งคาถาม
ตนเองว่า เรื่องที่อ่าน มีใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
ทาไม

สื่อการเรียนรู้
1. สื่อ PPT
คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้
- พิจารณาจาก
การตอบคาถาม

2. สื่อ PPT สรุป - พิจารณาจาก
บทเรียน
การตอบคาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๒๐๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นาสิ่งที่สรุปได้มาเรียบ
เรียงใจความสาคัญใหม่ด้วย
สานวนของตนเอง เพื่อให้เกิด
ความสละสลวย
๒. ครูสรุปด้วยเพลงการอ่าน
จับใจความ

2. นักเรียนอ่านสรุปการอ่าน
จับใจความด้วยเพลงพร้อมกัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ชั้น ป. ๕
2. เพลงคนอ่านหนังสือ
3. ใบงานที่ ๓ เรื่อง การจับใจความสําคัญจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
4. สื่อ PPT เรื่อง การจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน
๕. ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง การจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน
สิ่งทีต่ ้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการจับใจความ
สําคัญจากเรื่องที่อ่าน

วิธีการ
1. พิจารณาการตอบ
คําตอบ
2. ตรวจสมุดบันทึก

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- อ่านจับใจความสําคัญจาก
- ตรวจใบงานที่ ๓
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิด
พระสังข์
ด้านคุณลักษณะ เจคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการอ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือทีใ่ ช้
- คําถาม
- สมุดบันทึก

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

1. ใบงานที่ ๓ การจับ
ร้อยละ ๖๐
ใจความสําคัญจากเรื่องที่ ขึน้ ไป
อ่าน
2. แบบประเมินใบงานที่ ๓

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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เกณฑ์ประเมิน : การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ประเด็น
การประเมิน
๑. การตอบ
คาถามจาก
เรื่องที่อ่านได้
๒. บอก
ใจความสาคัญ
จากเรื่องที่
อ่าน
๓. บอกข้อคิด
ที่ได้จากเรื่อง
ที่อ่าน
๔. แสดง
ความคิดเห็น
จากเรื่องที่
อ่าน
๕. มารยาท
ในการอ่าน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
ตอบคาถามจาก
ตอบคาถามผิด
เรื่องได้ถูกต้องทุกข้อ ๒ ข้อ

๒ (พอใช้)
ตอบคาถามผิด
๓ ข้อ

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามผิด
เกินกว่า ๓ ข้อ

บอกเนือ้ หาสาระ
ถูกต้องได้ใจความ
ต่อเนื่อง

บอกเนือ้ หาสาระ
ได้ถูกต้อง แต่วกวน

บอกเนือ้ หาสาระ
ได้บ้างและวกวน

บอกเนือ้ หาสาระได้
ถูกต้องแต่วกวนบ้าง

บอกข้อคิดของเรื่อง บอกข้อคิดของเรื่องได้ บอกข้อคิดของเรื่อง บอกข้อคิดของ
ได้ตรงประเด็น
ตรงประเด็น แต่ไม่
ได้ตรงประเด็น
เรื่องได้บ้างแต่
และสมบูรณ์
ต่อเนื่องบ้างเล็กน้อย แต่วกวน
วกวน
เสนอความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น
ด้วยเหตุผลและเป็น ด้วยเหตุผล
ประโยชน์

เสนอความคิดเห็น
และแสดงเหตุผล
บ้าง

เสนอความคิดเห็น
แต่ไม่แสดงเหตุผล

ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่น ไม่เล่นในขณะ
อ่าน และเก็บหนังสือ
เข้าที่เมือ่ อ่านเสร็จ

ส่งเสียงดัง และเล่น
ในขณะอ่าน แต่เก็บ
หนังสือเข้าทีเ่ มื่อ
อ่านเสร็จ

ส่งเสียงดัง และ
เล่นในขณะอ่าน ไม่
เก็บหนังสือเข้าที่
เมื่ออ่านเสร็จ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่น ไม่เล่นในขณะ
อ่าน แต่ไม่เก็บหนังสือ
เข้าที่เมือ่ อ่านเสร็จ
ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ใบความรู้ที่ 3 เรือ่ ง การจับใจความสาคัญจากเรือ่ งที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การอ่านจับใจความสาคัญ

การอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิด ความคิดหลักของข้อความ หรือเรื่องที่อ่าน
เป็นข้อความที่ครอบคลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ ไว้ทั้งหมด
ใจความส าคัญ หมายถึง ใจความที่ส าคัญ และเด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่ นของย่อหน้าที่สามารถ
ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่น ๆ ในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้
ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอื่นออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยว ๆ ได้ โดยไม่ต้อง
มีประโยคอื่นประกอบ ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสาคัญเพียงประโยคเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน
๒ ประโยค
ใจความรองหรือพลความ (พน-ละ-ความ) หมายถึง ใจความหรือประโยคที่ ขยายความประโยค
ใจความสาคัญ เป็นใจความสนั บสนุนใจความสาคัญให้ชัดเจนขึ้น อาจเป็นการอธิบายให้รายละเอียด ให้คา
จากัดความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอย่างถี่ถ้วน เพื่อสนับสนุนความคิด ส่วนที่มิใช่ใจความ
สาคัญ และมิใช่ใจความรอง แต่ช่วยขยายความให้มากขึ้น คือรายละเอียด

หลักพื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ

๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน
๒. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๓. เมื่ออ่านจบให้ตงั้ คาถามตนเองว่า เรื่องที่อ่าน มีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
๔. นาสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสาคัญใหม่ด้วยสานวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวย

วิธีจับใจความสาคัญ

วิธีการจับใจความมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความชอบว่าอย่างไร เช่น
- การขีดเส้นใต้
- การใช้สีต่าง ๆ กัน เพื่อแสดงความสาคัญมากน้อยของข้อความ
- การบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านจับใจความสาคัญที่ดี แต่ผู้ที่ย่อควรย่อด้วยสานวนภาษาและ
ส านวนของตนเองไม่ ค วรย่ อ ด้ วยการตั ดเอาข้ อความส าคั ญ มาเรีย งต่อ กั น เพราะอาจท าให้ ผู้ อ่านพลาด
สาระสาคัญบางตอนไปอันเป็นเหตุให้การตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้
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วิธีจับใจความสาคัญ

๑. อ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้า และค้นหาประโยคใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๒. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออก เช่น ตัวอย่าง สานวนเปรียบเทียบ) ตัวเลข สถิติ ตลอดจนคาถาม
หรือคาพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยาย
๓. สรุป ใจความส าคัญ ด้วยส านวนภาษาของตนเอง โดยเขียนให้เข้าใจให้ม ากที่ สุด เพื่อให้เนื้อหา
กระชับ

การพิจารณาตาแหน่งของใจความสาคัญ

ใจความสาคัญของข้อความ แต่ละย่อหน้าจะปรากฏ ดังนี้
๑. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้า
๒. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้า
๓. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า
๔. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า

ข้อสังเกต ในกรณีที่ ใจความสาคัญ หรือความคิดส าคัญ นั้น อาจอยู่รวมในความคิดย่อย ๆ โดยไม่ มี
ความคิดที่เป็นประโยคหลัก หรือไม่มีประโยคหลักอยู่ตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้าย ผู้อ่านอาจจะสรุปขึ้น
เอง โดยการอ่านทั้งย่อหน้าแล้วสรุป
แหล่งที่มาข้อมูล : ปรับปรุงและเรียบเรียงมาจากเทคนิคการอ่านหนังสือให้เร็วและจับใจความได้
https://www.sites.google.com/site/technicalreading

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ใบงานที่ 3 เรื่อง การจับใจความสาคัญเรือ่ ง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ แล้วตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนด
๑. ให้นักเรียนเขียนใจความสาคัญของเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ความยาว ๓-๖ บรรทัด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ถ้านักเรียนเป็นท้าวยศวิมลจะขับไล่นางจันท์เทวีและพระสังข์ออกจากเมืองหรือไม่ เพราะเหตุใด
และท้าวยศวิมลควรทาอย่างไรต่อไป
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓.

ครั้นค่าตักน้าตาข้าว
เก็บผักเที่ยวหักฟืนมา

ครั้นรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่า
กัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัว

จากคาประพันธ์แสดงให้เห็นว่านางจันท์เทวีมลี ักษณะนิสัยอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. เหตุใดนางจันท์เทวีจึงทุบหอยสังข์ทิ้ง และเมือ่ นางเล่าเรื่องพระสังข์ให้ตายายฟัง ทั้งสองคนว่ าอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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๕. นักเรียนคิดว่าควรนาคุณธรรมใดของตัวละครในเรื่องนี้ ไปเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อ.......................................................นามสกุล.....................................................ชั้น............เลขที่............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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แนวคาตอบใบงานที่ 3 เรื่อง การจับใจความสาคัญเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ แล้วตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนด
ตัวอย่างคาตอบ
๑. ให้นักเรียนเขียนใจความสาคัญของเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ความยาว ๓-๖ บรรทัด
..............................................................................................................................................................................
พระนางจันท์เทวีและพระสังข์ถูกขับไล่ออกจากเมือง จึงไปขออาศัยอยู่กับตายายในป่า พระนางต้องหาของป่า
..............................................................................................................................................................................
มาขายเลี้ยงชีพ จนเวลาผ่านไป ๕ ปี เทวดาจึงบันดาลให้ไก่ป่ามากินข้าวที่พระนางตากไว้ เพื่อให้พระสังข์ยอม
..............................................................................................................................................................................
ออกมาจากหอยสังข์ เมื่อเวลาผ่านไปพระนางจันท์เทวีรู้ว่าพระสังข์เป็นคนก็ทบุ เปลือกหอยสังข์แตก ฝ่ายตายาย
..............................................................................................................................................................................
ได้เห็น พระสังข์ต่างก็ปลื้มปีติ
..............................................................................................................................................................................
๒. ถ้านักเรียนเป็นท้าวยศวิมลจะขับไล่นางจันท์เทวีและพระสังข์ออกจากเมืองหรือไม่ เพราะเหตุใด
และท้าวยศวิมลควรทาอย่างไรต่อไป
ไม่ เพราะถึงอย่างไรพระนางจันท์เทวีและพระสังข์ก็เป็นพระมเหสีและพระโอรสที่ต้องดูแล โดยเฉพาะ
..............................................................................................................................................................................
พระสังข์ที่เกิดมาไม่เหมือนคนอื่น ดังนั้นท้าวยศวิมลจึงควรให้ทั้งสองอยู่ในวังต่อไป เพราะผู้ที่เป็นสามีหรือ
..............................................................................................................................................................................
พ่อแม่ต้องคอยดูแลปกป้อง ให้ความรัก ความอบอุ่นแก่ลูกและครอบครัว
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓.

ครั้นค่าตักน้าตาข้าว
เก็บผักเที่ยวหักฟืนมา

ครั้นรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่า
กัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัว

จากคาประพันธ์แสดงให้เห็นว่านางจันท์เทวีมลี ักษณะนิสัยอย่างไร
..............................................................................................................................................................................
ขยัน อดทน มุ่งมั่นในการทางาน ไม่เกี่ยงงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
..............................................................................................................................................................................
๔. เหตุใดนางจันท์เทวีจึงทุบหอยสังข์ทิ้ง และเมือ่ นางเล่าเรื่องพระสังข์ให้ตายายฟัง ทั้งสองคนว่าอย่างไร
เพราะโกรธทีห่ อยสังข์เป็นทีซ่ ่อนกายของพระสังข์ จึงไม่ต้องการให้ลกู เข้าไปหลบอยู่ในนั้นอีก เมื่อนางไป
..............................................................................................................................................................................
เล่าเรื่องนี้ให้ตายายฟัง ทัง้ สองสงสัยไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นว่าใครจะเข้าไปอยู่ ในหอยได้
..............................................................................................................................................................................
แต่ทั้งสองก็ดีใจที่มหี ลานหน้าตาน่ารัก
..............................................................................................................................................................................
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๕. นักเรียนคิดว่าควรนาคุณธรรมใดของตัวละครในเรื่องนี้ ไปเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต เพราะเหตุใด
พระนางจันท์เทวี : ที่มีความเข้มแข็งอดทน รักลูกเลี้ยงดูแลไม่ทอดทิ้ง มีความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อผู้อื่น
..............................................................................................................................................................................
ตายาย : มีจิตใจดีงาม มีน้าใจ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามเดือดร้อน ถ้าสังคมมีแต่คนเช่นนี้ ก็จะมีแต่สันติสุขสงบ
..............................................................................................................................................................................
พระสังข์ : มีความกตัญญูต่อแม่ผู้ให้กาเนิด แม้จะอยู่ในวัยเด็กที่ชอบเล่นซุกซนบ้างตามประสา แต่ก็ไม่ลืมทา
..............................................................................................................................................................................
หน้าที่ของตนเท่าที่เด็กพอจะทาได้ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน หุงหาอาหาร ไล่ไก่ เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่
..............................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๒๑๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การถอดคาประพันธ์ เป็นการถอดภาษาของบทร้อยกรองต่าง ๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ของกวี
ออกมาเป็นภาษาร้อ ยแก้ว ซึ่งต้อ งอาศัย ความสามารถในการเข้าใจคา รู้ความหมายของคา การเรียบเรียง
ถ้อยคา จึงจะทาให้เข้าใจความหมายของบทร้อยกรอง และเกิดความซาบซึ้งประทับใจ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการถอดคาประพันธ์ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๒๑๔

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์ จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง การถอดคําประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์ จํานวน 1 ชั่วโมง

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนํา
5
1. ขอบเขตเนื้อหา
นาที
1. หลักการถอดคํา
ประพันธ์
2. การถอดคํา
ประพันธ์จากเรื่อง
สังข์ทอง ตอน กําเนิด
พระสังข์
3. มารยาทในการอ่าน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ครูอ่านบทร้อยกรองจากสื่อ 1. นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง
PPT
แบบธรรมดา
เมื่อนั้น
พระสังข์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
พระแม่ไปป่าเป็นอาจิณ
ในจิตคิดถวิลทุกเวลา
2. ครูถามคําถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนทราบไหมว่าสิ่งที่
นักเรียนอ่านเรียกว่าอะไร
ครู : นักเรียนเข้าใจความหมาย
บ้างหรือไม่ แล้วจะต้องทํา
อย่างไรให้เข้าใจความหมาย
ของคําประพันธ์

2. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
นักเรียน : บทร้อยกรอง กลอน
กาพย์ โคลง คําประพันธ์ ฯลฯ
นักเรียน : เข้าใจ/ ไม่เข้าใจ
- ต้องแปลคําศัพท์
- ต้องรู้หลักการแปล
ความหมาย
- ต้องถอดความได้ ฯลฯ

3. ครูให้นกั เรียนสนทนา
เกี่ยวกับความหมายของ
คําประพันธ์ จากนั้นแจ้ง

๓. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับความหมายของ
คําประพันธ์ และคาดเดา

สื่อการเรียนรู้
- สื่อ PPT
กลอนจากเรื่อง
สังข์ทอง ตอน
กําเนิดพระสังข์

การประเมิน
การเรียนรู้
- พิจารณา
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๒๑๕

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๒.

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกหลักการถอด
คาประพันธ์ได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
วิธีการถอดคาประพันธ์
และเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
เชื่อมโยงเข้าสูเ่ นื้อหา
20 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ คน 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละชาย
หญิง เก่ง อ่อน เอื้ออาทรกัน
นาที คละเพศ และความสามารถ
และแบ่งหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม
๒. ครูให้นักเรียนอภิปรายสร้าง
กลุ่มเพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้
ร่วมกันด้วยประเด็นคาถามสือ่
PPT ดังนี้
ครู : คาว่า “คาประพันธ์” และ
“การถอดคาประพันธ์” ตาม
ความคิดของนักเรียนเป็น
อย่างไร
ครู : ถ้าจะถอดคาประพันธ์
หรือถอดความนักเรียนคิดว่า
น่าจะมีลาดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง

๒. นักเรียนแต่ละกลุ่ม
อภิปราย แสดงความคิดเห็น
และเขียนข้อสรุปของกลุ่มไว้
ในสมุดตามประเด็นคาถาม
ของครู

๓. ครูแจกใบความรู้และ
ตัวอย่างการถอดคาประพันธ์
ให้นักเรียนทุกกลุ่มอ่านเพิม่ เติม

๓. นักเรียนอ่านใบความรู้
และเพิม่ เติมส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์

สื่อการเรียนรู้

1. สมุดบันทึก
2. สื่อ PPT
ประเด็นอภิปราย

3. ใบความรู้ที่ ๔
การถอดคา
ประพันธ์

การประเมิน
การเรียนรู้

๒๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

4.

๒. ถอดคาประพันธ์
จากเรื่อง สังข์ทอง
ตอน กาเนิดพระสังข์
3. มีมารยาทใน
การอ่าน

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔. ครูให้นักเรียนพูดนาเสนอ ๔. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มไป
ความคิดของกลุ่ม กลุ่มละ ๑ พูดนาเสนอผลการอภิปราย
นาที และให้คาแนะนาเพิม่ เติม ของกลุม่ ทีห่ น้าชั้นเรียน
๕. ครูบรรยายและยกตัวอย่าง ๕. นักเรียนทาความเข้าใจและ
การถอดคาประพันธ์โดยใช้ สื่อ ฝึกถอดคาประพันธ์ตาม
PPT ประกอบ
ขั้นตอนในสื่อ PPT
๒๐ ๖. ครูแจกใบงานที่ ๔ ให้
๖. นักเรียนอ่านทาความเข้าใจ
นาที นักเรียนทุกคนอ่านและถอดคา วิธีปฏิบัติกิจกรรม และทาใบ
ประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง
งาน
ตอน กาเนิดพระสังข์

สื่อการเรียนรู้
4. ผลงานกลุม่

การประเมิน
การเรียนรู้
- ประเมินจาก
การนาเสนองาน
กลุ่ม และสมุด

5. สื่อ PPT
การถอด
คาประพันธ์
1. สื่อ PPT
- ประเมินจาก
2. ใบงานที่ ๔
การตรวจใบงาน
การถอด
ที่ ๔
คาประพันธ์
จากเรื่อง สังข์ทอง
๗. ครูนาผลงานของนักเรียน ๗. นักเรียนพิจารณาผลงาน ตอน กาเนิด
มาฉายให้ต้นทาง/ปลายทางชม แสดงความคิดเห็นและร่วมกัน พระสังข์
พร้อมกัน จากนั้นสรุปกิจกรรม สรุปกิจกรรม
3. เฉลยใบงานที่
และชมเชยให้กาลังใจทุกคน
๔

5 ๑. ครูแจกแถบสีสาหรับเขียน
นาที ข้อความให้นักเรียนทุกคน
และอธิบายการใช้แถบข้อความ

1. นักเรียนรับกระดาษแจกให้ - แถบสีสาหรับ
เพื่อนในกลุ่ม คนละ ๒ แผ่น เขียนข้อความ
(๒ สี)

๒. ครูถามนักเรียนเพื่อนาสรุป ๒. นักเรียนทุกคนเขียน
ดังนี้
คาตอบทั้ง ๒ ข้อลงในแถบ

- พิจารณาจาก
การตอบคาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๒๑๗
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : การปฏิบัติกจิ กรรมใน
ข้อความตามที่ครูกาหนด แล้ว
ชั่วโมงนีน้ ักเรียนได้รับความรู้ นาไปติดบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
เรื่องใดบ้าง
ที่ครูเตรียมไว้
ครู : นักเรียนจะนาวิธีการถอด
คาประพันธ์ไปใช้ประโยชน์
อย่างไร
๓. ครูให้นักเรียนดูภาพรวม
จากแถบข้อความทั้งหมดเพื่อ
สรุปบทเรียน โดยครูใช้สื่อ
PPT ขึ้นหน้าจอสรุปอีกครัง้
แล้วมอบหมายให้นกั เรียนไป
อ่านทาความเข้าใจเนื้อเรือ่ ง
เพื่อเตรียมเขียนแผนภาพ
โครงเรื่องในชั่วโมงต่อไป

๓. นักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนจากแถบข้อความ

- สื่อ PPT
สรุปบทเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บทร้อยกรองจากโคลงโลกนิติ
2. ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง การถอดคาประพันธ์
3. ใบงานที่ ๔ เรื่อง การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
4. สื่อ PPT เรื่อง การถอดคาประพันธ์
๕. แถบกระดาษสี
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๔ การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการการถอดคา
- พิจารณาจากการตอบ - คาถาม
ประพันธ์
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ถอดคาประพันธ์จากเรื่อง
- ตรวจใบงานที่ ๔
- แบบประเมินใบการถอด
สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ เรื่อง การถอดคาประพันธ์ คาประพันธ์จากเรื่อง สังข์
จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
กาเนิดพระสังข์
ด้านคุณลักษณะ เจคติ
ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่าน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
นักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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เกณฑ์ประเมิน : การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
บอกหลักการถอด บอกหลักการถอด บอกหลักการถอด
บอกหลักการ
คาประพันธ์ได้
คาประพันธ์ได้
คาประพันธ์ได้ถูกต้อง ถอดคาประพันธ์
ถูกต้องทั้งหมด
ถูกต้อง ๔ ข้อ
๓ ข้อ
ได้ ๒ ข้อ หรือ
น้อยกว่า ๒ ข้อ
๒. การรู้ความ
รู้ความหมายคาศัพท์ รู้ความหมายคาศัพท์ รู้ความหมายคาศัพท์ แทบไม่รู้
หมายคาศัพท์
ทั้งหมด
โดยส่วนใหญ่และ เล็กน้อยและไม่ชัดเจน ความหมาย
ชัดเจน
คาศัพท์เลย
๓. เนื้อหาถูกต้อง เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาถูกต้องตรง เนื้อหาถูกต้อง
เนื้อหาไม่ค่อย
ตรงประเด็น
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ค่อยตรงประเด็น ถูกต้อง
ตรงประเด็น
๔. การลาดับ
ลาดับเรื่องได้
ลาดับเรื่องได้
ลาดับเรื่องได้ต่อเนื่อง ลาดับเรื่องได้
เรื่อง
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กัน
แต่ไม่ต่อเนื่อง
และมีเอกภาพดี
และมีเอกภาพเป็น
สัมพันธ์กัน
ส่วนใหญ่
๕. การใช้ภาษา - เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคาถูกต้อง เขียนสะกดคาผิดบ้าง เขียนสะกดคา
ถูกต้อง
และใช้สานวนภาษา เล็กน้อยและใช้สานวน ผิดมาก ใช้ภาษา
- ใช้สานวนภาษา
ของตนเองในการ ภาษาของตนเองในการ ร้อยแก้วปนกับ
ของตนเองใน
เรียบเรียงข้อความได้ เรียบเรียงข้อความได้ ร้อยกรอง
การเรียบเรียง
เป็นส่วนใหญ่
ข้อความได้ดี
ประเด็น
การประเมิน
๑. บอกหลัก
การถอดคา
ประพันธ์

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

การใช้ภาษา (๔ คะแนน)

การลาดับเรื่อง (๔ คะแนน)

เนื้อหาถูกต้องตรงประเด็น
(๔ คะแนน)

ชือ่ -สกุล

สรุป
การรู้ความหมายคาศัพท์
(๔ คะแนน)

ลาดับ
ที่

บอกหลักการถอดคาประพันธ์
(๔ คะแนน)

แบบประเมินการถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
คาชี้แจง ให้ครูเขียนคะแนนการถอดคาประพันธ์ ลงในช่องประเด็นการประเมินตามที่กาหนดไว้

รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ
(๒๐)

ผ่าน ไม่ผ่าน

ดีมาก

พอใช้ ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ดี

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 4 เรือ่ ง การถอดคาประพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณ ฑิ ตยสถาน 2554 ให้ความหมายไว้ว่า ถอดความ
หมายถึง แปลให้เข้าใจความได้ง่ายขึ้น
การถอดความจากบทร้อยกรอง คือ การอธิบายความหมายของคาและเค้าโครงเดิมของบทร้อยกรอง
โดยอาจอธิบายจากบทร้อยกรองที่เป็นบทบรรยายหรือพรรณนาโวหาร ทั้งนี้ การถอดความมีประโยชน์คือ ทา
ให้เข้าใจบทร้อยกรองบทนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น
ในการเรียนภาษาไทย ทั ก ษะด้านการอ่านเป็ นสิ่งส าคัญ แต่ในบางครั้งบทเรียนนอกจาก จะเป็ น
ร้อ ยแก้ วธรรมดาแล้ ว ยั ง มี ร้อ ยกรองอี ก ด้ วย ซึ่ ง ร้ อ ยกรองบางบทยั ง ใช้ ค าศั พ ท์ ที่ ย ากและไม่ คุ้ น เคยใน
ชีวิตประจาวัน จึงทาให้ยากต่อการทาความเข้าใจ ผู้จัดทาโครงงาน จึงได้นาร้อยกรองบทหนึ่งนามาแยกคาศัพท์
ยาก หาความหมายของคาศัพท์นั้น พร้อมถอดความเป็นร้อยแก้ว เพื่อความสะดวกในการศึกษาต่อไป
การถอดคาประพันธ์ต้องอาศัยหลักการดังนี้
๑. รู้ความหมายของคาศัพท์ในเรื่องนั้น ๆ ถูกต้องถ่องแท้
๒. ศึกษาเนื้อหาโดยรวมของเรื่องนั้น ๆ
๓. ถอดความทีละบรรทัด/หรือวรรค โดยคานึงถึงเรื่องราวก่อนหน้านั้น
๔. ทาความเข้าใจ กับข้อความที่ถอดตั้งไว้
๕. เรียบเรียงข้อความใหม่เหมือนกาลังจะพูดเล่าเรื่องราวนั้นให้ผู้อื่นฟัง
ตัวอย่างการถอดความ
เมื่อนั้น
อยู่ด้วยยายตาได้ห้าปี

โฉมจันท์กัลยามารศรี
ยากแค้นแสนทวีทุกเวลา

ถอดความได้ว่า ช่วงที่นางจันท์เทวีอาศัยอยู่กับตายายในระยะเวลา 5 ปี นั้น มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา
ครั้นค่าตักน้าตาข้าว
เก็บผักเที่ยวหักฟืนมา

ครั้นรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่า
กัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัว

ถอดความได้ว่า กิจวัตรของนางจันท์เทวีคือ ช่วงค่าจะตักน้า ตาข้าว ช่วงเช้าเข้าป่าเพื่อไปเก็บผักหาฟืน
และค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ใบงานที่ 4 เรื่อง การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนถอดคาประพันธ์จากเรือ่ ง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์

เมื่อนั้น
พระแม่ไปป่าเป็นอาจิณ

คาศัพท์
ถอดความได้ว่า

จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้า
เหนื่อยยากลาบากกายา

คาศัพท์
ถอดความได้ว่า

พระสังข์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
ในจิตคิดถวิลทุกเวลา

สงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
กลับมาจนค่าแล้วร่าไร

ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปู
พระคุณล้าลบภพไตร

อุ้มชูชมชิดพิสมัย
จะออกให้เห็นตัวก็กลัวการ

ไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว
คุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดาน

ของพระแม่เจ้าอยู่ฉาวฉาน
พระมารดามาเห็นจะร่าไร

คาศัพท์
ถอดความได้ว่า

คาศัพท์
ถอดความได้ว่า

ชื่อ.....................................................นามสกุล................................................. ชั้น...............เลขที.่ ..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 4 เรื่อง การถอดคาประพันธ์จากเรือ่ ง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนถอดคาประพันธ์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์

เมื่อนั้น
พระสังข์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
พระแม่ไปป่าเป็นอาจิณ
ในจิตคิดถวิลทุกเวลา
คาศัพท์ อาจิณ คือ เป็นปรกติ, เสมอ ๆ ถวิล คือ คิด, คิดถึง
ถอดความได้ว่า
พระสังข์นั้นรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าแม่จะเข้าป่าเป็นประจาจึงได้คิดถึง
และห่วงหาแม่อยู่ตลอดเวลา
จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้า
สงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
เหนื่อยยากลาบากกายา
กลับมาจนค่าแล้วร่าไร
คาศัพท์ ผ่านเกล้า คือ พระเจ้าแผ่นดิน ในที่นี้หมายถึง นางจันท์เทวี กายา คือ ร่างกาย
ถอดความได้ว่า
พระสังข์อยากช่วยเหลือแม่ของตนเอง เพราะสงสารแม่ที่ทางานหนัก
เหนื่อย กลับบ้านก็จวนค่าทุกวัน
ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปู
อุ้มชูชมชิดพิสมัย
พระคุณล้าลบภพไตร
จะออกให้เห็นตัวก็กลัวการ
คาศัพท์ พิสมัย คือ ความรัก, ความปลื้มใจ, ความชื่นชม ภพไตร คือ สามโลก (มนุษย์
สวรรค์ บาดาล)
ถอดความได้ว่า
ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร แม่ก็ห่วงใยและดูแลด้วยความรัก พระคุณของ
แม่นี้ยิ่งใหญ่กว่าใด ๆ ในสามโลก อยากออกจากหอยสังข์ให้แม่เห็นก็กลัวแม่จะรู้
ไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว
ของพระแม่เจ้าอยู่ฉาวฉาน
คุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดาน
พระมารดามาเห็นจะร่าไร
คาศัพท์ เรี่ยราย คือ กระจายเกลื่อนไป ร่าไร คือ อ้อยอิ่ง
ถอดความได้ว่า
ฝูงไก่ป่ามาขโมยกินข้าวที่แม่ของพระสังข์นั้นตากไว้ ทาให้ข้าวที่ตากไว้
กระจัดกระจายเกลื่อนกลาด กว่าแม่จะมาเห็นก็ช้าเสียที
การตรวจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๒๒๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อ ง เป็น การเตรียมงานเขียนโดยนาความรู้ห รือข้อเท็ จ จริง มาจัดระบบ
ใช้ในการวางโครงเรื่องที่มี ตัวละคร ฉาก และมีการดาเนินเรื่องไปตามเหตุการณ์ ซึ่งต้องอาศัยการตั้งคาถาม
ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน ช่วยให้งานเขียนมีคุณภาพ สื่อสารได้ตรงตามจุดประสงค์ และได้ความสมบูรณ์
ครบถ้วน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการหลักการเขียนแผนภาพโครงเรือ่ งได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู้
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๒๒๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์ จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๕ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง จํานวน 1 ชั่วโมง

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 1. ครูให้นกั เรียนดูแผนภาพ
ขั้นนํา
1 ขอบเขตเนื้อหา
1. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความเห็นและตอบคําถามครู
นาที โครงเรื่อง สุนัขกับเงาและ
1. หลักการการเขียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดย เช่น
แผนภาพโครงเรื่อง
ครูถามคําถาม ดังนี้
นักเรียน : แผนภาพนิทาน/
2. การเขียนแผนภาพ
ครู : สิ่งที่ดเู รียกว่าอะไร
แผนภาพ เรื่องสั้น/ แผนภาพ
โครงเรื่อง สังข์ทอง
นักเรียนเคยเห็นสิ่งใดบ้างที่มี วรรณคดี ฯลฯ
ตอน กําเนิดพระสังข์
การนําเสนอด้วยการเขียน
3. มารยาทใน
รูปแบบนี้
การเขียน
2. ครูให้นกั เรียนดูตัวอย่าง
แผนภาพโครงเรื่อง แล้วบอก
ลักษณะของแผนภาพโครงเรื่อง
จากนั้นแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ และเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน

2. นักเรียนร่วมกันบอก
ลักษณะของแผนภาพ
โครงเรื่อง และสนทนาแสดง
ความเห็นตามประสบการณ์
เชื่อมโยงสู่เนื้อหา

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- พิจารณา
สื่อ PPT
การเขียนแผนภาพ การตอบคําถาม
โครงเรื่อง
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์

๒๒๗

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละชาย
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
๑5 1. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม ๔
๑. บอกหลักการเขียน
นาที คน คละเพศ และความสามารถ หญิง เก่ง อ่อน เอื้ออาทรกันและ
แผนภาพโครงเรื่องได้
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุม่
๒. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่ม
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
โดยใช้ใบความรู้ที่ ๕ ประกอบ

๒. นักเรียนแต่ละกลุม่ อภิปราย
สร้างความเข้าใจร่วมกันและ
สรุปหลักการเขียนแผนภาพ
โครงเรื่องลงสมุดบันทึกไว้

สื่อการเรียนรู้

1. ใบความรู้ที่ ๕
เรื่องการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง

2. หนังสือเรียน
๓. ครูนักเรียนตัวแทนแต่ละ ๓. นักเรียนตัวแทนกลุม่ ลุกขึน้ วรรณคดีลํานํา
กลุ่มนําเสนอความคิดของกลุ่ม ยืนนําเสนอหน้าชั้น สรุปหลัก ชั้น ป.๕
จากนั้นครูบรรยายอธิบายเพิ่ม การเขียนแผนภาพ โครงเรื่อง
เติมเต็มให้ โดยใช้ สื่อ PPT
ในกลุ่มในเพื่อนฟัง
๔. ครูให้นกั เรียนอ่านทบทวน
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิด
พระสังข์ จากหนังสือเรียน
วรรณคดีลํานํา

๔. นักเรียนอ่านทบทวนเรื่อง 3. สื่อ PPT
สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
พร้อมกัน

๕. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
๕. ครูถามนักเรียนว่า
ครู : ถ้าจะเขียนแผนโครงเรื่อง นักเรียน : ตั้งคําถาม และตอบ

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ประเมินจาก
การนําเสนอ

๒๒๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

๒. เขียนแผนโครงเรื่อง
เรื่องสังข์ทอง ตอน
กําเนิดพระสังข์ ได้
3. มีมารยาทใน
การเขียน

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เรื่องสังข์ทอง ตอน กําเนิด
คําถามจากเรื่องที่อ่านว่ามี
พระสังข์ นักเรียนควรทํา
ตัวละครใด สถานที่ เหตุการณ์
อย่างไร
อะไร และผลของเหตุการณ์
แล้วจึงเขียนเป็นแผนภาพโครง
เรื่องโดยลําดับเหตุการณ์ ฯลฯ
20 ๖. ครูแจกใบงานที่ ๕ ให้
๖. นักเรียนทําใบงานโดย
นาที นักเรียนทุกคนเขียนแผนภาพ ปฏิบัติตามหลักการเขียนและ
โครงเรื่อง เรื่อง สังข์ทอง ตอน มารยาทในการเขียน
กําเนิดพระสังข์
๗. ครูให้นกั เรียนจับคู่กับเพื่อน ๗. นักเรียนจับคู่กันตรวจใบ
งาน
ตรวจใบงาน
๘. ครูให้นกั เรียนร่วมกันเฉลย
โดยครูใช้ สื่อ PPT เฉลยใบ
งานที่ ๕
๙. ครูนําใบงานนักเรียนไปติด
กระดานและขึ้นจอสมาร์ท
บอร์ดให้นักเรียนดูพร้อมกัน
และร่วมกันสรุปกิจกรรม โดย
ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๘. นักเรียนร่วมกันเฉลยใบ
งาน และสรุปกิจกรรม
๙. นักเรียนทุกคนร่วมกัน
ชื่นชมผลงานของตนองและ
เพื่อน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ประเมินจาก
1. สื่อ PPT
การตรวจใบงาน
แผนภาพ
โครงเรื่อง เรื่อง ที่ ๕ (P)
สังข์ทอง ตอน
กําเนิดพระสังข์
2. เฉลยใบงานที่
๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓
ขั้นสรุป
5 ๑. ครูถามนักเรียนเพื่อนําสรุป 1. นักเรียนสนทนาแสดง
นาที ดังนี้
ความคิดเห็นและตอบคําถาม
ครู : นักเรียนคิดว่าการเขียน เช่น
แผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องที่ นักเรียน :
อ่านของเรามีข้อดี และข้อที่
- ข้อดี คือ ทําให้จบั ใจความ
ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไร
และช่วยให้เข้าใจเรื่องที่อ่าน
มากยิ่งขึ้น ฯลฯ
- ข้อควรปรับปรุงพัฒนา
คือ เขียนช้า เสร็จไม่ทันเวลา
จับใจความ ยังไม่ดี ฯลฯ
๒. ครูถามนักเรียนว่า
๒. นักเรียนตอบคําถามเพื่อ
ครู : ความรู้เรื่องการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง สามารถ สรุปบทเรียนดังนี้
นักเรียน :
นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
- นําไปสรุปเรื่องที่อ่าน ฟัง
ประจําวันได้อย่างไรบ้าง
และดูในชีวิตประจําวัน
จากนั้นสรุปบทเรียนแล้ว
- นําไปวางแผนการเขียน
เพิ่มเติมด้วยสื่อ PPT สรุป
และการทํางานในครั้งต่อไป
บทเรียน
- สอนน้อง ๆ และเพื่อนที่ยงั
ไม่เข้าใจ ฯลฯ

๒๒๙
สื่อการเรียนรู้
- สื่อ PPT
คําถาม

- สื่อ PPT
สรุปบทเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้
- พิจารณาจาก
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

- พิจารณาจาก
การตอบคําถาม
ของนักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่อง เรื่องสุนัขกับเงา
2. ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
3. ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
4. สื่อ PPT เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๕. หนังสือเรียนวรรณคดีลานาชั้น ป.๕
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๕ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรือ่ ง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการเขียนแผนภาพ - ตรวจสมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
โครงเรื่อง
- พิจารณาการตอบคาถาม - คาถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เรื่อง - ตรวจใบงานที่ ๕
- ใบงานที่ ๕
สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ การเขียนแผนภาพโครง - แบบประเมินใบงานที่ ๕
เรื่อง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
นักเรียน
อันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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เกณฑ์ประเมิน : การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
แผนภาพโครงเรื่อง - ระบุเนื้อหาสาคัญ
ของเรือ่ งได้ครบทั้ง
เรื่อง
- เรียงลาดับ
เหตุการณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง
- ใช้ภาษาเขียน
ถูกต้อง ชัดเจน
- สรุปข้อคิดได้
ถูกต้อง
- นาเสนอแผนภาพ
ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
หมายเหตุ ค่าน้าหนัก ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
ระบุเนื้อหาสาคัญ
ของเรือ่ งได้ครบ
ทั้งเรื่อง แต่ขาด
องค์ประกอบอื่น ๆ
๑ ข้อ

คะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

๒ (พอใช้)
ระบุเนื้อหาสาคัญ
ของเรือ่ งได้ส่วนใหญ่
แต่ขาดองค์ประกอบ
อื่น ๆ ๒ ข้อ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 5๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
ระบุเนื้อหา
สาคัญของเรื่อง
ได้บางส่วนและ/
หรือขาดองค์
ประกอบอื่น ๆ
3 ข้อ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ชือ่ -สกุล

สรุป
การใช้ภาษา
(๔ คะแนน)
การสรุปข้อคิด
(๔ คะแนน)
การนาเสนอ
(๔ คะแนน)

ลาดับ
ที่

การระบุเนื้อหาสาคัญ
(๔ คะแนน)
การเรียงลาดับเหตุการณ์
(๔ คะแนน)

แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
คาชี้แจง ให้ครูเขียนคะแนนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ลงในช่องประเด็นการประเมินทีก่ าหนดไว้
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ
(๒๐)
ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

233

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 5 เรือ่ ง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การเขียนแผนภาพโครงเรือ่ ง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เป็นการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง
ทาให้จับใจความของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ต้องอาศัยการตั้งคาถาม และตอบคาถามจากเรื่องที่
อ่านว่า ตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง สถานที่เกิดอยู่ที่ไหน มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น และผลของ
เหตุการณ์นั้นคืออะไร แล้วจึงเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง โดยลาดับเหตุการณ์ ดังนี้
- ใคร
- ทาอะไร
- ที่ไหน
- เหตุการณ์เป็นอย่างไร
- ผลของเหตุการณ์
- ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ประโยชน์ของของการเขียนแผนโครงเรื่อง
- ทาให้รู้จักรวบรวมความรู้ที่ได้จากการอ่าน
- จดจาได้ง่าย และแม่นยายิ่งขึ้น
- ใช้จัดขอบเขตความรู้ ความคิด
- เพื่อกาหนดทิศทางของเรื่องที่จะเขียน
- ทาให้งานเขียนมีประเด็นที่ชัดเจน ได้ความสมบูรณ์ครบถ้วน
ขั้นตอนการเขียนแผนภาพโครงเรือ่ ง
๑. กาหนดชื่อเรื่อง หรือ ความคิดรวบยอด
๒. หาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง สาระสาคัญและจดบันทึกเป็นกลุ่มคาสั้น ๆ
๓. นาคาที่จดบันทึกไว้มาตั้งชื่อเป็นหัวข้อย่อยและเรียงลาดับตามความสาคัญ
๔. เลือกรูปแบบแผนภาพความคิด ให้เหมาะสมกับการนาไปใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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แผนภาพโครงเรื่อง (สาหรับขั้นนาเข้าสู่บทเรียน)

แผนภาพโครงเรื่อง
นิทานเรื่อง...สุนัขกับเงา
สุนัข
ตัวละครในเรื่อง ........................................
บนสะพานข้ามแม่น้า
สถานที่ .............................................................
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สุนัขตัวหนึ่งขโมยเนื้อจากตลาดแล้ววิ่งข้ามสะพานมา
...............................................................................................
มันมองลงไปในน้าเห็นเนื้อก้อนใหญ่กว่าชิ้นที่มันคาบอยู่
...............................................................................................
จึงทิ้งชิ้นเนื้อที่คาบไว้ในปากลงไปในน้า
..................................................................................................
ผลของเหตุการณ์
เนื้อชิ้นที่สุนัขคาบมาจมหายไปในแม่น้า
...............................................................................................
และเงาของเนื้อก็หายไป...
...............................................................................................
โลภนักมักลาภหาย
ข้อคิด.........................................
โลภมากลาภหาย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 5 เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ชื่อเรื่อง
“”
ตัวละคร

สถานที่

เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น

ผลของเหตุการณ์

ข้อคิด

ชื่อ.....................................................นามสกุล.................................................ชั้น..............เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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แนวคาตอบใบงานที่ 5 เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรือ่ งเรือ่ ง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับกลุ่มร่วมกันเขียนแผนภาพโครงเรือ่ ง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
ตัวอย่างคาตอบ
ชื่อเรื่อง

สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

ตัวละคร

สังข์ทอง , พระมารดา (ของสังข์ทอง) และตายาย

สถานที่

เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น

ผลของเหตุการณ์

ข้อคิด

กระท่อมของตายาย , ป่า
1. พระมารดาของสังข์ทองถูกขับไล่ออกจากวัง เพราะคลอดบุตรเป็นหอยสังข์
2. พระมารดาของสังข์ทองได้ไปอาศัยอยู่กบั สองตายายที่กระท่อมในป่า ใช้ชีวิตด้วย
ความลาบากขัดสน
3. พระมารดาของสังข์ทองเข้าป่าเพื่อหาผักผลไม้มาประทั่งชีวิตเป็นประจาทุกวัน
4. ส่วนสังข์ทองเมื่อเห็นว่าแม่เข้าป่าไปพ้นแล้ว ก็ออกมาวิ่งเล่นและทางานบ้าน
5. เมื่อพระมารดากลับมาถึงบ้าน เห็นข้าวของเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงนึกสงสัยว่า
เด็ก ที่ไหนมาอยู่ในกระท่อมของตน
6. วันต่อมาพระมารดาทาทีว่าเข้าไปในป่า แล้วแอบดูสงั ข์ทองจนเห็นว่าเด็กที่
ออกมา นั่งในกระท่อมคือลูกของตนเอง นางจึงรีบหยิบไม้วิ่งไปตีหอยสังข์จนแตก
เมื่อพระมารดาของสังข์ทองรู้ความจริงว่าหอยสังข์เป็นที่อาศัยของลูกตนเอง
ทั้งสองนั่งกอดกันด้วยความดีใจและเสียใจ จากนั้นพระมารดาได้เล่าความจริงถึง
เรื่องราวในอดีตให้สังข์ทองฟัง
ความรักของแม่ที่มีต่อลูก เป็นความรักทีบ่ ริสุทธิ์ ยากแท้หาสิ่งใดมาเปรียบ พระคุณ
ของแม่นั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใด ดังจะเห็นได้จากความรักของพระมารดาที่มีต่อสังข์ทอง

๒๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ทาให้ผู้อา่ นเข้าใจคุณค่าและข้อคิดของเรื่องและ
สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ทาให้มีความคิดกว้างไกล
และเข้าใจเรือ่ งมากขึ้น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์คุณค่าและการสรุปข้อคิดจากเรื่องสังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์

๒๓๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์ จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อา่ น (1) จํานวน 1 ชั่วโมง
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
๑๐
ขั้นนํา
1. ขอบเขตเนื้อหา
นาที
1. หลักการวิเคราะห์
คุณค่าและสรุปข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง
1. ครูขึ้น สื่อ PPT บท
ร้อยกรองจากเรื่อง สังข์ทอง ร่วมกันแสดงความเห็นและ
ตอน กําเนิดพระสังข์
ตอบคําถามครู เช่น
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อม นักเรียน :
กัน
- บทร้อยกรองกล่าวถึง
“นางมิได้เอนองค์ลงนิทรา พระนางจันท์เทวีไม่ได้หลับ
นอนจนรุ่งสาง ก็ต้องลากเอา
สุริยารุ่งรางสว่างแสง
แผงมาตากข้าว และฝากตา
วางลูกลงไว้ไปจัดแจง
ยายดูให้ ก่อนจะจับหาบเข้า
ลากแผงออกวางที่กลางดิน
เอาข้าวออกตากแล้วฝากยาย ป่าไปหาเก็บผักเหมือนทุกวัน
- บทร้อยกรองใช้ถ้อยคํา
จับหาบผันผายเข้าไพรสิณฑ์
คล้องจอง สัมผัสทําให้เกิด
เที่ยวเก็บผักหญ้าเป็นอาจิณ
ความไพเราะทั้งสัมผัสสระและ
โฉมฉินซอนซนด้นมา”
สัมผัสอักษร ฯลฯ
และสนทนาซักถาม ดังนี้
นักเรียน : มีคณ
ุ ค่า เช่น
ครู : บทร้อยกรองกล่าวถึง
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของ
อะไรอย่างไร และมีการใช้
ชาวบ้านป่า ให้ความรู้เรื่อง
ถ้อยคําในลักษณะใด
ครู : นักเรียนคิดว่าบทร้อยกรอง การนําข้าวที่ชื้นไปตากเพื่อให้

สื่อการเรียนรู้
- สื่อ PPT
การวิเคราะห์
คุณค่าและสรุป
ข้อคิดจากเรื่องที่
อ่าน

การประเมิน
การเรียนรู้
- พิจารณาจาก
การตอบคําถาม

๒๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๒.

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกหลักการ
วิเคราะห์คุณค่าและ
สรุปข้อคิดจากเรื่องที่
อ่าน ได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นีม้ ีคุณค่า ให้ความรู้ และข้อคิด แห้ง ได้ข้อคิดว่าคนเราแม้จะ
อะไรบ้าง
ลาบากก็ตอ้ งอดทนทาตาม
หน้าที่เพือ่ ให้มีชีวิตรอดเช่น
นางจันท์เทวี

2. ครูถามนักเรียนว่า
ครู : ถ้าให้นักเรียนนาข้อคิด
จากบทร้อยกรองไปใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต
นักเรียนจะนาไปปรับใช้
อย่างไร
จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้และเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน
1๕ 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔
นาที คน คละเพศ และความสามารถ

๒. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่
ศึกษาใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง

สื่อการเรียนรู้

2. นักเรียนร่วมกันสนทนา
แสดงความเห็น เช่น
นักเรียน : ขยันช่วยงานพ่อ แม่
ตั้งใจเรียนหนังสือให้ดี อดทน
ไม่เกียจคร้าน หมั่นทบทวน
ความรู้ ฯลฯ
จากนั้นทาความเข้าใจ
จุดประสงค์ที่ครูแจ้งและ
เชื่อมโยงเข้าสูเ่ นื้อหา
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละชาย
หญิง เก่ง อ่อน เอื้ออาทรกัน
และแบ่งหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่ม
อภิปรายสร้างความเข้าใจ

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน
1. สมุดบันทึก
ใบความรู้ที่ ๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๒๔๑
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การวิเคราะห์คุณค่าและสรุป ร่วมกันเกี่ยวกับหลักการ
วิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิด
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่านและ
จากเรื่องที่อ่านจดบันทึกไว้
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่อง ภายในกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้
เรื่อง การวิเคราะห์
คุณค่าและสรุป
ข้อคิดจากเรื่องที่
อ่าน

๓. ครูให้นักเรียนตัวแทนแต่ละ ๓. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มลุก
กลุ่ม นาเสนอความคิดของ
ขึ้นยืนสรุปหลักการวิเคราะห์
กลุ่ม
คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่านให้เพื่อนฟัง
๔. จากนั้นครูบรรยายเพิ่มเติม ๔. นักเรียนฟังครูแนะนา
และยกตัวอย่างประกอบ โดย ฝึกวิเคราะห์คุณค่า และหา
ข้อคิดจากสื่อ PPT
ใช้สื่อ PPT
3.

๒. เขียนอธิบายคุณค่า
และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านได้
3. มีมารยาทใน
การอ่าน

ขั้นปฏิบัติ

20 ๕. ครูแจกใบงานที่ ๖
นาที การวิเคราะห์คุณค่าและสรุป
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
ให้นักเรียนเลือกบทร้อยกรอง
ในบทเรียนมาวิเคราะห์ ๑-๒
บท และกาหนดให้แต่ละกลุ่ม
รับผิดชอบ ดังนี้

๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๖ โดย
อ่านเรื่อง สังข์ทอง ตอน
กาเนิดพระสังข์ แล้วระดม
ความคิดวิเคราะห์คุณค่าและ
สรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ภายในกลุ่มตามที่ได้รบั
มอบหมาย

การประเมิน
การเรียนรู้

- ประเมินจาก
การนาเสนองาน
กลุ่ม และสมุด
2. สื่อ PPT
ตัวอย่าง
การวิเคราะห์
1. ใบงานที่ ๖
สังเกตมารยาท
การวิเคราะห์
ในการอ่านของ
คุณค่าและสรุป นักเรียน
ข้อคิดจากเรื่องที่
อ่าน
2. หนังสือเรียน

๒๔๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๒. เขียนอธิบายคุณค่า
และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- กลุ่ม ๑ และ กลุ่ม ๒
วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
- กลุ่ม ๓ และ กลุ่ม ๔
วิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ
- กลุ่ม ๕ และ กลุ่ม ๖
วิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม
- กลุ่ม ๗ วิเคราะห์คุณค่า
ด้านการนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง
๖. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มส่ง ๖. นักเรียนให้ตัวแทนกลุ่ม
ออกมาติดผลงานและพูด
ตัวแทนนําผลงานมาติด
กระดานหน้าห้องเรียน แล้วสุม่ นําเสนอหน้าชั้นเรียน
พูดนําเสนอที่ละกลุ่ม
๗. ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ร่วมกับนักเรียน และให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๘. ครูถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนคิดว่าเรื่อง

๗. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง และแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
๘. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
นักเรียน : บางอย่างก็เหมือน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

วรรณคดีลํานํา
ชั้น ป.๕
3. สื่อ PPT คําสั่ง

- ประเมินจาก
4. ใบงานที่ ๖
(ผลงานนักเรียน) การตรวจใบงาน
ที่ ๖ (P)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

๒๔๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ เช่น ตัวละครมีรกั โลภ โกรธ
มีเรือ่ งราวหรือเหตุการณ์
หลง อิจฉาริษยา ผู้ชายมี
เหมือนกับชีวิตจริงของคนเรา ภรรยาหลายคน แม่ย่อมรักลูก
หรือไม่ อย่างไร
บาง อย่างก็ไม่เหมือน เช่น ใน
ชีวิตจริงไม่เคยมีใครที่คลอดลูก
เป็นหอยสังข์ หรือเคยเห็น
เทวดาจะมาช่วยเวลาคนเรา
เดือดร้อน ฯลฯ

๙. ครูให้นักเรียนส่งใบงาน
จากนั้นกล่าวชมเชย ให้
กาลังใจนักเรียนทุกคนและ
ร่วมกันสรุปกิจกรรม
5 ๑. ครูถามนักเรียนเพื่อนาสรุป
นาที ดังนี้
ครู : การอ่านวรรณคดีให้ได้
ประโยชน์อย่างแท้จริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้นั้น ผู้อ่านต้อง
ทาอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๙. นักเรียนรวบรวมใบงานใน
กลุ่มส่งครูและปรบมือเป็น
กาลังใจให้กัน (ถ้าไม่ทันให้เป็น
การบ้าน)
1. นักเรียนสนทนาแสดงความ - สื่อ PPTคาถาม - พิจารณาจาก
คิดเห็นและตอบคาถาม เช่น
การตอบคาถาม
นักเรียน :
ของนักเรียน
- อ่านเรื่องให้เข้าใจ
- แปลความหมายให้ได้
- ต้องรู้หลักการวิเคราะห์
เรื่องที่อ่าน

๒๔๔
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ต้องวิเคราะห์คุณค่า
หลาย ๆ ด้าน
- สรุปข้อคิดให้ได้ ฯลฯ
๒. ครูสรุปบทเรียนให้นักเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันสรุป
อีกครั้งด้วยสือ่ PPT สรุป
บทเรียนที่ได้ในวันนี้
บทเรียน

สื่อการเรียนรู้

- สื่อ PPT
สรุปบทเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวรรณคดีลานาชั้น ป.๕
2. ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
3. ใบงานที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
4. สื่อ PPT เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรือ่ งที่อ่าน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรือ่ งที่อ่าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่า 1. ตรวจสมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
และสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 2. พิจารณาการตอบ
- คาถาม
คาถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิด - ตรวจใบงานที่ ๖ เรื่อง 1. ใบงานที่ ๖
จากเรื่องที่อ่าน
การวิเคราะห์คุณค่าและ 2. แบบประเมินใบงานที่ ๖
สรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ด้านคุณลักษณะ เจคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการอ่าน
- สังเกตมารยาทในการ - แบบประเมินตามเกณฑ์
อ่าน
รูบริค
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

245

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ ๖ การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
การวิเคราะห์
- อธิบายคุณค่าด้าน ขาดเพียง ๑
ขาดเพียง 2
ขาด ๓
คุณค่าและสรุป วรรณศิลป์ได้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ข้อคิดจากเรื่องที่ - อธิบายคุณค่าด้าน
อ่านไปใช้ในชีวิต เนื้อหาสาระได้
จริง
- อธิบายคุณค่า
คุณค่าด้านสังคม
และวัฒนธรรมได้
- สรุปข้อคิดได้และ
อธิบายคุณค่าด้าน
การนาไประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 5๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

แบบประเมินการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
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สรุปข้อคิดและอธิบาย
คุณค่าคุณค่าด้าน
การนําไปใช้ (๕ คะแนน)

อธิบายคุณค่าคุณค่าด้าน
สังคม (๕ คะแนน)

ชื่อ-สกุล

อธิบายคุณค่าคุณค่าด้าน
เนื้อหาสาระ (๕ คะแนน)

ลําดับ
ที่

อธิบายคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ (๕ คะแนน)

คําชีแ้ จง ให้ครูเขียนคะแนนลงในช่องประเด็นการประเมินที่กําหนดไว้ ให้ถูกต้อง
สรุป
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ
ผ่าน ไม่ผ่าน
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ดีมาก

ดี พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ใบความรู้ที่ ๖ เรือ่ ง การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน
การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน หมายถึง การพิจารณารายละเอียดเพื่อแยกองค์ประกอบ
ต่า ง ๆ ของเรื่องที่ อ่าน เช่น รูป แบบเป็ นแบบใด ผู้แ ต่งคือใคร มีจุดมุ่ งหมายในการแต่ ง
อย่างไร เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ใช้ภาษาอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง ผู้วิเคราะห์
มีความเห็นอย่างไร เรื่องที่อ่านมีคุณค่าด้านใด และแต่ละด้านสามารถนาไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันอย่างไรบ้าง
การวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
การวิเคราะห์คุณค่า จากเรื่องที่อ่าน เป็นการวิเคราะห์คุณค่าลักษณะดีเด่นในด้า น
ต่าง ๆ ของเรื่อง เช่น คุณ ค่าด้านเนื้อหา คุณค่าด้านสังคมและวัฒ นธรรม โดยใช้ความคิด
พิจารณาไตร่ตรอง กลั่นกรอง แยกแยะและแสวงหาเหตุผลเพื่อประเมินคุณค่าของวรรณคดี
อย่างมีเหตุผล
การอ่านหนังสือหรือเรื่องราวต่าง ๆ อย่างพินิจพิเคราะห์จะทาให้ประจักษ์ในคุณค่า
ประเทืองปัญญาได้รับประโยชน์หลายประการ รวมทั้งสนุกสนานเพลิดเพลินจากการอ่า น
ยิ่งขึ้น
คุณค่าของเรื่องที่อ่านแบ่งกว้าง ๆ ได้ ๔ ด้าน ดังนี้
1. คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ
คือ การที่ ผู้อ่านจะได้รับความรู้ ความคิดเพิ่มขึ้น ทาให้มีปัญ ญาแตกฉานทั้งด้า น
วิทยาการ ความรู้รอบตัว ความรู้เท่าทันคนและอื่น ๆ
2. คุณค่าด้านวรรณศิลป์
คือ ความพิถี พิถั นในการใช้ค าอย่า งประณี ต ทาให้เกิด ความงาม ความไพเราะใน
การใช้ ภ าษา ผู้ อ่ า นสามารถได้ รั บ รสไพเราะของเสี ย ง ซาบซึ้ ง ในความหมาย เห็ น
ภาพเคลื่อนไหว เกิดจินตนาการตามสัมผัสอารมณ์และความนึกคิดต่าง ๆ ที่ผู้แต่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นบทประพันธ์ เช่น ความรู้สึกโศกเศร้าสะเทือนใจ โกรธ ตลกขบขัน เป็นต้น
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๓. คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม
คือ เรื่องราวที่อ่านจะสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม คติ
ชีวิต คาสั่งสอน คุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ การเมือง อาหารการกิน
สอดแทรกไปกับการดาเนินเรื่อง ท าให้ผู้อ่า นได้รับ ความรู้เกี่ยวกับสังคมในอดีต ช่วยให้
เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น และงานเขียนที่ดีจะช่วยจรรโลงสังคมได้ด้วย
๔. คุณค่าด้านคุณค่าด้านการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
คือ ผู้การที่ผู้อ่านสามารถนาแนวคิดจากวรรณคดีและประสบการณ์จาก เรื่องที่อ่าน
ไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
หลักการวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน
การวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุม
งานเขียนทุกประเภท แต่ล ะประเภท ผู้วิเคราะห์ต้องนาแนวการวิเคราะห์ ไปปรับใช้ ให้
เหมาะสมกับงานเขียนแต่ล ะชิ้นงานซึ่งมีลักษณะแตกต่า งกันไป ซึ่งประพันธ์ เรืองณรงค์
และคณะ (๒๕๔๕ : ๑๒๘) ได้ให้หลักเกณฑ์กว้าง ๆ ในการวิเคราะห์วรรณกรรม ดังนี้
๑. ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้แต่ง เพื่อช่วยให้วิเคราะห์ในส่วนอื่น ๆ
๒. ลักษณะคาประพันธ์
๓. เรื่องย่อ
๔. เนื้อเรื่อง ให้วิเคราะห์เรื่องในหัวข้อต่อไปนี้ตามลาดับ โดยบางหัวข้ออาจจะมี
หรือไม่มีก็ได้ตามความจาเป็น เช่น โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแต่ง ลักษณะการ
เดินเรื่อง การใช้ถ้อยคา สานวนในเรื่องท่วงทานองการแต่ง วิธีคิดสร้างสรรค์ ทัศนะหรือ
มุมมองของผู้เขียน เป็นต้น
๕. แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผู้เขียนที่ฝากไว้ในเรื่อง ซึ่งต้องวิเคราะห์ออกมา
6. คุณค่าของวรรณกรรม โดยปกติแบ่งออกเป็น ๕ ด้านใหญ่ ๆ และกว้าง ๆ เพื่อ
ความครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งผู้วิเคราะห์ต้องไปแยกหัวข้อย่อยให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของหนังสือที่จะวิเคราะห์นั้น ๆ ตามความเหมาะสม
การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ข้อคิด หมายถึง ประเด็นชวนคิด คติที่เป็นประโยชน์
การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เป็นการหาข้อคิดหรือคติสอนใจจากเรื่องที่อ่านนั้น ๆ ว่าให้
ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง แล้วจึงนาข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การหาข้อคิดจากการอ่านหนังสือต่าง ๆ เช่น การอ่านนิทาน บทความ สารคดี ควร
อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง แล้วทาความเข้าใจเนื้อเรื่อง จับใจความสาคัญ หรือประเด็นสาคัญ
ที่ผู้เขียนต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ใบงานที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์ แล้วเขียนอธิบายคุณค่าตามหัวข้อที่กาหนด
พร้อมทั้งยกตัวอย่างคาประพันธ์ประกอบให้ชัดเจน
๑. คุณค่าด้านวรรณศิลป์
ตัวอย่างคาประพันธ์
๒. คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ
ตัวอย่างคาประพันธ์
๓. คุณค่าด้านสังคม
ตัวอย่างคาประพันธ์
๔. คุณค่าด้านการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ดังคาประพันธ์ว่า
ข้อคิดที่ได้ คือ
จะนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดย

ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................ชั้น...........เลขที่..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์ แล้วเขียนอธิบายคุณค่าตามหัวข้อที่กาหนด
พร้อมทั้งยกตัวอย่างคาประพันธ์ประกอบให้ชัดเจน
ตัวอย่างคาตอบ (ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
๑. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ใช้คาทาให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน และใช้คาทาให้เกิด
ความรู้สึกสะเทือนใจ เช่น เหตุการณ์ตอนพระมารดาทุบหอยสังข์จนแตก พระสังข์เสียใจตัดพ้ออย่าง
น่าสงสาร
ดังคาประพันธ์ว่า
สวมสอดกอดบาทพระมารดา ซบเกศาพลางทางร้องไห้
แม่ต่อยสังข์แตกแหลกไป
ร่าไรเสียดายไม่วายคิด
เหมือนแม่ฆ่าลูกให้ม้วยมรณ์
มารดรไม่รักแต่สักนิด
พระแม่ต่อยสังข์ดั่งชีวิต
จะชมชิดลูกนี้สกั กี่วัน
๒. คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ คือ ได้รับความรู้ เพิ่มพูนสติปญ
ั ญา เช่น การนาข้าวที่มีความชื้นมาผึ่งแดด
ดังคาประพันธ์ว่า
เอาข้าวออกตากแล้วฝากยาย จับหาบผันผายเข้าไพรสิณฑ์
เที่ยวเก็บผักหญ้าเป็นอาจิณ
โฉมฉินซอนซนด้นมา
๓. คุณค่าด้านสังคม คือ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของของผู้คนในสังคมยุคสมัยนั้น เช่น สมัยก่อน
การคมนาคมไม่สะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง
ดังคาประพันธ์ว่า ว่าพลางเชิญนางลงนาวา
มิช้าบ่ายบากจากสถาน
ทางสิบห้าวันกันดาร
พ้นบ้านไกลที่ไม่มคี น
๔. คุณค่าด้านการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ดังคาประพันธ์ว่า
หุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่
ดูแลจัดแจงทุกแห่งหน
ช่วยขับไก่ป่าประสาจน
สาละวนเล่นพลางไม่ห่างดู
จากบทร้อยกรองนี้ จะเห็นว่า พระสังข์เตรียมสารับกับข้าว ไว้ให้พระมารดา คอยไล่ไก่ที่มาจิกกิน
ข้าวที่ตากไว้ และชอบมานั่งเล่นตามประสาเหมือนกับเด็กทัว่ ๆ ไป
ข้อคิดที่ได้ คือ ลูกสามารถแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ตั่งแต่ยังเป็นเด็ก
จะนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดย ช่วยทางานบ้านที่ตนเองทาได้ เช่น ทาความสะอาดบ้าน ล้างจาน
เลี้ยงน้อง เป็นต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๒๕๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การวิเคราะห์คุณค่า สรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านทาให้สามารถนาความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ทาให้มีความคิดกว้างไกลและเข้าใจเรื่องมากขึ้น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์คุณค่าและการสรุปข้อคิดจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๒๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน (2) จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
10 1. ครูเปิดวีดิทัศน์ เพลง “สังข์ 1. นักเรียนฟังเพลงและ
วีดิทัศน์เพลง
- พิจารณาจาก
ร่วมกันสนทนาตอบคาถามครู “สังข์ทองลูกแม่” การตอบคาถาม
1. หลักการวิเคราะห์
นาที ทองลูกแม่” และนาสนทนา
ซักถาม ดังนี้
เช่น
คุณค่าและสรุปข้อคิด
ของนักเรียน
จากเรื่องที่อ่าน
ครู : เพลงนีก้ ล่าวถึงใคร
นักเรียน : กล่าวถึงนางยักษ์
พันธุรัต ที่เลี้ยงดูพระสังข์
2. การเขียนอธิบาย
และเกี่ยวข้องกับพระสังข์
เหมือนลูกแท้ ๆ
คุณค่าและข้อคิดจาก
อย่างไร
นักเรียน : มีคุณค่าด้านเนื้อหา
เรื่องที่อ่าน
ครู : นักเรียนคิดว่าเพลงนี้มี
3. มารยาทในการอ่าน
คุณค่า และให้ข้อคิดอย่างไรบ้าง สาระ ที่แสดงให้เห็นว่า แม้
นางพันธุรัตจะเป็นยักษ์แต่ก็มี
ความรักลูกและห่วงใยลูกไม่
ต่างไปจากมนุษย์ และให้
ข้อคิด เช่น แม่รักลูก ห่วงใย
และทาเพื่อลูกได้ทุกอย่าง
2. ครูถามนักเรียนต่อว่า
ครู : แล้วแม่ของพระสังข์ จาก
เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิด
พระสังข์ ต่างจากนางพันธุรัต

2. นักเรียนร่วมกันสนทนา
แสดงความเห็น เช่น
นักเรียน : ต่างแค่เป็นยักษ์กับ
มนุษย์แต่รัก ห่วงใย เสียสละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๒๕๕

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๒.

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกหลักการ
วิเคราะห์คุณค่าและ
สรุปข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านได้

3. มีมารยาทใน
การอ่าน

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
หรือไม่ อย่างไร
เพื่อลูกได้เหมือนกัน
จากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้และเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน
2๕ 1. ครูให้นักเรียนช่วยกัน
1. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่
นาที ทบทวนบทเรียนในชั่วโมงที่
๗ และร่วมกันสนทนาแสดง
แล้ว โดยตั้งประเด็นคาถาม
ความคิดเห็นจากประเด็น
ดังนี้
คาถาม เช่น
ครู : การวิเคราะห์คุณค่าและ นักเรียน : คุณค่าจากเรื่องที่
หาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านควร อ่าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ
วิเคราะห์ด้านใดและมีหลักการ ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและ
อย่างไรบ้าง
วัฒนธรรม ด้านการนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน และใน
การอ่านต้องจับใจความ แล้ว
พิจารณาแยกองค์ประกอบ
สาคัญต่าง ๆ ให้ได้ ฯลฯ
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔
คน คละเพศ และความสามารถ
แล้วอ่านทบทวนเนื้อหาเรื่อง
สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ใบความรู้ที่ ๗ - พิจารณาจาก
เรื่อง การวิเคราะห์ การตอบคาถาม
คุณค่าและสรุป (K)
ข้อคิดจากเรื่องที่
อ่าน

๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม และกาหนด 2. หนังสือเรียน
หน้าที่ภายในกลุ่ม อ่านเรือ่ งและ วรรณคดีลานา
อภิปรายทบทวนเรื่อง สังข์ทอง ชั้น ป.๕
ตอน กาเนิดพระสังข์ เช่น “ใคร
ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร”

- สังเกตมารยาท
ในการอ่าน

๒๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

๒. เขียนอธิบายคุณค่า
และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านได้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ครูแจกใบงานที่ ๗ เรื่อง
๓. นักเรียนทากิจกรรมกลุ่ม
การวิเคราะห์คุณค่าและสรุป ในใบงานที่ ๗ โดยแสดง
ข้อคิดจากการอ่านเรือ่ ง สังข์ทอง ความคิดเห็นแล้วสรุปเขียน
ตอน กาเนิดพระสังข์ โดยใช้ อธิบายคุณค่า ข้อคิดที่ได้ และ
คาถาม เช่น
การนาไปใช้ในใบงานให้
ครู : คาประพันธ์ที่อ่านมี
ชัดเจน
คุณค่าด้านใด อย่างไร ให้
ข้อคิดใด และจะนาไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างไร
10 ๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่ง ๔. นักเรียนตัวแทนกลุ่ม
นาที ตัวแทนนาผลงานหน้าห้องเรียน นาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
๕. ครูให้เพือ่ น ๆ ร่วมกัน
๕. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ
ตรวจสอบการเขียน เสนอแนะ การเขียนของเพื่อนและให้
และชมเชยให้กาลังใจ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๖. ครูสรุปการทากิจกรรมกลุม่ ๖. นักเรียนทุกคนเขียนตอบ
โดยถามนักเรียนทุกคนว่า
คาถามครูลงในสมุด และส่ง
ครู : นักเรียนได้รบั ความรู้เรื่อง ตัวแทนกลุ่มลุกขึ้นยืนตอบครู
อะไรบ้างจากการทากิจกรรมกลุม่
ครู : นักเรียนคิดว่ายังมีส่วนใด
ต้องพัฒนาอีกบ้าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. ใบงานที่ ๗
การวิเคราะห์
คุณค่าและสรุป
ข้อคิดจากการอ่าน
เรื่องสังข์ทอง ตอน
กาเนิดพระสังข์
สื่อ PPT
- ใบงานที่ ๗
- ประเมินจาก
(ผลงานนักเรียน) การตรวจใบงาน
ที่ ๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๒๕๗

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4.
ขั้นสรุป
5 ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป 1. นักเรียนสนทนาแสดง
- สื่อ PPTคาถาม - พิจารณาจาก
นาที จากคาถาม ดังนี้
การตอบคาถาม
ความคิดเห็นและบอกประโยชน์
ของการเรียนรู้เรื่อง
ครู : การเรียนรูเ้ รื่อง
การวิเคราะห์คุณค่าและสรุป การวิเคราะห์คุณค่าและสรุป
ข้อคิด แล้วส่งตัวแทนกลุม่
ข้อคิดมีประโยชน์อย่างไร
ออกมาบอกกลุ่มละ 1 ข้อ
ให้แต่ละกลุม่ ปรึกษากัน
แล้วบอกมากลุม่ ละ 1 ข้อ
๒. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุป
บทเรียนและขึ้น สื่อ PPT
สรุปบทเรียนอีกครัง้

๒. นักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนที่ได้ในวันนี้

- สื่อ PPT
สรุปบทเรียน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวรรณคดีลานาชั้น ป.๕
2. ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
3. ใบงานที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากการอ่านเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
4. สื่อ PPT เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรือ่ งที่อ่าน
5. วีดิทัศน์ เพลง “สังข์ทองลูกแม่”
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่า และสรุปข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่า 1. ตรวจสมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
ร้อยละ ๖๐
และสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 2. พิจารณาการตอบ
- คาถาม
ขึ้นไป
คาถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิด - ตรวจใบงานที่ ๖ เรื่อง - ใบงานที่ ๖
ร้อยละ ๖๐
จากเรื่องที่อ่าน
การวิเคราะห์คุณค่าและ - แบบประเมินใบงานที่ ๖ ขึ้นไป
สรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการอ่าน
- สังเกตมารยาทใน
- แบบประเมินตามเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐
การอ่าน
รูบริค
ขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
ผ่าน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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เกณฑ์ประเมิน : การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรือ่ ง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ประเด็น
การประเมิน
การวิเคราะห์
คุณค่าและสรุป
ข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่านไปใช้ใน
ชีวิตจริง

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- อธิบายคุณค่า ขาดองค์ประกอบใด ขาด องค์ประกอบใด
ด้านวรรณศิลป์ได้ องค์ประกอบหนึง่
องค์ประกอบหนึง่
- อธิบายคุณค่า จานวน ๑ องค์
จานวน ๒ องค์
ด้านเนื้อหาสาระ ประกอบ
ประกอบ
ได้
- อธิบายคุณค่า
คุณค่าด้านสังคม
และวัฒนธรรมได้
- สรุปข้อคิดได้
- อธิบายคุณค่า
ด้านการนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

หมายเหตุ : ค่าน้าหนัก ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

คะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

๑ (ปรับปรุง)
ขาด องค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบ
หนึ่ง จานวน
๓ องค์ประกอบ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 5๐ ขึ้นไป (ต้องได้คะแนนระดับพอใช้ขึ้นไป)
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สรุปข้อคิดและอธิบาย
คุณค่าคุณค่าด้าน
การ นาไปใช้ (๕ คะแนน)

ชือ่ -สกุล

อธิบายคุณค่าคุณค่าด้าน
สังคม (๕ คะแนน)

ลาดับ
ที่

อธิบายคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ (๕ คะแนน)
อธิบายคุณค่าคุณค่าด้าน
เนื้อหาสาระ (๕ คะแนน)

แบบประเมินการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
คาชี้แจง ให้ครูเขียนคะแนน ลงในช่องประเด็นการประเมินที่กาหนดไว้
สรุป
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ
(๒๐)
ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ ๗ เรือ่ ง การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน
การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน หมายถึง การพิจารณารายละเอียดเพื่อแยกองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของเรื่องที่ อ่าน เช่น รูปแบบเป็นแบบใด ผู้แต่ งคือใคร มี จุดมุ่งหมายในการแต่ ง
อย่างไร เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ใช้ภาษาอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง ผู้วิเคราะห์
มีความเห็นอย่างไร เรื่องที่อ่านมีคุณค่าด้านใด และแต่ละด้านสามารถนาไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันอย่างไรบ้าง
การวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
การวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่าน เป็นการวิเคราะห์คุณค่าลักษณะดีเด่นในด้าน
ต่าง ๆ ของเรื่อง เช่น คุณค่าด้านเนื้อหา คุณค่าด้า นสังคมและวัฒนธรรม โดยใช้ความคิด
พิจารณาไตร่ตรอง กลั่นกรอง แยกแยะและแสวงหาเหตุผลเพื่อประเมินคุณค่าของวรรณคดี
อย่างมีเหตุผล
การอ่านหนังสือหรือเรื่องราวต่าง ๆ อย่างพินิจพิเคราะห์จะทาให้ประจักษ์ในคุณค่า
ประเทืองปัญญาได้รับประโยชน์หลายประการ รวมทั้งสนุกสนานเพลิดเพลินจากการอ่าน
ยิ่งขึ้น
คุณค่าของเรื่องที่อ่านแบ่งกว้าง ๆ ได้ ๔ ด้าน ดังนี้
1. คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ
คือ การที่ ผู้อ่านจะได้รับความรู้ ความคิดเพิ่มขึ้น ทาให้มีปัญญาแตกฉานทั้งด้า น
วิทยาการ ความรู้รอบตัว ความรู้เท่าทันคนและอื่น ๆ
2. คุณค่าด้านวรรณศิลป์
คือ ความพิถีพิถัน ในการใช้คาอย่า งประณี ตทาให้ เกิดความงาม ความไพเราะใน
การใช้ ภ าษา ผู้ อ่ า นสามารถได้ รั บ รสไพเราะของเสี ย ง ซาบซึ้ ง ในความหมาย เห็ น
ภาพเคลื่อนไหว เกิดจินตนาการตามสัมผัสอารมณ์และความนึกคิดต่าง ๆ ที่ผู้แต่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นบทประพันธ์ เช่น ความรู้สึกโศกเศร้าสะเทือนใจ โกรธ ตลกขบขัน เป็นต้น
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๓. คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม
คือ เรื่องราวที่อ่านจะสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม คติ
ชีวิต คาสั่งสอน คุณธรรมและจริยธรรม ความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ การเมือง อาหารการกิน
สอดแทรกไปกับการด าเนิ นเรื่อง ท าให้ผู้อ่า นได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ สังคมในอดีต ช่วยให้
เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น และงานเขียนที่ดีจะช่วยจรรโลงสังคมได้ด้วย
๔. คุณค่าด้านการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
คือ ผู้การที่ผู้อ่านสามารถนาแนวคิดจากวรรณคดีและประสบการณ์จาก เรื่องที่อ่าน
ไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
หลักการวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน
การวิเคราะห์วรรณกรรมมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุม
งานเขียนทุกประเภท แต่ล ะประเภท ผู้วิเคราะห์ต้องน าแนวการวิเคราะห์ไปปรับใช้ ให้
เหมาะสมกับงานเขียนแต่ล ะชิ้นงานซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งประพันธ์ เรืองณรงค์
และคณะ (๒๕๔๕ : ๑๒๘) ได้ให้หลักเกณฑ์กว้าง ๆ ในการวิเคราะห์วรรณกรรม ดังนี้
๑. ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้แต่ง เพื่อช่วยให้วิเคราะห์ในส่วนอื่น
๒. ลักษณะคาประพันธ์
๓. เรื่องย่อ
๔. เนื้อเรื่อง ให้วิเคราะห์เรื่องในหัวข้อต่อไปนี้ตามล าดับ โดยบางหัวข้ออาจจะมี
หรื อไม่ มี ก็ได้ ตามความจ าเป็ น เช่น โครงเรื่อ ง ตั วละคร ฉาก วิธีก ารแต่ง ลั กษณะการ
เดินเรื่อง การใช้ถ้อยคา ส านวนในเรื่องท่วงทานองการแต่ง วิธีคิดสร้างสรรค์ ทัศนะหรือ
มุมมองของผู้เขียน เป็นต้น
๕. แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผู้เขียนที่ฝากไว้ในเรื่อง ซึ่งต้องวิเคราะห์ออกมาก
๖. คุณค่าของวรรณกรรม โดยปกติแบ่งออกเป็น ๕ ด้านใหญ่ ๆ และกว้าง ๆ เพื่อ
ความครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งผู้วิเคราะห์ต้องไปแยกหัวข้อย่อยให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของหนังสือที่จะวิเคราะห์นั้น ๆ ตามความเหมาะสม
การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ข้อคิด หมายถึง ประเด็นชวนคิด คติที่เป็นประโยชน์
การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เป็นการหาข้อคิดหรือคติสอนใจจากเรื่องที่อ่านนั้น ๆ ว่าให้
ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง แล้วจึงนาข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การหาข้อคิดจากการอ่านหนังสือต่าง ๆ เช่น การอ่านนิทาน บทความ สารคดี ควร
อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง แล้วทาความเข้าใจเนื้อเรื่อง จับใจความสาคัญ หรือประเด็นสาคัญ
ที่ผู้เขียนต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ ๗ เรือ่ ง การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าและสรุปข้อคิดจากเรือ่ ง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากคาประพันธ์ที่กาหนดให้
๑.
คาประพันธ์นี้มีคุณค่าด้าน
เพราะ
ข้อคิดที่ได้
นาไปใช้ในชีวิตจริงโดย
๒.
คาประพันธ์นี้มีคุณค่าด้าน
เพราะ
ข้อคิดที่ได้
นาไปใช้ในชีวิตจริงโดย
๓.
คาประพันธ์นี้มีคุณค่าด้าน
เพราะ
ข้อคิดที่ได้
นาไปใช้ในชีวิตจริงโดย
๔.
คาประพันธ์นี้มีคุณค่าด้าน
เพราะ
ข้อคิดที่ได้
นาไปใช้ในชีวิตจริงโดย

ไม่คิดถึงตัวกลัวกรรม
ถึงชั่วดีเล่าเจ้าเป็นนาย

เวรามาทาเองง่ายง่าย
จะทาผิดคิดร้ายก็ไม่ดี

ไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว
คุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดาน

ของพระแม่เจ้าอยู่ฉาวฉาน
พระมารดามาเห็นจะร่าไร…

ครั้นค่าตักน้าตาข้าว
เก็บผักเที่ยวหักฟืนมา

ครั้นรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่า
กัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัว

ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปู

อุ้มชูชมชิดพิสมัย

ชื่อ.....................................................นามสกุล.................................................ชั้น..............เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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แนวคาตอบใบงานที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากคาประพันธ์ที่กาหนดให้
๑.

ไม่คิดถึงตัวกลัวกรรม
เวรามาทาเองง่ายง่าย
ถึงชั่วดีเล่าเจ้าเป็นนาย
จะทาผิดคิดร้ายก็ไม่ดี
คาประพันธ์นี้มีคุณค่าด้าน
สังคมและวัฒนธรรม
เพราะ สะท้อนความเชื่อตามแบบแนวคิดของคนไทย คือ เรื่องของเวรกรรม และการปฏิบัติตน
ในฐานะลูกน้องที่ดีซงึ่ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ข้อคิดที่ได้
คนเราต้องรู้จกั ละอาย และเกรงกลัวต่อบาป ไม่ทาผิดคิดร้ายต่อผู้ใด
นาไปใช้ในชีวิตจริงโดย รักษาศีล ๕ และคิดดี ทาดี พูดดีในทุก ๆ วัน
๒.
ไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว
ของพระแม่เจ้าอยู่ฉาวฉาน
คุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดาน
พระมารดามาเห็นจะร่าไร…
คาประพันธ์นี้มีคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์
เพราะ ใช้คาทาให้เห็นภาพเคลื่อนไหวอย่างชัดเจน
ข้อคิดที่ได้
ลูกควรกตัญญูต่อพ่อแม่
นาไปใช้ในชีวิตจริงโดย ทาหน้าที่ของตนเองให้ดี เช่น ตั้งใจเรียน เชื่อฟังผู้ใหญ่ และช่วยแบ่งเบาภาระ
ท่านเท่าทีเ่ ราจะทาได้
๓.
ครั้นค่าตักน้าตาข้าว
ครั้นรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่า
เก็บผักเที่ยวหักฟืนมา
กัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัว
คาประพันธ์นี้มีคุณค่าด้าน
เนื้อหาสาระ, ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เพราะ เนื้อหาสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และอาหารการกินของชาวบ้านป่า ในยุคสมัยนั้นว่า
ต้องตักน้ามาไว้ใช้เพราะไม่มีน้าประปา ตาข้าวหุงเองเพราะไม่มีโรงสีข้าวอย่างปัจจุบัน และประกอบ
อาชีพเก็บผัก หักฟืนในป่ามาขายเลี้ยงชีพ
ข้อคิดที่ได้ การประกอบอาชีพโดยสุจริต แม้จะยากลาบากบ้าง ก็ตอ้ งอดทนเพื่อตนเองและครอบครัว
นาไปใช้ในชีวิตจริงโดย โตขึ้นจะประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันและอดทน
๔.
ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปู
อุ้มชูชมชิดพิสมัย
คาประพันธ์นี้มีคุณค่าด้าน
การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เพราะ
สะท้อนให้เห็นความรักของแม่ทมี่ ีต่อลูกไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรแม่ก็รกั
ข้อคิดที่ได้
ความรักของแม่ที่มีต่อลูก
นาไปใช้ในชีวิตจริงโดย เมื่อรู้ว่าแม่รกั ลูก ลูกก็ควรรักแม่ให้มาก ๆ ไม่ทาให้แม่เสียใจ

๒๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๔ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่าตามความสนใจ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การท่องจาบทอาขยาน จะทาให้เห็นความงดงามและความไพเราะของภาษา เกิดความซาบซึ้ง ภูมิใจ
และรักความเป็นไทย สามารถนาไปใช้อ้างอิง และนาข้อคิดไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการการท่องจาบทอาขยานได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ท่องบทอาขยานสังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
บอกประโยชน์ของการท่องจาบทอาขยานได้
๔. สาระการเรียนรู้
การท่องจาบทอาขยาน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มุ่งมั่นในการทางาน
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๒๖๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนฟังและตอบคาถาม
1 ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
10 ๑. ครูเปิดเสียงการท่องบท
1. หลักการท่องจา
นาที อาขยานบทหลัก ช่วงชั้นที่ ๒ ครู เช่น
สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ นักเรียน : บทร้อยกรอง,
บทอาขยาน
ของนักเรียน ด.ช.ชนาธิป
บทอาขยาน
2. การท่องบท
มีประโคน ที่ชนะเลิศการท่อง นักเรียน : ไพเราะ มีคุณค่า
อาขยาน
อาขยานระดับประเทศ
ให้ข้อคิด
สังข์ทอง ตอน กาเนิด
ให้นักเรียนฟัง
พระสังข์
“เมื่อนั้น
3. ประโยชน์ของ
พระสังข์ซ่อนอยูก่ ็รสู้ ิ้น
การท่องจาบท
พระแม่ไปป่าเป็นอาจิณ
อาขยาน
ในจิตคิดถวิลทุกเวลา
จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้า
สงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
เหนื่อยยากลาบากกายา
กลับมาจนค่าแล้วร่าไร
ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้
- วีดิทัศน์
บทอาขยาน
สังข์ทอง ตอน
กาเนิดพระสังข์
บทหลักของช่วง
ชั้นที่ ๒

การประเมิน
การเรียนรู้
- พิจารณาจาก
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

๒๖๘
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
สาละวนเล่นพลางไม่ห่างดู”
แล้วสนทนาซักถาม เช่น
ครู : สิ่งที่นักเรียนฟังเรียกว่า
อะไร
ครู : บทอาขยานมีความ
แตกต่างหรือโดดเด่นจากบท
กลอนอื่น ๆ อย่างไร
ครู : นักเรียนฟังการอ่านบท
อาขยานแล้ว จาได้ทั้งหมด
หรือไม่ เพราะอะไร

นักเรียน : บทอาขยาน

2. ครูแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ และเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน

2. นักเรียนร่วมกันสนทนา
แสดงความเห็น จาก
ประสบการณ์เดิมและ
เชื่อมโยงเข้าสูบ่ ทเรียน

นักเรียน : แตกต่างกัน เพราะ
ทานองต่างกัน
นักเรียน : จาไม่ได้ เพราะยัง
ไม่อ่านท่องจา

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์

๒๖๙

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
20 1. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม ๔ 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละชาย
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
๑. บอกหลักการ
นาที คน คละเพศ และความสามารถ หญิง เก่ง อ่อน เอื้ออาทรกัน
ท่องจําบทอาขยานได้
และแบ่งหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ภายในกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้

๒. ครูแจกกระดาษกระดาษ
A๔ และใบความรู้ที่ ๘ ให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายและ
เขียนแผนผังสรุปความรู้ จาก
คําถาม ดังนี้
ครู : ถ้าให้นักเรียนท่องจํา
บทอาขยานสังข์ทองให้ได้
นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร

๒. นักเรียนแต่ละกลุ่ม
อภิปรายสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับหลักการ
ท่องจําบทอาขยาน สรุป
หลักการไว้ในกระดาษ A๔

๓. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่ม
นําเสนอผลงานหลักการ
ท่องจําบทอาขยาน

๓. นักเรียนตัวแทนกลุม่ นํา
3. ผลงาน
ผลงานสรุปหลักการท่องจําบท นักเรียน
อาขยาน ติดบนบอร์ดและ
นําเสนอให้เพื่อนฟัง

๔. ครูบรรยายเพิ่มเติมความรู้
ให้

๔. นักเรียนเพิ่มเติมส่วนที่ไม่
สมบูรณ์

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

๑. กระดาษ A๔
๒. ใบความรู้ที่ ๘
เรื่อง การท่องจํา
บทอาขยาน

- ประเมินจาก
การนําเสนองาน

๒๗๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

๒. ท่องบทอาขยาน
สังข์ทอง ตอน กําเนิด
พระสังข์ได้

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕. ครูเปิดบทอาขยานของ
๕. นักเรียนฟังและสังเกต
นักเรียนที่ชนะเลิศการอ่านบท การท่องบทอาขยาน การเว้น
อาขยานสังข์ทอง ให้นักเรียน จังหวะเสียง การทอดเสียง
ฟังอีกครั้ง และถามนักเรียนว่า และสนทนา ตอบข้อคําถาม
ครู : วีดิทัศน์การท่องบท
ของครู
อาขยาน ที่นักเรียนฟังและดูมี
การเว้นจังหวะเสียง
การทอดเสียงถูกต้องหรือไม่
อย่างไร

๒๐ ๖. ครูแจกใบงานที่ ๘ ให้
นาที นักเรียนแบ่งจังหวะการอ่าน
จากการฟังและดูวีดิทัศน์
การอ่านบทอาขยานสังข์ทอง
๗. ครูท่องแบบธรรมดาให้
นักเรียนฟังฟังเพื่อตรวจสอบการ
แบ่งจังหวะให้ถูกต้อง และให้
ศึกษาคําศัพท์ที่มีในบทอาขยาน
เพื่อทําความเข้าใจเนื้อความของ
บทอาขยานนั้นเพื่อทําให้จดจํา
บทร้อยกรองได้ง่ายขึ้น

สื่อการเรียนรู้
3. สื่อ PPT
การท่องจํา
บทอาขยาน
วีดิทัศน์การอ่าน
บทอาขยาน
สังข์ทอง
ตอน กําเนิด
พระสังข์

๖. นักเรียนแบ่งจังหวะ
การอ่านตามวีดิทัศน์การอ่าน
บทอาขยานสังข์ทอง
๗. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ - ใบงานที่ ๘
ความถูกต้อง ศึกษาคําศัพท์ การท่องจําบท
และทําความเข้าใจความหมาย อาขยาน
ของบทอาขยาน

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๒๗๑
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๘. ครูให้นักเรียนฝึกอ่าน
๘. นักเรียนฝึกอ่านอาขยาน
อาขยานตามครูทีละวรรค และ ตามครูทีละวรรค และอ่าน
ท่องพร้อม ๆ กันทัง้ ชั้น โดยครู พร้อม ๆ กันทั้งชั้น จน
คอยตรวจสอบและแนะนาจน นักเรียนอ่านได้คล่องแคล่ว
นักเรียนอ่านได้คล่องแคล่ว
๙. ครูให้นักเรียนจับคู่ฝกึ ท่อง
บทอาขยานเรื่อง สังข์ทอง
ตอน กาเนิดพระสังข์ จากนั้น
ให้นักเรียนแต่ละคู่ต้องออกมา
ท่องอาขยานแข่งกัน เพือ่ หา
คนที่ท่องเก่งจาแม่นเป็นผู้ชนะ
โดยครูและเพื่อน ๆ คนอื่นเป็น
กรรมการตัดสินโดยครู

๙. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกัน
ออกมาท่องอาขยาน เพื่อหา
คนที่ท่องเก่งจาแม่นเป็นผู้ชนะ
โดยเพื่อน ๆ เป็นกรรมการ
ตัดสินร่วมกับครู

๑๐. ครูสรุปกิจกรรมและให้ ๑๐. นักเรียนท่องบทอาขยาน
นักเรียนท่องบทอาขยาน
พร้อม ๆ กันทั้งชั้น
พร้อม ๆ กันทั้งชั้นอีกครัง้ แล้ว
มอบหมายให้คู่ที่ยงั ไม่ได้ท่อง
จับคู่ไปสอบท่องอาขยาน
นอกเวลาเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- ประเมินใบงาน
ที่ ๘ เรื่องการท่อง
บทอาขยาน
สังข์ทอง ตอน
กาเนิดพระสังข์

๒๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. 3. บอกประโยชน์ของ
๕ 1. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป 1. นักเรียนร่วมกันแสดงความ - สมุดบันทึก
ขั้นสรุป
การท่องจาบท
นาที บทเรียน โดยให้นักเรียน
คิดเห็นและตอบคาถาม เช่น
อาขยานได้
ช่วยกันตอบคาถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดว่าการท่องจา นักเรียน : ภูมิใจในภาษาไทย,
บทอาขยานมีประโยชน์อย่างไร ซาบซึง้ ประทับใจ, ได้ข้อคิดไป
บ้าง
ใช้ในชีวิต, ได้แนวทางใน
การแต่งคาประพันธ์ ฯลฯ
2. นักเรียนร่วมกันสรุป
๒. ครูร่วมกับนักเรียนสรุป
บทเรียน
ความรู้ว่า การท่องจาบท
อาขยานทาให้เห็นความงดงาม
และความไพเราะของภาษา
เกิดความซาบซึ้ง ภูมิใจใน
ความเป็นไทย สามารถนาไปใช้
อ้างอิง และนาข้อคิดไปเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต
จากนั้นครูขึ้นสื่อ PPT สรุป
บทเรียนอีกครั้ง

การประเมิน
การเรียนรู้
- พิจารณาจาก
การตอบคาถาม
และตรวจสมุด
บันทึกของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บทเสียงอาขยานสังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ที่ชนะเลิศการประกวด
2. ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน
3. ใบงานที่ ๘ เรื่อง การท่องบทอาขยานสังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
4. สื่อ PPT เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง การท่องบทอาขยานจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการท่องจาบท
1. ตรวจสมุดบันทึก
- สมุดบันทึก
อาขยาน
2. พิจารณาการตอบ
- คาถาม
คาถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ท่องบทอาขยานสังข์ทอง
- ตรวจใบงานที่ ๘ เรื่อง - แบบประเมินใบงานที่ ๘
ตอน กาเนิดพระสังข์
การท่องบทอาขยาน
สังข์ทอง ตอน กาเนิด
พระสังข์
ด้านคุณลักษณะ เจคติ
ค่านิยม (A)
- บอกประโยชน์ของการท่องจา - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
บทอาขยาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

273

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การท่องบทอาขยานสังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
การท่องจา
- ท่องได้ครบถ้วน ท่องได้ครบถ้วน
ท่องได้ครบถ้วนตามที่
บทอาขยาน
ตามบทอาขยาน
ตามที่กาหนด แต่ กาหนด แต่ขาด
- เสียงดังฟังชัด
ขาดองค์ประกอบ องค์ประกอบ
- มีบุคลิกท่าทางที่ 1 ประเด็น
2 ประเด็น
เหมาะสม
- ท่องถูกทานอง
คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด
- น้าเสียงสอดคล้อง
กับเนื้อหา ควบกล้า
ชัดเจน (มี ๒๐ คา)
หมายเหตุ ค่าน้าหนัก 5 คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

คะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 5๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
ท่องไม่ได้ตามที่
กาหนด และขา
องค์ประกอบ
3 ประเด็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ลาดับ
ที่

ชือ่ -สกุล

ท่องได้ครบถ้วนตามที่
กาหนด (๔ คะแนน)
เสียงดังฟังชัด
(๔ คะแนน)
มีบุคลิกท่าทางที่
เหมาะสม (๔ คะแนน)
ท่องถูกทานองคล่องแคล่ว
ไม่ติดขัด (๔ คะแนน)
น้าเสียงสอดคล้องกับ
เนื้อหา (๔ คะแนน)

แบบประเมินการท่องบทอาขยานจากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
คาชี้แจง ให้ครูเขียนคะแนนการท่องจาบทอาขยาน ลงในช่องประเด็นการประเมินทีก่ าหนดไว้
สรุป
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ
(๒๐)
ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์

ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง การท่องบทอาขยาน
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๘ เรื่อง การท่องจําบทอาขยาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การท่องบทอาขยาน
สาระสําคัญ
การท่องจําหรือท่องบทอาขยาน เป็นการอ่านออกเสียงที่อาศัยความจําโดยไม่ดู
บทอ่านต้องใช้ความสามารถในการจําบทท่องจํา อ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และ
ทํานองเสนาะของบทร้อยกรองนั้น ๆ สอดคล้ องกับอารมณ์ในบทอ่ าน โดยอ่านให้
ไพเราะถูกต้องคล่องแคล่วเกิดภาพพจน์ได้รสได้อารมณ์
๑. ความหมาย
บทอาขยานคือ บทท่องจํา การเล่า การสวด เรื่อง นิทาน ซึ่งเป็นการท่องจํา
ข้อความหรือคําประพันธ์ที่ชอบ บทร้องกรองที่ไพเราะ โดยอาจตัดตอนมาจากหนังสือ
วรรณคดีเพื่อให้ผู้ท่องจําได้ เห็นความงามของบทร้อยกรอง ทั้งในด้านวรรณศิลป์ การใช้
ภาษา เนื้อหา และวิธีการประพันธ์ สามารถนําไปใช้เป็นแบบอย่างในการแต่งบท
ร้อยกรอง หรือนําไปใช้เป็นข้อมูล ในการอ้างอิงในการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี
๒. หลักการท่องบทอาขยาน
การท่องบทอาขยานส่วนใหญ่เป็นการท่องออกเสียง คือ ผู้ท่องเปล่งเสียงออกมา
ดัง ๆ ในขณะที่ใช้สายตากวาดไปตามตัวอักษร ยึดหลักการออกเสียงเหมือนหลักการ
อ่านทั่วไป เพื่อให้การออกเสียงมีประสิทธิภาพควรฝึกฝน ดังนี้
๑. ฝึกเปล่งเสียงให้ดังพอประมาณ ไม่ตะโกน ควรบังคับเสียง เน้นเสียง ปรับ
ระดับเสียงสูง - ต่ํา ให้สอดคล้องกับจังหวะลีลา ท่วงทํานอง และความหมายของเนื้อหา
ที่อ่าน
๒. ท่อง ด้วยเสียงที่ชัดเจน แจ่มใส ไพเราะ มีกระแสเสียงเดียว ไม่แตกพร่า
เปล่งเสียงจากลําคอโดยตรงด้วยความมั่นใจ
๓. ท่อง ออกเสียงให้ถูกอักขรวิธีหรือความนิยม และต้องเข้าใจเนื้อหาของ
บทอาขยานนี้ก่อน
๔. ออกเสียง ร ล คําควบกล้ํา ให้ถูกต้องชัดเจน
๕. ท่อง ให้ถูกจังหวะและวรรคตอน
๖. ท่องให้ได้อารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อหา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 8 เรื่อง การท่องบทอาขยานสังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนแบ่งจังหวะการอ่านโดยใช้เครือ่ งหมาย / และร่วมกันท่องจาบทอาขยาน
จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

บทอาขยานจากเรือ่ ง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เมื่อนั้น
พระแม่ไปป่าเป็นอาจิณ
จะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้า
เหนื่อยยากลาบากกายา
ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปู
พระคุณล้าลบภพไตร
ไก่ป่าพาฝูงมากินข้าว
คุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดาน
เยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวา
ออกจากสังข์พลันทันใด
กอบเก็บข้าวหกที่ตกดิน
เหลียวดูผู้คนชนนี
หุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่
ช่วยขับไก่ป่าประสาจน

พระสังข์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
ในจิตคิดถวิลทุกเวลา
สงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
กลับมาจนค่าแล้วร่าไร
อุ้มชูชมชิดพิสมัย
จะออกให้เห็นตัวก็กลัวการ
ของพระแม่เจ้าอยู่ฉาวฉาน
พระมารดามาเห็นจะร่าไร
จะเห็นใครไปมาก็หาไม่
ฉวยจับไม้ได้ไล่ตี
ผันผินลอยลับขยับหนี
จะหนีเข้าสังข์กาบังตน
ดูแลจัดแจงทุกแห่งหน
สาละวนเล่นพลางไม่ห่างดู

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

ชื่อ.....................................................นามสกุล..............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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แนวคาตอบใบงานที่ 8 เรื่อง การท่องบทอาขยานสังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การท่องจาบทอาขยาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนแบ่งจังหวะการอ่านโดยใช้เครือ่ งหมาย / และร่วมกันท่องจาบทอาขยาน
จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

บทอาขยานจากเรือ่ ง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
เมื่อนั้น
พระแม่/ไปป่า/เป็นอาจิณ
จะใคร่/ออกช่วย/พระแม่เจ้า
เหนื่อยยาก/ลาบาก/กายา
ไม่ว่า/ลูกน้อย/เป็นหอยปู
พระคุณ/ล้าลบ/ภพไตร
ไก่ป่า/พาฝูง/มากินข้าว
คุ้ยเขี่ย/เรี่ยราย/ทั้งดินดาน
เยี่ยมลอด/สอดดูทั้ง/ซ้ายขวา
ออกจาก/สังข์พลัน/ทันใด
กอบเก็บ/ข้าวหก/ที่ตกดิน
เหลียวดู/ผู้คน/ชนนี
หุงข้าว/หาปลา/ไว้ท่าแม่
ช่วยขับ/ไก่ป่า/ประสาจน

พระสังข์/ซ่อนอยู/่ ก็รู้สิ้น
ในจิต/คิดถวิล/ทุกเวลา
สงสาร/ผ่านเกล้า/เป็นหนักหนา
กลับมา/จนค่า/แล้วร่าไร
อุ้มชู/ชมชิด/พิสมัย
จะออกให้/เห็นตัว/ก็กลัวการ
ของพระ/แม่เจ้า/อยู่ฉาวฉาน
พระมารดา/มาเห็น/จะร่าไร
จะเห็นใคร/ไปมา/ก็หาไม่
ฉวยจับ/ไม้ได้/ไล่ตี
ผันผิน/ลอยลับ/ขยับหนี
จะหนี/เข้าสังข์/กาบังตน
ดูแล/จัดแจง/ทุกแห่งหน
สาละวน/เล่นพลาง/ไม่ห่างดู

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

๒๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๔ ใช้คาราชาศัพท์
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
คาราชาศัพท์เป็นคาที่ใช้กับบุคคลซึ่งมีฐานะต่าง ๆ ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุ
วงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป พระสงฆ์ ข้าราชการผู้ใหญ่ และสุภาพชน การเข้าใจคาราชาศัพท์ทาให้นาไปใช้
ได้เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมายของคาราชาศัพท์ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
แต่งประโยคโดยใช้คาราชาศัพท์ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
บอกความสาคัญของการใช้คาราชาศัพท์ได้
๔. สาระการเรียนรู้
คาราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์

๒๘๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
๕ ๑. ครูนาคาราชาศัพท์ ทั้ง ๕ 1. นักเรียนอ่านสนทนาตอบ - สื่อ PPT
1. บอกความหมาย
นาที ประเภท มานาเสนอสือ่ PPT คาถามครู เช่น -คาวิเศษณ์/คา คาราชาศัพท์
๑๕-๒๐ คา สนทนา ซักถาม อักษรนา/คาไทย -คาราชา
ของคาราชาศัพท์
ว่าคาทั้งหมดนี้เป็นคาอะไร
ศัพท์
2. แต่งประโยคโดยใช้
๒. ครูเฉลยคาตอบที่ถูก
ให้นักเรียนตอบ เกือบทุกคน
คาราชาศัพท์
ชมเชยนักเรียน สนทนา
๒. นักเรียนอ่านสนทนาตอบ
3. ความสาคัญของ
ซักถาม ว่าเคยได้ยินคาเหล่านี้ คาถามครู เช่น -ในทีวี -จาก
การใช้คาราชาศัพท์
จากที่ใดบ้าง และร่วมกับ
การดูลเิ ก –จากการดูละคร
นักเรียน ลองถูก ผิด ค้นหา จักร ๆ วงศ์ ๆ วันเสาร์ตอนเช้า
คาราชาศัพท์จากเรื่องสังข์
และลองถูก ผิด ค้นหาคาราชา
ทอง
ศัพท์จากเรื่องสังข์ทอง
2. ครูแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้และเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน

2. นักเรียนร่วมกันสนทนา
แสดงความเห็น จาก
ประสบการณ์เดิมและเชื่อมโยง
เข้าสู่บทเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้
- พิจารณาจาก
การตอบคาถาม

๒๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้
๕ 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ 1. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละชาย
ขั้นสอน
๑. บอกความหมาย
นาที คน คละเพศ และความสามารถ หญิง เก่ง อ่อน และแบ่งหน้าที่
ของคาราชาศัพท์ได้
รับผิดชอบภายในกลุม่

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๒. ครูให้นักเรียนศึกษาใบ
ความรูท้ ี่ ๙ เรื่อง คาราชาศัพท์
หมวดต่าง ๆ จากเรื่อง
สังข์ทอง และร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคาราชาศัพท์ที่ตัว
ละครในวรรณคดีสื่อสารกัน

๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๙ 1. ใบความรู้ที่ ๙ - สังเกต
เรื่อง คาราชาศัพท์หมวด
เรื่อง คาราชาศัพท์ พฤติกรรม
ต่าง ๆ จากเรื่องสังข์ทองและ
ร่วมกันอภิปรายการใช้คา
ราชาศัพท์ของตัวละครในเรือ่ ง

๓. ครูแจกใบงานที่ ๙ เรื่อง
คาราชาศัพท์ ให้นักเรียน
ช่วยกันค้นหาคาราชาศัพท์ใน
บทเรียนและร่วมกันหา
ความหมายของคาราชาศัพท์
ที่ค้นหามาได้เขียนลงในใบงาน
ตอนที่ ๑ ภายในเวลาที่กาหนด

๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มให้
2. ใบงานที่ ๙
สมาชิกช่วยกันรวบรวมคาราชา เรื่อง คาราชาศัพท์
ศัพท์ในบทเรียน และค้นหา
ความหมายท้ายเล่มหรือใช้
พจนานุกรมช่วย

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกไป 3. พจนานุกรม
๔. ครูให้นักเรียนนาเสนอ
ผลงานและช่วยกันตรวจสอบ ติดผลงาน นาเสนอความหมาย หนังสือเรียน
ความถูกต้อง โดยครูคอยช่วย ของคาราชาศัพท์หน้าชั้นเรียน วรรณคดี ลานา

- ประเมินจาก
การนาเสนองาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

๒. แต่งประโยคโดยใช้
คําราชาศัพท์ได้

ขั้นปฏิบตั ิ

๒๘๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
แนะนําเพิ่มเติม
และช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง

๒๐ ๕. ครูให้นกั เรียนทําใบงาน
๕. นักเรียนทําใบงานที่ ๙ ตอน
นาที ตอนที่ ๒ โดยครูถามนักเรียน ที่ ๒ แต่งประโยคโดยใช้คํา
ว่า
ราชาศัพท์
ครู : จากคําราชาศัพท์ที่
กําหนดให้นักเรียนจะนําไป
แต่งประโยคอย่างไรให้ถูกต้อง
๖. ครูให้นกั เรียนจับสลาก
ลําดับการนําเสนอประโยคที่
แต่งได้ โดยคัดเลือกมา
นําเสนอกลุ่มละ ๒ ประโยค

๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนมาพูดประโยคที่แต่ง
ตามลําดับที่จับสลากได้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ชั้น ป.๕
1. ใบงานที่ ๙
ตอนที่ ๒
แต่งประโยคโดย
ใช้คําราชาศัพท์

2. สลากตัวเลข

๗. ครูตรวจสอบความถูกต้อง ๗. นักเรียนกลุม่ ที่เหลือฟังและ 3. ผลงาน
ร่วมกันตรวจสอบแสดง
นักเรียน
ร่วมกับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ
ความเห็น
๘. นักเรียนหัวหน้ากลุ่ม
๘. ครูสรุปกิจกรรม ให้
รวบรวมใบงานส่งครูผู้สอน
ข้อเสนอแนะ
และคําชมเชย

- ตรวจใบงานที่
๙ ตอนที่ ๒
แต่งประโยคโดย
ใช้คําราชาศัพท์

๒๘๔
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
4. 3. บอกความสําคัญของ
การใช้คําราชาศัพท์ได้

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการ
เรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- สมุด
1. นักเรียนร่วมกันแสดง
๕ 1. ครูให้นกั เรียนร่วมกันสรุป
นาที บทเรียน โดยให้นักเรียนช่วยกัน ความคิดเห็นและตอบคําถาม บันทึก
เช่น
ตอบคําถาม ดังนี้
ครู : คําราชาศัพท์มีความสําคัญ นักเรียน : แสดงเอกลักษณ์
ความเป็นไทย ทําให้ทราบว่า
อย่างไร
คนไทยมีความผูกพันกับ
พระมหากษัตริย์
ฯลฯ
ครู : นักเรียนมีวิธีใช้คําราชาศัพท์ นักเรียน : ใช้ให้ถูกต้อง เหมาะกับ
กาลเทศะและบุคคล
ในการสื่อสารได้อย่างไรบ้าง
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้
โดยครูขึ้นสือ่ PPT สรุป
บทเรียนอีกครั้ง

2. นักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
ว่า
คําราชาศัพท์เป็นคําที่ใช้กบั
บุคคลซึ่งมีฐานะต่าง ๆ
ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้น
หม่อมเจ้าขึ้นไป พระสงฆ์
ข้าราชการผู้ใหญ่ และสุภาพชน
การเข้าใจคําราชาศัพท์ทําให้
นําไปใช้ได้เหมาะสมกับบุคคล

การประเมิน
การเรียนรู้
- พิจารณาจาก
การตอบคําถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวรรณคดีลานาชั้น ป.๕
2. ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง คาราชาศัพท์
3. ใบงานที่ ๙ เรื่อง คาราชาศัพท์
4. สื่อ PPT เรื่อง คาราชาศัพท์
๕. พจนานุกรมภาษาไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
๖. สลากหมายเลขตามจานวนกลุม่ ของนักเรียน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง คาราชาศัพท์
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายของคาราชา 1. พิจารณาการตอบ
ศัพท์
คาถาม
2. ตรวจใบงานที่ ๙ เรื่อง
คาราชาศัพท์ ตอนที่ ๑
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- แต่งประโยคโดยใช้คาราชา - ตรวจใบงานที่ ๙ เรื่อง
ศัพท์
คาราชาศัพท์ ตอนที่ ๒
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- บอกความสาคัญของการใช้
คาราชาศัพท์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต
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เครื่องมือที่ใช้
1. คาถาม
2. ใบงานที่ ๙ เรื่อง
คาราชาศัพท์ ตอนที่ ๑

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

1. ใบงานที่ ๙ เรื่อง
ร้อยละ ๖๐
คาราชาศัพท์ 9 ตอนที่ ๒ ขึน้ ไป
2. แบบประเมินใบงานที่ ๙

- สังเกตการตอบคาถาม
ของนักเรียน

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ ๙ คาราชาศัพท์

ประเด็น
การประเมิน
1. การบอก
ความหมายของ
คาราชาศัพท์

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมาย
บอกความหมาย
บอกความหมายของ บอกความหมาย
ของคาราชาศัพท์ได้ ของคาราชาศัพท์ได้ คาราชาศัพท์ได้
ของคาราชาศัพท์
ถูกต้อง ๔ คา
ถูกต้อง ๓ คา
ถูกต้อง ๒ คา
ได้ถูกต้อง ๑ คา

2. การแต่ง
ประโยค
โดยใช้คาราชา
ศัพท์

แต่งประโยค
โดยใช้คาราชาศัพท์
ถูกต้องทุกประโยค
(๑๐ประโยค)

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

แต่งประโยค
โดยใช้คาราชาศัพท์
ไม่ถูกต้อง
๑-๓ ประโยค

ช่วงคะแนน
7-8
5-6
3-4
1-2

แต่งประโยค
โดยใช้คาราชาศัพท์
ไม่ถูกต้อง
๔-๖ ประโยค

แต่งประโยคโดย
ใช้คาราชาศัพท์ไม่
ถูกต้อง ๕ ประโยค
มากกว่า ๖
ประโยค

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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แบบประเมินการทาใบงานเรื่อง คาราชาศัพท์
คาชี้แจง ให้ครูเขียนคะแนนลงในช่องประเด็นการประเมิน ตามที่กาหนดไว้ให้ถูกต้อง

ลาดับ
ที่

ชือ่ - สกุล

ประเด็นการประเมิน
ตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒
รวม คะแนน
การบอก การแต่ง
ความหมาย ประโยค คะแนน ที่หาร
ของคา
โดยใช้คา ทั้งหมด แล้ว
ราชาศัพท์
ราชา
ศัพท์

คิดเป็น
ร้อยละ

๒๐ คะแนน ๒๐ คะแนน (๔๐)

(20)

(๑๐๐)

ดีมาก

ดี

สรุปผล
การประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ

ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ใบความรู้ที่ 9 เรือ่ ง คาราชาศัพท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาราชาศัพท์
คาราชาศัพท์ คือ ภาษาหรือถ้อยคาที่กาหนดขึ้นใช้ให้เหมาะสมกับระดับชั้นของบุคคล ไม่เฉพาะแต่
พระมหากษัตริย์เพี ยงเท่ านั้น แต่ยังรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้ง แต่ชั้นหม่ อมเจ้าลงมาถึง พระภิก ษุ ส งฆ์
ขุนนางหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และสุภาพชน
ลัก ษณะของคาราชาศัพ ท์ เป็น ค าเฉพาะที่ ใช้สื่ อสารเฉพาะบุค คล ซึ่ ง แสดงถึง วัฒ นธรรมการใช้
ภาษาไทย เพราะสังคมไทยมีระดับบุคคลที่ต่างกัน
การแบ่งลาดับชั้นของบุคคลในการใช้คาราชาศัพท์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
๑. พระมหากษัตริย์
๒. พระบรมวงศานุวงศ์
๓. พระสังฆราชเจ้าและพระสงฆ์
๔. ขุนนาง ข้าราชการชั้นสูง
๕. สุภาพชน
คาราชาศัพท์ เป็นลักษณะการใช้ถ้อยคาที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาของไทยที่ชัดเจนอันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากระบบและรูปแบบการปกครอง ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะพิเศษ เพราะแจกแจงการใช้
ถ้อยคาตามระดับชนชั้นของบุคคล เพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ คาราชาศัพท์จึงเป็นเอกลักษณ์ที่
สาคัญยิ่งของชนชาวไทย เราคนไทยจึงมีความจาเป็นต้องใช้คาราชาศัพท์ได้ทั้งในการพูดและการเขียน ตลอดจน
เข้าใจความหมายของคาราชาศัพท์ทั้งในการอ่านและการฟังเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
ลักษณะการใช้คาราชาศัพท์
คาราชาศัพท์ใช้สาหรับสามัญชนพูดกับพระเจ้าแผ่นดิน พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ พระเจ้า
แผ่นดิน พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์จ ะใช้คาสามัญ ไม่ใช้คาราชาศัพท์ยกย่องพระองค์เอง พระเจ้า
แผ่นดินจะใช้ราชาศัพท์กับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงศักดิ์สูงกว่าทางสืบสายโลหิตหรือทางการนับพระญาติ เช่น
ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา พี่ และบรมวงศานุวงศ์ ส่วนเจ้านายจะใช้ราชาศัพท์ระหว่างกัน เมื่อผู้พูดมี
อิสริยยศต่ากว่า เช่น เจ้านายมีศักดิ์เป็นลุง กับหลานซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
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การแบ่งคาราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ
การแบ่งหมวดหมู่คาราชาศัพท์ ออกเป็นหมวด ๆ นั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจาและการใช้ถ้อยคา เราจึง
จัดเรียงคาราชาศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ โดยมีทั้งคาราชาศัพท์หมวดต่าง ๆ เช่น หมวดเครือญาติ หมวดเครื่องใช้
ต่าง ๆหมวดร่างกาย หมวดกริยา หมวดทั่วไป เป็นต้น
หมวดคาราชาศัพท์
เครือญาติ

คาสรรพนาม
ร่างกาย

คากริยา
เครื่องใช้

คาราชาศัพท์หมวดเครือญาติ
คาราชาศัพท์
พระปัยกา
พระอัยกา พระอัยกี
พระชนก พระบิดา
พระปิตลุ า
พระมาตุลา
พระเชษฐา
พระอนุชา
พระมเหสี พระชายา
พระโอรส
พระชามาดา
พระนัดดา

ความหมาย
ปู่ทวด ตาทวด
ปู่ ตา
พ่อ
ลุงหรืออา (ฝ่ายพ่อ)
ลุงหรือน้า (ฝ่ายแม่)
พี่ชาย
น้องชาย
ภรรยา
ลูกชาย
ลูกเขย
หลาน

คาราชาศัพท์
พระปัยยิกา
พระอัยยิกา
พระชนนี พระมารดา
พระปิตจุ ฉา
พระมาตุจฉา
พระเชษฐภคินี
พระกนิษฐา พระขนิษฐา
พระสวามี พระภัสดา
พระธิดา
พระสุณิสา
พระปนัดดา

ความหมาย
ย่าทวด ยายทวด
ย่า ยาย
แม่
ป้าหรืออา (ฝ่ายพ่อ)
ป้าหรือน้า (ฝ่ายแม่)
พี่สาว
น้องสาว
สามี
ลูกสาว
ลูกสะใภ้
เหลน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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คาราชาศัพท์หมวดร่างกาย
คาราชาศัพท์
พระเกศา
พระนลาฎ
พระโอษฐ์
ต่อมพระเนตร
พระขนง
พระทนต์
พระชิวหา
พระเขฬะ
พระอุทร
พระองคุลี
พระหัตถ์
ข้อพระหัตถ์
พระมังสา
พระโลมา
พระอุระ
พระนาภี
พระโสณี
พระรากขวัญ
พระกัจฉะ
พระเพลา
พระชีพจร
พระธมนี
พระกาโบล
พระวักกะ
พระอังสะ พระอังสา
พระผาสุกะ
พระฉวี

ความหมาย
ผม
หน้าผาก
ปาก
ต่อมน้าตา
คิ้ว
ฟัน
ลิ้น
น้าลาย
ท้อง
นิ้วมือ
มือ
ข้อมือ
เนื้อ
ขน
อก
สะดือ
สะโพก
ไหปลาร้า
รักแร้
ขาหรือตัก
ชีพจร
เส้นประสาท
กระพุง้ แก้ม
ไต
ไหล่
ซี่โครง
ผิวหนัง

คาราชาศัพท์
พระกรรณ
พระเนตร
ขอบพระเนตร
ม่านพระเนตร
พระอัสสุชล
พระนาสิก
พระศอ
พระพักตร์
พระเสโท
พระหนุ
พระเศียร
พระปราง
พระพาหา
พระพาหุ
พระกร
พระบาท
ข้อพระบาท
พระชานุ
พระชงฆ์
พระดรรชนี
พระหทัย
พระนขา
พระอัฐิ
พระทาฐะ
พระกฤษฎี
พระปรัศว์

ความหมาย
หู
ตา
ขอบตา
ม่านตา
น้าตา
จมูก
คอ
หน้า
เหงือ่
คาง
ศีรษะ
แก้ม
ช่วงแขน
ต้นแขน
แขน
เท้า
ข้อเท้า
เข่า
แข้ง
นิ้วชี้
ใจ
เล็บ
กระดูก
เขี้ยว
สะเอว
สีข้าง
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คาราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้
เครื่องใช้
เสื้อ
รองเท้า
ที่นอน
ม่าน มุ้ง
ผ้าอาบน้า
เข็มขัด
ประตู
เตียงนอน
ผ้าเช็ดตัว

คาราชาศัพท์
ฉลองพระองค์
ฉลองพระบาท
พระยี่ภู่
พระวิสูตร พระสูตร
พระภูษาชุบสรง
ผ้าชุบสรง ผ้าสรง
รัดพระองค์ พระปั้นเหน่ง
พระทวาร
พระแท่นบรรทม
ซับพระองค์

เครื่องใช้
ผ้าเช็ดหน้า
กระจกส่อง
ข้าว
น้ากิน
ตุ้มหู
ช้อน
ช้อนส้อม
เหล้า
กางเกง

คาราชาศัพท์
ซับพระพักตร์
พระฉาย
พระกระยาเสวย
(พระมหากษัตริย์)
พระสุธารส
พระกุณฑล
ฉลองพระพักตร์
ฉลองพระหัตถ์ส้อม
น้าจัณฑ์
พระสนับเพลา พระที่
(ราชวงศ์)

คาราชาศัพท์หมวดคากริยา
คาศัพท์
ทักทายปราศรัย
ไปเที่ยว
ไหว้
อาบน้า
นอน
นั่ง
ไป
ชอบ

คาราชาศัพท์
พระราชปฏิสันถาร
เสด็จประพาส
ถวายบังคม
สรงน้า
บรรทม
ประทับ
เสด็จ
โปรด

คาศัพท์
ดู
ให้
อยากได้
เขียนจดหมาย
มีครรภ์
หัวเราะ
รับประทาน
ป่วย

คาราชาศัพท์
ทอดพระเนตร
พระราชทาน
ต้องพระราชประสงค์
พระราชหัตถเลขา
ทรงพระครรภ์
ทรงพระสรวล
เสวย
ประชวร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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คาราชาศัพท์หมวดคาสรรพนาม
คาที่ใช้แทน
แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ ๑)
แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ ๒)

คาราชาศัพท์
ข้าพระพุทธเจ้า
กระผม ดิฉัน
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ใต้ฝ่าละอองพระบาท

แทนชื่อที่พูดด้วย
แทนชื่อที่พูดด้วย
แทนชื่อที่พูดด้วย
แทนชื่อที่พูดด้วย
แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ ๓)

ฝ่าพระบาท
พระคุณเจ้า
พระคุณท่าน
พระเดชพระคุณ
พระองค์

แทนผู้ที่พูดถึง

ท่าน

ใช้กับ
พระมหากษัตริย์
ผู้ใหญ่ พระสงฆ์
พระมหากษัตริย์
พระบรมราชินี
พระบรมราชนนี
พระบรมโอรสาธิราช
พระบรมราชกุมารี
เจ้านายชั้นสูง
พระสงฆ์ผทู้ รงสมณศักดิ์
พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
เจ้านาย, หรือพระภิกษุที่นับถือ
พระราชา พระพุทธเจ้า
เทพผู้เป็นใหญ่
เจ้านาย ขุนนางชั้นผู้ใหญ่
พระภิกษุ ผู้ใหญ่ที่นบั ถือ
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ใบงานที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง คาราชาศัพท์จากเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนเขียนคาราชาศัพท์ ความหมาย จากเรื่อง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์ โดยแยกเป็น หมวด
คานามและคากริยา และบอกความหมายให้ถกู ต้อง
ที่

คานาม

ความหมาย

คากริยา

ความหมาย

1
2
3
4
5
ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คาราชาศัพท์ (ทัง้ ๕ ปะเภท) ๑๐ ประโยค
ข้อ
ประเภท
คาราชาศัพท์
ประโยค
๑ พระมหากษัตริย์
๒

พระมหากษัตริย์

๓

พระสงฆ์

๔

สุภาพชนทั่วไป

5

พระสงฆ์

6

พระมหากษัตริย์

7

สุภาพชนทั่วไป

8

พระมหากษัตริย์

9

พระบรมวงศานุวงศ์

๑๐

พระบรมวงศานุวงศ์

ชื่อ........................................................นามสกุล..................................................ชั้น...............เลขที.่ ..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนเขียนคาราชาศัพท์ ความหมาย จากเรือ่ ง สังข์ทอง ตอนกาเนิดพระสังข์ โดยแยกเป็นหมวด
คานามและคากริยา และบอกความหมายให้ถกู ต้อง
ที่

คานาม

ความหมาย

คากริยา

ความหมาย

1

พระเนตร

ตา

กริ้ว

โกรธ

2

พระโอษฐ์

ปาก

ตรัส

พูด

3

พระเขนย

หมอน

เสด็จ

ไป

4

พระกรรณ

หู

โปรด

ชอบ

5

พระหัตถ์

มือ

ประทับ

อยู่

ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คาราชาศัพท์ (ทัง้ ๕ ปะเภท) ๑๐ ประโยค
ข้อ
ประเภท
คาราชาศัพท์
ประโยค
๑ พระมหากษัตริย์
ตอนที่ 2 การตรวจอยู่ในดุลพินจิ ของครูผสู้ อน
๒

พระมหากษัตริย์

๓

พระสงฆ์

๔

สุภาพชนทั่วไป

5

พระสงฆ์

6

พระมหากษัตริย์

7

สุภาพชนทั่วไป

8

พระมหากษัตริย์

9

พระบรมวงศานุวงศ์

๑๐

พระบรมวงศานุวงศ์

๒๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
คาบุพบทเป็นคาที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคาในประโยค โดยจะอยู่หน้าคานาม หรือคาสรรพนาม
ซึ่งมีหลายชนิด ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมจึงจะทาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกชนิดและหน้าที่ของคาบุพบทได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
แต่งประโยคโดยใช้คาบุพบทได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
บอกประโยชน์ของคาบุพบทในการสื่อสารได้
๔. สาระการเรียนรู้
คาบุพบท
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์

๒๙๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์ จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๐ เรื่อง คําบุพบท บอกความสัมพันธ์ จํานวน 1 ชั่วโมง
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ขอบเขตเนื้อหา
1. ชนิดและหน้าที่
ของคําบุพบท
2. การแต่งประโยค
โดยใช้คําบุพบท
3. ประโยชน์ของ
การใช้คําบุพบทใน
การสื่อสาร

ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ 1. ครูให้นกั เรียนอ่านประโยค 1. นักเรียนอ่านประโยค แล้ว - สื่อ PPT เรื่อง
สังเกตประโยคว่า คําที่ขีดเส้น คําบุพบท
นาที ที่กําหนดให้ เช่น
ใต้มีความสัมพันธ์กับประโยค
- ฟุตบอลวางอยู่บนโต๊ะ
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น
- เขามาโรงเรียนแต่เช้า
- ของขวัญกล่องนี้เป็นของเธอ นักเรียน : นําหน้าคํานาม คํา
สรรพนาม เพือ่ บอกตําแหน่ง
- ครูมอบรางวัลแก่นักเรียน
และนําสนทนาซักถาม ดังนี้ ตําแหน่ง ที่อยู่ บอกเวลา บอก
ความเป็นเจ้าของ ฯลฯ
ครู : คําที่ขีดเส้นใต้มีความ
สัมพันธ์กับประโยคอย่างไร
2. ครูให้นกั เรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น แล้วครูแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้และ
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน

๒.

ขั้นสอน

2๕ 1. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม ๔
นาที คน คละเพศและ
ความสามารถ

การประเมิน
การเรียนรู้
- พิจารณาจาก
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

2. นักเรียนร่วมกันสนทนา
แสดงความเห็นแล้วเชื่อมโยง
จากประสบการณ์เข้าสู่
บทเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มคละชาย
หญิง เก่ง อ่อน และแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบภายในกลุม่

- สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

๒๙๘
ลําดับ
ที่

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกชนิดและหน้าที่
ของคําบุพบทได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒. ครูให้เปิดวีดิทัศน์ เรื่อง คํา ๒. นักเรียนดูวีดิทัศน์ และจับ 1. วีดิทัศน์ เรื่อง
ประเด็นสําคัญเรื่องคําบุพบท คําบุพบท
บุพบท นักเรียนดูและจับ
ประเด็นสําคัญไว้

10 ๓. ครูแจกใบความรู้ที่ ๑๐
นาที เรื่อง คําบุพบท ให้นักเรียนทุก
คนในกลุม่ ศึกษาเพิ่มเติมและ
ร่วมกันอภิปราย ในประเด็น
คําถาม ดังนี้
๑) คําบุพบทคืออะไร
๒) คําบุพบทมีกี่ชนิด
อะไรบ้าง
๓) คําบุพบทมีหน้าที่
อย่างไร
๔) คําบุพบทสามารถ
นําหน้าคําชนิดใดได้บ้าง (ให้
ยกตัวอย่าง)

๓. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่
๑๐ โดยแสดงความคิดเห็น
แล้วสรุปเขียนความรู้ลงใน
สมุด ดังนี้
๑) ความหมายของคําบุพบท
๒) ชนิดของคําบุพบท
๓) หน้าที่ของคําบุพบท
๔) ให้นกั เรียนยกตัวอย่าง
คําบุพบทที่
- นําหน้าคํานาม
- นําหน้าคําสรรพนาม
- นําหน้าคํากริยา
- นําหน้าคําวิเศษณ์

๔. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มส่ง ๔. นักเรียนตัวแทนกลุม่
ตัวแทนนําเสนอผลงานหน้า นําเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
ห้องเรียน โดยให้
เรียงลําดับตามประเด็นที่ครู

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ใบความรู้ที่
๑๐ เรื่อง
คําบุพบท
3. สมุดบันทึก
4. สื่อ PTT
คําถาม

- ประเมินจาก
การนําเสนองาน
(K)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
ลําดับ
ที่

3.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. บอกชนิดและหน้าที่
ของคําบุพบทได้
3. แต่งประโยคโดยใช้
คําบุพบทได้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นปฏิบตั ิ

๒๙๙
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
กลุ่มที่ ๑ นําเสนอประเด็นที่ ๑ มอบหมาย
กลุ่มที่ ๒, ๓ นําเสนอประเด็นที่ ๒
กลุ่มที่ ๔, ๕ นําเสนอประเด็นที่ ๓
กลุ่มที่ ๖ ยกตัวอย่างประโยค
ที่มีคําบุพบทนําหน้าคํานาม
และคําสรรพนาม
กลุ่มที่ ๗ ยกตัวอย่างประโยค
ที่มีคําบุพบทนําหน้าคํากริยา
และคําวิเศษณ์

๕. ครูให้เพื่อน ๆ ร่วมกัน
แสดงความเห็นสรุปผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมและบรรยาย
ให้ความรู้เพิ่มเติม
๑๕ ๖. ครูแจกใบงานที่ ๑๐
นาที เรื่องคําบุพบท ให้นักเรียนทํา
ตอนที่ ๑ บอกชนิดและหน้าที่
ของคํา และตอนที่ ๒ แต่ง
ประโยคโดยใช้คําบุพบทให้
สัมพันธ์กับภาพ

สื่อการเรียนรู้

๕. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะการทํากิจกรรม

5. สื่อ PPT
ใบงานที่ ๑๐ เรือ่ ง
คําบุพบท

๖. นักเรียนวิเคราะห์ประโยค
ที่กําหนดแล้วบอกชนิดและ
หน้าที่ของคําบุพบทในใบงาน
ที่ ๑๐ ตอนที่ ๑ และแต่ง
ประโยคจากภาพในใบงานที่
๑๐ ตอนที่ ๒ อีก ๑๐ ประโยค

- ใบงานที่ ๑๐
เรื่องคําบุพบท
ตอนที่ ๑
ใบงานที่ ๑๐
เรื่องคําบุพบท
ตอนที่ ๒

การประเมิน
การเรียนรู้

- ตรวจใบงานที่
๑๐ เรื่อง
คําบุพบท
ตอนที่ ๑
ตรวจใบงานที่ ๑๐
เรื่องคําบุพบท
ตอนที่ ๒

๓๐๐
ลาดับ
ที่

4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๗. นักเรียนทุกกลุ่มนาใบงาน ๗. นักเรียนนาผลงานใบงาน
ของสมาชิกทั้งหมดไปติด
ไปติดบอร์ดหน้าห้อง และ
บอร์ด แล้วช่วยกันเฉลยและ ช่วยกันตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้องพร้อม ทาความเข้าใจ แก้ไขปรับปรุง
กัน
ให้สมบูรณ์

๘. ครูชมเชยให้กาลังใจทุกคน
ให้พยายามพัฒนาตนเอง
ต่อไป
5 ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุป
นาที จากประเด็นคาถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนได้ความรูอ้ ะไร
บ้างจากบทเรียนเรือ่ งคาบุพบท
ครู : นักเรียนจะนาคาบุพบท
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
การสือ่ สารในชีวิตประจาวัน
อย่างไร
๒. ครูร่วมกับนักเรียนสรุป
บทเรียนโดยครูขึ้น สือ่ PPT
สรุปบทเรียนหน้าจออีกครัง้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๘. นักเรียนรวบรวบใบงานส่ง
ครูตรวจอีกครั้ง (คนทีท่ าไม่
เสร็จให้ไปทาต่อเป็นการบ้าน)
1. นักเรียนสนทนาแสดง
- สื่อ PPTคาถาม - พิจารณาจาก
การตอบคาถาม
ความคิดเห็นและบอกประโยชน์
ของการเรียนรู้เรื่อง
ของนักเรียน
การวิเคราะห์คุณค่าและสรุป
ข้อคิด แล้วส่งตัวแทนกลุม่
ออกมาบอกกลุ่มละ 1 ข้อ

๒. นักเรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนที่ได้ในวันนี้

- สื่อ PPT
สรุปบทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง คาบุพบท
๒. ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง คาบุพบท
๓. สื่อ PPT เรื่อง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
๔. วีดิทัศน์ เรื่องคาบุพบท
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง เรื่อง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกชนิดและหน้าที่ของคา 1. พิจารณาการตอบ
1. คาถาม
บุพบท
คาถาม
2. ใบงานที่ ๑๐
2. ตรวจใบงานที่ ๑๐
เรื่อง คาบุพบท ตอนที่ ๑
เรื่อง คาบุพบท ตอนที่ ๑
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- แต่งประโยคโดยใช้คาบุพบท - ตรวจใบงานที่ ๑๐
- แบบประเมินใบงานที่ ๑๐
เรื่องคาบุพบท ตอนที่ ๒ เรื่อง คาบุพบท ตอนที่ ๒
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- บอกประโยชน์ของคาบุพบท - สังเกตการตอบคาถาม - คาถาม
ในการสื่อสาร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมของ - แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต
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เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ ๑๐ คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
1. บอกชนิด
บอกชนิด และหน้าที่ บอกชนิด และหน้าที่ บอกชนิด และหน้าที่
และหน้าที่ของ ของคาบุพบทได้
ของคาบุพบทได้
ของคาบุพบทได้
คาบุพบท
ถูกต้อง ๘ ข้อ
ถูกต้อง ๗ ข้อ
ถูกต้อง ๖ ข้อ
2. การแต่ง
แต่งประโยค
แต่งประโยค
แต่งประโยค
ประโยคโดยใช้คา โดยใช้คาบุพบทได้ โดยใช้คาบุพบทได้ โดยใช้คาบุพบทได้
บุพบท
ถูกต้อง ๘ ข้อ
ถูกต้อง ๗ ข้อ
ถูกต้อง ๖ ข้อ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
7-8
5-6
3-4
1-2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
บอความหมาย
ของคาบุพบท
ได้ถูกต้อง ๕ ข้อ
แต่งประโยค
โดยใช้คาบุพ
บทได้ถูกต้อง
๕ ข้อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กําเนิดพระสังข์
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แบบประเมินการทําใบงานที่ ๑๐ คําบุพบท บอกความสัมพันธ์
คําชีแ้ จง ให้ครูประเมินโดยการเขียนคะแนน ลงในช่องที่กําหนดไว้ ให้ถูกต้อง

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ประเด็นการประเมิน
การบอก
แต่ง
รวม
ชนิดและ ประโยค
หน้าที่ของ โดยใช้ คะแนน
คําบุพบท คําบุพบท

คิดเป็น
ร้อยละ

๒๐ คะแนน ๒๐ คะแนน (๔๐)

(๑๐๐)

สรุปผล
การประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ใบความรู้ที่ 10 เรือ่ ง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของคาบุพบท
คาบุพบท หมายถึง คาที่ใช้นาหน้าคานาม คาสรรพนาม คากริยา หรือคาวิเศษณ์
ซึ่งทาหน้าที่เชื่อมคาหรือกลุ่มคานั้นให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
ชนิดของคาบุพบท
หลักภาษาไทยได้แบ่งคาบุพบทออกเป็น ๖ ชนิด ดังนี้
๑. คาบุพบทบอกสถานที่ ได้แก่คาว่า ใต้ บน ริม ชิด ใกล้ ไกล ที่ นอก ใน เช่น
เสื้อสีขาวอยู่ในตู้เสื้อผ้า
เขาขายส้มตาอยู่ใกล้สถานีตารวจ
๒. คาบุพบทบอกเวลา ได้แก่คาว่า แต่ ตั้งแต่ ณ เมือ่ จน จนกระทั่ง เช่น
เขาอ่านหนังสือจนดึก
คุณพ่อไปทางานแต่เช้า
๓. คาบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ ได้แก่คาว่า แห่ง ของ เช่น
เขาทางานอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เงินของฉันหาย
๔. คาบุพบทบอกที่มาหรือสาเหตุ ได้แก่คาว่า แต่ จาก กว่า เหตุ ตัง้ แต่ เช่น
คุณแม่ซื้อผักมาจากตลาด
ชาวนาเดินมาตั้งแต่ที่นาถึงบ้าน
๕. คาบุพบทบอกฐานะเป็นผู้รับ ได้แก่คา
ว่า เพือ่ ต่อ แก่ แด่ เฉพาะ สาหรับ เช่น
ฉันทาทุกอย่างเพื่อแม่
เขาถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๖. คาบุพบทบอกฐานะเครื่องใช้ หรือติดต่อกัน ได้แก่คาว่า โดย ด้วย อัน ตาม กับ
เช่น
เขาเดินทางโดยสวัสดิภาพ
เขาทาตามคาสั่ง
หน้าที่ของคาบุพบท
๑. นาหน้าคานาม เช่น
นักเรียนอยูใ่ นโรงเรียน = ใน เป็นคาบุพบท นาหน้าคานาม โรงเรียน
๒. นาหน้าคาสรรพนาม เช่น
ฉันจะไปกับเธอ
= กับ เป็นคาบุพบท นาหน้าสรรพนาม เธอ
๓. นาหน้าคากริยา เช่น
เขาหยุดพักทางานเพื่อนอน = เพื่อ เป็นคาบุพบท นาหน้ากริยา นอน
๔. นาหน้าคาวิเศษณ์ เช่น
เธอต้องพูดไปตามจริง
= ตาม เป็นคาบุพบท นาหน้าวิเศษณ์ จริง
๕. นาหน้าประโยค เช่น
ครูลบกระดานเพื่อลอกโจทย์ข้อใหม่ = เพื่อเป็นคาบุพบท นาหน้าประโยค ครู
ลอกโจทย์ข้อใหม่
แหล่งที่มา https://www.phasathiykhrucin.com

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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ใบงานที่ 10 เรื่อง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ ๑

ให้นักเรียนอ่านประโยคที่กาหนดให้ เขียนคาบุพบท แล้วบอกชนิดและหน้าที่ของคาบุพบท

ประโยค

คาบุพบท

ชนิดของคาบุพบท

หน้าที่ของคาบุพบท

ตัวอย่าง
คุณแม่ซักผ้าด้วยมือ

ด้วย

บุพบทบอกฐานะ
เครื่องใช้ หรือติดต่อกัน

นาหน้าคานาม

๑. นักเรียนมาโรงเรียน
แต่เช้า ๆ หน่อยนะคะ
๒. เขาเป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาเพลงพื้นบ้าน
๓. โต๊ะในห้องนีจ้ ัดไว้
สาหรับอภิปราย
๔. พวกเราเดินมาเรื่อย ๆ
ตามทางรถไฟ
๕. ผักในตู้เย็นเน่าเสีย
หายไปหลายถุง
๖. พ่อแม่ทางานหนักเพื่อ
เธอคนเดียวรู้บ้างไหม
๗. โรงเรียนปิดเมื่อไหร่ฉัน
จะไปเที่ยวเชียงใหม่กบั พ่อแม่
๘. นักเรียนที่นั่งริมหน้าต่าง
โปรดยืนขึ้น
๙. ดอกไม้ช่อนี้มอบให้แด่
เธอผู้ที่ฉันรักทีส่ ุด
๑๐. ทุกคนต้องรีบกลับบ้าน
โดยเร็ว
ชื่อ.....................................................นามสกุล..................................................ชั้น..............เลขที.่ ..............
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ตอนที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คาบุพบทให้สัมพันธ์กับรูปภาพที่กาหนดให้

1.

2.

1.

2.

1.

2.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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แนวคาตอบใบงานที่ 10 เรือ่ ง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง คาบุพบท บอกความสัมพันธ์
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ ๑

ให้นักเรียนอ่านประโยคที่กาหนดให้ เขียนคาบุพบท แล้วบอกชนิดและหน้าที่ของคาบุพบท

ประโยค

คาบุพบท

ตัวอย่าง
คุณแม่ซักผ้าด้วยมือ

ด้วย

บุพบทบอกฐานะ
เครื่องใช้ หรือติดต่อกัน

นาหน้าคานาม

แต่

บุพบทบอกเวลา

นาหน้าคานาม

๑. นักเรียนมาโรงเรียน
แต่เช้า ๆ หน่อยนะคะ
๒. เขาเป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาเพลงพื้นบ้าน
๓. โต๊ะในห้องนีจ้ ัดไว้
สาหรับอภิปราย
๔. พวกเราเดินมาเรื่อย ๆ
ตามทางรถไฟ
๕. ผักในตู้เย็นเน่าเสีย
หายไปหลายถุง
๖. พ่อแม่ทางานหนักเพื่อ
เธอคนเดียวรู้บ้างไหม
๗. โรงเรียนปิดเมื่อไหร่ฉัน
จะไปเที่ยวเชียงใหม่กบั พ่อแม่
๘. นักเรียนที่นั่งริมหน้าต่าง
โปรดยืนขึ้น
๙. ดอกไม้ช่อนี้มอบให้แด่
เธอผู้ที่ฉันรักทีส่ ุด
๑๐. ทุกคนต้องรีบกลับบ้าน
โดยเร็ว

แห่ง
สาหรับ
ตาม
ใน
เพื่อ
กับ
ริม
แด่
โดย

ชนิดของคาบุพบท หน้าที่ของคาบุพบท

บุพบทบอกความเป็น
เจ้าของ
บุพบทบอกฐานะ
เป็นผู้รบั
บุพบทบอกที่มา
หรือสาเหตุ

นาหน้าคากริยา

บุพบทบอกสถานที่

นาหน้าคานาม

บุพบทบอกฐานะ
เป็นผู้รบั
บอกฐานะเครื่องใช้
หรือติดต่อกัน
บุพบทบอกสถานที่
บุพบทบอกฐานะ
เป็นผู้รบั
บุพบทบอกฐานะ
เครื่องใช้ หรือติดต่อกัน

นาหน้าคานาม

นาหน้าคานาม

นาหน้าคาสรรพนาม
นาหน้าคานาม
นาหน้าคานาม
นาหน้าคาสรรพนาม
นาหน้าคาวิเศษณ์
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ตอนที่ ๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คาบุพบทให้สัมพันธ์กับรูปภาพที่กาหนดให้

ตัวอย่าง
1. นักเรียนทิ้งกระป๋องลงในถังขยะ
2. ถังขยะวางอยู่บนพื้นถนน

ตัวอย่าง
1. พ่อแม่และลูกอยู่ในห้องรับประทานอาหาร
2. เมื่อถึงตอนค่าทุกคนจะมารับประทานอาหารพร้อมกัน

ตัวอย่าง
1. น้าใจค้นคว้าหาความรู้จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต
2. คอมพิวเตอร์ทางานตามคาสั่งของระบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
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แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ___________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน___________พ.ศ. ____
หน่วยการเรียนรู้ที่___๒___เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่ องหมาย  ในช่ องระดั บความสามารถของแต่ ละกิ จ กรรมที่ นั กเรี ยนคิ ดว่ าท าได้ ตามระดั บ
การประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

๑
๒
๓
๔
๕

อ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทานองเสนาะได้
จับใจความของเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ ได้
เขียนแผนภาพโครงเรื่องทีอ่ ่านได้
วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่อง สังข์ทอง ได้
ท่องจาบทอาขยานได้ถูกต้อง

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับปรุง
ข้างดี

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………...............................................................................................
.................................................................................................................................................
……………………………………………...............................................................................................
.................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………...............................................................................................
.................................................................................................................................................
……………………………………………...............................................................................................
.................................................................................................................................................

๓๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กระเช้าสีดา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๑๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กระเช้าสีดา
รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑
รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัด
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
ป.๕/๖ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ป.๕/๒ จาแนกส่วนประกอบของประโยค
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

๓๑๔
ตัวชี้วัด

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
2.1 การอ่านเรื่องกระเช้าสีดา เป็นการอ่านจับใจความสาคัญจากเรือ่ ง เป็นการอ่านเพือ่ วิเคราะห์ และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่อ งที่อ่ านได้อย่างมีเหตุมี ผล รู้จัก พิจ ารณา และสามารถนาความรู้ ข้อคิดที่ ได้จาก
การอ่านไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้
2.2 การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเรื่องที่ อ่าน จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม เป็น
การอ่านเพื่อสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของเรื่อง ผู้อ่านต้องรู้จักวิเคราะห์แนวคิด พร้อมทั้ ง
บอกคุณค่า และข้อคิด ที่ได้จากการอ่าน และสามารถนาไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
2.3 การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เป็นการเขียนแสดงอารมณ์ความรู้สึก ความคิดต่อ
เรื่องใด เรื่อ งหนึ่ง ผู้เขียนจะต้อ งตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง และเขีย นแสดงความคิดเห็ นอย่างมี เหตุผ ลและ
สร้างสรรค์ให้ชัดเจนและ มีมารยาทในการเขียน
2.4 การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล เป็นวิธีการตั้งประเด็นเพื่อทราบรายละเอียดของเรื่อง
ต่าง ๆ การพู ดหรือ เขียนสิ่ งที่ ต้อ งการรู้จ ากการอ่าน การฟัง การดู ควรตั้ง คาถามที่ ชั ดเจน ตรงประเด็ น
เหมาะสม มีเหตุมีผล ทาให้เกิดเจตคติที่ดี สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ทา
ให้ได้ความรู้หรือข้อคิดที่นาไปเป็นประโยชน์ได้
2.5 การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เป็นการพูดแสดงความรู้สึก หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล โดยผู้พูดต้องเรียงลาดับเรื่องราว เหตุการณ์ ให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูด ด้วย
การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัดและมีความหมายชัดเจนสร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังได้
2.6 คาเชื่อม เป็นคาที่ใช้เชื่อมคา วลี ประโยคหรือข้อความให้ต่อเนื่องกัน ต้องเลือกใช้คาให้ถูกต้อง
ตามชนิดและหน้าที่ของคา เพื่อให้มีความสัมพันธ์กันและสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
2.7 กลุ่มคาหรือวลี เป็นการนาคาตั้งแต่ ๒ คาขึ้นไปมาเรียงกัน เพื่อให้เกิดความหมายใหม่เพิ่มขึ้น จึง
ต้องรู้จักจาแนกและเลือกใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม
2.8 ประโยค เป็นการนาคาหรือกลุ่มคามาเรียงต่อกันเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ ประกอบด้วยภาค
ประธานและภาคแสดง ต้องรู้จัก การวิเคราะห์ จาแนกโครงสร้างของประโยคให้ถูกต้อง จะทาให้การสื่อสารมี
ความเข้าใจและได้ใจความสมบูรณ์
2.9 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค เป็นการนาคามาเรียบเรียงกันเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์
ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง ผู้เรียนต้องรู้จัก การวิเคราะห์ จาแนกโครงสร้างของประโยคให้
ถูกต้อง จะทาให้การสื่อสารประโยคเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์
2.10 เรียงความ เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของผู้เขียนออกมาเป็นเรื่องราว
โดยมีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจน ผู้เขียนต้องรู้หลักการเขียน เลือกวิธีการเรียบเรียงคา และประโยคด้วยภาษาที่
สละสลวย และสามารถถ่ายทอดข้อคิดให้กับผู้อื่นได้
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกหลักการอ่านจับใจความสาคัญได้
๒. บอกหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
๓. บอกหลักการเขียนแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็นได้
๔. อธิบายหลักการตัง้ คาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลได้
๕. บอกหลักการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรูส้ กึ ได้
๖. บอกความหมาย ลักษณะ และหน้าที่ของคาเชื่อมได้
๗. บอกความหมายและลักษณะของกลุ่มคาหรือวลีได้
๘. บอกชนิดและหน้าของคาได้
๙. บอกความหมายของประโยคได้
๑๐. บอกหลักการเขียนเรียงความได้
ทักษะ/กระบวนการ
๑. จับใจความสาคัญและวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
๒. จับคู่ข้อความกับความคิดสาคัญจากเรื่อง กระเช้านางสีดา ได้
๓. เขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเรื่องกระเช้าสีดาได้
4. เขียนแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็นได้
5. ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูได้
๖. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรูส้ ึกได้
๗. จาแนกชนิดของคาเชื่อมได้
๘. จาแนกกลุม่ คาหรือวลีได้
๙. แต่งประโยคพื้นฐานโดยใช้คาชนิดต่าง ๆ ได้
๑๐. จาแนกส่วนประกอบของประโยคได้
๑๑. แยกองค์ประกอบของเรียงความได้
๑๒. เขียนเรียงความตามหัวข้อทีส่ นใจได้
เจตคติ
๑. นาความรู้และข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ใฝ่เรียนรู้และมีนสิ ัยรักการอ่าน
3. นาคุณค่าและข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
4. มีมารยาทในการเขียน
5. มีมารยาทในการฟังและการดู
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ การอ่านจับใจความสาคัญ

๓๑๕

๓๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
๒. ใบงานที่ ๒ การอ่านจับใจความสาคัญ เรื่อง กระเช้าสีดา
๓. ใบงานที่ ๓ การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง กระเช้าสีดา
๔. ใบงานที่ 4 การเขียนแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็น
๕. ใบงานที่ ๕ การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน
๖. ใบงานที่ ๖ การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรูส้ ึก
๗. ใบงานที่ ๗ คาเชื่อม
๘. ใบงานที่ ๘ กลุ่มคาหรือวลี
๙. ใบงานที่ ๙ ประโยคพื้นฐาน
๑๐. ใบงานที่ ๑๐ ส่วนประกอบของประโยค
๑๑. ใบงานที่ ๑๑ เรียงความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๑๗

๗. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความสาคัญ
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. การตอบคาถาม ตอบคาถามจากเรื่อง ตอบคาถามผิด ๒
ตอบคาถามผิด
จากเรื่องที่อ่านได้ ได้ถูกต้องทุกข้อ
ข้อ
เกิน ๓ ข้อ
๒. บอกใจความ
สาคัญจากเรื่องที่
อ่าน
๓. บอกข้อคิดที่ได้
จากเรื่องที่อ่าน
๔. แสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่
อ่าน
๕. มารยาทใน
การอ่าน

เนื้อหาสาระ
ถูกต้องได้ใจความ
ต่อเนื่อง
บอกข้อคิดของเรื่อง
ได้ตรงประเด็น
และสมบูรณ์

เนื้อหาสาระได้
เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระ
ถูกต้องแต่วกวนบ้าง ได้ถูกต้อง แต่วกวน ได้บ้างและวกวน

บอกข้อคิดของเรื่อง
ได้ตรงประเด็น แต่
ไม่ต่อเนื่องบ้าง
เล็กน้อย
เสนอความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น
ด้วยเหตุผลสอด
ด้วยเหตุผลสอด
คล้องกับเรื่องและ คล้องกับเรื่องบาง
เป็นประโยชน์
ส่วน
ไม่ส่งเสียงดัง
ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น ผู้อื่น ไม่เล่นในขณะ
ในขณะอ่าน และ อ่าน ไม่เก็บหนังสือ
เก็บหนังสือเข้าที่ เข้าที่เมือ่ อ่านเสร็จ
เมื่ออ่านเสร็จ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามผิด
เกินกว่า ๔ ข้อ

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

บอกข้อคิดของ
เรื่องได้ตรง
ประเด็น
แต่วกวน
เสนอความคิดเห็น
และแสดงเหตุผล
ไม่สอดคล้องกับ
เรื่อง
ส่งเสียงดัง และเล่น
ในขณะอ่าน แต่เก็บ
หนังสือเข้าทีเ่ มื่อ
อ่านเสร็จ

บอกข้อคิดของ
เรื่องได้บ้างแต่
วกวน
เสนอความคิดเห็น
แต่ไม่แสดเหตุผล
ส่งเสียงดัง และ
เล่นในขณะ
อ่าน ไม่เก็บ
หนังสือเข้าที่
เมื่ออ่านเสร็จ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การประเมินการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

ประเด็น
การประเมิน
การวิเคราะห์
คุณค่าและสรุป
ข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านไปใช้ในชีวิต

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
- อธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์ได้ ขาด ๑
- อธิบายคุณค่าด้านเนื้อหาสาระได้ องค์ประกอบ
- อธิบายคุณค่าคุณค่าด้านสังคม
และวัฒนธรรมได้
- อธิบายการนาความรู้ ข้อคิด
และคุณค่าที่ได้รับจากเรื่อง สังข์
ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์ไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตได้

๒ (พอใช้)
ขาด ๒
องค์ประกอบ

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก ๕ คะแนน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ขาด ๓
องค์ประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๑๙

เกณฑ์การประเมินการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. การเขียน เขียนได้สัมพันธ์กบั
แสดง
ภาพหรือหัวข้อเนื้อหา
ความรู้สึก
มีความละเอียดชัดเจน
ใช้ภาษาได้ดีเรียบเรียง
ประโยคต่อเนื่อง
๒. การเขียน เขียนเนื้อหาได้
แสดง
สัมพันธ์กบั หัวข้อ
ความคิดเห็น แสดงความคิด
สอดคล้องกับเรื่องใน
เชิงบวก และบอกวิธี
นาไปใช้ได้จริงต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
เขียนได้สัมพันธ์กบั
ภาพหรือหัวข้อ เนื้อหา
มีความชัดเจน
มีความละเอียดดีใช้
ภาษาได้ดี เรียบเรียง
ประโยคดี
เขียนเนื้อหาได้
สัมพันธ์กบั หัวข้อ
แสดงความคิดสอด
คล้องกับเรื่องในเชิง
บวก และบอกวิธี
นาไปใช้ได้จริงต่อ
ตนเอง

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก ๒ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ช่วงคะแนน
๑๓-๑๖
๙-๑๒
๕- ๘
1-4

๒ (พอใช้)
เขียนได้สัมพันธ์กบั
ภาพหรือหัวข้อ เนื้อหา
ยังไม่ชัดเจน ใช้ภาษา
และเรียบเรียงประโยค
ได้ แต่ต้องปรับปรุง
เล็กน้อย
เขียนเนื้อหาได้
สัมพันธ์กบั หัวข้อ
แสดงความคิด
สอดคล้องกับเรื่อง
บางส่วน ไม่มีวิธีการ
นาไปใช้ในชีวิต

๑ (ปรับปรุง)
เขียนไม่สัมพันธ์
กับภาพหรือหัวข้อ
แต่เขียนได้สั้น ๆ
และต้องมีผู้แนะนา
ใช้ภาษาผิดพลาด
หลายแห่ง
เขียนเนื้อหา
สัมพันธ์กบั หัวข้อ
บางส่วน แสดง
ความคิดไม่
สอดคล้องกับเรื่อง
และเขียนสั้นมาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การประเมินการตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน

ประเด็น
การประเมิน
การตั้งคาถามและ
ตอบคาถามเชิง
เหตุผลจากเรื่อง
ที่อ่าน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตั้งคาถามและตอบ ตั้งคาถามและตอบ ตั้งคาถามและตอบ
คาถามในประเด็น คาถามในประเด็น คาถามอย่างมีเหตุผล
ที่น่าสนใจ มีเหตุผล ที่น่าสนใจ
แต่เป็นการถามตาม
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เนื้อเรื่อง

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมิน ๑๖-๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช้
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
ตั้งคาถามและ
ตอบคาถามจาก
ข้อมูลในเรื่อง
เท่านั้น

๑๑-๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๑-๕
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

เกณฑ์การประเมินการการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรูส้ ึก
ประเด็น
การประเมิน
การพูดแสดง
ความรู้
ความคิดเห็น และ
ความรู้สึก

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
พูดได้สัมพันธ์กับ
พูดได้สัมพันธ์กับ
พูดได้สัมพันธ์
เหตุการณ์แสดงเหตุผล เหตุการณ์แสดง
กับเหตุการณ์
และยกตัวอย่างประกอบ เหตุผลและยกตัวอย่าง แสดงเหตุผล
ชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง ประกอบชัดเจน
และยกตัวอย่าง
พูดฉะฉาน น้าเสียง
ใช้ภาษาถูกต้อง
ประกอบชัดเจน
น่าฟัง บุคลิกดี
พูดฉะฉาน

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก ๕ คะแนน

๑ (ปรับปรุง)
พูดสัมพันธ์
กับเหตุการณ์
แสดงเหตุผล
และยกตัวอย่าง
ประกอบบ้าง
เล็กน้อย

เกณฑ์การประเมิน
๑๖-๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๑๑-๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๕
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๒๑
เกณฑ์การประเมินคาเชื่อม

ประเด็น
การประเมิน
1. บอกความหมาย
ลักษณะ และ
หน้าที่ของคาเชื่อม
2. การจาแนก
ชนิดและหน้าที่
ของคาเชื่อมใน
ประโยค

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
คาเชื่อมได้ถูกต้อง
คาเชื่อมได้ถูกต้อง ๓ คาเชื่อมได้ถูกต้อง
ทั้งหมด
คา
๒ คา
การจาแนกชนิดและ การจาแนกชนิดและ จาแนกชนิดและ
หน้าที่ของคาเชื่อมใน หน้าที่ของคาเชื่อมใน หน้าที่ของคาเชื่อมใน
ประโยคได้ถูกต้อง
ประโยคได้ถูกต้อง
ประโยคได้ถูกต้อง
ทั้งหมด
๗-๘ ประโยค
5-๖ ประโยค
เกณฑ์การประเมิน
๑๓-๑๖ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๙-๑๒ คะแนน หมายถึง ดี
๕-๘
คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๔
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมาย
ของคาเชื่อมได้
ถูกต้อง ๑ คา
จาแนกชนิดและ
หน้าที่ของคาเชื่อม
ในประโยคได้
ถูกต้อง 1-4
ประโยค

๓๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การจาแนกส่วนประกอบของประโยค

ประเด็น
การประเมิน
การจาแนก
ส่วนประกอบ
ของประโยค

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
จาแนกส่วนประกอบ
ของประโยคได้
ถูกต้องทุกประโยค
อย่างแม่นยา โดยไม่
ต้องตรวจสอบ

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๓ (ดี)
จาแนกส่วนประกอบ
ของประโยคได้
ถูกต้องทุกประโยค
ส่วนใหญ่ใช้เวลา
ตรวจสอบเล็กน้อย

๒ (พอใช้)
จาแนกส่วนประกอบ
ของประโยคได้ถูกต้อง
บางส่วน ต้อตรวจสอบ
จากเนื้อหาจึงสามารถ
จาแนกได้

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
จาแนกส่วน
ประกอบของ
ประโยคได้
บางส่วน ต้องมี
ผู้แนะนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๒๓

เกณฑ์การประเมินการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
1. กระบวน 1. มีประธาน เลขานุการ ผูร้ ่วม ขาด 1 ขั้นตอน ขาด 2 ขั้นตอน
การทางาน งาน ผู้นาเสนอ
กลุ่ม
2. มีการวางแผนงาน
3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์
4. ปฏิบัติตามแผนและพัฒนา
งาน
2. ความรับผิด ทุกคนทาหน้าที่ของตนเอง อย่าง มีไม่รบั ผิดชอบ มีผู้ไม่รับผิดชอบ
ชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบเต็มความสามารถ
1 คน
2 คนขึน้ ไป
3. การแสดง สมาชิกทุกคนร่วมแสดงความ
ความคิดเห็น คิดเห็น
4. การร่วม ทุกคนร่วมกิจกรรมกลุม่ อย่างมี
งานกลุม่ อย่าง ความสุข
มีความสุข
5. ความ
สาเร็จของ
ผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตามกาหนดเวลา
รวม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๑ (ปรับปรุง)
ขาด ๓ ขั้นตอน
ขึ้นไป

มีผู้ไม่รับผิด
ชอบ ๓ คนขึ้น
ไป
สมาชิกส่วนใหญ่ สมาชิกมากกว่า สมาชิกไม่
ร่วมแสดงความ ครึ่งร่วมแสดง
แสดงความ
คิดเห็น
ความคิดเห็น
คิดเห็น
ร้อยละ 80 ของ ร้อยละ 60 ของ ร้อยละ ๕๐
กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม ของกลุม่ ร่วม
กลุ่มอย่างมี
กลุ่มอย่างมี
กิจกรรมกลุม่
ความสุข
ความสุข
อย่างมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ ผลงานไม่มี
เสร็จช้ากว่าเวลา เสร็จไม่ทันตาม คุณภาพ เสร็จ
ที่กาหนเล็กน้อย กาหนด เวลา
ไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
๒๐

ช่วงคะแนน
๑6-๒๐
11-15
6-10
1-5

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๓๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)
๑. ร่วมมือใน
ร่วมมือในการทา
การทากิจกรรม กิจกรรมตลอดเวลา
๒. กล้าออกมา กล้าออกมาแสดง
แสดงความ
ความสามารถ
สามารถ
อย่างสม่าเสมอ
๓. เข้าร่วม
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมด้วย
อย่างมีความสุขทุก
ความสนุกสนาน ครั้ง
เพลิดเพลิน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
ร่วมมือในการทา
กิจกรรมบางช่วง
กล้าออกมาแสดง
ความสามารถเป็น
ส่วนใหญ่
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
อย่างมีความสุขเป็น
ส่วนใหญ่

เกณฑ์การประเมิน
10-๑๒ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๔-๖ คะแนน หมายถึง พอใช้
การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการ ถือว่า ผ่าน

๗-๙
๑-๓

๒ (พอใช้)
ร่วมมือในการทา
กิจกรรมน้อยมาก
กล้าออกมาแสดง
ความสามารถเป็น
เป็นบางครัง้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
อย่างมีความสุข
ค่อนข้างน้อย

๑ (ปรับปรุง)
ไม่ร่วมมือใน
การทากิจกรรม
ไม่กล้าออกมา
แสดงความ
สามารถ
ไม่สนใจและไม่มี
ความสุขในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

ผ่าน ๑ รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๒๕

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ ไม่ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความ ใส่และมีความ
ใส่และมีความ
ใส่และมีความ
เพียรพยายาม
เพียรพยายามใน เพียรพยายามใน เพียรพยายามใน
ในการเรียนรู้
การเรียนรู้ เข้าร่วม การเรียนรู้ เข้าร่วม การเรียนรู้ เข้าร่วม
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม การเรียน กิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ รู้ต่าง ๆ เป็นประจา รู้ต่าง ๆ บ่อยครัง้ รู้ต่าง ๆ บางครั้ง
ต่าง ๆ
มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีก่ ารงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๑.๑ เอาใจใส่ตอ่ การ
ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ ตั้งใจและรับผิดชอบ ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่ได้รับ ในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่การงาน
มอบหมาย
หน้าที่ที่ได้รบั
หน้าที่ที่ได้รบั
หน้าที่ที่ได้รบั
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ มอบหมายให้
มอบหมายให้
มอบหมายให้
ในการทางานให้ สาเร็จ มี
สาเร็จ มี
สาเร็จ
สาเร็จ
การปรับปรุงและ การปรับปรุงการ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา พัฒนาการทางาน ทางานให้ดีขึ้น
การทางานด้วยตนเอง ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน อดทน ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ไม่ขยัน อดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ขยัน อดทน ไม่ย่อ ขยัน อดทน
ขยัน พยายามให้ ในการทางาน
และอุปสรรคในการ ท้อต่อปัญหา ใน พยายามให้งาน งานสาเร็จตาม
ทางาน
การทางาน พยายาม สาเร็จตามเป้าหมาย เป้าหมาย
๖.๒.๒ พยายามแก้ปญ
ั หา ให้งานสาเร็จตาม ชื่นชม ผลงานด้วย
และอุปสรรคใน
เป้าหมาย ชื่นชม ความภาคภูมิใจ
การทางานให้สาเร็จ ผลงานด้วยความ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วย ภาคภูมิใจ
ความภาคภูมิใจ

๓๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง กระเช้าสีดา (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านเรื่องกระเช้าสีดา เป็นการอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง เป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์ และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุมีผล รู้จักพิจารณา และสามารถนาความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการอ่านไป
ใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอ่านจับใจความสาคัญได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
จับใจความสาคัญและวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านจับใจความสาคัญไปปรับใช้กบั วิชาอื่น ๆ
๔. สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสาคัญเรื่อง กระเช้าสีดา
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๒๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง กระเช้าสีดา (1) จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
5 1. ครูนานักเรียนสนทนา
1. นักเรียนอ่านข่าวสั้น ๆ ที่
1. การอ่านจับใจความ
นาที เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ ครูตัดตอนมาจากข่าว
สาคัญ จากนั้นครูให้นักเรียน ออนไลน์
สาคัญเรื่อง กระเช้าสีดา
อ่านข่าวสั้น ๆ ที่ตัดตอนมา
2. หลักการอ่าน
จากข่าวออนไลน์
จับใจความสาคัญ
2. ครูถามคาถามเพื่อกระตุ้น 2. นักเรียนทุกคนร่วมกัน
ตอบคาถาม
ความคิด ดังนี้
ครู : ข้อความที่นักเรียนอ่าน
มีชื่อว่าอะไร
ครู : ข้อความข้างต้นมีเนื้อหา
ที่กล่าวถึงสิ่งใดบ้าง
ครู : แนวคิดหลักของเรื่องคือ
อะไร
ครู : นักเรียนสามารถนา
ข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างไรบ้าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
1. ข่าวสั้น ๆ
- สังเกต
ที่ตัดตอนมาจาก พฤติกรรม
ข่าวออนไลน์
การสนทนา
การตอบคาถาม
ของนักเรียน
2. คาถามอยู่ใน
สื่อ PPT

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๓๒๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการอ่าน
จับใจความสําคัญได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูสรุปและเชื่อมโยงเข้าสู่ 3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
เนื้อหาในบทเรียน
20 ๑. ครูนํานักเรียนสนทนาและ ๑. นักเรียนร่วมกันสรุป
หลักการอ่านจับใจความสําคัญ
นาที อธิบายเรื่อง การอ่าน
จับใจความสําคัญและ
และจุดมุ่งหมายใน
จุดมุ่งหมายในการอ่าน
การอ่านจับใจความสําคัญจาก
จับใจความสําคัญ
ใบความรูท้ ี่ 1
๒. ครูตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : จากการศึกษาใบความรู้
นักเรียนคิดว่าการอ่าน
จับใจความสําคัญมี
ความสําคัญอย่างไรบ้าง
ครู : นักเรียนได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่านอย่างไร

๒. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
นักเรียน : การอ่านจับ
ใจความสําคัญจะต้องตั้งใจ
อ่านเรื่องให้เข้าใจแล้วสรุป
ใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน

๓. ครูให้นกั เรียนสรุปหลักการ
อ่านจับใจความสําคัญเป็น
แผนผังความคิดลงในใบงานที่
1 ตอนที่ 1

๓. นักเรียนทุกกลุ่มสรุป
หลักการอ่านจับใจความ
สําคัญเป็นแผนภาพความคิด
ลงในใบงานที่ 1 ตอนที่ 1

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ใบความรู้ที่ 1 - สังเกตการตอบ
คําถามของ
การอ่าน
จับใจความสําคัญ นักเรียน
และตอบคําถาม
จากเรื่อง กระเช้า
สีดา

2. ใบงานที่ 1
ตอนที่ 1

- สังเกตการตอบ
คําถามและตรวจ
ใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๒๙

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

2. จับใจความสาคัญ
และวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านได้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔. ครูให้นักเรียนออกมา
๔. นักเรียนนาเสนอผลงาน
นาเสนอผลงาน จากนั้น
และตรวจสอบความถูกต้อง
สรุปผลงานร่วมกัน
ร่วมกัน
20 ๕. ครูให้นักเรียนอ่านเรื่อง
๕. นักเรียนทาใบงานที่ 1
นาที กระเช้าสีดา จากหนังสือ
ตอนที่ 2 โดยอ่านเรื่อง
วรรณคดีลานา ชั้นประถมศึกษา กระเช้าสีดา แล้วตอบคาถาม
ปีที่ 5 และตอบคาถามจาก จากเรื่องที่อ่าน โดยอ่านเรื่อง
เรื่องที่อ่านตามใบงานที่ 1
กระเช้าสีดาในหนังสือ
ตอนที่ 2
วรรณคดีลานา ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5
(ครูขึ้นกิจกรรมในสไลด์ :
(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
นักเรียนทากิจกรรมในใบงาน ทาใบงานที่ 1 ตอนที่ 2
ที่ 1 ตอนที่ 2)
พร้อมกัน)
6. ครูเฉลยใบงานและสรุป
การทากิจกรรม

4.

3. นาความรู้เกี่ยวกับ
หลักการอ่านจับ
ใจความสาคัญไปปรับ
ใช้กับวิชาอื่น ๆ

ขั้นสรุป

5 1. ครูขึ้นสรุปความรู้ด้วย
นาที คาถาม ดังนี้
ครู : การอ่านเรื่อง
กระเช้าสีดา ทาให้นักเรียน

ใบงานที่ 1
ตอนที่ 2

6. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ดูเฉลยใบงานพร้อมกัน และ
ประเมินความถูกต้อง
1. นักเรียนร่วมกันตอบ
- สื่อ PPT
คาถาม เช่น
นักเรียน : ได้ข้อคิดเกี่ยวกับ
การเป็นเด็กดี มีความซือ่ สัตย์

การประเมิน
การเรียนรู้

- ประเมิน
การจับใจความ
สาคัญจากเรื่อง
ที่อ่าน

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๓๓๐
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
อะไรบ้าง
ครู : นอกจากข้อคิดที่ได้จาก
เรื่องแล้ว นักเรียนสามารถทา
ความดีในรูปแบบใดได้บ้าง
2. ครูสรุปความรูเ้ กี่ยวกับ
หลักการอ่านจับใจความ
สาคัญ
3. ครูแนะนาให้นักเรียนไป
อ่านเรื่องกระเช้าสีดาเพิ่มเติม

2. นักเรียนร่วมกันสรุป
เรื่อง การอ่านจับใจความ
สาคัญ
3. นักเรียนไปอ่านเรื่อง
กระเช้าสีดาเพิม่ เติม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ข้อความข่าวขนาดสั้น
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องทีอ่ ่าน
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญและตอบคาถามเรื่อง กระเช้าสีดา
4. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญเรื่อง กระเช้าสีดา
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 1 ตอนที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญและตอบคาถามเรือ่ ง กระเช้าสีดา
ประเด็นการประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการอ่านจับใจความ 1. พิจารณาการตอบ
1. คาถาม
ร้อยละ ๖๐
สาคัญ
คาถามของนักเรียน
2. ใบงาน
ขึ้นไป
2. ประเมินใบงาน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- จับใจความสาคัญและ
- ตรวจใบงานที่ 1
- แบบประเมินการอ่าน ร้อยละ ๖๐
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น ตอนที่ 2
จับใจความสาคัญเรื่อง ขึ้นไป
จากเรื่องที่อ่าน
กระเช้าสีดา
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- นาความรู้เกี่ยวกับหลักการ
- สังเกตพฤติกรรมของ
- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
อ่านจับใจความสาคัญไปปรับใช้ นักเรียน
ของนักเรียน
ขึ้นไป
กับวิชาอื่น ๆ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมของ
- แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
คุณลักษณะ
ผ่าน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมของ
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การอ่านจับใจความสาคัญเรื่อง กระเช้าสีดา

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. การตอบคาถาม ตอบคาถามจาก
จากเรื่องที่อ่านได้ เรื่องได้ถูกต้องทุก
ข้อ
๒. บอกใจความ
เนื้อหาสาระ
สาคัญจากเรื่องที่
ถูกต้องได้ใจความ
อ่าน
ต่อเนื่อง
๓. บอกข้อคิดที่ได้ บอกข้อคิดของ
จากเรื่องที่อ่าน
เรื่องได้ตรงประเด็น
และสมบูรณ์
๔. แสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่
อ่าน
5. วิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตอบคาถามผิด ๒ ตอบคาถามผิด
ข้อ
เกิน ๓ ข้อ

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามผิด
เกินกว่า ๔ ข้อ

เนื้อหาสาระได้
เนื้อหาสาระได้
ถูกต้องแต่วกวนบ้าง ถูกต้อง แต่วกวน

เนื้อหาสาระได้บ้าง
และวกวน

บอกข้อคิดของเรื่อง
ได้ตรงประเด็น แต่
ไม่ต่อเนื่องบ้าง
เล็กน้อย
เสนอความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น
ด้วยเหตุผลสอด ด้วยเหตุผลสอด
คล้องกับเรื่องและ คล้องกับเรื่อง
เป็นประโยชน์
บางส่วน
วิเคราะห์และ
วิเคราะห์และแสดง
แสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นจาก
จากเรื่องที่อ่านได้ เรื่องที่อ่านได้เป็น
ครบทุกประเด็น ส่วนใหญ่

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

บอกข้อคิดของ
บอกข้อคิดของ
เรื่องได้ตรงประเด็น เรื่องได้บ้างแต่
แต่วกวน
วกวน
เสนอความคิดเห็น
และแสดงเหตุผล
ไม่สอดคล้องกับ
เรื่อง
วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านได้บ้าง
เล็กน้อย

เสนอความคิดเห็น
แต่ไม่แสดงเหตุผล

วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านไม่ได้

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

การตอบคําถามจากเรื่อง
(๔ คะแนน)
การจับใจความ
(๔ คะแนน)
การบอกข้อคิด
(๔ คะแนน)
การแสดงความคิดเห็น
(๔ คะแนน)
มารยาทในการอ่าน
(๔ คะแนน)

แบบประเมินการจับใจความสําคัญจากเรือ่ ง กระเช้าสีดา
คําชีแ้ จง ให้ครูเขียนคะแนนการจับใจความจากเรื่องที่อ่าน ลงในช่องประเด็นการประเมินตามที่กําหนดไว้
สรุป
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ
ผ่าน ไม่ผ่าน
(๒๐)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ

ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ................  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ใบความรู้ที่ 1 เรือ่ ง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของการอ่านจับใจความสาคัญ

การอ่านจับใจความสาคัญ คือ การอ่านเพื่อจับใจความหรือข้ อคิด ความคิดสาคัญหลักของ
ข้อความหรือ เรื่องที่อ่าน เป็นข้อความที่คลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ ไว้ทั้งหมด
ใจความส าคัญ หมายถึง ใจความที่ ส าคัญ และเด่นที่ สุดในย่อหน้า เป็นแก่ นของย่อหน้า
ครอบคลุมเนื้อความในย่อหน้านั้น หรื อเป็นประโยคที่เป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้น เป็นใจความหรือ
ประโยคเดี่ยว ๆ โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบ ในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสาคัญเพียง
ประโยคเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน 2 ประโยค
ใจความรอง หรือพลความ (พน-ละ-ความ) หมายถึง ใจความหรือประโยคที่ขยายความ
ประโยคใจความส าคัญ เป็นความสนับ สนุนใจความส าคัญ ให้ชัดเจนขึ้น อาจเป็นการอธิบ ายให้
รายละเอียด ให้คาจากัดความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผล เพื่อสนับสนุนความคิด
ส่วนที่มิใช่ใจความสาคัญ และมิใช่ใจความรอง แต่ช่วยขยายความให้มากขึ้น คือ รายละเอียด

หลักพื้นฐานการจับใจความสาคัญ

๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน
๒. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๓. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคาถามตนเองว่า เรื่องที่อ่าน มีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
๔. น าสิ่ ง ที่ ส รุ ป ได้ ม าเรี ย บเรี ย งใจความส าคั ญ ใหม่ ด้ ว ยส านวนของตนเอง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสละสลวย

วิธีจับใจความสาคัญ

วิธีการจับใจความสาคัญมีหลายอย่าง เช่น การขีดเส้นใต้ การใช้สีต่าง ๆ กัน แสดงความสาคัญ
มากน้อยของข้อความ การบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านจับใจความสาคัญที่ดี มีหลักจับใจความ
สาคัญดังนี้
๑. พิจารณาทีละย่อหน้า หาประโยคใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๒. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้ เช่น ตัวอย่าง สานวนโวหาร อุปมาอุปไมย (การเปรียบเทียบ)
ตัวเลข สถิติ ตลอดจนคาถามหรือคาพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสาคัญ
๓. สรุปใจความสาคัญด้วยสานวนภาษาของตนเอง
ที่มาของข้อมูล : เรียบเรียงมาจาก https://sites.google.com/site/technicalreadingyvc2016
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญเรื่อง กระเช้าสีดา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนสรุปหลักพื้นฐานในการจับใจความสาคัญ เป็นแผนผังความคิด

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านเรื่อง กระเช้าสีดา ในหนังสือวรรณคดีลานา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แล้วตอบคาถาม
ดังนี้
1. เรื่อง กระเช้าสีดา แต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทใด..........................................................................................
2. กระเช้าสีดามีลกั ษณะเนื้อหาอย่างไร...............................................................................................................
3. ข้อคิดที่ได้จากเรือ่ ง กระเช้าสีดาคืออะไร.........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
4. นักเรียนสามารถนาข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้หรือไม่ เพราะอะไร จงยกตัวอย่างมา 2 ข้อ
.........................เพราะ..........................................................................................................................................
เช่น.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ชื่อ........................................................นามสกุล.............................................ชั้น.................เลขที่............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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แนวคําตอบใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญเรื่อง กระเช้าสีดา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสําคัญจากเรื่องทีอ่ ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนสรุปหลักพื้นฐานในการจับใจความสําคัญ เป็นแผนผังความคิด
2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ
พอเข้าใจ และเก็บใจความ
สําคัญของแต่ละย่อหน้า

1. ตั้งจุดมุ่งหมาย
ในการอ่านให้ชัดเจน

หลักพืน้ ฐาน
การจับใจความสําคัญ
4. นําสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียง
ใจความสําคัญใหม่ด้วยสํานวน
ของตนเองเพื่อให้เกิดความ

3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคําถามตนเอง
ว่า เรื่องที่อ่าน มีใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านเรื่อง กระเช้าสีดา ในหนังสือวรรณคดีลํานํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แล้วตอบคําถาม
ดังนี้
1. เรื่อง กระเช้าสีดา แต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทใด..........................ร้อยแก้ว......................................................
2. กระเช้าสีดามีลักษณะเนื้อหาอย่างไร......เป็นนิทานที่แฝงแนวคิดที่มีคณ
ุ ค่า และให้ตวั อย่างอันเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติตนเป็นคนดี มีน้ําใจ ซื่อสัตย์สุจริต……………………………………………….…………………………………………….
3. ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง กระเช้าสีดาคืออะไร........การประพฤติตนเป็นคนดี มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์สุจริต
เกรงใจผู้อื่น มีระเบียบวินัย เป็นเด็กดีของสังคมก็จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
4. นักเรียนสามารถนําข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือไม่ เพราะอะไร จงยกตัวอย่างมา 2-3 ข้อ
..........ได้...............เพราะ.....ข้อคิดจากเรื่องกระเช้าสีดา เป็นคุณธรรมใกล้ตัวนักเรียน สามารถนําไปปรับใช้ได้จริง
เช่น
1. มีน้ําใจต่อเพื่อน ๆ ในห้องเรียน เช่น แบ่งปันขนม และให้เพื่อนยืมเครื่องเขียน
2. ซื่อสัตย์สจุ ริต โดยการไม่โกหก ไม่คดโกงต่าง ๆ เช่น เล่นตามกติกา
3. เกรงใจผู้อื่น เช่น ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นขณะเรียนหรือทํากิจกรรม
4. มีระเบียบวินัยในตนเอง และทําตามกฎระเบียบของโรงเรียน

๓๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง กระเช้าสีดา (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่ านเรื่อ งกระเช้าสีดา เป็นการอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง โดยวิเ คราะห์ และแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ ทาให้เรามีเหตุผล รู้จักพิจารณานาความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์
ในการดาเนินชีวิตได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอ่านจับใจความสาคัญได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
จับคู่ข้อความกับความคิดสาคัญได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีนิสัยรักการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
การอ่านจับใจความสาคัญเรื่อง กระเช้าสีดา
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๓๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง กระเช้าสีดา (2) จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูทบทวนการอ่านจับ
1. นักเรียนตัวแทน 2 คน
- บทสนทนา 1
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที ใจความสาคัญด้วยบทสนทนา อ่านบทสนทนาด้วยน้าเสียงที่ ตอน
1. การอ่านจับใจความ
ของเปรี้ยวกับหวาน ดังนี้
สัมพันธ์กบั เนื้อหา
สาคัญเรื่อง กระเช้าสีดา
2. การจับคู่ประโยค
เปรีย้ ว : หวาน เมื่อวานครูสอน
หรือข้อความทีส่ ัมพันธ์
เรื่องอะไรเหรอ พอดีเราป่วย
กับความคิดสาคัญของ
หวาน : ขอนึกก่อนสักครู่นะ
เรื่องที่อ่าน
อ๋อ ! นึกออกแล้ว เมือ่ วานครู
สอนเรื่อง การอ่านจับ
ใจความสาคัญ
เปรี้ยว : แล้วการอ่านจับ
ใจความสาคัญคืออะไรหรอ
หวาน : เราขอโทษ เราลืม !!
2. นักเรียนที่ยกมือเป็น
2. ครูถามคาถาม ดังนี้
ครู : มีนักเรียนคนใด จะช่วย ตัวแทนยืนอธิบายการอ่าน
หวานอธิบายเปรี้ยวได้หรือไม่ จับใจความสาคัญให้เปรี้ยว
และเพือ่ น ๆ

การประเมิน
การเรียนรู้

- คาถามอยู่ในสื่อ - ประเมิน
การตอบคาถาม
PPT
และใบงาน
(ประเมินด้าน K)

๓๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ
สาคัญ
3. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
สรุปท้ายและเชื่อมโยงเข้าสู่
เนื้อหาในบทเรียน

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการอ่าน
จับใจความสาคัญได้

ขั้นสอน

25 1. ครูถามคาถามเข้าสู่
นาที ประเด็นสาคัญของการเรียน
วันนี้
ครู : ชั่วโมงที่แล้ว เราอ่าน
เรื่องใด
ครู : เรื่อง กระเช้าสีดา มี
ลักษณะเนื้อหาอย่างไรบ้าง
2. จากนั้น ครูลอง
ยกตัวอย่างข้อความให้
นักเรียนอ่าน แล้วจับคู่
ข้อความให้สัมพันธ์กบั
ตัวเลือก ดังนี้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนตอบคาถาม
นักเรียน : เรียนเรื่อง
กระเช้าสีดา
นักเรียน : แฝงข้อคิด คุณค่า
แก่ผู้อ่าน เนื้อหาสนุกสนาน
เพลิดเพลิน
2. นักเรียนอ่านข้อความที่
กาหนดให้ แล้วจับคู่ให้
ถูกต้อง

- คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
PPT
คาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๔๑

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
“ขันทองอยากได้กระเช้าไป
เล่นบ้าง แต่ไม่กล้าหยิบฉวย”
ก. ความเกรงใจ
ข. ความรับผิดชอบ
3. ครูอธิบายเพิม่ เติม ดังนี้
- การอ่านจับใจความสาคัญ
- หลักการจับคูป่ ระโยคหรือ
ข้อความที่สัมพันธ์กบั
ความคิดสาคัญของเรื่องที่
อ่าน

3.

2. จับคู่ข้อความกับ
ความคิดสาคัญได้
3. มีนิสัยรักการอ่าน

ขั้นปฏิบัติ

15
นาที

3. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ร่วมกันกับครูผู้สอน ดังนี้
- การอ่านจับใจความสาคัญ
- หลักการจับคูป่ ระโยคหรือ
ข้อความที่สัมพันธ์กบั
ความคิดสาคัญของเรื่องที่
อ่าน
4. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 2 4. นักเรียนทาใบงานที่ 2
(ครูขึ้นกิจกรรม : จับคูป่ ระโยค (นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
หรือข้อความให้สมั พันธ์กบั
ทาใบงานที่ 2 พร้อมกัน)
ตัว เลือกที่กาหนดให้ ในใบ
งานที่ 2) ในจอสไลด์
5. ครูเฉลยใบงานและสรุป
การทากิจกรรม

5. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ดูเฉลยใบงานพร้อมกัน และ
ประเมินความถูกต้อง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ PPT

- ใบงานที่ 2

- ประเมิน
การจับคู่ข้อความ
กับความคิด
สาคัญ
- สังเกต
พฤติกรรม

๓๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4.
ขั้นสรุป
5 1. ครูขึ้นสรุปความรู้ด้วย
1. นักเรียนร่วมกันตอบ
นาที คาถาม ดังนี้
คาถาม
- ครู : การจับคู่ประโยคหรือ - นักเรียน : มีประโยชน์คือ
ข้อความให้สัมพันธ์กัน มี
ทาให้เราเข้าใจความคิด
ประโยชน์อย่างไร
สาคัญของเรื่องที่อ่าน
สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับประโยค
หรือข้อความได้
2. ครูสรุปความรูเ้ กี่ยวกับ
การอ่านจับใจความสาคัญ
และการจับคู่ความสัมพันธ์

2. นักเรียนสรุปความรู้
เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ
สาคัญและการจับคู่
ความสัมพันธ์

สื่อการเรียนรู้
- สื่อ PPT
สรุปความรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บทสนทนา
2. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องทีอ่ ่าน
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง การจับคู่ข้อความให้สัมพันธ์กบั ความคิดสาคัญของเรื่องที่อ่าน
4. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญเรื่อง กระเช้าสีดา (2)
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การจับคู่ข้อความให้สัมพันธ์กับความคิดสาคัญของเรื่องที่อ่าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการอ่านจับใจความ - ประเมินการตอบคาถาม - คาถาม
สาคัญ
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- จับคู่ข้อความกับความคิด
- ประเมินใบงาน
- ใบงาน
สาคัญ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีนิสัยรักการอ่าน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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เกณฑ์ประเมิน : การอ่านจับใจความสาคัญเรื่อง กระเช้าสีดา

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. การตอบคาถาม ตอบคาถามจาก
จากเรื่องที่อ่านได้ เรื่องได้ถูกต้องทุก
ข้อ
๒. บอกใจความ
เนื้อหาสาระ
สาคัญจากเรื่องที่
ถูกต้องได้ใจความ
อ่าน
ต่อเนื่อง
๓. บอกข้อคิดที่ได้ บอกข้อคิดของ
จากเรื่องที่อ่าน
เรื่องได้ตรงประเด็น
และสมบูรณ์
๔. แสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่
อ่าน
๕. มารยาทใน
การอ่าน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตอบคาถามผิด ๒ ตอบคาถามผิด
ข้อ
เกิน ๓ ข้อ

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามผิด
เกินกว่า ๔ ข้อ

เนื้อหาสาระได้
เนื้อหาสาระได้
ถูกต้องแต่วกวนบ้าง ถูกต้อง แต่วกวน

เนื้อหาสาระ
ได้บ้างและวกวน

บอกข้อคิดของเรื่อง
ได้ตรงประเด็น แต่
ไม่ต่อเนื่องบ้าง
เล็กน้อย
เสนอความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น
ด้วยเหตุผลสอด ด้วยเหตุผลสอด
คล้องกับเรื่องและ คล้องกับเรื่อง
เป็นประโยชน์
บางส่วน
ไม่ส่งเสียงดัง
ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น ผู้อื่น ไม่เล่นในขณะ
ในขณะอ่าน และ อ่าน ไม่เก็บหนังสือ
เก็บหนังสือเข้าที่ เข้าที่เมือ่ อ่านเสร็จ
เมื่ออ่านเสร็จ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

บอกข้อคิดของ
บอกข้อคิดของ
เรื่องได้ตรงประเด็น เรื่องได้บ้างแต่
วกวน
แต่วกวน
เสนอความคิดเห็น
และแสดงเหตุผล
ไม่สอดคล้องกับ
เรื่อง
ส่งเสียงดัง และเล่น
ในขณะอ่าน แต่
เก็บหนังสือเข้าที่
เมื่ออ่านเสร็จ

เสนอความคิดเห็น
แต่ไม่แสดงเหตุผล
ส่งเสียงดังและเล่น
ในขณะอ่าน ไม่
เก็บหนังสือเข้า
ที่เมื่ออ่านเสร็จ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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สรุป
มารยาทในการอ่าน
(๔ คะแนน)

ชื่อ-สกุล

การแสดงความคิดเห็น
(๔ คะแนน)

ลําดับ
ที่

การตอบคําถามจากเรื่อง
(๔ คะแนน)
การจับใจความ
(๔ คะแนน)
การบอกข้อคิด
(๔ คะแนน)

แบบประเมินการจับใจความสําคัญจากเรือ่ ง กระเช้าสีดา
คําชีแ้ จง ให้ครูเขียนคะแนนการจับใจความจากเรื่องที่อ่าน ลงในช่องประเด็นการประเมินตามที่กําหนดไว้
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน
(๒๐)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

ใบความรู้ที่ 2 เรือ่ ง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง กระเช้าสีดา (2)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของการอ่านจับใจความสาคัญ

การอ่านจับใจความสาคัญ คือ การอ่านเพื่อจับใจความหรือข้ อคิด ความคิดสาคัญหลักของ
ข้อความหรือ เรื่องที่อ่าน เป็นข้อความที่คลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ ไว้ทั้งหมด
ใจความส าคัญ หมายถึง ใจความที่ ส าคัญ และเด่นที่ สุดในย่อหน้า เป็นแก่ นของย่อหน้า
ครอบคลุมเนื้อความในย่อหน้านั้น หรือเป็นประโยคที่เป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้น เป็นใจความหรือ
ประโยคเดี่ยว ๆ โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบ ในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสาคัญเพียง
ประโยคเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน 2 ประโยค
ใจความรอง หรือพลความ (พน-ละ-ความ) หมายถึง ใจความหรือประโยคที่ขยายความ
ประโยคใจความส าคัญ เป็นความสนับ สนุนใจความสาคัญ ให้ชัดเจนขึ้น อาจเป็นการอธิบายให้
รายละเอียด ให้คาจากัดความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผล เพื่อสนับสนุนความคิด
ส่วนที่มิใช่ใจความสาคัญ และมิใช่ใจความรอง แต่ช่วยขยายความให้มากขึ้น คือ รายละเอียด

หลักพื้นฐานการจับใจความสาคัญ

๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน
๒. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๓. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคาถามตนเองว่า เรื่องที่อ่าน มีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
๔. นาสิ่ง ที่ ส รุปได้ม าเรียบเรียงใจความสาคัญ ใหม่ ด้วยสานวนของตนเองเพื่อให้เกิ ดความ
สละสลวย

วิธีจับใจความสาคัญ

วิธีการจับใจความสาคัญมีหลายอย่าง เช่น การขีดเส้นใต้ การใช้สีต่าง ๆ กัน แสดงความสาคัญ
มากน้อยของข้อ ความ การบันทึ ก ย่อ เป็นส่วนหนึ่ง ของการอ่านจับใจความส าคัญ ที่ดี มี ห ลัก จับ
ใจความสาคัญดังนี้
๑. พิจารณาทีละย่อหน้า หาประโยคใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๒. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้ เช่น ตัวอย่าง สานวนโวหาร อุปมาอุปไมย (การเปรียบเทียบ)
ตัวเลข สถิติ ตลอดจนคาถามหรือคาพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสาคัญ
๓. สรุปใจความสาคัญด้วยสานวนภาษาของตนเอง
ที่มาของข้อมูล : เรียบเรียงมาจาก https://sites.google.com/site/technicalreadingyvc2016
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 2 เรื่อง การจับคู่ขอ้ ความให้สัมพันธ์กับความคิดสาคัญของเรือ่ งที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง กระเช้าสีดา (2)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านเรื่อง กระเช้าสีดา แล้วจับคู่ข้อความทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กับความคิดสาคัญ
ที่อยูท่ างขวามือ ให้ถูกต้อง

..........กระเช้าสีดาเป็นนิทานเกี่ยวกับเด็กที่มีจติ ใจดีงามและประพฤติดี
..........พ่อแม่ย่อมดีใจและภูมิใจหากลูกเป็นคนดี
..........นิทานให้ความรู้ต่าง ๆ
..........ขันทองช่วยพรายน้าเก็บกระเช้าไปรวมกัน
..........เรื่อง กระเช้าสีดา ให้ข้อคิดในการเป็นคนดี
ซึ่งเด็ก ๆ ควรประพฤติปฏิบัติตาม
..........ขันทองอยากได้กระเช้าไปเล่นบ้าง แต่ไม่กล้าหยิบฉวย
..........ขันทองตัง้ ใจประพฤติตามทีแ่ ม่สอนทุกประการอย่างสม่าเสมอ
จนเป็นนิสัย
...........พรายน้าอนุญาตให้ขันทองหยิบกระเช้าสีดาไปตามความพอใจ
แต่ขันทองหยิบมาเพียงใบเดียว
..........พรายน้าช่วยกันเก็บกระเช้าทีก่ ลิง้ เกลื่อนกลาดกระจัดกระจาย
มารวมกันเพื่อมิให้รกที่
..........เรื่อง กระเช้าสีดา ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ส่งเสริมจินตนาการแก่ผู้อ่าน

ก. ความเสียสละ
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความเกรงใจ
ง. ความเชื่อมั่นในตนเอง
จ. ความมีระเบียบวินัย
ฉ. ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อ
ช. การเชื่อฟังผู้ใหญ่
ซ. ข้อคิดเรื่องกระเช้าสีดา
ฌ. สาระสาคัญของเรื่อง
ญ. คุณค่าด้านปัญญา
ฎ. คุณค่าด้านอารมณ์
ฏ. คุณค่าด้านสังคม

สรุปใจความสาคัญของเรื่องได้ ดังนี้

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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แนวคาตอบใบงานที่ 2 เรื่อง การจับคู่ขอ้ ความให้สัมพันธ์กบั ความคิดสาคัญของเรือ่ งทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง กระเช้าสีดา (2)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านเรื่อง กระเช้าสีดา แล้วจับคู่ข้อความทางซ้ายมือให้สัมพันธ์กับความคิดสาคัญ
ที่อยูท่ างขวามือ ให้ถูกต้อง

....ฌ...กระเช้าสีดาเป็นนิทานเกี่ยวกับเด็กที่มจี ิตใจดีงามและประพฤติดี
....ฏ....พ่อแม่ย่อมดีใจและภูมิใจหากลูกเป็นคนดี
....ญ...นิทานให้ความรู้ต่าง ๆ
....ฉ....ขันทองช่วยพรายน้าเก็บกระเช้าไปรวมกัน
....ซ...เรื่อง กระเช้าสีดา ให้ข้อคิดในการเป็นคนดี
ซึ่งเด็ก ๆ ควรประพฤติปฏิบัติตาม
....ข....ขันทองอยากได้กระเช้าไปเล่นบ้าง แต่ไม่กล้าหยิบฉวย
.....ช...ขันทองตัง้ ใจประพฤติตามที่แม่สอน
ทุกประการอย่างสม่าเสมอจนเป็นนิสัย
....ค....พรายน้าอนุญาตให้ขันทองหยิบกระเช้าสีดา
ไปตามความพอใจ แต่ขันทองหยิบมาเพียงใบเดียว
....จ....พรายน้าช่วยกันเก็บกระเช้าที่กลิ้งเกลื่อนกลาด
กระจัดกระจายมารวมกันเพื่อมิให้รกที่
....ฎ...เรื่อง กระเช้าสีดา ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินส่งเสริมจินตนาการแก่ผู้อ่าน

ก. ความเสียสละ
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความเกรงใจ
ง. ความเชื่อมั่นในตนเอง
จ. ความมีระเบียบวินัย
ฉ. ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อ
ช. การเชื่อฟังผู้ใหญ่
ซ. ข้อคิดเรือ่ งกระเช้าสีดา
ฌ. สาระสาคัญของเรื่อง
ญ. คุณค่าด้านปัญญา
ฎ. คุณค่าด้านอารมณ์
ฏ. คุณค่าด้านสังคม

แนวทางการสรุปใจความสาคัญของเรื่องได้ ดังนี้
กระเช้าสีดา เป็นนิทานเรื่องหนึ่ง กล่าวถึง พรายน้า และพรายไม้ มีอุปนิสัยชอบเล่นสนุกสนาน ชอบร้อง
ราทาเพลง และชอบคนดี มีจิตใจเมตตา อีกความหมายหนึ่งคือ กระเช้าสีดา เป็นผลของไม้เถาชนิดหนึ่ง มี
ประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องรามเกียรติ์ คือ แต่เดิมเป็นกระเช้าของนางสีดาที่ทาตกไว้ในป่า ระหว่างที่ถูกยัก ษ์
ทศกั ณฐ์ อุ้มลักพาตัวไปจากพระราม เหล่าเทวดาจึงบันดาลให้รากงอกออกมากลายเป็นไม้เถาสืบมาจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อเป็นที่ระลึกถึงนางสีดา

๓๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเรื่องที่อ่าน จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม เป็นการอ่าน
เพื่อสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของเรื่อง ผู้อ่านต้องรู้จักวิเคราะห์แนวคิด พร้อมทั้งบอกคุณค่า
และข้อคิดที่ได้จากการอ่าน และสามารถนาไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเรื่องกระเช้าสีดาได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาคุณค่าและข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. สาระการเรียนรู้
การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๕๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
5 1. ครูนาบทอ่านเรื่อง ดอกมะลิ 1. นักเรียนร่วมกันอ่านบทอ่าน - บทอ่าน
1. การสรุปความรู้
นาที ที่มคี วามยาวประมาณ 5-6
เรื่อง ดอกมะลิ แล้วแสดง
เรือ่ ง ดอกมะลิ
บรรทัด มาให้นักเรียนอ่าน
ข้อคิด และคุณค่าจาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดอก
เรือ่ งที่อ่าน
มะลิ
ตัวอย่างข้อความ
2. หลักการสรุป
“ดอกมะลิ ถือเป็นไม้มงคล
ความรู้ ข้อคิด และ
ชนิดหนึ่ง โดยมีความว่าเป็น
คุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
ดอกไม้ที่ได้รบั ความปรารถนาดี
เป็นทีร่ ักคิดถึงของคนทั่วไป
และเป็นสื่อแทนความกตัญญู
ต่อแม่”
2. ครูถามคาถาม ดังนี้
- บทอ่านกล่าวถึงอะไร
- สาระสาคัญของบทอ่านคือ
อะไร
- จากบทอ่านข้างต้น นักเรียน
ได้รับความรู้อะไรบ้าง

การประเมิน
การเรียนรู้

2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
PPT
คาถามของ
เช่น
นักเรียน
นักเรียน : ได้รู้ว่าดอกมะลิเป็น
ไม้มงคล มีความหมายว่าเป็น
ดอกไม้ที่ได้รบั ความปรารถนา
ดี

๓๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนได้รับข้อคิดอะไรบ้าง นักเรียน : ข้อคิดที่ได้ คือ ดอก - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
มะลิเป็นสัญลักษณ์ที่แสดง
PPT
คาถามของ
- สามารถนาข้อคิดที่ได้ไปใช้
นักเรียน
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ ความกตัญญูต่อแม่
อย่างไร

3. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
สรุปท้ายและเชื่อมโยงเข้าสู่
เนื้อหาในบทเรียน
25 1. ครูถามคาถามเข้าสู่ประเด็น 1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
PPT
คาถามของ
นาที สาคัญของเนื้อหา ดังนี้
- นักเรียนชอบอ่านหนังสือหรือไม่
นักเรียน
- หนังสือทีอ่ ่านเป็นหนังสือ
ประเภทใด
- นักเรียนอ่านแล้วได้รับความรู้
อะไรบ้าง
- นักเรียนมีวิธีอ่านอย่างไร
2. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน
2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย - ใบความรู้ที่ 3
ศึกษาใบความรู้ที่ 3 แล้วร่วมกัน วิเคราะห์จากการศึกษาใบ
วิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้
ความรู้ที่ 3 ในประเด็นต่อไปนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๕๓

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการสรุป
ความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่านได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- การสรุปความรู้
- การสรุปความรู้
- ข้อคิด
- ข้อคิด
- คุณค่าจากเรือ่ งที่อ่าน
- คุณค่าจากเรือ่ งที่อ่าน
3. ครูให้ตัวแทนกลุ่ม นําเสนอ
หลักการสรุปความรู้ ข้อคิด
และคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน โดย
ให้พูดนําเสนอทีละกลุ่ม

สื่อการเรียนรู้

3. ตัวแทนนักเรียนพูด
นําเสนอหลักการสรุปความรู้
ข้อคิด และคุณค่าจากเรื่องที่
อ่าน

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ประเมิน
การตอบคําถาม
และใบงาน

4. ครูอธิบายสรุปเพิ่มเติม เพื่อ 4. นักเรียนกับครูสรุปเพิ่มเติม
ขยายความเข้าใจให้กับนักเรียน เพือ่ ขยายความเข้าใจร่วมกัน
3.

2. เขียนสรุปความรู้
และข้อคิดจากการ
อ่านเรื่องกระเช้าสีดา
ได้
3. มุ่งมั่นในการทํางาน
และมีนิสัยรักการอ่าน

ขั้นปฏิบตั ิ

15 5. ครูให้นกั เรียนทําใบงานที่ 3
นาที
(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทํา
ใบงานที่ 2 โดยการเขียนสรุป
ความรู้และข้อคิดจากการอ่าน
เรื่องกระเช้าสีดา) ในจอสไลด์
6. ครูนําผลงานของนักเรียน
ของกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อย มาให้
นักเรียนต้นทาง/ปลายทางดู

5. นักเรียนทําใบงานที่ 3
(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ทําใบงานที่ 3 พร้อมกัน)
6. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ดูผลงานของนักเรียนที่ทําเสร็จ
เรียบร้อย ตรวจสอบร่วมกัน

- ใบงานที่ 3

2. ประเมิน
การจับคู่ข้อความ
กับความคิด
สําคัญ
3. สังเกต
พฤติกรรม

๓๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ตรวจสอบร่วมกัน
และสรุปการทากิจกรรม
และสรุปการทากิจกรรม
5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป ดังนี้ 1. นักเรียน : ได้ความรู้เรื่อง - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
นาที - นักเรียนได้ความรู้อะไร
คาถามของ
การสรุปความรู้ ข้อคิด และ PPT
นักเรียน
- มีคุณธรรมเรื่องใดปรากฏใน คุณค่าจากเรื่องที่อ่าน และนา
ทักษะการสรุปความรู้ไปปรับใช้
เรื่อง
ในการเรียนวิชาอื่น ๆ หรือ
- สามารถนาไปใช้ในชีวิต
การอ่านเรือ่ งทั่วไปในชีวิต
ประจาวันได้อย่างไร
ประจาวัน
2. ครูสรุปความรูจ้ ากบทเรียน 2. นักเรียนสรุปความรู้ใน
เป็นแผนผังความคิดในสือ่ PPT บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ใน
สื่อ PPT

- สื่อ PPT
สรุปความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บทอ่านเรื่อง ดอกมะลิ ที่มีความยาวประมาณ 5 – 6 บรรทัด
2. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเรื่อง กระเช้าสีดา
4. สื่อ PPT เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
5. คาถาม
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเรือ่ ง กระเช้าสีดา
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการสรุปความรู้และ - สังเกตพฤติกรรมการ - คาถาม
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
ตอบคาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
เขียนสรุปความรู้และข้อคิดจาก 1. ประเมินการสรุป
1. แบบประเมินการสรุป
การอ่านเรื่อง กระเช้าสีดา
ความรู้และข้อคิด
ความรู้และข้อคิด
2. ตรวจใบงาน
2. ใบงานที่ ๓
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
มุ่งมั่นในการทางานและมีนสิ ัย - สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รักการอ่าน
นักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
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เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน

ประเด็น
การประเมิน
ดีมาก (4)
1. การสรุปความรู้ สรุปความรู้ได้ตรง
ประเด็นถูกต้องตาม
ตามเนื้อหาทั้งหมด
2. การสรุปข้อคิด อธิบายข้อคิด
ได้ 4 ประเด็น
3. การสรุปคุณค่า อธิบายข้อคิด
ได้ 4 ประเด็น
4. ความคิด
มีความคิด
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
ในการสรุปความรู้
ได้ถูกต้องทั้งหมด
5. การนาข้อคิดไป นาข้อคิดไปใช้ใน
ใช้ในชีวิต
ชีวิตประจาวัน
ประจาวัน
ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ควรปรับปรุง (1)
สรุปความรู้ได้ถูกต้อง สรุปความรู้ได้ถูกต้อง สรุปความรู้ได้
เป็นส่วนใหญ่
เป็นเพียงบางส่วน แต่ไม่ตรงประเด็น
อธิบายข้อคิด
ได้ 3 ประเด็น
อธิบายข้อคิด
ได้ 3 ประเด็น
มีความคิด
สร้างสรรค์
ในการสรุปความรู้ได้
เป็นส่วนใหญ่
นาข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ได้อย่างถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
ช่วงคะแนน
18-20
15-17
12-14
ต่ากว่า ๑2

อธิบายข้อคิด
ได้ 2 ประเด็น
อธิบายข้อคิด
ได้ 2 ประเด็น
มีความคิด
สร้างสรรค์
ในการสรุปความรู้
ได้เพียงบางส่วน
นาข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ได้อย่างถูกต้อง
เป็นเพียงบางส่วน

อธิบายข้อคิด
ได้ 1 ประเด็น
อธิบายข้อคิด
ได้ 1 ประเด็น
ขาดความคิด
สร้างสรรค์ใน
การสรุปความรู้
นาข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ได้น้อยมาก

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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แบบประเมินการสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง ให้ครูประเมินการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิด โดยเขียนคะแนนลงในช่องที่กาหนด

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ใบความรู้ที่ 3 เรือ่ ง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากเรือ่ งทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การสรุปความรู้

การสรุปความรู้ เป็นการสรุปความรู้หรือทฤษฎีที่ปรากฏอยู่ในเรื่องที่อ่าน โดยเขียนสรุปเป็นประโยค
สั้น ๆ หรือข้อความสั้น ๆ เพื่อขยายความเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้น

การสรุปข้อคิด

การสรุปข้อคิด เป็นการค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ซึ่งข้อคิดอาจแฝงอยู่ในเนื้อเรื่อง หรืออยู่ส่วนท้าย
ของเรื่องที่อ่าน โดยผู้อ่านอาจเขียนสรุปข้อคิดเป็นประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ได้ หรือเป็นคาคมก็ได้
ดังนั้น การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน คือ การค้นหาข้อคิดหรือคติสอนใจจากเรื่องที่อ่าน
ว่ า เรื่ อ งนั้ น ๆ ให้ ข้ อ คิ ด ที่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ะไรบ้ า งแก่ ผู้ อ่ า น แล้ ว จึ ง น าข้ อ คิ ด นั้ น มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ การหาข้อคิดจากการอ่านหนังสือต่าง ๆ เช่น นิทาน โดยอ่านจนจบเรื่องแล้วจับใจความ
สาคัญหรือประเด็นสาคัญที่ผู้เขียนต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่าน

การสรุปความรู้และข้อคิดมีหลักพื้นฐานการปฏิบัติ ดังนี้
๑. อ่านรอบแรกเพื่อดูชื่อเรื่องก่อน แล้วอ่านโดยมีคาถามในใจว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
ผลเป็นอย่างไร ข้อความใดสาคัญให้ขีดเส้นใต้ไว้
๒. อ่านอีกครั้ง โดยดูรายละเอียดของเนื้อหา เพื่อค้นหาความรู้สาคัญและข้อคิด
๓. สามารถอ่านเพิ่มได้จนกว่าจะเข้าใจเนื้อหา
๔. ให้สรุปใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้าไว้
๔. นาใจความสาคัญที่รวบรวมไว้มาเขียนเรียบเรียงใหม่อย่างละเอียดและสละสลวย โดยใช้สานวนภาษา
ของตนเอง
๕. ทบทวนการสรุปความรูอ้ ีกครัง้ เพื่อพิจารณาหาส่วนที่ต้องแก้ไขหรือต้องการเพิม่ เติม หลักการสรุป
ความจากเรื่องที่อ่าน
การบอกคุณค่าของเรื่องที่อ่าน เป็นการอธิบายประโยชน์หรือสิ่งที่เรียกว่า “ข้อดี” โดยเขียนสรุปเป็น
ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ เพื่อบอกให้รู้ว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างไร เช่น คุณค่าด้านเนื้อหา คุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ คุณค่าสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเรือ่ ง กระเช้าสีดา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากการอ่านเรื่อง กระเช้าสีดา
สรุปความรู้ได้ว่า

สรุปข้อคิดได้ว่า

สรุปคุณค่าได้ว่า

ชื่อ.....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเรือ่ ง กระเช้าสีดา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าจากการอ่านเรื่อง กระเช้าสีดา
สรุปความรู้ได้ว่า
1. เรื่อง กระเช้าสีดา เป็นนิทานที่แต่งเป็นร้อยแก้ว อธิบายที่มาของต้นไม้ชนิดหนึ่ง คือ
“กระเช้าสีดา” ตามความเชื่อที่ว่า พรรณไม้ชนิดนี้เป็นกระเช้าของนางสีดาที่ตกลงมา แล้วงอก
เป็นต้นไม้ มีผลเล็ก ๆ คล้ายกระเช้า ซึ่งนางสีดาเป็นตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์
2. เรื่อง กระเช้าสีดา ได้นามาจากหนังสือเรื่อง รวมนิทาน ของ “นาคะประทีป” เป็น
แบบอย่างที่ดีของการเขียนร้อยแก้ว ให้ความรู้ดีเด่นในด้านการใช้ภาษา
สรุปข้อคิดได้ว่า
1. การมีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น แม้ว่าเราจะไม่รู้จักหรือไม่สนิทก็ตาม เป็นสิ่งที่ดี
ช่วยทาให้เราและผู้อื่นมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน
2. ความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดี เราควรมีความเกรงใจต่อผู้อื่น
3. ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ เป็นเครื่องหมายของคนดี
4. เราควรมีน้าใจ และมีระเบียบวินัยในการเล่นกับผู้อื่น
สรุปคุณค่าได้ว่า
1. การมีคุณธรรมต่อผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติต่อกันอย่างต่อเนื่องและทุก ๆ วัน
2. การใช้ภาษาในการเล่าเรื่อง สามารถใช้ภาษาได้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และดาเนินเรื่อง
ได้เป็นลาดับ มีฉากที่ทาให้ผู้อา่ นเข้าถึงและจินตนาการไปกับเรือ่ งได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
3. แฝงคุณธรรมและข้อคิด ทาให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งแล้วนาไปใช้ในชีวิตจริง

๓๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๖ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เป็นการเขียนแสดงอารมณ์ความรู้สึก ความคิดต่อเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบข้อ เท็ จจริงและเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ให้
ชัดเจน และมีมารยาทในการเขียน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู้
การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๖๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จํานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรูส้ กึ และความคิดเห็น จํานวน 1 ชั่วโมง
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
5
ขั้นนํา
1. ขอบเขตเนื้อหา
นาที
1. การเขียนแสดง
ความรู้สึกและ
ความคิดเห็น
2. หลักการเขียน
แสดงความรู้สกึ และ
ความคิดเห็น

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ครูเริ่มต้นสนทนาเกี่ยวกับ 1. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ - คําถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
PPT
คําถามของ
เรื่องทั่วไป เช่น เมื่อนักเรียน เหตุการณ์ในปัจจุบัน ณ
นักเรียน
อ่าน ฟัง หรือดูสิ่งต่าง ๆ แล้ว ขณะนั้นร่วมกัน จากนั้นแสดง
นักเรียนรู้สึกอย่างไร โดยครูนํา ความรู้สึก
เหตุการณ์ในปัจจุบันมาให้อ่าน
แล้วถามนักเรียนว่า รู้สึกอย่างไร
2. ครูเปิดคลิปวิดีโอโฆษณา
ประกันชีวิต แล้วตั้งคําถาม
เพื่อให้นักเรียนพูดแสดง
ความรู้สึกและคิดเห็นเกี่ยวกับ
คลิปวีดิโอที่ดู
- นักเรียนเคยดูคลิปวิดีนี้
หรือไม่
- คลิปวิดีโอนี้มใี ครบ้าง
- นักเรียนคิดว่านําเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องอะไร

2. นักเรียนดูคลิปวิดีโอ
โฆษณาประกันชีวิต แล้วพูด
แสดงความรู้สกึ และคิดเห็น
เกี่ยวกับคลิปวีดิโอที่ดู

- คลิปวิดีโอ
โฆษณาประกัน
ชีวิต

นักเรียน : อาจตอบได้
หลากหลายความรู้สึก

- คําถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
คําถามของ
PPT
นักเรียน

๓๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นักเรียนมีความรูส้ ึกอย่างไร
กับคลิปวิดีโอ
- นักเรียนคิดว่าตัวละครคนนั้น
ทาถูกหรือไม่ และถ้าเป็น
นักเรียนจะ....

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ครู : นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับ
วิดีโอที่คุณครูเปิดให้ดูและฟัง
เมื่อสักครู่นี้

2.

ขั้นสอน

3. ครูพูดแสดงความคิดเห็น 3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
สรุปท้ายและเชื่อมโยงเข้าสู่
เนื้อหาในบทเรียน
20 1. ครูเชื่อมโยงเนื้อหามาจาก 1. นักเรียนร่วมกันตอบ
นาที คลิปวิดีโอ โดยถามความเข้าใจ คาถาม
ของนักเรียนว่า
ครู : ความรู้สึกคืออะไร แต่ละ
คนต่างกันอย่างไร
ครูถามต่อว่า : ความรูส้ ึกคืออะไร นักเรียน : อาจตอบได้หลาย
- ความคิดเห็นคืออะไร
ประเด็นตามความเข้าใจของ

- คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
PPT
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๖๕

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ความรู้สึกต่างจากความ
นักเรียน
คิดเห็นอย่างไร
2. ครูอธิบายความหมายของ
ความรู้สึก
3. ครูอธิบายความหมายของ
ความคิดเห็น (โดยยกตัวอย่าง
ข้อความสถานการณ์เพิ่มเติม
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น)

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการเขียน
แสดงความรู้สกึ
และความคิดเห็นได้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบความรูท้ ี่ 4
2. นักเรียนช่วยกันสรุป
ความหมายของความรู้สึก
3. นักเรียนช่วยกันสรุป
ความหมายของความรู้คิดเห็น

10 4. ครูแบ่งกลุม่ และให้นักเรียน
นาที วิเคราะห์หลักการเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
โดยศึกษาจากใบความรู้ที่ 4

4. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
วิเคราะห์ หลักการเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นจาก
การศึกษาจากใบความรู้ที่ 4

ครู : นักเรียนเข้าใจหลักการ
เขียนแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นหรือไม่ โดยให้พดู
นําเสนอทีละกลุ่ม

นักเรียน : พูดนําเสนอ
หลักการเขียนแสดงความรู้สกึ
และความคิดเห็นโดยอาจสรุป
เป็นข้อหรือข้อความสั้น ๆ

5. จากนัน้ ครูอธิบายสรุปเพิ่มเติม 5. นักเรียนร่วมสรุปพร้อมกัน
กับครู
ความเข้าใจให้นักเรียน

1. ประเมิน
การตอบคําถาม

๓๖๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
20 6. ครูให้นกั เรียนดูรูปภาพใน 6. นักเรียนดูภาพในหลวงที่ครู - ใบงานที่ 4
3. 2. เขียนแสดง
ขั้นปฏิบตั ิ
ความรู้สึกและ
นาที หลวงรัชกาลที่ 9 ที่กําลังทรง นํามาให้ จากนัน้ เขียนแสดง
ความคิดเห็นได้
งานตามถิ่นทุรกันดาร
ความรู้สึกและความคิดเห็น ใน
3. มีมารยาทใน
ใบงานที่ 4
การเขียน

จากนั้น ครูให้นักเรียนทําใบงาน
ที่ 4
(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทํา
ใบงานที่ 4 การเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น)
ในสไลด์

(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ทําใบงานที่ 4 พร้อมกัน)

7. นักเรียนตอบคําถาม โดย
7. ครูถามคําถามเน้นย้ํา
ความรู้และความคิดเห็นของ อาจตอบคําถามได้หลากหลาย
นักเรียน
ครู : จากภาพการทรงงานของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 รู้สึก
อย่างไรบ้าง

การประเมิน
การเรียนรู้
2. ประเมิน
การเขียนแสดง
ความรู้สึกและ
ความคิดเห็น
3. สังเกต
พฤติกรรม
และดูใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๖๗

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
8. ครูนาผลงานของนักเรียน 8. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ของกลุม่ ที่เสร็จเรียบร้อย มา ดูผลงานของนักเรียนที่ทาเสร็จ
ให้นักเรียน ต้นทาง/ปลายทาง เรียบร้อย ตรวจสอบร่วมกัน
ดู ตรวจสอบร่วมกัน จากนั้น และสรุปการทากิจกรรม
สรุปกิจกรรม
5 1. ครูถามคาถามเพื่อสรุป
1. นักเรียน : ควรพิจารณา
- คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
นาที ครู : การเขียนแสดงความรู้สกึ อย่างรอบคอบ จะต้อง
PPT
คาถามของ
นักเรียน
และความคิดเห็น นักเรียนควร ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถูกต้อง
หรือไม่ แล้วเขียนให้กระจ่าง
ปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้งาน
ชัด โดยใช้เหตุผลประกอบ
เขียนมีประสิทธิภาพ
หรือมีหลักฐานอ้างอิง และมี
มารยาทในการเขียน
2. ครูสรุปความรูจ้ ากบทเรียน 2. นักเรียนสรุปความรู้ใน
เป็นแผนผังความคิดในสือ่ PPT บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ใน
สื่อ PPT
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอโฆษณาประกันชีวิต
2. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
3. ใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
4. สื่อ PPT เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
สิ่งทีต่ ้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการเขียนแสดง
- สังเกตการตอบคําถาม - คําถาม
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
เขียนแสดงความรู้สึกและ
- ประเมินการเขียน
- แบบประเมินการเขียน
ความคิดเห็น
แสดงความรู้สกึ
แสดงความรู้สกึ และ
และความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียน
- สังเกตพฤติกรรมและดู - แบบสังเกตพฤติกรรม
จากใบงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมิน
2. ใฝ่เรียนรู้
นักเรียน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สําคัญของผู้เรียน

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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เกณฑ์ประเมิน : การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ประเด็น
การประเมิน
๑. การเขียน
แสดงความรูส้ ึก

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
เขียนได้สัมพันธ์
กับภาพหรือหัวข้อ
เนื้อหาละเอียด
ชัดเจน ใช้ภาษาได้
ดี เรียบเรียงได้
ต่อเนื่อง

๓ (ดี)
เขียนได้สัมพันธ์
กับภาพหรือหัวข้อ
เนื้อหาชัดเจน แต่
ไม่ละเอียดมากนัก
ใช้ภาษาได้เข้าใจ
เรียบเรียงประโยค
ได้
๒. การเขียน
เขียนเนื้อหาได้
เขียนเนื้อหาได้
แสดงความ
สัมพันธ์กบั ภาพ
สัมพันธ์กบั ภาพ
คิดเห็น
หรือหัวข้อ แสดง หรือหัวข้อ แสดง
ความคิดสอดคล้อง ความคิดสอดคล้อง
กับเรื่อง และ
กับเรื่อง
สร้างสรรค์
3. เขียนถูกต้อง เขียนถูกต้องตาม เขียนถูกต้องตาม
ตามหลักการ
หลักการเขียนแสดง หลักการเป็นส่วน
เขียน
ความรู้สึกและความ ใหญ่
คิดเห็นทั้งหมด
4. ความ
งานเสร็จเรียบร้อย งานเสร็จเรียบร้อย
เรียบร้อย
สะอาด เขียนเป็น มีรอยลบไม่เกิน 3
ระเบียบ
จุด เขียนเป็น
ระเบียบ
5. มารยาท
เขียนด้วยลายมือ เขียนด้วยลายมือ
ในการเขียน
ที่อ่านเข้าใจง่าย
ที่อ่านเข้าใจง่าย
สวยงามเป็นระเบียบ สวยงามเป็นระเบียบ
ทุกบรรทัด
เป็นส่วนใหญ่
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
18-20
15-17
12-14
ต่ากว่า ๑2

๒ (พอใช้)
เขียนได้สัมพันธ์
กับภาพหรือหัวข้อ
เนื้อหาไม่ค่อยชัดเจน
ใช้ภาษาได้เข้าใจ
เรียบเรียงประโยคได้
แต่มปี รับปรุงเล็กน้อย
เขียนเนื้อหาได้
สัมพันธ์กบั ภาพหรือ
หัวข้อ

๑ (ปรับปรุง)
เขียนไม่สัมพันธ์
กับภาพหรือ
หัวข้อ แต่เขียน
ได้สั้น ๆ และต้อง
มีผู้แนะนา ใช้
ภาษาผิดพลาด
หลายตาแหน่ง
เขียนเนื้อหาไม่
ค่อยสัมพันธ์กบั
ภาพหรือหัวข้อ

เขียนถูกต้องตาม
เขียนไม่ถูกต้อง
หลักการเพียงเล็กน้อย ตามหลักการ
งานเสร็จเรียบร้อย
มีรอยลบ 4-6 จุด
เขียนยังไม่เป็น
ระเบียบเท่าที่ควร
เขียนด้วยลายมือ
ที่อ่านเข้าใจง่าย
สวยงามเป็นระเบียบ
เป็นบางบรรทัด

งานเสร็จ มีรอย
ลบตั้งแต่ 7 จุด
ขึ้นไป เขียนไม่
เรียบร้อย
ลายมือไม่สวย
และขาดความ
เป็นระเบียบใน
การเขียน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินหลักการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
คาชี้แจง ให้ครูประเมินการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน โดยเขียนคะแนนลงในช่องที่กาหนด
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒0 คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 4 เรือ่ ง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การเขียนแสดงความรู้สึก เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้รับรู้โดย
การเขียน ซึ่งสะท้อนจากความรู้สึกที่ได้พ บเห็นภาพ เหตุการณ์ สถานที่ หรือสิ่งของต่าง ๆ
แทนการพูดให้ผู้อื่นฟัง
การเขียนแสดงความคิดเห็ น เป็นการเขียนขยายความจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย
อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นประกอบเรื่องนั้นอย่างมีเหตุผล
ดังนั้น การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เป็นการเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ผู้เขียนจะต้ องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วเขียนให้กระจ่างชัด โดยใช้เหตุผลประกอบหรือ มีหลักฐาน
อ้างอิง
หลักการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
1. ศึกษาเรื่องที่สนใจจะเขียนให้เข้าใจ ชัดเจน แจ่มแจ้ง
2. กล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อน แล้วจึงกล่าวความรู้สึกหรือความคิดเห็น โดย
ใช้เหตุผลหรือหลักฐานประกอบ
3. ควรเขียนในเชิงสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอแนะ
4. มีมารยาทในการเขียน เขียนด้วยภาษาที่สุภาพ ไม่ใช้ถ้อยคารุนแรง
5. ควรเขียนแบบร่างก่อน ตรวจสอบปรับปรุงสานวนภาษา รวมทั้งเขียนสะกดคาให้
ถูกต้อง
ตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็น
ความแห้งแล้งเกิดขึ้นจากการที่ มนุษย์ตัดต้นไม้ ทาลายป่า จึงเป็นสาเหตุทาให้ เกิด
ภาวะโลกร้อน ทรัพ ยากรธรรมชาติก็สูญหายไป แต่เดิมโลกของเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์ แต่ตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปมาก ทรัพยากรที่เราเห็นกันอยู่นั้นค่อย ๆ ลดน้อยลงไป
เรื่อย ๆ ถ้ามนุษย์ทุกคนหมั่นอนุรักษ์น้า อนุรักษ์ป่าไม้ และอนุรักษ์ทรัพยากร ภัยแล้งก็ยาก
จะมาเยือน มนุษย์ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลก โดยแยกขยะรีไซเคิล ปลูกต้นไม้ ไม่ทิ้ง
ขยะลงในลาธาร ไม่ฆ่าสัตว์ สิ่งเหล่านี้ก็พอจะช่วยโลกของเราได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้เขียนแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ อย่างน้อย 4 บรรทัด

(ภาพ : สื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ)

..........................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้เขียนแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ อย่างน้อย 4 บรรทัด

(ภาพ : สื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ)
แนวทางการเขียนแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็น
ฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของในหลวง พระองค์ทรงรักและห่วงใย
ประชาราษฎร์เสมอ ทรงตรากตราพระวรกายและทรงงานหนักเพื่อให้ พสกนิกรของพระองค์ได้อยู่ดีกินดี
มีสุข ชาวไทยล้วนเคารพบูชาพระองค์ เทิดทูนไว้เหนือเกล้า พระองค์ทรงเป็น พ่อหลวงในดวงใจของคน
ไทยทุกคน ทุกครั้งที่ฉันเห็นภาพของพระองค์ ฉันรู้สึกตื้นตันใจและระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงใกล้ชิด
กับคนไทย ทุกงานที่ทรงทาล้วนทาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และปากท้องของชาวไร่ชาวนา แต่สาหรับ
ฉันแล้วพระองค์เปรียบประดุจ “เทวดา” องค์หนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นได้ในโลกนี้
หมายเหตุ การตรวจอยู่ในดุลพินิจของครู

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๗๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล เป็นวิธีการตั้งประเด็นเพื่อทราบรายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ
การพูดหรือเขียนสิ่งที่ต้องการรู้จ ากการอ่ าน การฟัง การดู ควรตั้งคาถามที่ชัดเจน ตรงประเด็น เหมาะสม
มีเหตุมีผล ทาให้เกิดเจตคติที่ดี สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ทาให้ได้ความรู้
หรือข้อคิดที่นาไปเป็นประโยชน์ได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการฟังและการดู
๔. สาระการเรียนรู้
การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๓๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูเปิดคลิปวิดีโอละคร
1. นักเรียนดูคลิปวิดีโอและ - คลิปวิดีโอ
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที สั้น ๆ ให้นักเรียนดู และ
สนทนาแสดงความคิดเห็น
1. การตั้งคาถามและ
ตั้งคาถามจุดประเด็น ดังนี้
ตอบคาถามร่วมกัน
ตอบคาถามเชิงเหตุผล
2. หลักการตั้งคาถาม
2. ครูถามคาถาม ดังนี้
2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
และตอบคาถามเชิง
ครู : ในคลิปมีตัวละครกี่คน
ตามประเด็นที่ครูถาม
PPT
คาถามของ
เหตุผล
ใครบ้าง
นักเรียน
ครู : นักเรียนเห็นตัวละครใน
เรื่องกาลังทาอะไร
ครู : ทาไมจึงเป็นเช่นนั้น
ครู : ถ้าคาตอบคือ..................
นักเรียนคิดว่าควรจะตัง้ คาถาม
ว่าอย่างไร
3. ครูพูดสรุปท้ายและ
3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
เชื่อมโยงเข้าสูเ่ นื้อหาใน
บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๗๗

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2.
10 1. ครูตั้งคําถามเข้าสู่
1. นักเรียนตอบคําถาม
ขั้นสอน
นาที สาระสําคัญของเนื้อหา ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดว่าคําถามและ นักเรียน : อาจตอบได้
คําตอบที่ดี ควรมีลักษณะ
หลากหลาย ตามความเข้าใจ
อย่างไร
ของนักเรียน
2. จากนั้น ครูอธิบายหลักการ 2. นักเรียนสนทนาและ
ตั้งคําถามและการตอบคําถาม อภิปรายร่วมกันกับครู
พร้อมยกตัวอย่างคําถามคําตอบให้นักเรียนสังเกต
3.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการตั้ง
คําถามและตอบ
คําถามเชิงเหตุผลได้

3. มีมารยาทในการฟัง
และการดู

ขั้นปฏิบตั ิ

10 3. ครู : เมื่อนักเรียนเข้าใจ
นาที หลักการตั้งคําถามและตอบ
คําถามเชิงเหตุผล แล้วให้
นักเรียนพูดนําเสนอทีละกลุ่ม
4. ครูพูดสรุปเพิ่มเติม เพื่อ
ขยายความเข้าใจให้นักเรียน
5. ครูชี้แจงการทํากิจกรรมว่า
ให้นักเรียนดูวิดีโอนิทานแล้ว
แล้วฝึกตั้งคําถามและตอบ

3. นักเรียน : พูดนําเสนอ
หลักการตั้งคําถามและตอบ
คําถามเชิงเหตุ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- คําถามอยู่ในสื่อ - สังเกต
PPT
การตอบคําถาม
- ใบความรูท้ ี่ 5
และสื่อ PPT

1. ประเมิน
การตอบคําถาม
(ประเมินด้าน K)

4. นักเรียนฟังครูสรุป
5. นักเรียนฟังคําชี้แจงจากครู - คลิปนิทานเรื่อง 3. สังเกต
และรับแนวทางการทํากิจกรรม กระเช้านางสีดา มารยาทการฟัง
และการดูของ

๓๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
คาถาม
- ครูเปิดคลิปวิดีโอนิทาน
เรื่อง กระเช้านางสีดา

- นักเรียนดูคลิปวิดีโอ
นิทานเรื่อง กระเช้านางสีดา

สื่อการเรียนรู้

- ใบงานที่ 5

6. ครูให้นักเรียนตั้งคาถาม
6. นักเรียนทาใบงานที่ 5
และตอบคาถามลงในใบงานที่ การตัง้ คาถามและตอบคาถาม
5

2. ตั้งคาถามและตอบ
คาถามเชิงเหตุผลจาก
เรื่องที่ฟงั และดูได้

(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทา (นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ใบงานที่ 5 การตั้งคาถามและ ทาใบงานที่ 5 พร้อมกัน)
ตอบคาถาม)

4.

ขั้นสรุป

7. ครูนาผลงานนักเรียนของ
กลุ่มที่เสร็จเรียบร้อย มาให้
นักเรียน ต้นทาง/ปลายทางดู
ตรวจสอบร่วมกัน จากนั้นสรุป
กิจกรรม
5 1. ครูถามคาถามเพื่อสรุป
นาที ครู : การตั้งคาถามและ
การตอบคาถามมีประโยชน์ต่อ

7. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ดูผลงานของนักเรียนที่ทาเสร็จ
เรียบร้อย และตรวจสอบ
ร่วมกัน จากนั้นช่วยกันสรุป
กิจกรรม
1. นักเรียน : ทาให้สรุป
- สื่อ PPT
ใจความสาคัญได้ชัดเจน และ สรุปความรู้
ทาให้ได้ความรู้ ข้อคิดที่

การประเมิน
การเรียนรู้
นักเรียน
(ประเมินด้าน A)

2. ประเมิน
ตั้งคาถามและ
ตอบคาถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่
ฟังและดู(ประเมิน
ด้าน P)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๓๗๙
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนอย่างไรบ้าง
สามารถนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวันได้
2. จากนั้น ครูสรุปความรูเ้ ป็น 2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
แผนผังความคิดในสือ่ PPT ให้ กับครู และรับใบงานที่ 5 ตอน
นักเรียนดูอกี ครั้ง และมอบ
ที่ 2 ไปทาการบ้าน
หมายให้ไปทาการบ้าน ตอนที่
2 ในใบงานที่ 5

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอนิทานเรื่อง กระเช้านางสีดา
2. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
3. ใบงานที่ 5 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
4. สื่อ PPT เรื่อง การตัง้ คาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
5. คาถาม
6. ตัวอย่างคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 5 เรื่อง การตัง้ คาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการตัง้ คาถามและ
- สังเกตการตอบคาถาม - แบบคาถาม
ตอบคาถามเชิงเหตุผล
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิง - ตรวจใบงาน
- แบบประเมิน
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการฟังและการดู - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินพฤติกรรม
ของนักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินสมรรถนะ
๒. ความสามารถในการคิด
สาคัญของผู้เรียน
๓. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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เกณฑ์ประเมิน : การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
เกณฑ์การให้คะแนน
(4) ดีมาก
(3) ดี
(2) พอใช้
ตั้งคาถามและตอบ ตั้งคาถามและตอบ ตั้งคาถามและตอบ
คาถามตรงประเด็น คาถามตรงประเด็น คาถาม ไม่ค่อยตรง
น่าสนใจ มีเหตุผล
มีเหตุผล เชื่อมโยง ประเด็นเท่าที่ควร
สร้างสรรค์
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง กับชีวิตจริง
และสร้างสรรค์ทุกข้อ สร้างสรรค์ 3-4 ข้อ ประมาณ 1-2 ข้อ
2. การตอบคาถาม ตอบคาถามได้ถูกต้อง ตอบคาถามได้
ตอบคาถามได้
ครบถ้วน โดยตอบถูก ถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้องครบถ้วน
ครบ 5 ข้อ
โดยตอบถูกต้อง
โดยตอบถูกต้อง
ได้ 4 ข้อ
ได้เพียง 3 ข้อ
3. การอธิบาย
มีการอธิบายเหตุผล มีการอธิบายเหตุผล มีการอธิบายเหตุผล
เหตุผล
ครบ 5 ข้อ
เพียง 4 ข้อ
เพียง 3 ข้อ
4. มารยาทใน
ฟังและดูอย่างตั้งใจ ฟังและดูอย่างตั้งใจ ฟังและดูอย่างตั้งใจ
การฟัง และดู
ไม่คุยแทรกตั้งแต่ต้น แต่มีคุยแทรกบ้าง แต่มีคุยแทรก
จนจบเรื่อง
ในบางครั้ง
ประมาณ 1-2 ครั้ง
5. การตอบ
ตอบคาถามตรง
ตอบคาถามตรง
ตอบคาถามตรง
คาถาม
ประเด็นกับเนื้อเรื่อง ประเด็นกับเนื้อ
ประเด็นกับเนื้อ
ครบทัง้ 5 ข้อ
เรื่อง 4 ข้อ
เรื่อง 3 ข้อ
ประเด็น
การประเมิน
1. การตั้งคาถาม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
18-20
15-17
12-14
ต่ากว่า ๑2

(1) ควรปรับปรุง
ตั้งคาถามและตอบ
คาถามไม่ค่อย
ตรงประเด็น
และเชือ่ มโยงกับ
ชีวิตจริง ไม่ได้
ตอบคาถามได้
ถูกต้องครบถ้วน
โดยตอบถูกต้อง
เพียง 2 ข้อ
มีการอธิบายเหตุผล
เพียง 2 ข้อ
ไม่ตั้งใจฟังและดู
และมีคุยแทรก
มากกว่า 5 ครั้ง
ตอบคาถามตรง
ประเด็นกับเนื้อ
เรื่อง 2 ข้อ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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การอธิบายเหตุผล (4)

มารยาทในการฟัง
และการดู (4)

รายชื่อ

การตอบคาถาม (4)

เลขที่

การตั้งคาถาม (4)

แบบประเมินการตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนวัดและประเมินนักเรียน โดยการใส่ตวั เลขตามเกณฑ์ประเมินที่นักเรียนปฏิบัติได้
เกณฑ์การให้คะแนน

ดีมาก

ดี

รวม
คะแนน
(20)

คิดเป็น
ร้อยละ
(100)

พอใช้

ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 5 เรือ่ ง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การตั้งคาถามคืออะไร

การตั้งคาถาม เป็นการตั้ง ประเด็นหรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกั บ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิ ดจากการอ่าน การดู
การสังเกต การฟังและการดู หรือการรับรู้ แล้วตั้งคาถามเป็นข้อหรืออาจตั้งเป็นประโยค ซึ่งการตั้งคาถามที่ดี
ควรเป็นคาถามที่มีเหตุผล เพื่อให้ผู้ฟังเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

ลักษณะของคาถามเชิงเหตุผล

คาถามที่ดีควรเป็นคาถามเชิงเหตุผลและคิดวิเคราะห์ มักใช้คาว่า “เพราะเหตุใด เพราะอะไร ทาไม
อะไร อย่างไร สาเหตุใด” เพื่อ เป็นการใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็น ผล รู้จักวิเคราะห์ข้อความ และคิดหา
หลักฐานและเหตุผลมาเขียนประกอบ

หลักทั่วไปของการตั้งคาถามและตอบคาถามจากการฟัง การดู และการอ่าน
1. ก่อนตั้งคาถาม เราควรตั้งใจฟัง ตั้งใจดู หรือตั้งใจอ่าน เพื่อทาความเข้าใจกับเรื่องนั้น ๆ

2. จดบันทึกระหว่างการฟัง การดู การอ่าน ในเรื่องที่สนใจหรือมีข้อสงสัย ได้แก่ “ใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร ผลเป็นอย่างไร”
3. จับใจความหรือประเด็นสาคัญของเรื่องที่ฟัง ดู หรืออ่าน ให้ได้
4. ตั้งคาถามที่ ชัดเจนตรงประเด็นไม่กากวม ให้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ
5. ใช้ภาษาที่สุภาพ เข้าใจง่าย และใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์หรืออคติ
6. มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดหลายแง่มุม เพื่อจะได้คาถามที่หลากแนวคิด

แนวการตั้งคาถามเชิงเหตุผล

1. เริ่มจากการตั้งคาถาม “ทาไม อะไร เพราะเหตุใด”
๒. ในเรื่องกล่าวถึงอะไรบ้าง
๓. เรื่องนีม้ ีจุดประสงค์อย่างไร
๔. ข้อเท็จจริงคืออะไร และข้อคิดเห็นคืออะไร
๕. ข้อความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
๖. ข้อคิดหรือความรูท้ ี่จะนาไปใช้ประโยชน์คืออะไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ตัวอย่างคาถามเชิงเหตุผล
-

ตัวละครในเรื่องมีนิสัยอย่างไร นิสัยนั้นส่งผลต่อชีวิตเขาหรือไม่ เพราะอะไร
เพราะเหตุใดเราต้องประหยัดน้าในหน้าแล้ง
เพราะเหตุใดฝนจึงตกหนักในช่วงฤดูฝน
สาเหตุที่เราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่รถยนต์คืออะไร
ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด 19 มีอะไรบ้าง เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น

การตอบคาถามอธิบายเหตุผล

เป็นการเขียนตอบที่ต้องใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ต้องรู้จกั วิเคราะห์ข้อความ และคิดหาเหตุผล
มาเขียนประกอบ
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ใบงานที่ 5 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1

1

2

3

4

5

ให้นักเรียนตั้งคาถามและตอบคาถามจากการฟังและดูเรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 5 ข้อ
คาถาม : ............................................................................................................................................
คาตอบ : ...........................................................................................................................................
คาถาม : ............................................................................................................................................
คาตอบ : ............................................................................................................................................
คาถาม : ............................................................................................................................................
คาตอบ : ............................................................................................................................................
คาถาม : ............................................................................................................................................
คาตอบ : ............................................................................................................................................
คาถาม : ............................................................................................................................................
คาตอบ : ............................................................................................................................................

ชื่อ....................................................นามสกุล................................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
ตอนที่ 2
๑.
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ให้นักเรียนอ่านเรื่อง แล้วเขียนตอบสั้น ๆ อธิบายเหตุผลจากเรื่อง
ฉันมีสี่ขา
ชอบกินปลาทู

เที่ยวหาจับหนู
แสนรู้ปราดเปรียว

คาถาม : เรื่องนี้กล่าวถึงอะไร
คาตอบ : ………………………………………………………………………………………………………………….......................
คาถาม : ถ้านักเรียนเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน
คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………………................................
๒.

มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท
จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

คาถาม : บทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดอะไร
คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………………................................
คาถาม : เพราะเหตุใดเราจึงต้องปฏิบัติตามข้อคิดนี้
คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………………................................
.......................................................................................................................................................................
๓.

กล้าอยู่กับแม่เพียงลาพัง แม่ทานาเพื่อส่งกล้าเรียนหนังสือ วันหนึ่งแม่ลม้ ป่วยไม่มีเงินส่งเสียกล้า
เรียนต่อได้ กล้าจึงขาดเรียนบ่อยเพราะต้องทางานพิเศษและดูแลแม่ เมื่อครูทราบเรื่องก็เห็นใจจึง
เสนอเรื่องให้โรงเรียนมอบทุนการศึกษาให้กล้าเรียนต่อจนจบ กล้าตั้ งใจเรียนและสอบได้คะแนน
สูงสุดกระทรวงศึกษาธิการมอบทุนเรียนดีมีคุณธรรมให้กล้าได้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
คาถาม : การที่แม่ป่วย ส่งผลอย่างไรต่อชีวิตกล้า
คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………………...................................
คาถาม : ใครมอบทุนการศึกษาให้กล้า เพราะเหตุใด
คาตอบ : …………………………………………………………………………………………………………...................................
........................................................................................................................................................................
คาถาม : นิสัยของกล้าเป็นอย่างไร และส่งผลต่อชีวิตในอนาคตของกล้าอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………...................................................
.........................................................................................................................................................................

ชื่อ....................................................นามสกุล................................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 5 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนตั้งคาถามและตอบคาถามจากการฟังและดูเรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 5 ข้อ
ตัวอย่างแนวการตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่อง กระเช้าสีดา
คาถาม :

เพราะอะไรพรายน้าจึงชอบใจขันทองเป็นยิ่งนัก

คาตอบ :

เพราะขันทองมีใจโอบอ้อมอารีและมีความสุจริต

คาถาม :

ทาไมพรายน้าจึงปรากฏตัวให้ขันทองเห็น

คาตอบ :

เพราะขันทองเป็นเด็กดี มีวัฒนธรรมที่ดี ประพฤติตนสุภาพ และมีวินัยในตนเอง

คาถาม :

เพราะเหตุใด ขันทองจึงไม่ขโมยกระเช้าของพรายน้ามาเล่น

คาตอบ :

เพราะมีความซื่อสัตย์ ไม่ใช่ของของตนจึงไม่หยิบฉวยมาเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

คาถาม :

ถ้าไม่ใช่ของของเรา เราจะหยิบมาเล่นได้หรือไม่ เพราะอะไร

คาตอบ :

ไม่ได้ เพราะเป็นการเสียมารยาท และยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

คาถาม :

นักเรียนคิดว่าเรื่อง กระเช้าสีดา ให้ข้อคิดที่ดีหรือไม่ อย่างไร

คาตอบ :

ให้ข้อคิดที่ดี เพราะสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้องและมีความสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วเขียนตอบสั้น ๆ อธิบายเหตุผลจากเรื่อง
๑.

ฉันมีสี่ขา เที่ยวหาจับหนู
ชอบกินปลาทู แสนรูป้ ราดเปรียว
คาถาม :
คาตอบ :
คาถาม :
คาตอบ :

มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท
จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง

๒.
คาถาม :
คาตอบ :
คาถาม :
คาตอบ :
๓.

เรื่องนี้กล่าวถึงอะไร
แมว และชีวิตของแมว
ถ้านักเรียนเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อนักเรียน
หนูในบ้านน้อยลง
อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

บทร้อยกรองนี้ให้ข้อคิดอะไร
การประหยัดและรู้จักการใช้เงิน
เพราะเหตุใดเราจึงต้องปฏิบัติตามข้อคิดนี้
เพราะทาให้เรารู้จักการเก็บออมเงิน ใช้เงินอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย

กล้าอยู่กับแม่เพียงลาพัง แม่ทานาเพื่อส่งกล้าเรียนหนังสือ วันหนึ่งแม่ล้มป่วยไม่มีเงินส่งเสีย
กล้าเรียนต่อได้ กล้าจึงขาดเรียนบ่อยเพราะต้องทางานพิเศษและดูแลแม่ เมื่อครูทราบเรื่องก็เห็น
ใจ จึงเสนอเรื่องให้โรงเรียนมอบทุ นการศึกษาให้กล้าเรียนต่อจนจบ กล้าตั้งใจเรียนและสอบได้
คะแนนสูงสุด กระทรวงศึกษาธิการมอบทุนเรียนดีมีคุณธรรมให้กล้าได้เรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
คาถาม : การที่แม่ป่วย ส่งผลอย่างไรต่อชีวิตกล้า
คาตอบ : กล้าต้องทางานพิเศษและดูแลแม่
คาถาม : ใครมอบทุนการศึกษาให้กล้า เพราะเหตุใด
คาตอบ : กระทรวงศึกษาธิการ เพราะกล้ายากจน เรียนดีและมีความประพฤติดี
คาถาม : นิสัยของกล้าเป็นอย่างไร และส่งผลต่อชีวิตในอนาคตของกล้าอย่างไร
กล้าเป็นคนที่มีความมานะอดทนและขยัน นิสัยนี้จะส่งผลให้เขามีความก้าวหน้าใน
การงานเพราะสู้กบั ปัญหาไม่ท้อแท้

๓๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ความคิดเห็น และความรู้สึก จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เป็นการพูดแสดงความรู้สึก หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล โดยผู้พูดต้องเรียงลาดับเรื่องราว เหตุการณ์ ให้สอดคล้องกับเรื่องที่พู ด ด้วยการใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัดและมีความหมายชัดเจนสร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
พูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๔. สาระการเรียนรู้
การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๙๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จํานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น จํานวน 1 ชั่วโมง
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
5
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
นาที
1. การพูดแสดง
ความรู้สึกและ
ความคิดเห็น
2. หลักการพูดแสดง
ความรู้สึกและ
ความคิดเห็น

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ครูเปิดคลิปวิดีโอ เรื่อง ฮีโร่ 1. นักเรียนดูคลิปวิดีโอ เรื่อง - คลิปวิดีโอเรื่อง
ในดวงใจ ให้นกั เรียนดู
ฮีโร่ในดวงใจ แล้วแสดง
ฮีโร่ในดวงใจ
ความคิดเห็นร่วมกัน
ครูตั้งคําถาม ดังนี้
นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม
- คลิปนีม้ ีใครเป็นฮีโร่ในดวงใจ โดยตอบตามความรู้สึกและ
สิ่งที่เห็นในคลิปวิดีโอ
- ฮีโร่ตามความคิดของ
นักเรียนคืออะไร
- ฮีโรที่นักเรียนรู้จักมีใครบ้าง
- ถ้าทุกคนในโลกนี้เป็นฮีโร่
ทั้งหมด นักเรียนคิดว่าโลก
ของเราจะเป็นอย่างไร

การประเมิน
การเรียนรู้

- คําถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
PPT
คําถามของ
นักเรียน

2. ครูถามคําถามเข้าสู่บทเรียน 2. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม - คําถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
นักเรียน : อาจตอบได้
PPT
คําถามของ
ดังนี้
นักเรียน
ครู : นักเรียนคิดว่าความรู้สึก หลากหลายคําตอบ
คืออะไร และความคิดเห็นคือ
อะไร

๓๙๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูพูดสรุปท้ายและเชื่อมโยง 3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
เข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน

20 1. ครูถามคําถามเข้าสู่
นาที สาระสําคัญของเนื้อหา ดังนี้
ครู : ถ้าเราต้องการพูดแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมี
หลักการอย่างไร
2. ครูให้นกั เรียนศึกษา
ใบความรู้ที่ 6 แล้วร่วมกัน
อภิปรายความรู้ภายในกลุ่ม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการพูด
แสดงความรู้สกึ และ
ความคิดเห็นได้

3. ครูถามคําถาม อีกครั้ง
ครู : นักเรียนเข้าใจหลักการ
พูดแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นดีหรือไม่
4. จากนั้นครูพดู สรุปเพิ่มเติม
เพื่อขยายความเข้าใจให้นักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. นักเรียนตอบคําถาม
นักเรียน : อาจตอบได้
- คําถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
หลากหลาย ตามความเข้าใจ PPT
คําถามของ
นักเรียน
ของนักเรียน
2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย - ใบความรูท้ ี่ 6
สร้างข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการ
พูดแสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็น โดยศึกษาจาก
ใบความรู้ที่ 5
3. นักเรียนตอบคําถาม/พูด คําถามอยู่ในสือ่
PPT
นําเสนอ
นักเรียน : พูดนําเสนอ
หลักการพูดแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น
4. นักเรียนฟังครูสรุป

1. ประเมิน
การตอบคําถาม

3. สังเกต
มารยาทของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๓๙๓

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. 3. มีมารยาทในการฟัง
ขั้นปฏิบัติ
20 5. ครูชี้แจงการทากิจกรรมว่า 5. นักเรียนฟังคาชี้แจงจาก - คลิปวิดีโอไทย
การดู และการพูด
นาที ให้นักเรียนดูวิดีโอนิทานแล้ว ครู และรับแนวทางการทา ประกันชีวิตเรื่อง
ออกมาพูดแสดงความคิดเห็น กิจกรรม
พ่อลูกสู้ชีวิต
เกี่ยวกับวิดีโอ
- ครูเปิดคลิปวิดีโอไทย
- นักเรียนดูคลิปวิดีโอไทย
ประกันชีวิตเรื่อง พ่อลูกสู้ชีวิต ประกันชีวิตเรื่อง พ่อลูกสู้ชีวิต
2. พูดแสดงความรูส้ ึก
และความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงั และดูได้

6. จากนั้น ครูให้นักเรียนฝึก
เขียนบทร่างการพูดแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น
เป็นกระบวนการกลุ่ม

6. นักเรียนทาใบงานที่ 5

(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทา
กิจกรรมการพูดแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น)

(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง ทา
กิจกรรมการพูดแสดงความรู้สกึ
และความคิดเห็นพร้อมกัน)

7. ครูจับฉลาก ประมาณ 2
กลุ่มให้ออกมาพูดแสดง
ความรู้และความคิดเห็นจาก
วิดโี อที่ดูและฟัง จากนั้นสรุป
กิจกรรม

7. นักเรียนต้นทาง/
ปลายทางดูตัวแทนเพื่อนที่
ออกมาพูดแสดงความรู้และ
ความคิดเห็นจากวิดโี อที่ดู
และฟัง จากนั้นสรุปกิจกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้
นักเรียน

2. ประเมิน
การพูดแสดง
ความรู้สึกและ
ความคิดเห็น

๓๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4.
ขั้นสรุป
5 1. ครูถามคาถามเพื่อสรุป
1. นักเรียนตอบคาถามเพื่อ - สื่อ PPT
นาที ครู : การพูดแสดงความรู้และ สรุป
สรุปความรู้
ความคิดเห็น นักเรียนจะต้อง นักเรียน : จะต้องพิจารณา - คาถาม
ทาอย่างไรบ้าง เพื่อให้การพูด ให้รอบคอบก่อนพูด เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับ
มีประสิทธิภาพ
ผู้อื่น และควรเรียงลาดับตาม
ความสาคัญ สรุปความให้
ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ฟงั เกิด
ความเข้าใจ และมีมารยาท
ในการพูด

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอเรื่อง ฮีโร่ในดวงใจ
2. คลิปวิดีโอไทยประกันชีวิตเรื่อง พ่อลูกสู้ชีวิต
3. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็น
4. ใบงานที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
5. สื่อ PPT เรื่อง การพูดแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และดู
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการพูดแสดง
- สังเกตการตอบคาถาม - คาถาม
ความรู้สึกและความคิดเห็น
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- พูดแสดงความรู้สึกและความ - ประเมินการพูดแสดง - แบบประเมินการพูด
คิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
ความรู้สึกและความ
แสดงความรูส้ ึกและความ
คิดเห็น
คิดเห็น
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการฟัง การดู
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
และการพูด
นักเรียน
นักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

ประเด็น
การประเมิน
1. การพูดแสดง
ความรู้สึก

2. การพูดแสดง
ความคิดเห็น

3. การใช้ภาษา

๔ (ดีมาก)
พูดแสดงความรูส้ ึก
ได้สัมพันธ์กับเรื่อง
แสดงเหตุผลและ
ยกตัวอย่าง
ประกอบชัดเจน
พูดแสดงความ
คิดเห็นได้สัมพันธ์
กับเรือ่ งแสดงเหตุผล
และยกตัวอย่าง
ประกอบชัดเจน
ใช้ภาษาในการพูด
ได้ถูกต้องเหมาะสม
ฟังเข้าใจง่าย ใช้
ภาษาแบบแผนใน
การพูดที่ดี

4. ตรงต่อเวลา

พูดครบ 5 นาที

5. บุคลิกภาพ

มีท่าทางที่เหมาะสม
ประกอบการพูด

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
พูดแสดงความรูส้ ึก พูดแสดงความรูส้ ึก
ได้สัมพันธ์กับเรื่อง ได้สัมพันธ์กับเรื่อง
แสดงเหตุผลและ แสดงเหตุผลและ
ยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง
ประกอบเป็นส่วน ประกอบเพียง
ใหญ่
เล็กน้อย
พูดแสดงความ
พูดแสดงความ
คิดเห็นได้สัมพันธ์ คิดเห็นได้สัมพันธ์
กับเรือ่ งแสดงเหตุผล กับเรือ่ งแสดงเหตุผล
และยกตัวอย่าง
และยกตัวอย่าง
ประกอบได้ดี
ประกอบได้เล็กน้อย
ใช้ภาษาในการพูด ใช้ภาษาในการพูด
ได้ถูกต้องเหมาะสม ได้เหมาะสม ฟัง
ฟังเข้าใจง่าย ใช้
เข้าใจง่าย ใช้ภาษา
ภาษาแบบแผนใน แบบแผนเป็น
การพูดเป็นส่วน
บางส่วน
ใหญ่
ใช้เวลาในการพูด ใช้เวลาในการพูด
4 นาที
3 นาที
มีท่าทางประกอบ มีท่าทางประกอบ
การพูดเป็นส่วนใหญ่ การพูดบ้างเล็กน้อย
ช่วงคะแนน
18-20
15-17
12-14
ต่ากว่า ๑2

๑ (ปรับปรุง)
พูดแสดงความรูส้ ึก
ไม่ค่อยสัมพันธ์กบั
เรื่องมากนัก
ยกตัวอย่างได้น้อย
มาก
พูดแสดงความ
คิดเห็นไม่ค่อย
สัมพันธ์กบั เรื่อง
มากนัก ยกตัวอย่าง
ได้น้อยมาก
ใช้ภาษาในการพูด
ได้เหมาะสม แต่
อาจไม่เข้าใจบ้างใน
บางครัง้
ใช้เวลาในการพูด
ไม่ถึง 2 นาที
ไม่มีท่าทางประกอบ
การพูดเลย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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แบบประเมินการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
คาชี้แจง ให้ครูประเมินการวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนด
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ใบความรู้ที่ 6 เรือ่ ง การพูดแสดงความรู้สกึ และความคิดเห็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การพูดแสดงความรู้สึก

การพูดแสดงความรู้สึก เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้รับรู้โดยการพูด ซึ่ง
สะท้อนจากความรู้สึกที่ได้พบเห็นภาพ เหตุการณ์ สถานที่ หรือสิ่งของต่าง ๆ ด้วยการพูดให้ผู้อื่นฟัง

การพูดแสดงความคิดเห็น

การพูดแสดงความคิดเห็น เป็นการพูดขยายความจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอธิบายหรือแสดง
ความคิดเห็นประกอบเรื่องนั้นอย่างมีเหตุผล
ดั ง นั้ น การพู ด แสดงความรู้ สึ ก และความคิ ด เห็ น จึ ง เป็ น การพู ด แสดงความรู้ สึ ก และ
ความคิดเห็นต่ อเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง ควรพิ จ ารณาอย่างรอบคอบ ผู้พูดจะต้องตรวจสอบข้อเท็ จจริงว่า
ถูกต้องหรือไม่ แล้วพูดให้กระจ่างชัด โดยใช้เหตุผลประกอบหรือ มีหลักฐานอ้างอิง และมีมารยาทใน
การพูด

หลักการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

1. ศึกษาเรื่องที่สนใจจะพูดให้เข้าใจ ชัดเจน แจ่มแจ้ง
2. กล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อน แล้วจึงกล่าวความรู้สึกหรือความคิดเห็น โดยใช้เหตุผล
หรือหลักฐานประกอบ
3. ควรพูดในเชิงสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอแนะ
4. มีมารยาทในการพูด พูดด้วยภาษาที่สุภาพ ไม่ใช้ถ้อยคารุนแรง
5. ควรเขียนแบบร่างก่อนพูด แล้วตรวจสอบปรับปรุงสานวนภาษาให้ถูกต้อง

มารยาทในการพูด

๑. พูดจาไพเราะ
๒. ไม่แย่งกันพูด
๓. พูดด้วยคาสุภาพไม่หยาบคาย
๔. พูดด้วยน้าเสียงที่ไพเราะนุม่ นวล
๕. ไม่พูดแทรกจังหวะผู้อื่น
๖. พูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
๗. ใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะ ไม่เสียงเบาหรือดังเกินไป
๘. ไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

จากการดูภาพเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในชุมชน
ตัวอย่างที่ ๑ การพูดแสดงความรู้ (การปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน)
การปลูกต้นไม้ ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ ต้นไม้ช่วยปล่อยไอน้าสู่บรรยากาศและเพิ่มความชื้น
ต้นไม้ช่วยปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด เป็นการช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของโลกได้ เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น ช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม่ตัดไม้ทาลายป่า ไม่ใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าภาวะโลก
ร้อนทาให้เกิดผลร้ายต่าง ๆ ต่อโลกของเรา เช่นการเกิดพายุที่แรงขึ้น ดินถล่ม น้าท่วม ไฟไหม้ป่าทาให้สัตว์บาง
ชนิดเริ่มสูญพันธุ์อีกด้วย
ตัวอย่างที่ ๒ การพูดแสดงความรู้สึก (ความสามัคคี)
ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจาตัวของคนไทย ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เพราะคนไทยรู้ว่า ถ้าคน
ในชุมชนมีความสามัคคี ย่อมมีกาลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการทางาน
ตัวอย่างที่ ๓ การพูดแสดงความคิดเห็น (การมีส่วนร่วมในการรักษาป่า)
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญ แต่ทุกวันนี้ผืนป่าทั่วโลกเหลือน้อยเต็มที จนถึงขนาดมี
คนพูดว่า ทุกวินาทีจะมีต้นไม้หายไปจากโลกของเรา 1 พื้นที่สนามฟุตบอล ประเทศไทยมี การทาลายป่าสูง
หากไม่ ห าแนวทางป้อ งกั น หยุดยั้ง และอนุรัก ษ์ป่ าไว้ เชื่อว่าอนาคตประเทศไทยคงจะไม่ มี ป่ าหลงเหลื อ
การปลูกต้นไม้วันละต้นเสมือนการเสริมมงคลแก่ชีวิต ถ้าปลูกแล้วงอกงามบ่งบอกว่าชีวิตจะเจริญรุ่ง เรือง
(วิภา ตัณฑุลพงษ์. ๒๕๕๖. เอกสารนิเทศการศึกษา แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเขียน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ตัวอย่าง การเขียนแบบร่างการพูดแสดงความรู้
ความคิดเห็น และความรูส้ ึก จากรูปภาพทีก่ าหนดให้

(ภาพ : สื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ)
บทพูดแสดงความรู้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ลาดับที่ 9 ในราชวงศ์จักรี ทรงขึ้นครองราชย์
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ทรงก่อตั้งโครงการตามแนวพระราชดาริเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตที่ดี
บทพูดแสดงความคิดเห็น
พระองค์ ท รงเหน็ ด เหนื่ อ ยและทรงงานอย่ างล าบากตรากตร าเป็ น อย่า งยิ่ง ทรงช่ วยเหลื อ
ประชาชนของพระองค์ทุกหมู่เหล่า โดยไม่แบ่งแยกรวยจน และยังทรงมีพระราชหฤทัยที่ เปี่ยมล้นด้วย
ความดี
บทพูดแสดงความรู้สึก
ฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงรักและห่วงใย
ประชาชนเสมือนลูกของพระองค์เอง ฉันรักและเคารพเทิดทูนสรรเสริญพระองค์ยิ่ง

402

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ ังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนบทพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากการฟังและดูโฆษณา
เรื่อง พ่อลูกสู้ชีวิต ตามรูปแบบที่กาหนดให้ แล้วออกมาพูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน

แหล่งที่มาของรูปภาพ : www.youtube.com ไทยประกันชีวิต Life purpose.
แบบร่างการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

ชื่อ.....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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แนวคาตอบใบงานที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนบทพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากการฟังและดูโฆษณา
เรื่อง พ่อลูกสู้ชีวิต ตามรูปแบบทีก่ าหนดให้ แล้วออกมาพูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน

แหล่งที่มาของรูปภาพ : www.youtube.com ไทยประกันชีวิต Life purpose.
แนวการเขียนแบบร่างการพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น ครั้งแรกที่ดูวิดีโอนี้
ทาให้รู้สึกสงสารพ่อลูกทั้งสอง เพราะเขามีชีวิตที่ลาบาก ต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเอาชีวิตรอด
ในสังคมที่ เต็มไปด้วยการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดในการดาเนินชีวิต และรู้สึกสงสารผู้คนบนโลกใบนี้
ที่ มี ชี วิ ต ล าบาก และในตอนหลั ง รู้ สึ ก ภู มิ ใจในความเข้ ม แข็ ง ของพ่ อ ที่ สู้ ชี วิต และด ารงชี วิ ต ด้ ว ย
ความพอเพียงจนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ การมีชีวิตที่ลาบาก เปรียบเสมือนการตกอยู่ใน
ห้วงเหวแห่งความเป็นความตาย เพราะถ้าไม่มีเงิน ไม่มีอาหาร ก็จะทาให้ชีวิตขาดความสุข แต่เมื่อไหร่
ที่ใจเราสู้และ ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก มีสติตั้งมั่นในการใช้ชีวิต ชีวิตเราก็อาจจะพบกับความสุขที่
แท้ จ ริง ได้ เหมื อ นดั่ง เช่น พ่ อ ลูก คู่นี้ ที่ มี ใจเข้ ม แข็ง เอาชนะอุป สรรค และสามารถดารงชีวิตด้ วย
ความพอเพียงได้อย่างมีความสุข

๔๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คาเชื่อม ประสานความหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
คาเชื่อม เป็นคาที่ใช้เชื่อมคา วลี ประโยคหรือข้อความให้ต่อเนื่องกัน ต้องเลือกใช้คาให้ถูกต้องตาม
ชนิดและหน้าที่ของคา เพื่อให้มีความสัมพันธ์กันและสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมาย ลักษณะ และหน้าที่ของคาเชื่อมได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
จาแนกชนิดของคาเชื่อมได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาความรู้เรื่องคาเชื่อมไปใช้สื่อสารได้ถูกต้อง
๔. สาระการเรียนรู้
คาเชื่อม (ความหมาย ชนิด และหน้าที่ของคาเชื่อม)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๐๕
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คาเชื่อม ประสานความหมาย จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
5 1. ครูยกตัวอย่างประโยคให้ 1. นักเรียนอ่านประโยคที่ครู - แถบประโยค
1. ความหมาย ชนิด
นาที นักเรียนพิจารณา ดังนี้
ยกมาให้ แล้วแสดง
คาเชื่อม และหน้าที่
ความคิดเห็น
ของคาเชื่อม
1. พอใจและพอเพียงอ่านหนังสือ 1. พอใจและพอเพียงอ่านหนังสือ
2. การวิเคราะห์
คาเชื่อมในประโยค
2. เธอจะกินข้าวหรือกินผลไม้ดีจ๊ะ 2. เธอจะกินข้าวหรือกินผลไม้ดีจ๊ะ
3. เพราะฝนตกหนักจึงทาให้
น้าท่วม

การประเมิน
การเรียนรู้

3. เพราะฝนตกหนักจึงทาให้
น้าท่วม

2. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้ - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน : เห็นคาที่ทาตัวหนา PPT
นักเรียน
และขีดเส้นใต้
นักเรียน : อาจตอบได้
หลากหลายตามความเข้าใจ
และประสบการณ์
3. ครูพดู สรุปท้ายและเชื่อมโยง 3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
เข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน
2. ครูตั้งคาถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนสังเกตเห็นสิง่ ใด
ในประโยคข้างต้น
ครู : นักเรียนคิดว่าคาที่ขีดเส้น
ใต้ ทาหน้าที่อะไรในประโยค

๔๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2.
ขั้นสอน
25 1. ครูตั้งคาถามเข้าสู่
1. นักเรียนร่วมกันตอบ
นาที สาระสาคัญของเนื้อหา ดังนี้ คาถาม
ครู : นักเรียนรู้จักคาเชื่อม
นักเรียน : อาจตอบได้หลาก
หรือไม่ อย่างไร
หลาย ตามความเข้าใจของ
นักเรียน
ครู : คาเชื่อมใช้ทาอะไร
2. นักเรียนฟังครูอธิบายและ
2. ครูนาประโยคในข้อที่ 1
“พอใจและพอเพียงอ่านหนังสือ” สนทนาร่วมกันกับครู
มาสนทนากับนักเรียน โดยครู
แยกเป็น 2 ประโยค ได้แก่
- พอใจอ่านหนังสือ
- พอเพียงอ่านหนังสือ
และนาคาว่า “และ” ออกมา
จากประโยคดังกล่าว
3. ครูอธิบายว่า ถ้านาประโยค
ทั้ง 2 มารวมกัน โดยใช้คาว่า
“และ” เชื่อมตรงกลางจะได้ว่า
“พอใจอ่านหนังสือและ
พอเพียงอ่านหนังสือ” แต่จะ
ทาให้ประโยคนั้นยาวเกินไป

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
PPT
คาถามของ
นักเรียน
- แถบประโยค

3. นักเรียนร่วมกันคิดและ
- แถบประโยค
แสดงความคิดเห็นว่าจะตัด
ส่วนใดออก
- นักเรียนอาจสังเกตเห็นส่วน
ที่ซ้ากันคือ “อ่านหนังสือ”
ดังนั้น เราต้องตัดคาว่า “อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมาย
ลักษณะ และหน้าที่
ของคําเชื่อมได้

๔๐๗
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
หนังสือ”
ครูจึงถามนักเรียนว่า : เรา
สามารถตัดส่วนที่ซ้ํากันออกได้ ทิ้ง ไม่ต้องเขียนซ้ําสองรอบ ซึ่ง
หรือไม่ อย่างไร โดยให้
จะได้ว่า
นักเรียนคิดเองว่าจะตัดส่วนใด “พอใจและพอเพียงอ่านหนังสือ”
ออก
เป็นประโยคที่กระชับ เข้าใจง่าย
4. ครูตั้งคําถามย้ําอีกครั้งว่า 4. นักเรียนตอบคําถาม โดย
ครู : นักเรียนรู้จักคําเชื่อหรือไม่ ตอบตามความเข้าใจที่ครูได้
อธิบายข้างต้น
อย่างไร ใครอธิบายได้บ้าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- คําถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
คําถาม
PPT

5. ครูเริ่มอธิบายเนื้อหาใน
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
- ความหมายของคําเชื่อม
- ชนิดของคําเชื่อม
- หน้าที่ของคําเชื่อม

5. นักเรียนฟังครูอธิบาย
เนื้อหาและร่วมสนทนา
วิเคราะห์ อภิปรายเนื้อหา
ร่วมกันกับครู

- สื่อ PPT
ใบความรู้ที่ 7

6. ครูสอบถามข้อสงสัยของ
นักเรียน
ครู : นักเรียนคนใดมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับคําเชื่อมหรือไม่
อย่างไร

6. นักเรียนตอบคําถามตาม
ความเข้าใจและสรุปหลักการ
ร่วมกัน

- คําถาม

1. ประเมิน
การตอบคําถาม

๔๐๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
7. ครูพานักเรียนเล่นเกม “พา 7. นักเรียนเล่มเกมพาลูกไก่ไป - เกมพาลูกไก่ไป
หาแม่ไก่
ลูกไก่ไปหาแม่ไก่” โดยกําหนด หาแม่ไก่
คําเชื่อมที่ครูกําหนดให้เป็น
ลูกไก่ และกําหนดให้ประโยค
เป็นแม่ไก่
เช่น
กําหนดเป็น “ลูกไก่”
และ , แต่ , หรือ

การประเมิน
การเรียนรู้

กําหนดประโยค “เป็นแม่ไก่”
1. แม่กินขนม......ผลไม้พร้อมกัน
2. พี่จะดูหนัง.......น้องจะดูการ์ตูน
3. เธอจะกินข้าว.......หรือกินของหวานก่อนดี
3.

2. จําแนกชนิด
ของคําเชื่อมได้
3. นําความรู้เรื่อง
คําเชื่อมไปใช้สื่อสารได้
ถูกต้อง

ขั้นปฏิบตั ิ

15 8. ครูชี้แจงการทําใบงาน แล้ว 8. นักเรียนทําใบงานที่ 7
นาที ให้นักเรียนทําใบงานที่ 7
พร้อมกัน
(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทํา
ใบงานที่ 7 คําเชื่อมประสาน
ความหมาย)

(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ทําใบงานที่ 7 พร้อมกัน)

9. ครูเฉลยใบงานที่ 7
นักเรียนตรวจสอบร่วมกัน
จากนั้นสรุปกิจกรรม

9. นักเรียนดูเฉลยและตรวจ
ใบงานไปพร้อมกัน จากนั้น
สรุปกิจกรรม

2. ประเมิน
การจําแนกชนิด
ของคําเชื่อม
3. สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๐๙

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4.
ขั้นสรุป
5 1. ครูถามคาถามเพื่อสรุป
1. นักเรียนตอบคาถามเพื่อ - สื่อ PPT
นาที ครู : การเรียนรูเ้ รื่อง คาเชื่อม สรุปนักเรียน : ช่วยให้เลือกใช้ สรุปความรู้
คาและภาษาได้ถูกต้อง
มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
- คาถาม
เหมาะสม และทาให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ
ครู : นักเรียนจะนาเรื่อง
คาเชื่อมไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างไรบ้าง

นักเรียน : ไปใช้ประโยชน์ใน
การเขียนเรียงความ และ
การเขียนเรื่องต่าง ๆ

การประเมิน
การเรียนรู้

410

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรคาเชื่อม/แถบประโยคที่มีคาเชื่อม
2. ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง คาเชื่อมประสานความหมาย
3. ใบงานที่ 7 เรื่อง คาเชื่อมประสานความหมาย
4. สื่อ PPT เรื่อง คาเชื่อมประสานความหมาย
5. เกมพาลูกไก่ไปหาแม่ไก่
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 7 เรื่อง คาเชื่อมประสานความหมาย
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมาย ลักษณะ
- พิจารณาการตอบ
และหน้าที่ของคาเชื่อม
คาถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- จาแนกชนิดของคาเชื่อม
- ประเมินการจาแนก
ชนิดของคาเชื่อม/ตรวจ
ใบงาน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- ใฝ่เรียนรู้และมุง่ มั่นในการ
- สังเกตพฤติกรรม
ทางาน
นักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการจาแนก ร้อยละ ๖๐
ชนิดของคาเชื่อม
ขึน้ ไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานเรื่อง คาเชื่อมประสานความหมาย
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
1. บอกความหมาย บอกความหมาย
ลักษณะ และ
ของคาเชื่อมได้
หน้าที่ของคาเชื่อม ถูกต้อง ทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมาย
คาเชื่อมได้ถูกต้อง คาเชื่อมได้ถูกต้อง ของคาเชื่อมได้
๓ คา
๒ คา
ถูกต้อง ๑ คา

2. การจาแนก
ชนิดและหน้าที่
ของคาเชื่อมใน
ประโยค

จาแนกชนิดและ
หน้าที่ของคาเชื่อม
ในประโยคได้ถูกต้อง
๗-๘ ประโยค

จาแนกชนิดและ
หน้าที่ของคาเชื่อม
ในประโยคได้ถูกต้อง
ทั้งหมด

3. ความเรียบร้อย ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต
4. ตรงต่อเวลา

ส่งงานตรงเวลา

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย
ส่งช้าเกิน 5 นาที

5. ความถูกต้อง
ของงาน

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
18-20
15-17
12-14
ต่ากว่า ๑2

จาแนกชนิดและ
หน้าที่ของคาเชื่อม
ในประโยคได้ถูกต้อง
5-๖ ประโยค

จาแนกชนิดและ
หน้าที่ของคา
เชื่อมในประโยค
ได้ถูกต้อง 1-4
ประโยค
ผลงานมีความเป็น ผลงานส่วนใหญ่
ระเบียบแต่มี
ไม่เป็นระเบียบ
ข้อบกพร่องบางส่วน และมีข้อ
บกพร่องมาก
ส่งช้าเกิน 10 นาที ส่งช้าเกิน 15
นาที
เนื้อหาสาระของ
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น ผลงานไม่ถูกต้อง
บางประเด็น
เป็นส่วนใหญ่
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แบบประเมินการทาใบงานเรื่อง คาเชื่อมประสานความหมาย
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินการผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องทีก่ าหนดให้

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 7 เรือ่ ง คาเชื่อมประสานความหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คาเชื่อม ประสานความหมาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของคาเชื่อม
คาเชื่อม คือ คาที่ใช้เชื่อมคา วลี ประโยค หรือข้อความเข้าด้วยกัน ให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อให้
มีใจความสมบูรณ์และสละสลวยมากขึ้น

ชนิดของคาเชื่อม

คาเชื่อมมีทงั้ หมด 4 ชนิด ได้แก่
1. คล้อยตามกัน
2. ขัดแย้งกัน
3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
4. เป็นเหตุเป็นผลกัน
๑. คาเชื่อมที่เชื่อมใจความคล้อยตามกัน ได้แก่คาว่า “กับ และ ก็ เมื่อ...ก็ พอ...ก็”
ตัวอย่างเช่น
- พอแม่กลับถึงบ้านก็ไปอาบน้าทันที
- น้องกับพี่เดินทางไปโรงเรียนด้วยกัน
- พ่อและแม่เดินทางไปเที่ยวเชียงราย
- เมื่อเธอไม่มาก็แล้วแต่เขา
- ทั้งหมดตรงและเดินอย่างเป็นระเบียบ
๒. คาเชื่อมที่เชื่อมใจความขัดแย้งกัน ได้แก่คาว่า “แต่ แต่ทว่า ถึง...ก็ แม้...ก็”
ตัวอย่างเช่น
- พี่ดูการ์ตูนแต่น้องดูภาพยนตร์
- ณิชาจะกินผักแต่แพรวจะกินผลไม้
- ถึงเขาจะยากจนแต่เขาก็มีความสุข
- เขาวิ่งเร็วมากแต่ทว่าไม่เหนื่อยเลย
- แม้งานจะยากก็ไม่ใช่อุปสรรคสาหรับเขา
3. คาเชื่อมที่เชื่อมใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่คาว่า หรือ มิฉะนั้น ไม่เช่นนั้น
ตัวอย่างเช่น
- พี่จะกินผักหรือเธอจะไปกินผลไม้
- น้องจะกินข้าวหรือจะดูการ์ตูน
- เธอจะดูโทรทัศน์หรือจะฟังฉันพูด
- เราควรออกกาลังกายมิฉะนั้นจะไม่แข็งแรง
- เราต้องตัง้ ใจเรียนไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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4. คาเชื่อมที่เชื่อมใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่คาว่า “ดังนั้น เพราะฉะนั้น เพราะ...
จึง ดังนั้น ดังนั้น...จึง จึง ด้วย เหตุเพราะ ฉะนั้น
ตัวอย่างเช่น
- เพราะเขาขยันอ่านหนังสือเขาจึงสอบผ่าน - เขาเกียจคร้านจึงสอบตก
- มานะเป็นคนดีดังนั้นเพื่อนจึงรักเขา
- แม่เลี้ยงดูมาเพราะฉะนั้นเราควรบูชาแม่
- พ่อแม่ทางานหนักเพราะต้องเลี้ยงดูลูก

เชื่อมประโยคกับประโยค

หน้าที่ของคาเชื่อม

เชื่อมคากับคา หรือกลุ่มคา

เชื่อมข้อความหรือข้อความ
หน้าที่ของคาเชื่อม คือ การที่คาเชื่อมทาหน้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่งกับคา กลุ่มคา ประโยค หรือข้อความ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้มีความหมายชัดเจนขึ้น
1. เชื่อมประโยคกับประโยค เช่น
- เขามีเงินจานวนมากแต่เขาก็หาความสุขไม่ได้
- พ่อแม่ทางานหนักเพื่อส่งเสียให้ลูก ๆ ได้เรียนหนังสือ
- ฉันอยากได้กระเป๋าทีร่ าคาถูกและใช้งานได้ดี
- แม่เดินทางไปเที่ยวทะเลและร่วมงานสังสรรค์กับเพื่อน ๆ
๒. เชื่อมคากับคา หรือกลุ่มคา เช่น
- ถ้าตั้งใจเก็บเงินเสียตั้งแต่ตอนนี้ อนาคตจะสบายเมื่อแก่
- เธอจะสู้ต่อหรือถอดใจ
- ฉันเห็นคุณสมชายและภรรยา
3. เชื่อมข้อความกับข้อความ เช่น
มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค
ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงจาเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินมาซื้อสิ่งจาเป็นเหล่านี้และประทังชีวิต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 7 เรื่อง คาเชือ่ มประสานความหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คาเชื่อม ประสานความหมาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาและข้อความในช่องว่างให้ถูกต้อง
๑. คุณยายซื้อผักกาด.....................................ผลไม้มาจากตลาด จานวน 2 ตะกร้า
คาเชื่อมคือคาว่า.......................ชนิดของคาเชื่อม คือ......................................................
๒. น้องชายจะทาการบ้าน..............................จะช่วยแม่ทางานบ้านก่อน
คาเชื่อมคือคาว่า.......................ชนิดของคาเชื่อม คือ......................................................
๓. ...................ฝนหยุดตก เขา..................รีบเดินทางกลับบ้านทันที
คาเชื่อมคือคาว่า.......................ชนิดของคาเชื่อม คือ......................................................
๔. ..................งานชิ้นนี้ยากมาก เขา...................ตั้งใจทาเป็นพิเศษ
คาเชื่อมคือคาว่า.......................ชนิดของคาเชื่อม คือ......................................................
๕. ...................เธอตัง้ ใจเรียน.........................สอบได้คะแนนสูง
คาเชื่อมคือคาว่า.......................ชนิดของคาเชื่อม คือ......................................................
๖. เธอต้องรีบรับประทานอาหาร.............................จะไปโรงเรียนสาย
คาเชื่อมคือคาว่า.......................ชนิดของคาเชื่อม คือ......................................................
๗. พี่ชายจะดูสารคดี..........................น้องสาวจะดูการ์ตูน
คาเชื่อมคือคาว่า.......................ชนิดของคาเชื่อม คือ.......................................................
๘. .......................เขาปลูกผักสวนครัว เขา..........................มีผกั สดรับประทานอยูเ่ สมอ
คาเชื่อมคือคาว่า.......................ชนิดของคาเชื่อม คือ.......................................................
๙. เขามีกิริยามารยาทที่งดงาม..........................ครูจึงเลือกเขาเป็นตัวแทนไปรับรางวัล
คาเชื่อมคือคาว่า.......................ชนิดของคาเชื่อม คือ.......................................................
๑๐. .....................ถั่วจะสุก งา.......................ไหม้เสียก่อน
คาเชื่อมคือคาว่า.......................ชนิดของคาเชื่อม คือ.......................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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แนวคาตอบใบงานที่ 7 เรื่อง คาเชือ่ มประสานความหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คาเชื่อม ประสานความหมาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาและข้อความในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. คุณยายซื้อผักกาด และ ผลไม้มาจากตลาด จานวน 2 ตะกร้า
คาเชื่อมคือคาว่า และ
ชนิดของคาเชื่อม คือ คล้อยตามกัน
2. น้องชายจะทาการบ้าน หรือ จะช่วยแม่ทางานบ้านก่อน
คาเชื่อมคือคาว่า หรือ
ชนิดของคาเชื่อม คือ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. พอ ฝนหยุดตก เขา ก็ รีบเดินทางกลับบ้านทันที
คาเชื่อมคือคาว่า พอ...ก็
ชนิดของคาเชื่อม คือ คล้อยตามกัน
4. เพราะ งานชิ้นนี้ยากมาก เขา จึง ตั้งใจทาเป็นพิเศษ
คาเชื่อมคือคาว่า เพราะ...จึง ชนิดของคาเชื่อม คือ เป็นเหตุเป็นผลกัน
5. เพราะ เธอตั้งใจเรียน จึง สอบได้คะแนนสูง
คาเชื่อมคือคาว่า เพราะ...จึง ชนิดของคาเชื่อม คือ เป็นเหตุเป็นผลกัน
6. เธอต้องรีบรับประทานอาหาร มิฉะนั้น จะไปโรงเรียนสาย
คาเชื่อมคือคาว่า มิฉะนั้น
ชนิดของคาเชื่อม คือ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
7. พี่ชายจะดูสารคดี แต่
น้องสาวจะดูการ์ตูน
คาเชื่อมคือคาว่า แต่
ชนิดของคาเชื่อม คือ ขัดแย้งกัน
8. ไม่รู้ว่าเขาจะปลูกผักสวนครัวเพื่อขาย หรือ เก็บไว้กินเอง
คาเชื่อมคือคาว่า หรือ
ชนิดของคาเชื่อม คือ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
9. เขามีกิริยามารยาทที่งดงาม ดังนั้น ครูจึงเลือกเขาเป็นตัวแทนไปรับรางวัล
คาเชื่อมคือคาว่า ดังนั้น
ชนิดของคาเชื่อม คือ เป็นเหตุเป็นผลกัน
10. กว่า ถั่วจะสุก งา ก็ ไหม้เสียก่อน
คาเชื่อมคือคาว่า กว่า...ก็
ชนิดของคาเชื่อม คือ ขัดแย้งกัน
*หมายเหตุ ข้อ 6. (สื่อความให้เลือกว่า จะรีบรับประทานอาหารหรือจะรับประทานไปเรื่อย ๆ เพราะถ้า
รีบรับประทานก็จะไม่ไปโรงเรียนสาย แต่ถ้าเลือกรับประทานไปเรื่อย ๆ ก็จะทาให้ไปโรงเรียนสาย)

๔๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กลุ่มคาหรือวลี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ จาแนกส่วนประกอบของประโยค
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
กลุ่มคาหรือวลี เป็นการนาคาตั้งแต่ ๒ คาขึ้นไปมาเรียงกัน เพื่อให้เกิดความหมายใหม่เพิ่มขึ้น จึงต้อง
รู้จักจาแนกและเลือกใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมายและลักษณะของกลุ่มคาได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
จาแนกกลุ่มคาได้
แต่งประโยคจากกลุ่มคาได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ใฝ่เรียนรู้เรื่องกลุ่มคา
๔. สาระการเรียนรู้
กลุ่มคาหรือวลี
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๑๙
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กลุ่มคาหรือวลี จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
5 1. ครูนาเพลง กลุม่ คาหรือวลี 1. นักเรียนร่วมกันร้องเพลง
1. ความหมายของ
กลุ่มคาหรือวลี จากนั้นแสดง
นาที มาให้นักเรียนร่วมกันร้อง
กลุ่มคาหรือวลี
ดังนี้
ความคิดเห็น
2. ลักษณะของ
เพลง กลุ่มคาหรือวลี
กลุ่มคาหรือวลี
วลี วลี วลี
รู้จักวลีหรือเปล่า
วลี นั้นง่ายไม่เบา
มาเถิดพวกเรามาเรียนกัน
หลักการจานั้นช่างง่ายดาย
ความหมายคือคาเรียงกัน
วลี วลี วลี
เรียกอีกชื่อว่ากลุม่ คา
มี 7 ชนิดจดจา
แต่ความหมายยังไม่สมบูรณ์
แต่ความหมายยังไม่สมบูรณ์ ต้องเรียบเรียงให้เข้าใจ
ผู้แต่ง ครูชลภักดิ์ คงกาเนิด
2. ครูยกตัวอย่างกลุ่มคามา
ให้นักเรียนอ่าน แล้วช่วยกัน
บอกว่าเป็นกลุม่ คาชนิดใด
- พ่อค้าคนกลาง
- นักกีฬาฟุตบอล

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- เพลง กลุม่ คา
หรือวลี

2. นักเรียนอ่านกลุม่ คา และ - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
ร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกลุ่มคา PPT
คาถามของ
ที่อ่าน และช่วยกันบอกว่าเป็น
นักเรียน
กลุ่มคาชนิดใด
- พ่อค้าคนกลาง = กลุ่มคานาม
- นักกีฬาฟุตบอล = กลุ่มคานาม

๔๒๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสอน

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมาย
และลักษณะของ
กลุ่มคําได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ตั้งใจทํางาน = กลุ่มคํากริยา
- ตั้งใจทํางาน
- อ่อนแรงเมื่อยล้า
- อ่อนแรงเมื่อยล้า = กลุ่มคํา
กริยา

3. ครูพูดสรุปท้ายและเชื่อมโยง
เข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน
25 1. ครูตั้งคําถามเข้าสู่
นาที สาระสําคัญของเนื้อหา ดังนี้
ครู : นักเรียนรู้จักกลุ่มคํา
หรือไม่อย่างไร
2. ครูให้นกั เรียนอภิปราย
เป็นกระบวนการกลุ่มเกี่ยวกับ
ความหมายของกลุ่มคํา โดย
ศึกษาจากใบความรู้ที่ ๘
3. ครูถามนักเรียนอีกครั้ง
ครู : นักเรียนเข้าใจ
ความหมายของกลุ่มคํา
หรือไม่ จงอธิบาย
4. จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม
ดังนี้
- กลุม่ คํา เรียกอีกอย่างหนึ่ง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนตอบคําถาม

- คําถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
คําถามของ
PPT
นักเรียน
นักเรียน : รู้จัก/ไม่รู้จัก ขึน้ อยู่กบั
ประสบการณ์เดิมของนักเรียน
2. นักเรียนอภิปรายในกลุ่ม
โดยศึกษาจากใบความรู้ที่ 8
3. นักเรียนอธิบายความหมาย
ของกลุ่มคํา โดยจับฉลากเพียง
2 กลุ่ม พูดอธิบายให้เพื่อนฟัง
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย เพื่อ
สร้างความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น
และร่วมกันทํากิจกรรม

- ใบความรูท้ ี่ 8

- 1. สังเกต
การตอบคําถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๔๒๑
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ว่า วลี มีความหมายคือ
“ใช่หรือไม่”
การนําคําตั้งแต่ ๒ คําขึ้นไป  แทนความหมายว่า ใช่
มาเรียงต่อกัน โดยไม่เกิด
 แทนความหมายว่า ไม่ใช่
คําใหม่และไม่เป็นประโยค
กลุ่มคําเรียกอีกอย่างว่าวลี
- ลักษณะของกลุ่มคํา คือ
กลุ่มคําสามารถมี 1 คํา ก็ได้
มีความหมายในตัวเอง แต่ยัง
กลุ่มคําเป็นส่วนประกอบ
ไม่ใช่ประโยค
ของประโยค
- ครูพานักเรียนทํากิจกรรม
กลุ่มคํา สามารถเป็น
“ใช่หรือไม่”
ประธานหรือกริยาในประโยคได้
วลีใช้ประกอบกับคําอื่น ๆ ได้
5. ครูตั้งคําถามว่า
ครู : นักเรียนคิดว่ากลุ่มคํา
สามารถนําไปแต่งประโยคได้
หรือไม่ อย่างไร
ครูยกตัวอย่างกลุ่มคําและให้
นักเรียนแต่งเป็นประโยคให้มี
ใจความที่สมบูรณ์ ประมาณ
2 ประโยค

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

5. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม

จากนั้น นักเรียนทุกคนร่วมกัน - ใบงานที่ 8
แต่งประโยคจากกลุ่มคําให้มี
ใจความที่สมบูรณ์ ประมาณ 2
ประโยค

2. ตรวจ
การจําแนก
กลุ่มคํา
3. ตรวจประโยค
4. สังเกต
พฤติกรรม

๔๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. 2. จาแนกกลุม่ คาได้
15 6. ครูชี้แจงการทางาน
6. นักเรียนทาใบงานที่ 8
ขั้นปฏิบัติ
3. แต่งประโยคจาก
นาที จากนัน้ ให้นักเรียนทาใบงานที่ พร้อมกัน
กลุ่มคาได้
8
(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
4. ใฝ่เรียนรู้เรื่อง
(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทา ทาใบงานที่ 8 พร้อมกัน)
กลุ่มคา
ใบงานที่ 8 การจาแนก
กลุ่มคาและนากลุม่ คามาแต่ง
ประโยค)
7. นักเรียนดูเฉลยและตรวจใบ
งานพร้อมกัน และสรุป
7. ครูเฉลยใบงานที่ 8
กิจกรรม
นักเรียนตรวจสอบร่วมกัน
และสรุปกิจกรรม
ขั้นสรุป
5 1. ครูถามคาถามเพื่อสรุป
1. นักเรียนตอบคาถามเพื่อ
- สื่อ PPT
4.
นาที ครู : จากการเรียนเรื่อง
สรุป เช่น นาความรู้เรื่อง
สรุปความรู้
กลุ่มคา ไปใช้ในการเขียน
กลุ่มคา
- คาถาม
สื่อสารต่าง ๆ หรือการแต่ง
นักเรียนจะนาความรูเ้ รื่อง
ประโยค เพื่อให้ถูกต้องตาม
กลุ่มคาไปใช้ประโยชน์ได้
หลักภาษาไทย
อย่างไร

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. เพลง กลุ่มคาหรือวลี
2. ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง กลุม่ คาหรือวลี
3. ใบงานที่ 8 เรื่อง การจาแนกกลุ่มคาและแต่งประโยค
4. สื่อ PPT เรื่อง กลุม่ คาหรือวลี
5. คาถาม
6. บัตรกลุ่มคา
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 8 เรื่อง การจาแนกกลุ่มคาและแต่งประโยค
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายและลักษณะ - พิจารณาการตอบ
- คาถาม/ใบงาน
ของกลุม่ คา
คาถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
1. จาแนกกลุม่ คา
- ตรวจใบงาน
2. แต่งประโยคจากกลุ่มคา
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- ใฝ่เรียนรูเ้ รื่องกลุ่มคา
- สังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิน/ใบงาน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานเรื่อง การจาแนกกลุ่มคาและแต่งประโยค

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
1. บอก
บอกความหมาย
ความหมายของ ของกลุม่ คาได้
กลุ่มคาได้ถูกต้อง ถูกต้องครบทุกคา
2. การจาแนก จาแนกกลุม่ คาได้
กลุ่มคา
ถูกต้องทั้ง 10 ข้อ
3. ความเรียบร้อย ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต
4. ตรงต่อเวลา

ส่งงานตรงเวลา

5. ความถูกต้อง เนื้อหาสาระของ
ของงาน
ผลงานถูกต้อง
ครบถ้วน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บอกความหมาย
บอกความหมายของ
ของกลุม่ คาได้
กลุ่มคาได้ถูกต้อง
ถูกต้องเป็นส่วน
เพียงบางประเด็น
ใหญ่
เท่านั้น
จาแนกกลุม่ คาได้ จาแนกกลุม่ คาได้
ถูกต้องทั้ง 8-9 ข้อ ถูกต้องทั้ง 6-7 ข้อ
ผลงานส่วนใหญ่มี ผลงานมีความเป็น
ความเป็นระเบียบ ระเบียบแต่มี
แต่ยังมีข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องบางส่วน
เล็กน้อย
ส่งช้าเกิน 5 นาที ส่งช้าเกิน 10 นาที
เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
ช่วงคะแนน
18-20
15-17
12-14
ต่ากว่า ๑2

เนื้อหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางประเด็น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมาย
ของกลุม่ คาไม่
ถูกต้อง
จาแนกกลุม่ คาได้
น้อยกว่า 6 ข้อ
ผลงานส่วนใหญ่
ไม่เป็นระเบียบ
และมีข้อ
บกพร่องมาก
ส่งช้าเกิน 15
นาที
เนื้อหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
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แบบประเมินการทาใบงานเรื่อง การจาแนกกลุ่มคาและแต่งประโยค
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินการผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องทีก่ าหนดให้
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ใบความรู้ที่ 8 เรือ่ ง กลุ่มคาหรือวลี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กลุ่มคาหรือวลี
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

1. ความหมายของกลุ่มคาหรือวลี

1. หนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 ได้ให้ความหมายของวลี ไว้ว่า
“วลี หมายถึง หน่วยทางภาษาที่ใช้เป็นส่วนประกอบของประโยค เมื่อประกอบเข้าไปใช้ประโยคแล้ว
วลีย่อมทาหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง ได้แก่ ภาคประธาน ภาคแสดง หรือส่วนขยาย วลีอาจประกอบด้วยคา 1 คา
หรือคาหลายคาก็ได้”
2. หนังสืออุเทศภาษาไทย หลักภาษาไทย : เรื่องที่ครูภาษาไทยต้องรู้ ได้ให้ความหมายของกลุ่มคาไว้
ว่า
“กลุ่มคา คือ คาหลายคาที่มาประกอบกัน มีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่ปรากฏชัดและไม่สมบูรณ์ถึงขั้นที่
จะจัดเป็นประโยคหรือเป็นวลีได้
ดังนั้น สรุปความหมายได้ว่า กลุ่มคาหรือวลี คือ การนาคาตั้งแต่ ๒ คาขึ้นไปมาเรียงต่อกัน โดยไม่เกิด
คาใหม่ มีความหมาย แต่ยังไม่เป็นประโยค

2. ชนิดของกลุ่มคาหรือวลี

จากการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของคาทั้ง 7 ชนิด ได้แก่
1. คานาม
2. คาสรรพนาม
3. คากริยา
4. คาวิเศษณ์
5. คาบุพบท
6. คาสันธานหรือคาเชื่อม
7. คาอุทาน
ดังนั้น เมื่อจัดกลุ่มคาแล้ว สามารถแบ่งได้ ๗ ชนิด โดยเรียกตามชนิดของคาที่ขึ้นต้นกลุ่มคานั้น ๆ ดังนี้
1. กลุ่มคานามหรือนามวลี
เช่น โรงเรียนของเรา
เด็กทั้งหลาย
พ่อค้าปลาหมึก
นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล4
สัตว์ป่าจานวนมาก
ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายาย
๒. กลุ่มคาสรรพนามหรือสรรพนามวลี
เช่น พวกเราชาวไทย
พระคุณเจ้า
พวกเธอทั้งหลาย
ท่านอาจารย์ยอด
๓. กลุม่ คากริยาหรือกริยาวลี ขึ้นต้นด้วยคากริยา
เช่น ทามาหากิน
เดินอย่างรวดเร็ว
ส่งงานเรียบร้อยแล้ว
ไม่ชอบละครเรื่องนีเ้ ลย
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๔. กลุม่ คาวิเศษณ์หรือวิเศษณ์วลี
เช่น หอมชื่นใจจังเลย
เหลือเกินจริง ๆ เชียว
ที่สุดในโลก
๕. กลุม่ คาบุพบทหรือบุพบทวลี
เช่น บนโต๊ะทางาน
ใต้ขอบสะพาน
ในท่ามกลาง
๖. กลุม่ คาสันธานหรือสันธานวลี
เช่น ถึงอย่างไรก็ตาม
เพราะฉะนั้นแล้ว
หากมิฉะนั้นแล้ว
๗. กลุ่มคาอุทานหรืออุทานวลี
เช่น อะไรกันนี่ !
ว้ายตายแล้ว !

สูงลิบลิ่ว
มากเลยทีเดียว
มากจังเลย
ด้วยน้าใจ
เหนือใต้ออกตก
ด้วยเหตุผลนี้
หรือไม่ก็
ช่างกระไรหนอ !
พระเจ้าช่วยกล้วยทอด !

3. การนากลุ่มคามาแต่งประโยค

ตามหลักภาษาไทย เราสามารถนากลุ่มคาหรือวลีมาแต่งประโยค เพื่อให้มีความใจความสมบูรณ์ โดย
ประกอบขึ้นตามโครงสร้างของประโยค ได้ดังนี้
1. ภาคประธาน เช่น กลุ่มคานาม กลุม่ คาสรรพนาม
2. ภาคแสดง เช่น กลุ่มคากริยา
3. ส่วนขยาย เช่น กลุ่มคาวิเศษณ์
4. ประกอบประโยค เช่น กลุ่มคาบุพบท กลุ่มคาสันธาน และกลุ่มคาอุทาน
คา
นักเรียน
เด็ก
โรงงาน
ตลาด
สุนัข
ปลาทู
รถ

นามวลี
จานวนมาก
เด็กน้อยคนนั้น
อุตสาหกรรม

กริยาวลี
ประโยค
ชอบเรียนวิชาศิลปะ
นักเรียนจานวนมากชอบเรียนวิชาศิลปะ
ตั้งใจเรียนมาก
เด็กเด็กน้อยคนนั้นตั้งใจเรียนมาก
เพิ่มโบนัสให้แก่พนักงาน 5 % โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มโบนัสให้แก่
พนักงาน 5 %
การค้าผักผลไม้ เปิดเวลา 01.00 น.
ตลาดการค้าผักผลไม้เปิดเวลาตี 1
สีดาตัวนั้น
วิ่งไล่กัดแมว
สุนัขสีดาตัวนั้นวิ่งไล่กัดแมว
แม่น้าแม่กลอง มีรสชาติอร่อย
ปลาทูแม่น้าแม่กลองมีรสชาติอร่อย
บรรทุกสินค้า แล่นบนถนนอย่างช้า ๆ
รถบรรทุกสินค้าแล่นบนถนนอย่างช้า ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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4. กลุ่มคากับหน้าที่ในประโยค

กลุ่มคาที่ทาหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1. กลุ่มคานาม
เช่น
พ่อค้าปลาหมึกปักหลักขายปลาหมึกอยู่ที่ตลาดนัด
สัตว์ป่าจานวนมากอาศัยอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์
โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสีเขียว
เด็ก ๆ ทั้งหลายช่วยกันพัฒนาโรงเรียนด้วยการทาความสะอาด
2. กลุ่มคาสรรพนาม
เช่น
พวกเราชาวไทยร่วมกันทาความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระคุณเจ้าจะทาวัตรเมื่อไหร่ครับ
พวกเธอทั้งหลายจงช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน
กลุ่มคาที่ทาหน้าที่เป็นกริยาในประโยค
1. กลุ่มคากริยา
เช่น
ชาวบ้านที่ทามาหากินบนเขาสูงส่วนใหญ่เป็นชาวดอย
นักเรียนเดินอย่างรวดเร็วเมื่อครูปล่อยกลับบ้าน
ผมส่งงานเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้
แก้วตาไม่ชอบละครเรื่องนี้เลย
กลุ่มคาที่ทาหน้าที่ประกอบประโยคเพื่อให้ใจความสมบูรณ์ขึ้น
1. กลุ่มคาวิเศษณ์ เช่น
อาหารร้านนี้อร่อยมากเลยทีเดียว
เขารักเธอมากเหลือเกิน
2. กลุ่มคาบุพบท เช่น
แม่รีบวิ่งเข้าบ้านในท่ามกลางสายฝนที่ตกแรง
พลอยวางกับข้าวไว้บนโต๊ะอาหาร
3. กลุ่มคาสันธาน เช่น
ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องไปให้ทันวันแข่ง
เพราะเขาเป็นคนสะเพร่า ด้วยเหตุผลนีง้ านของเขาจึงผิดพลาด
4. กลุ่มคาอุทาน เช่น
ว้ายตายแล้ว ! รถชนกันเสียงดังโครม
อะไรกันนี่ ! พวกเธอน้าสีหกเลอะเทอะใส่รูปได้อย่างไร
แหล่งที่มา : เรียบเรียงมาจากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 หน้า 65-90
และหนังสืออุเทศภาษาไทย หลักภาษาไทย : เรื่องที่ครูภาษาไทยต้องรู้ หน้า 93-101
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ใบงานที่ 8 เรื่อง การจาแนกกลุ่มคาและแต่งประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กลุ่มคาหรือวลี
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1

ให้นักเรียนนากลุ่มคาที่อยู่ในกรอบสีเ่ หลี่ยมไปเติมในช่องว่างให้สมั พันธ์กัน

พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายาย

ถ้ามิฉะนั้น

ท่ามกลางข้างใน

วิ่งออกกาลังกาย

พุทโธ่เอ๋ย น่าเวทนาจริง ๆ

มากมายเลยทีเดียว

ถึงอย่างไรก็แล้วแต่

พวกเราทัง้ หลาย

ร่าเริงสนุกสนาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุ่มคานาม
กลุ่มคาสรรพนาม
กลุ่มคากริยา
กลุ่มคาวิเศษณ์
กลุ่มคาบุพบท
กลุ่มคาสันธาน
กลุ่มคาอุทาน

ตอนที่ 2
ข้อที่

ได้แก่...................................................................................................................
ได้แก่...................................................................................................................
ได้แก่...................................................................................................................
ได้แก่...................................................................................................................
ได้แก่...................................................................................................................
ได้แก่...................................................................................................................
ได้แก่...................................................................................................................

ให้นักเรียนแต่งประโยค โดยนากลุ่มคาจากตอนที่ 1 มาแต่งประโยค อย่างน้อย 5 ประโยค
พร้อมขีดเส้นใต้กลุม่ คานั้นด้วย
ประโยค

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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เฉลยใบงานที่ 8 เรื่อง การจาแนกกลุ่มคาและแต่งประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง กลุ่มคาหรือวลี
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1

ให้นักเรียนนากลุ่มคาที่อยู่ในกรอบสีเ่ หลี่ยมไปเติมในช่องว่างให้สมั พันธ์กัน

พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายาย

ถ้ามิฉะนั้น

ท่ามกลางข้างใน

วิ่งออกกาลังกาย

พุทโธ่เอ๋ย น่าเวทนาจริง ๆ

มากมายเลยทีเดียว

เด็ก ๆ ทั้งหลาย

พวกเราทัง้ หลาย

ร่าเริงสนุกสนาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุ่มคานาม
กลุ่มคาสรรพนาม
กลุ่มคากริยา
กลุ่มคาวิเศษณ์
กลุ่มคาบุพบท
กลุ่มคาสันธาน
กลุ่มคาอุทาน

ตอนที่ 2

ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่

พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายาย, เด็ก ๆ ทั้งหลาย
พวกเราทั้งหลาย
วิ่งออกกาลังกาย, ร่าเริงสนุกสนาน
มากมายเลยทีเดียว
ท่ามกลางข้างใน
ถ้ามิฉะนั้น
พุทโธ่เอ๋ย น่าเวทนาจริง ๆ

ให้นักเรียนแต่งประโยค โดยนากลุ่มคาจากตอนที่ 1 มาแต่งประโยค อย่างน้อย 5 ประโยค
พร้อมขีดเส้นใต้กลุม่ คานั้นด้วย

ข้อที่

ตัวอย่างประโยค

1

เด็ก ๆ ทั้งหลายชอบวิง่ เล่นในสนามหญ้าเทียม

2

พ่อของฉันวิ่งออกกาลังกายทุกเย็น

3

เธอควรทางานให้เสร็จถ้ามิฉะนั้นจะไม่มีงานส่งอาจารย์

4

พุทโธ่เอ๋ย น่าเวทนาจริง ๆ แมวถูกรถชนตาย

5

ร้านอาหารร้านนี้มีของกินให้เลือกมากมายเลยทีเดียว

432

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

สื่อสาหรับครู

เพลง กลุ่มคาหรือวลี
คาร้อง ชลภักดิ์ คงกาเนิด
โรงเรียน วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

วลี วลี วลี
วลี นัน้ ง่ายไม่เบา
หลักการจานัน้ ช่างง่ายดาย
วลี วลี วลี
มี 7 ชนิดจดจา
แต่ความหมายยังไม่สมบูรณ์

ทานอง เพลงช้าง
รายวิชา ภาษาไทย
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5

รู้จักวลีหรือเปล่า
มาเถิดพวกเรามาเรียนกัน
ความหมายคือคาเรียงกัน
เรียกอีกชื่อว่ากลุ่มคา
แต่ความหมายยังไม่สมบูรณ์
ต้องเรียบเรียงให้เข้าใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๓๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ประโยคนั้นสาคัญไฉน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ จาแนกส่วนประกอบของประโยค
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยค เป็นการนาคาหรือกลุ่มคามาเรียงต่อกันเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ ประกอบด้วยภาคประธาน
และภาคแสดง ต้องรู้จัก การวิเคราะห์ จาแนกโครงสร้างของประโยคให้ถูกต้อง จะทาให้การสื่อสารมี ความ
เข้าใจและได้ใจความสมบูรณ์
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมายของประโยคได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
แต่งประโยคได้ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแต่งเรื่องต่าง ๆ ได้
๔. สาระการเรียนรู้
ประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๔๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ประโยคนั้นสาคัญไฉน จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูยกแถบประโยคมาให้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
1. นักเรียนร่วมกันอ่านแถบ - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
นาที นักเรียนอ่าน 1 ประโยคและ ประโยค และช่วยกันตอบว่า PPT
1. ความหมายของ
คาถามของ
ประโยค
ตั้งคาถามว่าแถบนี้เป็นกลุ่มคา เป็นกลุ่มคาหรือประโยค
นักเรียน
2. การแต่งประโยค 2
หรือไม่ ถ้านักเรียนตอบว่าเป็น
ส่วนและประโยค 3
ประโยค สังเกตจากอะไร
ส่วน
2. ครูนาคาในกรอบสี่เหลี่ยม 2. นักเรียนอ่านคาทีก่ าหนดให้ - บัตรคา
ที่คละกันให้นักเรียนอ่าน ดังนี้
นก
ปลา

แมว

ย่าง
กิน

บิน

เร็ว

3. ครูให้นักเรียนนาคาที่กาหนด
ให้มาเรียงกันให้เป็นประโยคที่มี
ใจความสมบูรณ์ และมากทีส่ ุด
ครู : นักเรียนเรียงกันได้กี่
ประโยค

3. นักเรียนนาคามาเรียงต่อกัน
ให้เป็นประโยค
นักเรียน : 3 ประโยค ได้แก่ - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
- นกบินเร็ว - แมวกินปลาย่าง PPT
คาถามของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๓๕

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน
- แมวกินนก - นกกินปลา
(ซึ่งนักเรียนอาจตอบได้มากกว่านี้)
4. ครูให้นักเรียนสังเกต
4. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
ส่วนประกอบประโยคว่า ส่วน คิดเห็นร่วมกัน
ใดเป็นประธาน ส่วนใดเป็น
กริยาและกรรม
- คาถาม
- สังเกต
25 1. ครูนาประโยค “แมวกินปลา 1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
การตอบคาถาม
นาที ย่าง” มาสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับประโยค “แมวกินปลา
เพื่อเข้าสู่สาระสาคัญ
ย่าง” แล้วตอบคาถามจากครู
ครู : ประโยค แมวกินปลาย่าง ตัวอย่างการตอบ
นักเรียนคิดว่า แต่ละคา ทา
- แมว เป็นประธาน
หน้าที่อะไรในประโยค
- กิน เป็นกริยา
- ปลาย่าง เป็นกรรม
2. ครู : ประโยคนี้สอื่
2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
ความหมายว่าอย่างไร
3. ครูให้นักเรียนอภิปรายใน
กลุ่มเกี่ยวกับความหมายของ
ประโยคโดยศึกษาจากใบ
ความรู้ที่ 9

3. นักเรียนอภิปรายความรู้
จากการศึกษาใบความรู้ที่ 9

- ใบความรู้ที่ 9

๔๓๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
4. ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละ 4. ตัวแทนกลุม่ พูดสรุป
1. บอกความหมาย
กลุม่ สรุปความหมายของ
ความหมายของประโยคให้
ของประโยคได้
ประโยคให้เพื่อน ฟังและทํา
เพื่อน ๆ ในห้องเรียนทั้งต้น
ความเข้าใจร่วมกัน
ทาง/ปลายทางฟัง
5. จากนั้นครูพูดสรุปอธิบาย
เพิ่มเติมโดยใช้ PPT
ประกอบการอธิบาย

5. นักเรียนฟังครูพูดสรุป
อธิบาย

6. ครูพานักเรียนแต่ละกลุ่ม
6. นักเรียนเล่มเกมแต่ง
เล่นเกมแต่งประโยค โดย
ประโยค
กําหนดคําและกลุ่มคํามาให้
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ส่งตัวแทนออกมาเขียนประโยค
ให้ถูกต้อง เช่น
กําหนดคําว่า
 ปลาดุก – ไปมา – ตัวใหญ่
ว่ายน้ํา
ตัวอย่างคําตอบ
 ปลาดุกตัวใหญ่ว่ายน้ํา
ไปมา

สื่อการเรียนรู้

- สื่อ PPT

การประเมิน
การเรียนรู้
1. พิจารณา
การตอบคําถาม
(ประเมินด้าน K)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๓๗

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
15 7. ครูชี้แจงการทางาน จากนั้น 7. นักเรียนทาใบงานที่ 9
3. 2. แต่งประโยคได้
ขั้นปฏิบัติ
ถูกต้อง
นาที ให้นักเรียนทาใบงานที่ 9
พร้อมกัน
3. นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการแต่ง
(ครูข้นึ กิจกรรม : นักเรียนทา (นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
เรื่องต่าง ๆ ได้
ใบงานที่ 9 การแต่งประโยค) ทาใบงานที่ 9 พร้อมกัน)
ในPPT

4.

ขั้นสรุป

7. ครูเฉลยใบงานที่ 9 และนา
ผลงานของนักเรียนกลุ่มที่เสร็จ
เรียบร้อยมาให้เพื่อน ๆ ทั้งต้น
ทางและปลายทางดูพร้อมกัน
จากนั้นตรวจสอบร่วมกัน และ
สรุปกิจกรรม
5 1. ครูถามคาถามเพื่อสรุป
นาที ครู : ประโยคประกอบด้วย
อะไรบ้าง
2. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้
เรื่อง ประโยค เป็นแผนผัง
ความคิด

สื่อการเรียนรู้
- ใบงานที่ 9

การประเมิน
การเรียนรู้
2. ตรวจใบงาน
3. สังเกต
พฤติกรรม

7. นักเรียนดูเฉลยและตรวจใบ
งานพร้อมกัน และสรุป
กิจกรรม

1. นักเรียนตอบคาถามเพื่อสรุป - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
คาถามของ
เช่น ภาคประธาน + ภาคแสดง PPT
นักเรียน
หรืออาจมีส่วนขยายในบาง
ประโยค
2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ - สื่อ PPT
เป็นแผนผังความคิด
สรุปความรู้

๔๓๘
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูตั้งคาถามสรุปท้ายว่า
3. นักเรียนตอบคาถาม เช่น
นักเรียนจะนาความรูเ้ รื่อง
- นาประโยคไปแต่งเป็น
ประโยคไปใช้ในการเรียนเรื่อง ข้อความหรือความเรียง
ใดบ้าง จงยกตัวอย่าง
ประเภทต่าง ๆ อย่าง
สละสลวย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรคา/แถบประโยค
2. ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง ประโยคนั้นสาคัญไฉน
3. ใบงานที่ 9 เรื่อง การแต่งประโยค
4. สื่อ PPT เรื่อง ประโยคนั้นสาคัญไฉน
5. เกม แต่งประโยค
6. สมุดบันทึก
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 9 เรื่อง การแต่งประโยค
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายของประโยค - พิจารณาการตอบ
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- แต่งประโยคได้ถูกต้อง
- ตรวจใบงาน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การแต่งเรื่องต่าง ๆ ได้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
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เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม/ใบงาน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการแต่ง
ประโยค
- ใบงานที่ 9

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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ประเด็น
การประเมิน
1. การบอก
ความหมาย
ของประโยค
2. การแต่ง
ประโยค 2 ส่วน
3. การแต่ง
ประโยค 3 ส่วน
4. ตรงต่อเวลา

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานเรื่อง การแต่งประโยค
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บอกความหมาย
บอกความหมาย บอกความหมายของ
ของประโยคได้
ของกลุม่ คาได้
กลุ่มคาได้ถูกต้อง
ถูกต้องครบทุกคา ถูกต้องเป็นส่วน เพียงบางประเด็น
ใหญ่
เท่านั้น
แต่งประโยคได้
แต่งประโยคได้
แต่งประโยคได้
ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ
ถูกต้อง 4 ข้อ
ถูกต้องเพียง 2-3
ข้อ
แต่งประโยคได้
แต่งประโยคได้
แต่งประโยคได้
ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ
ถูกต้อง 4 ข้อ
ถูกต้องเพียง 2-3
ข้อ
ส่งงานตรงเวลา
ส่งช้าเกิน 5 นาที ส่งช้าเกิน 10 นาที

5. ความเรียบร้อย ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๑ (ปรับปรุง)
บอกความหมาย
ของกลุม่ คาไม่
ถูกต้อง

แต่งประโยคได้
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ
แต่งประโยคได้
ถูกต้องเพียง 1
ข้อ
ส่งช้าเกิน 15
นาที
ผลงานส่วนใหญ่มี ผลงานมีความเป็น ผลงานส่วนใหญ่ไม่
ความเป็นระเบียบ ระเบียบแต่มี
เป็นระเบียบ และ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องบางส่วน มีข้อบกพร่องมาก
เล็กน้อย
ช่วงคะแนน
18-20
15-17
12-14
ต่ากว่า ๑2

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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แบบประเมินการทาใบงานเรื่อง การแต่งประโยค
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินการผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องทีก่ าหนดให้
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ใบความรู้ที่ 9 เรือ่ ง ประโยคนัน้ สาคัญไฉน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ประโยคนั้นสาคัญไฉน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของประโยค

ประโยค คือ คาหรือกลุ่มคาที่เรียงต่อกันและมีความหมายสมบูรณ์ สามารถสื่อความได้ว่า “ใคร ทา
อะไร ที่ ไหน อย่างไร หรือ มีส ภาพอย่างไร” มี ความกระจ่างชัดเจนในการสื่อสารประโยคหนึ่ง ๆ ประโยค
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้
1. ภาคประธาน คือ ส่วนที่เป็นผู้กระทาหรือผู้ที่แสดงอาการ เป็นคานาม คาสรรพนาม แบ่งเป็น ๒
ส่วน คือ บทประธาน และบทขยายประธาน เช่น แมว – แมวดา บ้าน – บ้านหลังใหญ่
2. ภาคแสดง คือ ส่วนที่แสดงอาการของภาคประธานให้ได้ ความครบถ้วนว่าแสดงอาการอย่างไร
แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม และบทขยายกรรม เช่น วิ่ง – วิ่งเร็ว กิน – กินจุ
เหลือเกิน ต้นไม้ – ต้นไม้ต้นนั้น ปลา – ปลาตัวเล็ก
ตัวอย่างประโยคทั่ว ๆ ไป

๑. เด็กอ้วนกินเก่ง

ภาคประธาน
ประธาน บทขยาย
เด็ก
อ้วน

กริยา
กิน

๒. ชาวสวนกาลังเก็บผลไม้

ชาวสวน

-

เก็บ

กาลัง

ผลไม้

-

คน

ขยัน

สอบได้

จะ

คะแนน

ดี

ประโยค

๓. คนขยันจะสอบได้คะแนนดี

ประโยคพื้นฐานในภาษาไทย

ภาคแสดง
บทขยาย
กรรม
เก่ง
-

บทขยาย
-

1. ประโยค 2 ส่วน คือ ประโยคที่มีส่วนประกอบ ดังนี้
ประโยค 2 ส่วน
=
ประธาน + กริยา
หรือ
=
ประธาน + ขยายประธาน + กริยา + ขยายกริยา
(หรือมีส่วนขยายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)
ตัวอย่างเช่น 1. น้องร้องไห้
2. พี่ชายตั้งใจเรียน
3. นกตัวนั้นบินอย่างเร็วไว
4. รถยนต์คันสีแดงจอดบนถนนฝั่งโน้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐาน ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน คือ ประธานและภาคแสดง
บางประโยค ประธานอาจเป็นคานามหรือคาสรรพนาม และภาคแสดงเป็นคากริยาที่เรียกว่า กริยา
อกรรม (กริยาที่ไม่ต้องการกรรม) เช่น
ประธาน
คานาม
นักเรียน
-

ภาคแสดง
คากริยาอกรรม
ดีใจ
วิ่งเล่น

คาสรรพนาม
ฉัน

1. ประโยค 3 ส่วน คือ ประโยคที่มีส่วนประกอบ ดังนี้
ประโยค 3 ส่วน = ประธาน + กริยา + กรรม
หรือ = ประธาน + ขยายประธาน + กริยา + กรรม + ขยายกรรม + ขยายกริยา
(หรือมีส่วนขยายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)
ตัวอย่างเช่น
1. นักดนตรีเล่นดนตรีได้ไพเราะ
2. คุณตาของผมนิยมรถเก่า ๆ
3. สุนัขใหญ่กัดแมวตัวนั้นจนตาย
ภาคประธาน
ประธาน
ขยาย
ประธาน
๑. นักดนตรีเล่นดนตรีได้ไพเราะ นักดนตรี
-

กริยา

2. คุณตาของผมนิยมรถเก่า ๆ

คุณตา

ของผม

นิยม

รถ

เก่า ๆ

-

3. สุนัขใหญ่กัดแมวตัวนั้นจนตาย

สุนัข

ใหญ่

กัด

แมว

ตัวนั้น

จนตาย

ประโยค

หมายเหตุ

เล่น

ภาคแสดง
กรรม
ขยาย
กรรม
ดนตรี

ขยาย
กริยา
ได้ไพเราะ

การวางส่วนขยายกริยาไว้ด้านหลังของตาราง เพราะต้องการอธิบายให้ตรงกับตาแหน่ง
ของส่วนประกอบของประโยค

บางประโยค ภาคแสดงอาจมีคานามหรือคาสรรพนามอยู่หลังคากริยาที่เรียกว่า กริยาสกรรม
(กริยาที่ต้องการกรรม) เช่น
ประธาน
คานาม
ตารวจ
-

คาสรรพนาม
เขา

คากริยาสกรรม
จับ
เตือน

ภาคแสดง
คานาม
ผู้ร้าย
-

คาสรรพนาม
ฉัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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สรุปได้ว่า ชนิดและหน้าที่ของคา จะช่วยให้แต่งประโยคให้มีใจความครบสมบูรณ์ และมีความกระจ่าง
ชัดเจนในการสื่อสาร ประโยคหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ภาคประธานและภาคแสดง
แผนผังสรุปเรื่อง ส่วนประกอบของประโยค
ประโยค

ภาคแสดง

ภาคประธาน
ประธาน

ขยายประธาน

กริยา

กรรม

ขยายกรรม

ขยายกริยา

ประโยคอาจกล่ าวได้ว่า เป็ น ถ้อ ยค าที่ มี ค วามเกี่ ยวข้ องกั น ถูก ต้อ งตามระเบี ยบของภาษาและมี
เนื้อความที่ ส มบูรณ์ ประกอบด้วยประธานและกริยา อาจมี กรรมหรือไม่ มีก รรมก็ได้ ซึ่ง ส่วนประกอบของ
ประโยคนั้นจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะจะทาให้ใจความสมบูรณ์ไม่เพียงพอ

เรียบเรียงจาก หนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3 เรื่อง ประโยค หน้า 91
หนังสืออุเทศภาษาไทย เรื่อง ประโยค หน้า 102
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง ประโยค หน้า 51
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 9 เรื่อง การแต่งประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ประโยคนั้นสาคัญไฉน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนแต่งประโยค 2 ส่วนและประโยค 3 ส่วน ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

แต่งประโยค 2 ส่วน ได้ดังนี้
1) ……………………………………………………………………………………………………….…………
2) .…………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………….………………
4) ………………………………………………………………………………………………….………………
5) ………………………………………………………………………………………………….………………

แต่งประโยค 2 ส่วน ได้ดังนี้
1) ……………………………………………………………………………………………………….…………
2) .…………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………….………………
4) ………………………………………………………………………………………………….………………
5) ………………………………………………………………………………………………….………………

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

แนวคาตอบใบงานที่ 9 เรื่อง การแต่งประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ประโยคนั้นสาคัญไฉน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง

ให้นักเรียนแต่งประโยค 2 ส่วนและประโยค 3 ส่วน ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

ตัวอย่างแต่งประโยค 2 ส่วน ได้ดังนี้
1) พ่อออกกังกายอยูส่ นามโรงเรียน
2) นกบินเฉียงไปมา
3) สมชายร้องเพลงไพเราะ
4) นักกีฬากระโดดสุดแรงเกิด
5) น้าป่าไหลหลากไม่ขาดสาย

ตัวอย่างแต่งประโยค 2 ส่วน ได้ดังนี้
1) คุณพ่อขับรถยนต์
2) คนสวนตัดต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังบ้าน
3) คุณยายของฉันซื้อเสื้อคอกระเช้าตัวใหม่
4) เจ้าหน้าที่กดปุม่ ฉุกเฉินเนื่องจากไฟไหม้
5) ลิงตัวนั้นกินกล้วยอย่างรวดเร็ว
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

สื่อสาหรับครู
ตัวอย่างแถบประโยค (ในขั้นนา)
หน่วยเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ประโยคนั้นสาคัญไฉน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

แมววิ่งไล่ตะครุบหนู
หนูวิ่งออกมาจากรู
แมว หนู วิ่ง ตะครุบ ออก หนู
ไล่ มา รู วิ่ง หนู จาก
นักเรียนเคารพธงชาติ
พ่อค้าขายมะพร้าว
นักเรียน มะพร้าว เคารพ
ธงชาติ พ่อค้า ขาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๔๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ จาแนกส่วนประกอบของประโยค
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ประโยคและส่วนประกอบของประโยค เป็นการนาคามาเรียบเรียงกั นเพื่อให้ได้ใจความสมบูร ณ์
ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง ผู้เรียนต้องรู้จัก การวิเคราะห์ จาแนกโครงสร้างของประโยคให้
ถูกต้อง จะทาให้การสื่อสารประโยคเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการจาแนกส่วนประกอบของประโยคได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
จาแนกส่วนประกอบของประโยคได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการจาแนกส่วนประกอบของประโยค
๔. สาระการเรียนรู้
ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๔๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนื้อหา
5 1. ครูให้นักเรียนทบทวน
1. นักเรียนร่วมกันทบทวน
ขั้นนา
นาที ประโยคว่ามีส่วนประกอบ
ประโยคพื้นฐานว่ามีส่วน
1. ประโยคและ
อะไรบ้าง
ประกอบอะไรบ้าง
ส่วนประกอบของ
ประโยค
2. ครูให้นักเรียนอ่านประโยค 2. นักเรียนอ่านแถบประโยค
ดังนี้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แถบประโยค

แม่หั่นผักกาด
3. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอก
ส่วนประกอบของประโยค โดย
ตั้งคาถาม ดังนี้
ครู : จากการอ่านประโยค
ข้างต้น
นักเรียนคิดว่าประโยคมี
ส่วนประกอบอะไรบ้าง
ครู : ประโยคดังกล่าวสือ่ สาร
ได้หรือไม่ และสื่อว่าอย่างไร

3. จากนั้นนักเรียนช่วยกัน
บอกส่วนประกอบของประโยค
นักเรียน : ตอบจาก
- คาถาม
ประสบการณ์เดิมคือ ประธาน
+ กริยา + กรรม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๕๑

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูนาประโยคที่สองมาให้ 4. นักเรียนอ่านแถบประโยค
นักเรียนอ่าน ดังนี้
แม่ผัดผักกาดอย่างคล่องแคล่ว

สื่อการเรียนรู้

- แถบประโยค

จากนั้นครูถามนักเรียน
ต่อไปว่า
ครู : ประโยคนี้มสี ่วนประกอบ นักเรียนอาจตอบคาถามว่า
- คาถาม
อะไรบ้าง
นักเรียน : ประธาน + กริยา +
- ประโยคดังกล่าวสื่อสารได้
กรรม + ขยายกริยา
หรือไม่ และสื่อว่าอย่างไร
- ถ้าขาดคาส่วนใดส่วนหนึ่งไป
จะเป็นประโยคได้หรือไม่
เพราะเหตุใด

2.

ขั้นสอน

5. ครูพูดเชื่อมโยงเข้าสูเ่ นื้อหา
ในบทเรียน
25 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับ
นาที ความสาคัญของส่วนประกอบ
ของประโยค โดยใช้ PPT
ประกอบ

การประเมิน
การเรียนรู้

5. นักเรียนเข้าสู่เนือ้ หาใน
บทเรียน
1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับความสาคัญของส่วน
ประกอบของประโยค

- สื่อ PPT

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๔๕๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการ
จําแนกส่วนประกอบ
ของประโยคได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูตั้งคําถามว่า
2. นักเรียนตอบคําถาม
ครู : นักเรียนรู้หลักการจําแนก
ส่วนประกอบของประโยค
หรือไม่อย่างไร

สื่อการเรียนรู้
- คําถาม

3. ครูให้นกั เรียนอภิปรายใน
กลุ่มเรื่อง การจําแนกส่วน
ประกอบของประโยค โดย
ศึกษาใบความรู้ที่ 10

3. นักเรียนอภิปรายความรู้
- ใบความรูท้ ี่ 10
จากการศึกษาใบความรู้ที่ 10

4. ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละ
กลุ่มสรุปความหมายของ
ประโยคให้เพื่อนฟังและทํา
ความเข้าใจร่วมกัน

4. ตัวแทนกลุม่ พูดสรุปความ
หมายของประโยคให้เพื่อน ๆ
ในห้องเรียน ทัง้ ต้นทาง/
ปลายทางฟัง

5. จากนั้นครูพูดสรุปอธิบาย
เพิ่มเติม โดยใช้ PPT ประกอบ
การอธิบาย จากนั้นครูตั้งคําถาม
สรุปก่อนทํากิจกรรม ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดว่าการจําแนก
ส่วนประกอบของประโยคต้อง
ใช้ทักษะใดบ้าง เพราะอะไร

- สื่อ PPT
5. นักเรียนฟังครูพูดสรุป
อธิบาย
นักเรียนตอบคําถาม : ใช้
ทักษะการวิเคราะห์เพราะจะ
ทําให้เราจําแนกส่วนประกอบ - คําถาม
ใบงานที่ 10
ของประโยคได้

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

1. สังเกต
การตอบคําถาม
(ประเมินด้าน K)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๕๓

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๕ 6. ครูชี้แจงการทางาน จากนั้น 6. นักเรียนทาใบงานที่ 10
3. 2. จาแนก
ขั้นปฏิบัติ
ส่วนประกอบของ
นาที ให้นักเรียนทาใบงานที่ 10
(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ประโยคได้ถูกต้อง
(ครูข้นึ กิจกรรม : นักเรียนทา ทาใบงานที่ 10 พร้อมกัน)
3. เห็นความสาคัญ
ใบงานที่ 10 การจาแนกส่วน
ของการจาแนก
ประกอบของประโยค)
ส่วนประกอบของ
ประโยค
7. ครูเฉลยใบงานที่ 10 และ 7. นักเรียนดูเฉลยและตรวจ
นาผลงานของนักเรียนกลุ่มที่ ใบงานพร้อมกัน และสรุป
เสร็จเรียบร้อยมาให้เพื่อน ๆ กิจกรรม
ทั้งต้นทางและปลายทางดู
พร้อมกัน จากนั้นตรวจสอบ
ร่วมกัน และสรุปกิจกรรม
4.

ขั้นสรุป

5 1. ครูถามคาถามเพื่อสรุป
นาที ครู : การจาแนกส่วนประกอบ
ของประโยคสามารถทาโดยวิธี
ใดบ้าง

สื่อการเรียนรู้

1. นักเรียนตอบค าถามเพื่อสรุป - สื่อ PPT
เช่น สร้างตารางส่วนประกอบ - คาถาม
ของประโยค แล้วจาแนกส่วน
ประกอบของประโยคออกเป็น
ส่วน ๆ เช่น ประธาน
ขยายประธาน กริยา กรรม
ขยายกรรม ขยายกริยา
2. ครูให้นักเรียนสรุปความรูเ้ รื่อง 2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
ประโยค เป็นแผนผังความคิด เป็นแผนผังความคิด

การประเมิน
การเรียนรู้
2. ตรวจใบงาน
(ประเมินด้าน P)
4. สังเกต
พฤติกรรม
(ประเมินด้าน A)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรคา/แถบประโยค
2. ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
3. ใบงานที่ 10 เรื่อง การจาแนกส่วนประกอบของประโยค
4. สื่อ PPT เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
5. คาถาม
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 10 เรื่อง การจาแนกส่วนประกอบของประโยค
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการจาแนก
- พิจารณาการตอบ
- คาถาม/ใบงาน
ส่วนประกอบของประโยค
คาถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- จาแนกส่วนประกอบของ
- ตรวจใบงาน
- แบบประเมินจาแนก
ประโยค
ส่วนประกอบของประโยค
- ใบงาน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการ
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
จาแนกส่วนประกอบของ
นักเรียน
ประโยค
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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เกณฑ์ประเมิน : การจาแนกส่วนประกอบของประโยค
ประเด็น
การประเมิน
1. การจาแนก
ส่วนประกอบ
ของประโยค
2. ความถูกต้อง

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
จาแนกส่วนประกอบ จาแนกส่วนประกอบ จาแนกส่วนประกอบ
ของประโยคได้
ของประโยคได้
ของประโยคได้ถูกต้อง
ถูกต้องทุกประโยค ถูกต้องทุกประโยค บางส่วน ต้อง
อย่างแม่นยา โดยไม่ ส่วนใหญ่ใช้เวลา
ตรวจสอบ
ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบเล็กน้อย
จาแนกส่วนประกอบ จาแนกส่วนประกอบ จาแนกส่วนประกอบ
ของประโยคได้
ของประโยคได้
ของประโยคได้ถูกต้อง
ถูกต้องทั้ง 10 ข้อ ถูกต้องทั้ง 8-9 ข้อ ทั้ง 6-7 ข้อ

หมายเหตุ ค่าน้าหนัก ๕ คะแนน (คะแนนรวม 40 หาร 2 จะได้คะแนนเต็ม 20)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
จาแนกส่วน
ประกอบของ
ประโยคได้บาง ส่วน
ต้องมีผู้แนะนา
จาแนกส่วน
ประกอบของ
ประโยคได้ถูกต้อง
น้อยกว่า 6 ข้อ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แบบประเมินการจาแนกส่วนประกอบของประโยค
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินการผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องทีก่ าหนดให้

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนนเต็ม

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 10 เรือ่ ง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของประโยค

ประโยค คือ คาหรือ กลุ่มคาที่เรียงต่อกั นและมี ความหมายสมบูรณ์ สามารถสื่อความได้ว่า “ใคร
ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร หรือมีสภาพอย่างไร” มีความกระจ่างชัดเจนในการสื่อสารประโยคหนึ่ง ๆ
แผนผังสรุปเรื่อง ส่วนประกอบของประโยค
ประโยค

ภาคแสดง

ภาคประธาน
ประธาน

ขยายประธาน

กริยา

กรรม

ขยายกรรม

ขยายกริยา

หลักการจาแนกส่วนประกอบของประโยค มี 4 ขั้นดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นอ่านทาความเข้าใจประโยค
1. อ่านประโยคให้เข้าใจว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร
2. สังเกตบริบทของประโยคว่าประโยคนั้นมีสภาพอย่างไร
ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างตาราง
1. สร้างตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค ดังนี้
ประโยค

ภาคประธาน
ประธาน ขยาย
ประธาน

กริยา

ภาคแสดง
กรรม
ขยาย
กรรม

ขยาย
กริยา
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ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค
1. เขียนประโยคลงในช่องประโยค
2. วิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค โดยการจาแนกและเขียนส่วนประกอบต่าง ๆ ลงใน
ช่องว่างให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน เช่น
ภาคประธาน
ประธาน ขยาย
ประธาน
1. สมปองชอบกินผลไม้รสหวาน สมปอง
2. มานีเป็นเด็กดี
มานี
3. แม่ครัวคนนั้นทากับข้าวเก่งมาก แม่ครัว
คนนั้น
ประโยค

กริยา
กิน
เป็น
ทา

ภาคแสดง
กรรม
ขยาย
กรรม
ผลไม้ รสหวาน
กับข้าว
-

ขยาย
กริยา
ชอบ
เด็กดี
เก่งมาก

ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจทาน
1. ตรวจทานส่วนประกอบของประโยค
2. ตรวจทานการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง
ขั้นที่ 5 ชั้นนาเสนอและประเมินผล
1. นาเสนอผลงาน โดยให้เพือ่ น ๆ ช่วยดูก่อน จากนั้นส่งให้ครูผสู้ อนตรวจ
2. ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลให้คะแนน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค
ภาคประธาน
ประธาน ขยาย กริยา
ประธาน
๑. นักดนตรีเล่นดนตรีได้ไพเราะ นักดนตรี
เล่น
2. คุณตาของผมนิยมรถเก่า ๆ
คุณตา ของผม นิยม
3. สุนัขใหญ่กัดแมวตัวนั้นจนตาย
สุนัข
ใหญ่
กัด
4. พ่อของฉันวิ่งในตอนเช้า
พ่อ
ของฉัน
วิ่ง
5. แม่ค้าตลาดนัดรีบขายผลไม้ให้หมด แม่ค้า ตลาดนัด รีบขาย
6. สุนัขตัวนั้นไล่กัดแมวจนตาย
สุนัข
ตัวนั้น
ไล่
7. ปลาใหญ่กินปลาเล็กอย่างดุเดือด ปลา
ใหญ่
กิน
8. ตารวจคนนั้นจับผู้ร้ายได้ยากมาก ตารวจ คนนั้น
จับ
9. ชมพู่สวนนี้มีรสหวานมาก
ชมพู่
สวนนี้
มี
10. พ่อล้างรถยนต์จนสะอาด
พ่อ
ล้าง
ประโยค

ภาคแสดง
กรรม ขยาย
กรรม
ดนตรี
รถ
เก่า ๆ
แมว ตัวนั้น
ผลไม้
แมว
ปลา
เล็ก
ผู้ร้าย
รถยนต์
-

ขยายกริยา
ได้ไพเราะ
จนตาย
ในตอนเช้า
ให้หมด
กัดจนตาย
อย่างดุเดือด
ได้ยากมาก
รสหวานมาก
จนสะอาด
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 10 เรื่อง การจาแนกส่วนประกอบของประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนส่วนประกอบของประโยคในช่องภาคประธานและภาคแสดงให้ถูกต้อง
ประโยค

ตัวอย่าง
คนสวนตัดต้นไม้ที่อยู่หลังบ้าน

ภาคประธาน
ประธาน ขยาย กริยา
ประธาน
คนสวน

-

ตัด

ภาคแสดง
กรรม ขยาย
กรรม
-

ขยาย
กริยา

ต้นไม้ ที่อยู่หลังบ้าน

๑. ตารวจคนนั้นจับผู้ร้าย
๒. นักเรียนทาการบ้านส่งครู
๓. คุณยายกินส้มตาอร่อยมาก
๔. แมวใหญ่วิ่งไล่จับหนูเล็ก
๕. ครูมาโรงเรียนแต่เช้า
๖. สุนัขเห่าคนแปลกหน้า
๗. ผู้ปกครองดูบุตรหลานแสดงละคร
๘. นักเรียนรับประทานอาหาร
กลางวัน
๙. ดอกมะลิสีขาวมีกลิ่นหอม
๑๐. แม่ครัวทากับข้าวอร่อยมาก
ชื่อ.....................................................นามสกุล..............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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แนวคาตอบใบงานที่ 10 เรือ่ ง การจาแนกส่วนประกอบของประโยค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนส่วนประกอบของประโยคในช่องภาคประธานและภาคแสดงให้ถูกต้อง
ประโยค

ภาคประธาน
ประธาน ขยาย
ประธาน

กริยา

ภาคแสดง
กรรม ขยาย
กรรม

ขยาย
กริยา

ตัวอย่าง
คนสวนตัดต้นไม้ที่อยู่หลังบ้าน

คนสวน

-

ตัด

ต้นไม้

ที่อยู่
หลังบ้าน

-

๑. ตารวจคนนั้นจับผู้ร้าย

ตารวจ

คนนั้น

จับ

ผู้ร้าย

-

-

๒. นักเรียนทาการบ้านส่งครู

นักเรียน

-

ทา

การบ้าน

-

ส่งครู

๓. คุณยายกินส้มตาอร่อยมาก

คุณยาย

-

กิน

ส้มตา

-

อร่อย
มาก

๔. แมวใหญ่ไล่จบั หนูตัวเล็ก

แมว

ใหญ่

ไล่จับ

หนู

ตัวเล็ก

-

๕. ครูทาขนมเปียกปูน

ครู

-

ทา

ขนม

๖. สุนัขเห่าคนแปลกหน้า

สุนัข

-

เห่า

คน

ผู้ปกครอง

-

ดู

บุตร
หลาน

นักเรียน

-

๙. ดอกมะลิสีขาวมีกลิ่นหอม

ดอกมะลิ

สีขาว

มี

-

-

กลิ่น
หอม

๑๐. แม่ครัวทากับข้าวอร่อยมาก

แม่ครัว

-

ทา

กับข้าว

อร่อย
มาก

-

๗. ผู้ปกครองดูบุตรหลานแสดง
ละคร
๘. นักเรียนรับประทานอาหาร
กลางวัน

เปียก
ปูน
แปลก
หน้า
แสดง
ละคร

รับประทาน อาหาร กลางวัน

-

๔๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เรียงความ เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของผู้เขียนออกมาเป็นเรื่องราว โดยมี
รูปแบบการเขียนที่ชัดเจน ผู้เขียนต้องรู้วิธีการเรียบเรียงคา และประโยคด้วยภาษาที่สละสลวย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการเขียนเรียงความได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนแบบร่างเรียงความได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู้
การเขียนเรียงความ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๖๓
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูนาแถบประโยค 4 แถบ
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านแถบ
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที แบบคละกันให้นักเรียนอ่าน และ ประโยค จากนั้นช่วยกันเรียง
1. องค์ประกอบของ
ให้นักเรียนช่วยกันเรียงประโยค ประโยคให้สมั พันธ์กัน
เรียงความ
ต่อกันให้สมั พันธ์กัน
2. หลักการเขียน
เรียงความ
แถบประโยค
3. การเขียนแบบร่าง
1. คอยดูแลมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้
เรียงความ
ตอม
2. ท่านเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เล็ก
3. แม่คือผู้หญิงที่ให้กาเนิดฉัน
4. และมีบญ
ุ คุณต่อฉันนานัปการ
2. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น ดังนี้
ครู : นักเรียนเรียงลาดับประโยค
ได้อย่างไรบ้าง
3. ครูเฉลยคาตอบคือ 3 2 1 4
จากนั้นนาประโยคมาเรียงต่อกัน
เป็นข้อความ แล้วให้นักเรียนทาย

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอ
การเรียงลาดับประโยคของกลุ่ม
ตนเอง
3. นักเรียนรับทราบคาตอบและ
เข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แถบประโยค

- คาถาม

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

๔๖๔

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ว่าข้อความนี้มีลักษณะอย่างไร
จากนั้นครูพูดนําเข้าสู่เนื้อหาใน
บทเรียน
15 1. ครูตั้งคําถามเพื่อเข้าสู่
1. นักเรียนตอบคําถาม
นาที สาระสําคัญของเนื้อหาว่า
ครู : นักเรียนรู้จักเรียงความ
นักเรียน : รู้จัก/ไม่รู้จัก ซึ่งตอบ
หรือไม่ อย่างไร
ตามความเข้าใจของนักเรียน
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมาย 2. นักเรียนฟังครูอธิบายและ
ของการเขียนเรียงความ
สนทนาร่วมกัน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. บอกหลักการเขียน
เรียงความได้

3. ครูเปรียบเทียบโครงสร้างของ
บ้านที่มีองค์ประกอบสําคัญ ๆ
จึงทําให้บ้านเป็นรูปร่างสมบูรณ์
ได้ เหมือนกับเรียงความที่ต้องมี
องค์ประกอบหลักเพื่อให้
เรียงความสมบูรณ์ขึ้น

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ PPT

- คําถาม

3. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เปรียบเทียบองค์ประกอบของ
บ้านกับองค์ประกอบของ
เรียงความ

4. ครูตั้งคําถาม ดังนี้
4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายจาก
ครู : นักเรียนคิดว่าองค์ประกอบ การศึกษาใบความรู้ที่ 11

- ใบความรูท้ ี่
11

1. สังเกต
การตอบคําถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๖๕

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ของเรียงความมีอะไรบ้าง โดยให้
นักเรียนศึกษาจากใบความรูท้ ี่ 11
5. ตัวแทนนักเรียนพูดสรุป
5. ครูอธิบายหลักการเขียน
เรียงความ โดยใช้ PPT ประกอบ หลักการเขียนเรียงความให้
เพื่อน ๆ ในห้องเรียนทั้งต้นทาง/
ปลายทางฟัง

3.

2. เขียนแบบร่าง
เรียงความได้
3. ใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

ขั้นปฏิบัติ

20 6. ครูชี้แจงการทางาน จากนั้น
นาที ให้นักเรียนทาใบงานที่ 11

6. นักเรียนทาใบงานที่ 11

(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทา
ใบงานที่ 11 การเขียนแบบร่าง
เรียงความ)

(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ทาใบงานที่ 11 พร้อมกัน)

7. ครูนาแบบการเขียนแบบร่าง
เรียงความที่สาเร็จ มาให้นักเรียน
ทั้งต้นทาง/ปลายทางดู จากนั้น
มอบหมายให้ไปปรับปรุงงาน
เขียนของตนเองให้สมบูรณ์

7. นักเรียนดูแบบการเขียนแบบ
ร่างเรียงความทีส่ าเร็จ จากนั้นไป
ปรับปรุงงานเขียนของตนเองให้
สมบูรณ์

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

สื่อ PPT

- ใบงานที่ 11

2. ตรวจใบงาน
3. สังเกต
พฤติกรรม

๔๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4.
ขั้นสรุป
5 1. ครูถามคาถามเพื่อสรุป
1. นักเรียนตอบคาถามเพื่อสรุป - สื่อ PPT
นาที ครู : การเขียนแบบร่างเรียงความ เช่น การเขียนแบบร่างเรียงความ
มีประโยชน์ต่อการเขียน
มีประโยชน์ คือ ช่วยให้มีแนวทาง
เรียงความอย่างไรบ้าง
ในการเขียนเรียงความ และช่วย
2. จากนั้นครูมอบหมายให้
ลาดับความสาคัญของงเนื้อหาได้ดี
นักเรียนไปเขียนเรียงความต่อให้ และสามารถปรับแก้ไขได้
เสร็จแล้วนาเสนอชั่วโมงถัดไป

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แถบประโยค
2. ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ
3. ใบงานที่ 11 เรื่อง การเขียนแบบร่างเรียงความ
4. สื่อ PPT เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ
5. คาถาม
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 11 เรื่อง การเขียนแบบร่างเรียงความ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการเขียน
- พิจารณาการตอบ
เรียงความ
คาถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนแบบร่างเรียงความ
- ตรวจใบงาน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

467

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม/ใบงาน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการเขียน
แบบร่างเรียงความ
- ใบงาน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

468

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การเขียนแบบร่างเรียงความ

รายการประเมิน

ดีมาก (4)
1. การวางโครง วางโครงเรื่องได้
เรื่อง
เข้าใจครอบคลุม
เนื้อหาทัง้ หมด
เรียบเรียงตามลาดับ
นาเสนอก่อนหลังได้
ถูกต้อง
2. การเขียนคานา ใช้ภาษาในการเขียน
คานาได้โดดเด่น
จูงใจผู้อ่านให้สนใจ
ติดตามอ่านเนื้อเรื่อง
3. สาระในเนื้อ
เรื่อง

4. การยก
ตัวอย่างอ้างอิง
บทประพันธ์
และคาคม
5. การสรุป

เนื้อเรื่องมีสาระ
ครบถ้วนทั้งความรู้
และความงามใน
ภาษา มีคุณค่า
ข้อคิดแทรกในงาน
เขียนได้ดีและ
ถูกต้องชัดเจน
ยกบทประพันธ์
คาคม ได้ถูกต้อง
เหมาะสมสอดคล้อง
กับงานได้เป็นอย่างดี
เขียนสรุปได้ตรง
ประเด็น ให้ข้อคิด
แก่ผู้อ่าน และ
น่าติดตาม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
วางโครงเรื่องได้ดี วางโครงเรื่องใช้ได้
ตามลาดับ นาเสนอ แต่ไม่เรียงตามลาดับ
ก่อนหลังได้ถูกต้อง ก่อนหลัง และมี
สอดคล้องกับเรื่อง หลายประเด็นที่ยัง
ที่ได้เป็นส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้องกับ
เรื่อง
ใช้ภาษาค่อนข้างดี นาเข้าสู่เรื่องตาม
เขียนคานาได้ดี
หัวข้อเรียงความได้
นาเข้าสู่เรื่องได้
พอใช้ การใช้ภาษา
ถูกต้องตรง
ไม่โดดเด่นเท่าที่ควร
ประเด็น
เนื้อเรื่องมีสาระ
เนื้อเรื่องมีสาระน้อย
ความรู้ แต่ขาด
ทั้งความรู้และความ
ความงามในภาษา งามในภาษา ไม่ค่อย
มีคุณค่า ข้อคิด
สอดแทรกคุณค่า
แทรกในงานเขียน และข้อคิดในงาน
เป็นส่วนใหญ่
เขียน
ยกบทประพันธ์
คาคม ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับงาน
ได้เป็นส่วนใหญ่
เขียนสรุปได้ตรง
ประเด็นทิ้งท้ายให้
คิดได้เป็นส่วนใหญ่

ยกบทประพันธ์
คาคม ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับงานได้
เป็นบางส่วน
เขียนสรุปได้
ค่อนข้างตรง
ประเด็น และให้
ข้อคิดเล็กน้อย

ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

ปรับปรุง (1)
โครงเรื่องสับสน
วกวน ไม่น่าสนใจ
ไม่เรียงตามลาดับ
การนาเสนอก่อน
หลัง ขาดเอกภาพ
เขียนคานาไม่ตรง
ประเด็น วกวนไป
มา ไม่เข้าสู่
เป้าหมาย หรือ
ประเด็นเรื่อง
เนื้อเรื่องขาดสาระ
ทั้งความรู้และ
ความงามในภาษา
ไม่มีการสอดแทรก
คุณค่า ข้อคิดใน
งานเขียน
ขาดการยก
ตัวอย่างบท
ประพันธ์ในงาน
เขียน
เขียนสรุปไม่ตรง
ประเด็น ไม่มี
การทิ้งท้ายให้คิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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(4)
การสรุปเรื่อง

การยกตัวอย่าง (4)

สาระในเนื้อเรือ่ ง (4)

ชื่อ-สกุล

การเขียนคานา (4)

ที่

การวางโครงเรือ่ ง (4)

แบบประเมินการเขียนแบบร่างเรียงความ
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินการผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้
คิด
รวม
เป็น
คะแนน
ร้อยละ ผ่าน
(๒๐)
(100)

สรุป
ไม่ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 11 เรือ่ ง หลักการเขียนเรียงความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของเรียงความ
หนังสือบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 5 หน้า 27 ได้ให้ความหมายของเรียงความไว้ว่า
“เรีย งความ หมายถึ ง งานเขี ย นที่ มี ก ารก าหนดชื่ อเรื่อ งขึ้ น เป็ น งานเขีย นที่ เป็ น เรื่อ งจริง เป็ น
ข้อเท็จจริงหรือความรู้ทผี่ ู้เขียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือจากประสบการณ์ มักแทรกความรู้สึก
หรือความคิดเห็นที่แปลกใหม่ หรืออาจเขียนให้คิด โดยใช้ถ้อยคาภาษาที่ประณีต การใช้สานวนที่ เหมาะสม
และลาดับความคิดอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้เนื้อหาของเรียงความต้องสมบูรณ์ในตัวเอง”
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน้า 107 ได้ให้
ความหมายของเรียงความไว้ว่า
“เรียงความ เป็นความเรียงประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบเฉพาะ คือ มีส่วนนาของเรื่อง ส่วนเนื้อเรื่อง และ
ส่วนสรุป มักใช้ในกรณีที่ต้องการเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วนใหญ่จะให้นักเรียนฝึกเขียน หรือจัดประกวดตาม
วัตถุประสงค์”
ดังนั้น สรุปความหมายได้ว่า เรียงความ คือ การนาถ้อยคามาแต่งเป็นเรื่องราว เพื่อใช้เป็นข้อเขียนที่
แสดงความคิด ความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ ผู้เขียนถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน โดยมี
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ คานา เนื้อเรื่อง และสรุป จึงจะเรียกว่าเรียงความอย่างสมบูรณ์
จุดประสงค์ในการเขียนเรียงความ
ก่อนเขียนเรียงความต้องวางจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่า
๑. เขียนเรื่องนั้น อย่างไร
๒. เขียนให้ใครอ่าน
๓. เขียนไปในแนวใด เช่น เขียนชักจูง เขียนให้ความรู้ เขียนแสดงความคิดเห็น
รูปแบบการเขียนเรียงความ
๑. คานา (ความนา) เป็นส่วนเริ่ม ต้น นาเรื่องเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง ควรเขียนให้ผู้อ่านเกิดความ
สนใจ เร้าใจ น่าติดตาม คานาเป็นย่อหน้าแรกและควรมีย่อหน้าเดียว สิ่งที่ควรลีกเลี่ยงในการเขียนคานา ได้แก่
1.1 ไม่เขียนออกนอกเรื่อง
1.2 ไม่ควรนาเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่คนรู้จักดีแล้วมาเขียน
1.3 ไม่ควรนาข้อคิดเห็นที่กว้างเกินไปมาเขียน เช่น ภาษาไทยในรอบ 20 ปี
1.4 ไม่นาคากล่าวที่เป็นความจริงในตัวเองอยู่แล้วมาเขียน เช่น “เป็นที่กล่าวกันว่า สิ่งที่แน่นอนใน
ชีวิตมนุษย์มีอย่างเดียวเท่านั้น คือ ความไม่แน่นอน”
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๒. เนื้ อ เรื่ อ ง เป็ น ส่ ว นที่ แ สดงสาระส าคั ญ ของเรื่อ งราว ความรู้ ความคิ ด ที่ ต รงกั บ ชื่ อ เรื่ อ ง มี
รายละเอียดเนื้อหาที่ครอบคลุมชื่อเรื่อง เพื่อตอบคาถามว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “ใคร อะไร ทาอะไร เมื่อใด
ที่ ไหน อย่างไร เพราะเหตุใด ส าคัญ อย่างไร เกี่ยวข้องกั บ ใคร” ฯลฯ อาจมี ห ลายย่อหน้า แต่ ละย่อหน้ามี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
หรืออาจกล่าวได้ว่า เนื้อเรื่องเป็นข้อความที่ต่อจากคานา ทาหน้าที่ขยายใจความของคานาให้ละเอียด
แจ่มแจ้ง แต่ละย่อหน้าจะขยายความของเรื่องตามแนวคิดที่ตั้งไว้
๓. สรุป เป็นข้อความย่อหน้าสุดท้าย เป็นการปิดเรื่อง หรือ สรุปเนื้อหาสาคัญของเรื่อง ควรมีเพียง ๑
ย่อหน้า ซึ่งอาจเป็นคติสอนใจ ความประทับใจ ข้อคิดแก่ผู้อ่านเพื่อให้นาไปคิดหรือปฏิบัติเมื่อมีโอกาส หรือทิ้ง
คาถามให้ผู้อ่านใคร่ครวญต่อไปโดยไม่จาเป็นต้องเสนอข้อยุติ
แผนผังการจัดลาดับองค์ประกอบของเรียงความ
ส่วน คานา

ต้น ตื่นเต้น

(คานา ความนา เปิดเรื่อง)

ส่วน เนื้อเรื่อง

กลาง กลมกลืน

ย่อหน้าที่ 1
ย่อหน้าที่ 2
ย่อหน้าที่ 3
ฯลฯ

ส่วน สรุป

(สรุป, ความสรุป, ปิดเรือ่ ง)

จบ จับใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ขั้นตอนในการเขียนเรียงความ
๑. การกาหนดหัวเรื่อง มี ๒ ลักษณะ การกาหนดหัวเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว และเลือกเขียนตามความ
สนใจ/พอใจ/มีความรู้เรื่องนั้นมากที่สุด
๒. การกาหนดขอบเขตของหัวข้อเรื่อง ไม่ควรกว้างมากเกินไปจนเขียนไม่จบ ควรมีจุดมุ่งหมายที่
เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อเรื่องที่กว้าง “สมุนไพร” ถ้านามาทาให้เฉพาะเจาะจง เป็น “สมุนไพรรักษาโรค”
๓. การรวบรวมข้อมูลใช้วางโครงเรื่อง ต้องเป็นข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง มี เหตุผลน่าเชื่อถือ โดย
พิจารณาว่าหัวข้อใดควรมาก่อน หรือมาหลัง แล้วจัดเรียงลาดับ
๔. การจัดกลุ่มความคิดในการวางโครงเรื่อง อาจจัดเป็นพวก หมวดหมู่ เดียวกั น เป็นหัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย โดยจัดให้ต่อเนื่องสอดคล้องกัน
๕. วางโครงเรื่องด้วยการใช้หัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย เช่น
ตัวอย่าง โครงเรื่อง สัตว์เลี้ยงของฉัน
ส่วนคานา : เปิดเรือ่ งด้วยความหมายของสัตว์เลี้ยง
ส่วนเนื้อเรื่อง : ๑. รูปร่างลักษณะ (ของสัตว์เลี้ยงของฉัน)
๒. การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
๓. ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง
ส่วนสรุป : ข้อคิดของการเลี้ยงสัตว์
(วิภา ตัณฑุลพงษ์. ๒๕๕๖. เอกสารนิเทศการศึกษา แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเขียน
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.)
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ใบงานที่ 11 เรื่อง การเขียนแบบร่างเรียงความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแบบร่างเรียงความตามหัวข้อทีส่ นใจ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง

เรียงความเรื่อง.............................................................................
ส่วน คานา

เปิดเรื่อง ด้วย
............................................................................................................................................................………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
ส่วน เนื้อเรื่อง

ย่อหน้าที่ ๑...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ย่อหน้าที่ ๒..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ย่อหน้าที่ ๓..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................ฯลฯ
ส่วน สรุป

ปิดเรื่องด้วย..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ชื่อ....................................................นามสกุล................................................ชั้น.................เลขที่...............
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แนวคาตอบใบงานที่ 11 เรือ่ ง การเขียนแบบร่างเรียงความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง หลักการเขียนเรียงความ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแบบร่างเรียงความตามหัวข้อทีส่ นใจ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง

ตัวอย่างการเขียนแบบร่างเรียงความเรื่อง ป่าไม้ให้ชีวิต
ส่วน คานา

เปิดเรื่อง ด้วย คาขวัญการอนุรักษ์ป่าไม้ ดังนี้ “ป่าไม้ชีวิต ช่วยรักษากันสักนิด เพื่อชีวิตที่สดใส”
จากนั้นอธิบายความหมายของป่าไม้ และความสาคัญของป่าไม้ โดยอธิบายความจากคาขวัญข้างต้น
ส่วน เนื้อเรื่อง

ย่อหน้าที่ ๑ กล่าวถึงลักษณะของป่าไม้ และอธิบายขยายความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ ของ
ป่าไม้ เช่น มีความสาคัญทางระบบนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และนันทนาการ จากนั้นกล่าวถึงข้อดีของป่าไม้
เช่น ช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดพาหน้าดิน จากน้าฝนและลม
ย่อหน้าที่ 2 บอกประโยชน์และคุณค่าของป่าไม้ ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น นาต้นไม้มา
สร้างบ้านเรือน เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าและมนุษย์ และอธิบายว่าเราใช้ป่าไม้ ใช้ต้นไม้ทาประโยชน์
อะไรบ้างใน การดารงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างป่าไม้กับมนุษย์ที่พึ่งพาอาศัยกันมาอย่างช้านาน
ย่อหน้าที่ ๓ ขยายความหมายของคาที่ว่า “ป่าไม้ให้ชีวิต” โดยอธิบายขยายความเข้าใจว่าป่าไม้
ให้ชีวิตอย่างไร และเราจะอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่คู่ประเทศต่อไปด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง
ส่วน สรุป

ปิดเรื่องด้วย ด้วย การกล่าวย้าถึงความสาคัญของป่าไม้อีกครั้ง และฝากข้อคิดในการใช้ทรัพยากรป่าไม้
ให้คุ้มค่าด้วยคาคม หรือบทร้อยกรองสั้น ๆ ประมาณ 1 บท

๔๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระเช้าสีดา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เรียงความ เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของผู้เขียนออกมาเป็นเรื่องราว โดยมี
รูปแบบการเขียนที่ชัดเจน ผู้เขียนต้อ งรู้ห ลัก การเขียน เลือกวิธีการเรียบเรียงคา และประโยคด้วยภาษาที่
สละสลวย และสามารถถ่ายทอดข้อคิดให้กับผู้อื่นได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการเขียนเรียงความได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนเรียงความได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู้
การเขียนเรียงความ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๗๗
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา จํานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 12 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ จํานวน 1 ชั่วโมง

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๐ 1. ครูทบทวนกลวิธีในการเขียน 1. นักเรียนร่วมกันทบทวนกลวิธีใน - แถบข้อความ
ขั้นนํา
1. ขอบเขตเนื้อหา
นาที เรียงความ โดยขึ้นแถบข้อความ การเขียนเรียงความ
1. การเขียน
ใน PPT ดังนี้
เรียงความ

การประเมิน
การเรียนรู้

 คํานํา – ต้นตื่นเต้น
 คํานํา – ต้นตื่นเต้น
 เนือ้ เรื่อง – กลางกลมกลืน  เนื้อเรื่อง – กลางกลมกลืน
 สรุป – จบจับใจ
 สรุป – จบจับใจ
จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. บอกหลักการ
เขียนเรียงความได้

2. ครูตั้งคําถามเพื่อทบทวน โดย
ให้นักเรียนบอกหรืออธิบาย
หลักการเขียนเรียงความ
ครู : การเขียนเรียงความที่ดีมี
หลักการเขียนอย่างไรบ้าง
บทเรียน

- คําถาม
2. นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
ตัวอย่างการอธิบายหลักการเขียน
เรียงความ
- การเขียนคํานําควรเขียนให้
น่าสนใจ เร้าใจ อธิบายความหมาย
ของหัวข้อเรื่อง
- การเขียนเนื้อเรื่อง ควรเขียน
สาระสําคัญของเรื่อง และขยาย
ความเข้าใจให้ชัดเจน สอดคล้อง
กลมกลืน

1. สังเกต
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

๔๗๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

๒.

2. เขียนเรียงความ
ได้
3. มีมารยาทใน
การเขียน

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- การสรุป ควรปิดเรื่องและให้
- สังเกตการตอบ
คําถามของ
ข้อคิดเพื่อสร้างความประทับใจแก่
นักเรียน
ผู้อ่าน
คําถาม
3. ครูนําตัวอย่างเรียงความที่ดี ๓. นักเรียนอ่านตัวอย่างเรียงความ
มาให้นักเรียนอ่านและพิจารณา ที่ดีพิจารณางานเขียนเรียงความ
งานเขียนเรียงความ โดยตั้ง
ร่วมกัน
คําถาม เช่น
- เรียงความนีร้ ปู แบบถูกต้องหรือไม่
- ผู้เขียนต้องการนําเสนออะไร
- เรียงความนี้มีความโดดเด่นใน
เรื่องใดบ้าง
(เช่น มีการนําด้วยคําขวัญ เพลง)
(ปิดเรื่องประทับใจ)

4. จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่การ
เขียนเรียงความ
1. นักเรียนบอกความคืบหน้าของ
2๐ 1. ครูให้นกั เรียนบอก
นาที ความคืบหน้าของการเขียนแบบ การเขียนแบบร่างเรียงความ
ร่างเรียงความ
2. จากนั้นครูให้นักเรียนศึกษา
ความรู้จากใบงานที่ 12 และ

2. นักเรียนเขียนเรียงความใน
ใบงานที่ 12

- สื่อ PPT

- ใบความรูท้ ี่
12

2. ตรวจใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา

๔๗๙

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3.
10 ชี้แจงการทางานในใบงานที่ 12
ขั้นปฏิบัติ
นาที แล้วให้นักเรียนลงมือเขียน
เรียงความต่อให้เสร็จ

4.

ขั้นสรุป

3. ครูเดินดูการทางานของ
นักเรียน

3. นักเรียนเขียนเรียงความ

(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทา
ใบงานที่ 11 การเขียน
เรียงความ) ใน PPT

(นักเรียนต้นทาง/ปลายทางทาใบ
งานที่ 11) พร้อมกัน

7. ครูนาเรียงความที่สาเร็จมาให้
นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทางดู
จากนั้นมอบหมายให้ไปปรับปรุง
งานเขียนของตนเองให้สมบูรณ์
5 1. ครูนาสรุปเรื่อง การเขียน
นาที เรียงความ และนาความรู้ไป
แนะนาการเขียนให้แก่เพื่อน ๆ
และน้อง ๆ หรือจะส่งเข้า
ประกวดก็ได้

สื่อการเรียนรู้
- ใบงานที่ 11

- สื่อ PPT

7. นักเรียนดูเรียงความที่สาเร็จ
พร้อมกัน จากนั้นไปปรับปรุงงาน
เขียนของตนเองให้สมบูรณ์
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
- สื่อ PPT
เรื่อง การเขียนเรียงความ และนา
ความรู้ไปแนะนาการเขียนให้แก่
เพื่อน ๆ และน้อง ๆ หรือจะส่งเข้า
ประกวดก็ได้

การประเมิน
การเรียนรู้
4. สังเกต
พฤติกรรม
(ประเมินด้าน A)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่างงานเขียนเรียงความที่ดี
2. ใบความรู้ที่ 12 เรื่อง ขั้นตอนการเขียนเรียงความ
3. ใบงานที่ 12 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
4. สื่อ PPT เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
5. คาถาม
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 12 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการเขียนเรียงความ - พิจารณาการตอบ
- คาถาม/ใบงาน
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนเรียงความ
- ตรวจใบงานที่ 12 เรียง - แบบประเมินการเขียน
ร้อยถ้อยความ
เรียงความ
- ใบงาน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
ของนักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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เกณฑ์ประเมิน : การเขียนเรียงความ
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
1. การเขียนคานา ใช้ภาษาในการ
ใช้ภาษาค่อนข้างดี นาเข้าสู่เรื่องตาม
เขียนคานาได้
เขียนคานาได้ดี
หัวข้อเรียงความได้
โดดเด่น จูงใจผู้อ่าน นาเข้าสู่เรื่องได้
พอใช้ การใช้ภาษา
ให้สนใจติดตามอ่าน ถูกต้องตรงประเด็น ไม่โดดเด่นเท่าที่ควร
เนื้อเรื่อง
2. สาระในเนื้อ
เนื้อเรื่องมีสาระ
เนื้อเรื่องมีสาระ
เนื้อเรื่องมีสาระ
เรื่อง
น้อยทั้งความรู้และ
ครบถ้วนทั้งความรู้ ความรู้ แต่ขาด
ความงามในภาษา ความงามในภาษา
และความงามใน
มีคุณค่า ข้อคิด
ไม่ค่อยสอดแทรก
ภาษา มีคุณค่า
ข้อคิดแทรกในงาน แทรกในงานเขียน คุณค่าและข้อคิดใน
เป็นส่วนใหญ่
งานเขียน
เขียนได้ดีและ
ถูกต้องชัดเจน
3. การยกตัวอย่าง ยกบทประพันธ์
ยกบทประพันธ์
ยกบทประพันธ์
อ้างอิงบท
คาคม ได้ถูกต้อง
คาคม ได้เหมาะสม คาคม ได้เหมาะสม
ประพันธ์
เหมาะสมสอดคล้อง สอดคล้องกับงานได้ สอดคล้องกับงาน
และคาคม
กับงานได้เป็นอย่าง เป็นส่วนใหญ่
ได้เป็นบางส่วน
ดี
4. การสรุป
เขียนสรุปได้ตรง
เขียนสรุปได้ตรง
เขียนสรุปได้ค่อน
ประเด็น ให้ข้อคิด ประเด็นทิ้งท้ายให้ ข้างตรงประเด็น
แก่ผู้อ่าน และน่า คิดได้เป็นส่วนใหญ่ และให้ข้อคิด
ติดตาม
เล็กน้อย
5. มารยาท
เขียนสร้างสรรค์
ในการเขียน
ไม่เขียนเสียดสีผู้อื่น
เขียนด้วยลายมือที่
เป็นระเบียบ อ่าน
ง่าย ใช้ถ้อยคาสุภาพ
รายการประเมิน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

ปรับปรุง (1)
เขียนคานาไม่ตรง
ประเด็น วกวนไป
มา ไม่เข้าสู่
เป้าหมาย หรือ
ประเด็นเรื่อง
เนื้อเรื่องขาด
สาระ ทั้งความรู้
และความงามใน
ภาษา ไม่มี
การสอดแทรก
คุณค่า ข้อคิดใน
งานเขียน
ขาดการยก
ตัวอย่างบท
ประพันธ์ในงาน
เขียน
เขียนสรุปไม่ตรง
ประเด็น ไม่มี
การทิ้งท้ายให้คิด
เขียนไม่สร้างสรรค์
ลายมือไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
อ่านไม่เข้าใจ และใช้
ภาษาไม่สละสลวย
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มารยาทในการเขียน (4)

(4)

(4)
การยกตัวอย่าง

การสรุป

(4)
สาระในเนื้อเรือ่ ง

ชื่อ-สกุล

(4)
ลําดับ
ที่

การเขียนคํานํา

แบบประเมินการเขียนเรียงความ
คําชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนประเมินการผลการทํางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กําหนดให้
คิด
รวม
เป็น
คะแนน
ร้อยละ ผ่าน
(๒๐)
(100)

สรุป
ไม่ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 12 เรือ่ ง ขั้นตอนในการเขียนเรียงความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เรีย งความ คือ การน าถ้ อ ยค ามาแต่ ง เป็น เรื่อ งราว เพื่ อใช้เป็ นข้ อเขี ยนที่ แสดงความคิด ความรู้
ความรู้สึก ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ผู้เขียนถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน โดยมี องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
คานา เนื้อเรื่อง และสรุป จึงจะเรียกว่าเรียงความอย่างสมบูรณ์
การเขียนเรียงความที่ดี มีขั้นตอน ดังนี้
๑. การกาหนดหัวเรื่อง มี ๒ ลักษณะ คือ หัวข้อเรื่องที่ กาหนดไว้แล้ว และเรื่องที่เขียนตามความ
สนใจ ทั้ง ๒ ลักษณะนี้ ผู้เขียนต้องมีความรู้เรื่องที่จะเขียนมากที่สุด ชื่อเรื่องควรครอบคลุมชัดเจน
๒. การกาหนดขอบข่ายของเรื่อง แต่ละเรื่องต้องมีรายละเอียดของแต่ละหัวเรื่องย่อย มีการขยาย
ความอย่างแจ่มแจ้ง และเจาะจง
๓. การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้วางโครงเรื่อง ควรมีความน่าเชื่อถือ และควรมีการวางเรียงลาดับเนื้อ
เรื่องก่อน - หลัง แล้วคัดเลือกให้ตรงประเด็น จุดมุ่งหมายในการเขียน และความคิดหลักของเรื่องให้มากที่สุด
โดยจัดเป็นกลุ่มความคิด
๔. การจัดกลุ่ ม ความคิดในการวางโครงเรื่อ ง โดยจัดเป็ นหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย แล้วจัด ล าดั บ
ความคิดให้ต่อเนื่องสอดคล้องกัน โดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง
ตัวอย่าง

เครื่องสาอางจากสมุนไพรไทย

ปลอดสารเคมี

ผลต่อการใช้

๑. สร้างภูมิคมุ้ กันร่างกาย
๒. ไม่อันตรายต่อผิวหนัง
๓. เสริมสร้างสุขภาพจิต

๑. ราคาถูก
๒. ลงทุนคุ้มค่า
๓. ส่งขายต่างประเทศ

ประโยชน์หลายด้าน
๑. ด้านร่างกาย
๒. ด้านจิตใจ
๓. ด้านวิชาชีพ

๕. การเขียนเนื้อเรื่อง ควรเขียนตามโครงเรือ่ งที่วางไว้ เขียนแต่ละหัวข้อย่างมีเหตุผล มีการลาดับ
ความสาคัญ มีการยกตัวอย่าง ที่แสดงความรู้ ความคิด ซึ่งอาจมีหลายย่อหน้า แต่ละย่อหน้ามีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน เขียนในประเด็นของเรื่อง ไม่ออกนอกลู่นอกทาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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๖. การเขียนสรุป ควรเขียนที่สร้างความรูส้ ึกต่อผู้อ่าน “ทาให้ผู้อ่านเกิดความศรัทธา ประทับใจต่อ
ข้อเขียน อ่านไม่เบื่อ” การเขียนสรุปเรื่องทาได้หลายวิธี เช่น การเชิญชวนให้เกิดความร่วมมือ การใช้หลัก
ธรรมะ สานวน สุภาษิต บทกวี การแสดงความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะปิดเรื่อง
แผนผังการจัดลาดับองค์ประกอบของเรียงความ
ส่วน คานา

ต้น ตื่นเต้น

(คานา ความนา เปิดเรื่อง)

ส่วน เนื้อเรื่อง

กลาง กลมกลืน

ย่อหน้าที่ 1
ย่อหน้าที่ 2
ย่อหน้าที่ 3
ฯลฯ

ส่วน สรุป

จบ จับใจ

(สรุป, ความสรุป, ปิดเรือ่ ง)

(กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๓๘. หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ .กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์คุรสุ ภาลาดพร้าว)
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ใบงานที่ 12 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระเช้าสีดา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยความ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้เขียนเรียงความตามหัวข้อทีส่ นใจ โดยใช้แนวทางจากแบบร่างในใบงานที่ ๑1 ให้ถูกต้องสมบูรณ์

เรียงความเรื่อง
…………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………
ชื่อ.....................................................นามสกุ
ล.................................................ชั้น.................เลขที่............
……………
……………………..…………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเช้าสีดา
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ตัวอย่างการเขียนเรียงความ
เรื่องพ่อของฉัน
พระคุณพ่อยิ่งใหญ่หาใดเปรียบ
รักของพ่อยิ่งใหญ่ไม่จืดจาง

ถ้าจะเทียบคงเทียมฟ้านภากว้าง
ทาทุกอย่างเพื่อลูกรักจักได้ดี

คาว่า “พ่อ” เป็นคาสั้น ๆ แต่มีความหมายลึกซึ้งมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เพราะพ่อคือผู้ให้กาเนิดให้
ชีวิตแก่ผู้ที่เป็นลูกทุกคน
พ่อของฉันชื่อนายนิรันดร์ จันทร์เอียด อาชีพรับราชการ ครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความสุขมาก
ไม่เคยมีปัญหาใด ๆ ให้คนในครอบครัวต้องเดือดร้อน พ่อของฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวทีม่ ีความรับผิดชอบ เป็น
เยี่ยมทั้งในฐานะสามีที่ดีของภรรยาและพ่อที่ดีของลูก ดังที่กล่าวว่า “แหวนดีเพราะหัว ครอบครัวดีเพราะผู้นา”
พ่อเป็นคนรักครอบครัวมาก พ่อบอกว่าความรักและความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้อง
ลงทุน ทุกครอบครัวช่วยกันทาให้เกิดขึ้นได้ เวลาที่ว่างจากหน้าที่ก ารงานของพ่อจึงเป็นเวลาของครอบครัว
พ่อคอยดูแลเอาใจใส่ฉันอย่างใกล้ชิด เมื่อฉันมีปัญหาคนที่อยู่เคียงข้างช่วยเหลือฉันได้คือพ่อ พ่อเปรียบเสมือน
เทวดาประจาบ้านที่บันดาลให้ความทุกข์หมดไป พ่อพูดเสมอว่าหากทุกคนในครอบครัวรู้และปฏิบัติตามหน้าที่
ของตนเองแล้วชีวิตครอบครัวก็จะราบรื่นสงบสุข ครอบครัวดีสังคมก็จะดี และส่งผลให้ประเทศชาติดีตามไป
ด้วย
พ่อ เป็ น แบบอย่ างที่ ดี ในการดาเนิ น ชีวิต พ่ อมั ธยั ส ถ์รู้ จัก ใช้จ่ าย สิ่ ง ของที่ พ่ อ ซื้อ ล้วนเป็ น ของที่ มี
ประโยชน์ ฉันทาตามสิ่งดี ๆ ที่พ่อปฏิบัติให้เห็นจนกระทั่งทุกวันนี้ มีคนพูดว่า “แบบดีกว่าบอก” “ตัวอย่างที่ดี
มีค่ายิ่งกว่าคาสั่งสอน” ฉันเชื่อแล้วว่าคาพูดนี้เป็นความจริง ในการทางานพ่อไม่เคยบกพร่องในหน้าที่ พ่อบอก
เสมอว่าเพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว ที่เราต้องช่วยเหลือ เสียสละ แบ่งปัน รู้จักเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา พ่อจึงเป็นที่รักใคร่และชื่นชมมาโดยตลอด ในช่วงที่ ครอบครัวของเรามี พ่อเป็นเสาหลักบ้านมี แต่
ความสุข พ่อยอมลาบากเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ลกู ได้สุขสบาย ยามที่ฉันเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อจะดูแลไม่เคยห่างสายตา
ด้วยความรักความเป็นห่วง รักของพ่อเป็นรัก ที่ยิ่งใหญ่ ในบั้นปลายชีวิตของพ่อเมื่อพ่อล้มป่วย พ่อพยายาม
ช่วยเหลือตนเองไม่ทาตัวให้เป็นภาระของคนในบ้าน ไม่เคยย่อท้อต่อความเจ็บป่วย พ่อสอนเสมอว่าหากชีวิตยัง
ไม่สิ้นก็ให้ดิ้นรนต่อสู้จนถึงที่สุด พ่อเป็นนักสู้ที่ฉันยกย่องและเทิดทูน เพราะพ่อสู้จนลมหายใจสุดท้ายที่พ่อมีอยู่
ณ วันนี้เวลานี้ พ่อจากฉันและครอบครัวไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ แม้ร่างกายของพ่อจะดับสูญ แต่คุณ
งามความดีที่พ่อทาไว้ยัง คงอยู่ ให้ครอบครัว ให้เพื่อนร่วมงานระลึกถึง ทุกวันนี้ฉันอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม
เพราะฉันเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้น ดังคาคมที่ว่า “ลูกจะชั่วจะดีอยู่ที่พ่อแม่” ฉันเชื่อว่าหากพ่อทุกคนปฏิบัติ
ได้เช่นเดียวกับ พ่ อของฉัน ปัญ หาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมที่เป็นข่าวให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ก็จ ะลด
น้อยลงหรืออาจจะหมดไปในที่ สุด ฉันมั่นใจว่าขณะนี้คนดี ๆ เช่นพ่อของฉันท่านจะต้องสู่สุคติภพแล้วอย่าง
แน่นอน
(เด็กหญิงกีรติกานต์ จันทร์เอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาปัตตานี เขต ๑)
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แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________สกุล : _______________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่___๓___เรื่อง กระเช้าสีดา
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่ องหมาย  ในช่ องระดั บความสามารถของแต่ ละกิ จ กรรมที่ นั กเรี ยนคิ ดว่ าท าได้ ตามระดั บ
การประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

๑
๒
๓
๔
๕

อ่านจับใจความสาคัญเรื่อง กระเช้าสีดา ได้
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลได้
เขียนแสดงความรูส้ ึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
พูดแสดงความรูส้ กึ และความคิดเห็นจากเรือ่ งที่ฟังและดูได้
เขียนเรียงความได้ถูกต้องตามหลักการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับปรุง
ข้างดี

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............…………………………………………….................................................................................
..................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
………………………………..…………….............................................................................................
..................................................................................................................................................
...............…………………………………………….................................................................................
..................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ภาษาพัฒนาชีวติ

๔๘๙

๔๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภาษาพัฒนาชีวิต
รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑
รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖
เวลา ๑๒ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวัด
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ
ป.๕/๗ กรอกแบบรายการต่าง ๆ
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
ป.๕/๓ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๔๙๑

๒. สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด
๑. ข้อความหรือเรื่องที่ มีความหมายโดยนัยจะไม่สื่อความหมายตรงตัวจากสิ่ งที่เขียน ต้องตีความ
จากคาหรือบริบท จึงจะเข้าใจความหมายที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้สื่อสารกับผู้อื่นได้
๒. การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ ต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ ใช้ภาษาสุภาพเขียน
ด้วยลายมือที่สวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจ ความเคารพ และควรมีมารยาทในการเขียน
จะทาให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การกรอกแบบรายการต่าง ๆ มี ความส าคัญ ต้องอ่านให้เข้าใจกรอกข้อมู ล ให้ถูก ต้องครบถ้วน
เพื่อประโยชน์ของตนเองและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
๔. การฟังและดูสื่อต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ต้องจั บใจความ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ แสดงความคิด
อย่างมีเหตุผล และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ผู้รับสารจึงจะได้รับประโยชน์
๕. คาอุทาน เป็นคาที่แสดงอารมณ์ หรือความรู้สึกของผู้พูด การรู้จักชนิดและหน้าที่ของคาอุทานใน
ประโยค ทาให้สามารถนาไปใช้สื่อสารได้ถูกต้อง
๖. ภาษาพูด เป็นภาษาที่ใช้พูดจากัน ในชีวิตประจาวัน ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาที่ใช้สาหรับเขียนที่
เป็นระดับทางการหรือระดับแบบแผน การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงต้องเลือกใช้ภาษาทั้งที่เป็นภาษาพูด
และภาษาเขียนให้เหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะและระดับของบุคคล
๗. ภาษาไทยมีทั้งภาษามาตรฐานที่ใช้เป็นภาษาราชการ และภาษาถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันตาม
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น ๆ เราควรเรียนรู้ให้เข้าใจ สามารถนาไปใช้ได้อย่างหลากหลาย
๘. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีหลายระดับ การมีความรู้เกี่ยวกับระดับภาษาช่วยให้สามารถพูดและเขียน
ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับสัมพันธภาพของบุคคล โอกาส กาลเทศะและสัมฤทธิผลตามความมุ่งหมาย
ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร
๙. เพลงกล่อมเด็ก เป็นภูมิปัญญาความสามารถในการใช้ภาษาของชาวบ้านที่มีคุณค่า แฝงข้อคิด คติ
สอนใจ สะท้อนภาพสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ความคิด ความเชื่อของคนในแต่ละท้องถิ่น แต่ละยุคสมัย
๑๐. เพลงร้องเล่นของเด็กไทย แสดงให้เห็นถึงพัฒ นาการในการใช้ภาษาของเด็ก ที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ใช้คาสั้น ๆ มีลักษณะคล้องจองและไม่คล้องจองกัน ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อสืบสานไว้เป็นมรดกไทย
อันทรงคุณค่าสืบไป
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนได้
๒. อธิบายลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
๓. บอกหลักการสื่อสารภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
๔. บอกลักษณะของระดับภาษาต่าง ๆ ได้
๕. สรุปความรู้เรื่องระดับภาษาได้
๖. บอกลักษณะของเพลงกล่อมเด็กได้
๗. บอกลักษณะของเพลงร้องเล่นได้
๘. บอกหลักการกรอกแบบรายการได้
๙. บอกหลักการเขียนจดหมายได้
๑๐. บอกหลักการอธิบายความหมายโดยนัยได้
๑๑. บอกหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงั และดูจากสือ่ ต่าง ๆ ได้

๔๙๒
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๑๒. บอกความหมาย ลักษณะ และหน้าที่ของคาอุทานได้
ทักษะ/กระบวนการ
๑. แต่งประโยคโดยใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการสื่อสารได้ถูกต้อง
๒. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้
๓. สื่อสารภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้ถูกต้อง
๔. วิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาในระดับต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
๕. เขียนบทสนทนาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
๖. เขียนสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็กได้
๗. วิเคราะห์และเขียนอธิบายความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเพลงร้องเล่นได้
๘. กรอกแบบรายการต่าง ๆ ได้
๙. เขียนจดหมายตามรูปแบบได้
๑๐. เขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครองได้
๑๑. วิเคราะห์คาและข้อความที่มีความหมายโดยนัยได้
๑๒. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูได้
๑๓. แต่งประโยคโดยใช้คาอุทานได้
เจตคติ
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๒. มีมารยาทในการเขียน
๓. เห็นความสาคัญของภาษาพูด ภาษาเขียน
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชื้นงานหรือภาระงาน
๑. การวิเคราะห์และแต่งประโยคโยคใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน
๒. ใบงานที่ ๑ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
๓. การวิเคราะห์การสื่อสารด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
๔. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาในระดับต่าง ๆ
๕. เขียนบทสนทนาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้
๖. ใบงานที่ ๒ การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
๗. ใบงานที่ ๓ การระบุความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเพลงร้องเล่น
๘. กรอกแบบรายการต่าง ๆ
๙. การเขียนจดหมายถึงพ่อ แม่ ญาติหรือผูป้ กครอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๔๙๓

๑๐. การอธิบายความหมายโดยนัย
๑๑. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู
๑๒. แต่งประโยคโดยใช้คาอุทาน
๗. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมินภาษาพูดและภาษาเขียน
ประเด็น
การประเมิน
แต่งประโยค
ภาษาพูดและ
ภาษาเขียน

๔ (ดีมาก)
แต่งประโยคโดยใช้
ภาษาพูดและภาษา
เขียนได้ถูกต้อง
ทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
แต่งประโยคโดยใช้ แต่งประโยคโดยใช้
ภาษาพูดและภาษา ภาษาพูดและภาษา
เขียนไม่ถูกต้อง 1 เขียนไม่ถูกต้อง ๒
ประโยค
ประโยค

เกณฑ์การประเมิน
๑๖-๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๑๑-๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๕
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
แต่งประโยค
โดยใช้ภาษาพูด
และภาษาเขียน
ไม่ถูกต้อง ๓
ประโยค

๔๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์ความรู้ คุณค่า และสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
การวิเคราะห์
- อธิบายคุณค่า
ขาดองค์ประกอบไป ขาดองค์ประกอบไป ขาดองค์ประกอบไป
ความรู้ คุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ได้ ๑ องค์ประกอบ
๒ องค์ประกอบ
๓ องค์ประกอบ
และสรุปข้อคิด - อธิบายคุณค่าด้าน
จากเรื่องที่อ่าน เนื้อหาสาระได้
ไปใช้ในชีวิต
- อธิบายคุณค่า
คุณค่าด้านสังคม
และวัฒนธรรมได้
- อธิบายการ
นาความรู้ ข้อคิด
และคุณค่าที่ได้รับ
จากเรื่องที่อ่าน
เกณฑ์การประเมิน
๑๖-๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๑๑-๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๕
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เกณฑ์การประเมินการเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
การเปรียบเทียบ เปรียบเทียบภาษา เปรียบเทียบภาษา เปรียบเทียบภาษา
ภาษาไทย
ไทยมาตรฐาน
ไทยมาตรฐานกับ
ไทยมาตรฐานกับภาษา
มาตรฐาน
กับภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นที่กาหนด ถิ่นที่กาหนดได้ถูกต้อง
กับภาษาถิ่น
ที่กาหนดได้ถูกต้อง ได้ถูกต้องทั้งหมด
เป็นส่วนใหญ่
ทั้งหมดด้วยตนเอง ด้วยตนเอง
และสามารถแนะนา
ผู้อื่นได้
เกณฑ์การประเมิน
๑๖-๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๑๑-๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๕
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๔๙๕

๑ (ปรับปรุง)
เปรียบเทียบ
ภาษาไทย
มาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นที่
กาหนดได้
ถูกต้องบางคา

๔๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การประเมินการเขียนจดหมายถึงพ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือญาติ

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
การเขียนจดหมาย เนื้อความในจดหมาย
ถึงพ่อ แม่
มีรายละเอียดชัดเจน
ผู้ปกครองหรือญาติ และเรียงตามลาดับ
สามารถถ่ายทอด
อารมณ์ความรูส้ ึก
ของผู้เขียนไปยัง
ผู้อ่านได้ รูปแบบ
จดหมายถูกต้อง

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
เนื้อความในจดหมาย
มีรายละเอียดชัดเจน
และเรียงตามลาดับ
รูปแบบจดหมาย
ถูกต้อง

๒ (พอใช้)
เนื้อความในจดหมาย
มีรายละเอียพอสมควร
รูปแบบจดหมาย
ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมิน
๑๖-๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๑๑-๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๕
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
เขียนจดหมาย
อย่างสั้น ๆ พอ
เข้าใจรูปแบบ
จดหมายถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เกณฑ์การประเมินการกรอกแบบรายการ
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
1. การกรอกใบ กรอกรายการได้
กรอกรายการได้
กรอกรายการได้
ฝากเงิน และ
ตามแบบ ครบถ้วน ตามแบบ ครบถ้วน ตามแบบ แต่ไม่
ใบถอนเงิน
ถูกต้อง ชัดเจน
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน ต้องถามผู้อื่น
สะอาด เรียบร้อย แต่ไม่สะอาด
เป็นบางครัง้
สามารถแนะนา
เรียบร้อย ไม่สามารถ
ผู้อื่นได้
แนะนาผู้อื่นได้
2. การกรอกแบบ กรอกรายการได้
กรอกรายการได้
กรอกรายการได้
ฝากส่งพัสดุ
ตามแบบ ครบถ้วน ตามแบบ ครบถ้วน ตามแบบ แต่ไม่
ไปรษณียภัณฑ์ ถูกต้อง ชัดเจน
ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วนต้องถามผู้อื่น
สะอาด เรียบร้อย แต่ไม่สะอาดเรียบร้อย เป็นบางครัง้
สามารถแนะนา
ไม่สามารถแนะนา
ผู้อื่นได้
ผู้อื่นได้

เกณฑ์การประเมิน
๑๖-๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๑๑-๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๕
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๔๙๗

๑ (ปรับปรุง)
กรอกรายการได้
ตามแบบแต่ไม่
ครบถ้วน ต้อง
ถามหรือดูแบบ
จากผูอ้ ื่น
กรอกรายการได้
ตามแบบแต่ไม่
ครบถ้วนต้อง
ถามหรือดูแบบ
จากผูอ้ ื่น

๔๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์การประเมินการอธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
การอ่านข้อความ อ่านข้อความแล้ว
อ่านข้อความแล้ว
อ่านข้อความแล้ว
ที่มีความหมาย เขียนอธิบาย
เขียนอธิบาย
เขียนอธิบาย
โดยนัยแล้วเขียน ความหมายของคา ความหมายของคา ความหมายของคา
อธิบายความ
ที่มีความหมาย
ที่มีความหมาย
ที่มีความหมาย
หมายของคา
โดยนัยถูกต้อง
โดยนัยถูกต้อง
โดยนัยด้วยตนเอง
ชัดเจน สัมพันธ์กบั
ทุกคาด้วยตนเอง
ได้ถูกต้อง
เนื้อเรื่องทุกคาได้
เป็นส่วนใหญ่
ด้วยตนเอง
เกณฑ์การประเมิน
๑๖-๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๑๑-๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๕
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
อ่านข้อความ
แล้วเขียน
อธิบายความ
หมายของคา
ที่มีความหมาย
โดยนัยด้วย
ตนเองได้บางคา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เกณฑ์การประเมินการการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรือ่ งที่ฟังและดู
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
การวิเคราะห์
วิเคราะห์ทุกประเด็น วิเคราะห์ทุกประเด็น วิเคราะห์ทุกประเด็น
ความน่าเชื่อถือ ได้ถูกต้อง อธิบาย ได้ถูกต้อง อธิบาย ได้ถูกต้อง แต่ไม่
จากเรื่องที่ฟังและ อย่างชัดเจน สามารถ อย่างชัดเจน สามารถ ละเอียด
ดู
ยกตัวอย่างประกอบ ยกตัวอย่างประกอบ
ให้เห็นจริง
ให้เห็นจริง แต่ไม่มี
การยกตัวอย่าง
เกณฑ์การประเมิน
๑๖-๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๑๑-๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๕
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๔๙๙

๑ (ปรับปรุง)
วิเคราะห์ได้บาง
ประเด็นและ
อธิบายสั้น ๆ
บางประเด็น
ต้องให้ผู้อื่น
แนะนา

๕๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์การประเมินคาอุทาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
1. บอกความหมาย บอกความหมาย
บอกความหมาย
บอกความหมายของ บอกความหมาย
ลักษณะและหน้าที่ ของคาอุทานได้
ของคาอุทานได้
คาอุทานได้ถูกต้อง คาอุทานได้ถูกต้อง
ของคาอุทาน
ถูกต้องทั้งหมด
ถูกต้อง ๓ คา
๒ คา
๑ คา
2. การจาแนกชนิด การจาแนกชนิด
และหน้าที่ของคา และหน้าที่ของคา
อุทานในประโยค อุทานในประโยคได้
ถูกต้องทั้งหมด

การจาแนกชนิด
และหน้าที่ของคา
อุทานในประโยคได้
ถูกต้อง ๗-๘
ประโยค

จาแนกชนิดและ
หน้าที่ของคาอุทาน
ในประโยคได้
ถูกต้อง 5-๖
ประโยค

เกณฑ์การประเมิน
๑๖-๒๐ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๑๑-๑๕ คะแนน หมายถึง ดี
๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๕
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

จาแนกชนิดและ
หน้าที่ของคาอุทาน
ในประโยคได้
ถูกต้อง 1-4
ประโยค

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๐๑

เกณฑ์การประเมินการทางานกลุ่ม
ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)
1. กระบวนการ 1. มีประธาน
ทางานกลุม่
เลขานุการ ผู้ร่วมงาน
ผู้นาเสนอ
2. มีการวางแผนงาน
3. เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์
4. ปฏิบัติตามแผน
และพัฒนางาน
2. ความรับผิด ทุกคนทาหน้าที่ของ
ชอบต่อหน้าที่ ตนเอง อย่างรับผิดชอบ
เต็มความสามารถ
3. การแสดง
สมาชิกทุกคนร่วม
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
ขาดขั้นตอน 1
ขั้นตอน หรือไม่
ชัดเจน

๒ (พอใช้)
ขาดขั้นตอน 2
ขั้นตอนขึ้นไป
หรือไม่ชัดเจน

๑ (ปรับปรุง)
ขาดขั้นตอน ๓
ขั้นตอนขึ้นไป
หรือไม่ชัดเจน

มีผู้มหี น้าที่ แต่ไม่รบั มีผู้มหี น้าที่ แต่ไม่
ผิดชอบ 2 คนขึ้นไป รับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป
สมาชิกส่วนใหญ่
สมาชิกมากกว่าครึ่ง สมาชิกไม่ให้
ร่วมแสดงความ
ร่วมแสดงความ
ความร่วมมือใน
คิดเห็น
คิดเห็น
การแสดงความ
คิดเห็น
4. การร่วมงาน ทุกคนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
ร้อยละ 60 ของ
ร้อยละ ๕๐ ของ
กลุ่มอย่างมี
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม
ความสุข
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมี
ความสุข
5. ความสาเร็จ ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไม่มี
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
คุณภาพ เสร็จไม่
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา
ทันตามกาหนด
เวลา
รวม
๒๐
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

มีผู้มหี น้าที่ แต่ไม่
รับผิดชอบ 1 คน

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๕๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔ (ดีมาก)
๑. ร่วมมือใน
ร่วมมือในการทา
การทากิจกรรม กิจกรรมตลอดเวลา
๒. กล้าออก
กล้าออกมา แสดง
มาแสดง
ความสามารถ
ความสามารถ อย่างสม่าเสมอ
๓. เข้าร่วม
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมด้วย
อย่างมีความสุขทุก
ความสนุกสนาน ครั้ง
เพลิดเพลิน

๓ (ดี)
ร่วมมือในการทา
กิจกรรมบางช่วง
กล้าออกมา แสดง
ความสามารถเป็น
ส่วนใหญ่
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
อย่างมีความสุขเป็น
ส่วนใหญ่

๒ (พอใช้)
ร่วมมือในการทา
กิจกรรมน้อยมาก
กล้าออกมาแสดง
ความสามารถเป็น
เป็นบางครัง้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
อย่างมีความสุข
ค่อนข้างน้อย

เกณฑ์การประเมิน
๘-๑๒ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๗-๙ คะแนน หมายถึง ดี
๔-๖ คะแนน หมายถึง พอใช้
๑-๓ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตั้งแต่
๒
รายการ
ผ่าน
๑
รายการ

ถือว่า ผ่าน
ถือว่า ไม่ผ่าน

๑ (ปรับปรุง)
ไม่ร่วมมือใน
การทากิจกรรม
ไม่กล้าออกมา
แสดง
ความสามารถ
ไม่สนใจและไม่มี
ความสุขใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๐๓

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีก่ ารงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อ
ตั้งใจและรับผิด ตั้งใจและรับผิด ตั้งใจและรับผิด ไม่ตงั้ ใจปฏิบัติ
การปฏิบัตหิ น้าที่ที่ ชอบในการปฏิบัติ ชอบในการปฏิบัติ ชอบในการปฏิบัติ หน้าที่การงาน
ได้รับมอบหมาย หน้าที่ที่ได้รบั
หน้าที่ที่ได้รบั
หน้าที่ที่ได้รบั
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ มอบหมาย
มอบหมาย
มอบหมายให้
ในการทางานให้
ให้สาเร็จ มี
ให้สาเร็จ มี
สาเร็จ
สาเร็จ
การปรับปรุงและ การปรับปรุง
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา พัฒนาการทางาน การทางานให้ดีขึ้น
การทางานด้วยตนเอง ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน อดทน ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ไม่ขยัน อดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ขยัน อดทน ไม่ย่อ ขยัน อดทน
ขยัน พยายามให้ ในการทางาน
และอุปสรรคใน
ท้อต่อปัญหา ใน พยายามให้งาน งานสาเร็จตาม
การทางาน
การทางาน
สาเร็จตาม
เป้าหมาย
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหา พยายามให้งาน เป้าหมาย
และอุปสรรคใน
สาเร็จตาม
ชื่นชม ผลงานด้วย
การทางานให้สาเร็จ เป้าหมาย ชื่นชม ความภาคภูมิใจ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วย ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
ความภาคภูมิใจ
รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและ
ใช้ภาษาไทย เลข ใช้ภาษาไทย เลข ใช้ภาษาไทย เลข ไม่สนใจใช้ภาษา
เลขไทยในการสื่อสาร ไทยในการสื่อสาร ไทยในการสื่อสาร ไทยในการสื่อสาร ไทยอย่างถูกต้อง
ได้อย่างถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
แนะนาให้ผู้อื่น
เหมาะสม
เหมาะสมแนะนา เหมาะสมแนะนา ใช้ภาษาไทย
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนาให้ ให้ผู้อื่นใช้ภาษา ให้ผู้อื่นใช้ภาษา ที่ถูกต้อง
ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ ไทยที่ถูกต้องเป็น ไทยที่ถูกต้อง
การใช้ภาษาไทยที่ ประจา เป็นแบบ
ถูกต้อง
อย่างที่ดีด้าน
การใช้ภาษาไทย

๕๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ภาษาพูด เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มที่มีความสนิทสนมกัน ลักษณะของภาษาไม่เคร่งครัด
มากนัก ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาที่มีระดับทางการ ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเลือกใช้ภาษาที่มี
ความเหมาะสมกับโอกาส กาลเทศะและระดับของบุคคล
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เปรียบเทียบการใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนได้เหมาะสม
๔. สาระการเรียนรู้
ภาษาพูดและภาษาเขียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๐๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวติ จํานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน จํานวน 1 ชัว่ โมง
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
1.

ขอบเขตเนื้อหา
1. ความหมายของ
ภาษาพูดและภาษา
เขียน
2. ลักษณะของภาษา
พูดและภาษาเขียน
3. การเปรียบเทียบ
ภาษาพูดและภาษา
เขียน

ขั้นนํา

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลา
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
5 1. ครูนําบัตรคําที่เป็นภาษาพูด 1. นักเรียนอ่านคําที่ครูกําหนด - บัตรคําภาษา
นาที และภาษาเขียนมาให้นักเรียน ให้แล้วบอกความหมายของคํา พูดและบัตรคํา
อ่าน พร้อมบอกความหมายของ นั้น ๆ
ภาษาเขียน
คําเหล่านั้น
ยังไง

อย่างไร

ทําไง

ทําอย่างไร

2. ครูตั้งคําถามชวนคิด ดังนี้
ครู : นักเรียนอ่านคําที่กําหนด
ให้ สังเกตเห็นความเหมือน
หรือแตกต่างของคําหรือไม่
อย่างไร

2. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม - คําถาม
ดังนี้
อยูใ่ นสื่อ PPT
นักเรียน : สิ่งที่เหมือนคือ
ความหมายแต่ที่ต่างกันคือ
การเขียน
อธิบายได้ว่า “ยังไง แปลว่า
อย่างไร”
“ทําไง แปลว่า ทําอย่างไร”

3. ครูนําคลิปวีดิทัศน์ตัวอย่าง 3. นักเรียนร่วมกันแสดง
บทสนทนาการใช้ภาษาพูดให้ ความคิดเห็นและตอบคําถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

- วีดิทัศน์ตัวอย่าง - สังเกต
บทสนทนา
การแสดง

๕๐๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

ขั้นสอน

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของ
ภาษาพูดและภาษา
เขียนได้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนดูแล้วตั้งคําถาม เช่น
ครู : นักเรียนชอบการใช้ภาษา
ของคนในคลิปหรือไม่ เพราะ
เหตุใด
ครู : ผู้พูดใช้ภาษาแบบใด
ครู : มีความเหมาะสมกับ
บุคคลหรือไม่

4. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
สรุปท้ายแล้วเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน
15 1. ครูนํานักเรียนสร้างองค์
นาที ความรู้เกี่ยวกับภาษาพูดและ
ภาษาเขียน โดยให้นักเรียน
ช่วยกันสร้างองค์ความรู้ใน
ประเด็น ดังนี้
- ความหมายของภาษาพูด
และภาษาเขียน ตาม
ความเข้าใจของนักเรียน
2. ครูให้นกั เรียนอภิปราย
ความรู้ภายในกลุ่มเกี่ยวกับ

สื่อการเรียนรู้
การใช้ภาษาพูด

การประเมิน
การเรียนรู้
ความคิดเห็น

4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนสนทนาแสดง
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นกับครู
ดังนี้
- ความหมายภาษาพูดและ
ภาษาเขียน

- สื่อ PPT

- สังเกต
การแสดง
ความคิดเห็นของ
นักเรียน

2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ความรู้แลกเปลี่ยน

- ใบความรูท้ ี่ 1

1. ประเมิน
การสรุปหลักการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
เขียนได้

๕๐๗
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
“ลักษณะของภาษาพูดและ
ความคิดเห็นภายในกลุ่ม
ภาษาเขียน” จากใบความรู้ที่ ๑ เกี่ยวกับเรื่อง “ลักษณะของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน”
จากการศึกษาใบความรู้ที่ 1
3. ครูตั้งคําถามเพื่อให้นักเรียน
เปรียบเทียบภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ดังนี้
ครู : ระหว่างคําว่า “ผัวเมีย”
กับคําว่า “สามีภรรยา”
นักเรียนคิดว่าสองคํานี้
ความหมายเหมือนกันหรือไม่
นําไปใช้ต่างกันอย่างไร

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
ตอบคําถาม ดังนี้
นักเรียน : เปรียบเทียบได้ว่า
คําว่า “สามีภรรยา” มี
ความสุภาพมากกว่าคําว่า “ผัว
เมีย”

4. ครูให้นกั เรียนสรุปหลักการ 4. นักเรียนสรุปหลักการของ
ของภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาพูดและภาษาเขียนอีก
อีกครั้ง
ครัง้
5. จากนั้นครูสรุปหลักการ
5. นักเรียนฟังครูสรุปหลักการ
เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ เพิม่ เติมเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน
ตรงกัน

สื่อการเรียนรู้

- คําถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

๕๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลา
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
10 6. ครูยกตัวอย่างบัตรคาภาษา 6. นักเรียนดูตัวอย่างของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน
นาที พูดและภาษาเขียนมาให้
นักเรียช่วยกันทาย
จากนัน้ ช่วยกันทาย ดังนี้
- ยกตัวอย่างภาษาพูดกับ
ภาษาเขียนที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
- เปรียบเทียบภาษาพูดและ
ภาษาเขียนมีความแตกต่างกัน
อย่างไร ตัวอย่าง เช่น
- วัยโจ๋
= ................. - วัยโจ๋ = วัยรุ่น
- เจ๋ง
= ................. - เจ๋ง = สุดยอด
- แห้ว
= ................. - แห้ว = ผิดหวัง
- เดี้ยง
= ................. - เดี้ยง = บาดเจ็บหนัก
- ดาราหนัง = ................. - ดาราหนัง = ดาราภาพยนตร์
7. ครูพูดสรุปการยกตัวอย่าง
เพื่อสรุปความเข้าใจ

3.

2. เปรียบเทียบภาษา
พูดกับภาษาเขียนได้
ถูกต้อง

ขั้นปฏิบัติ

การประเมิน
การเรียนรู้
- สื่อ PPT
- สังเกต
- ตัวอย่างบัตรคา พฤติกรรมของ
ภาษาพูด ภาษา นักเรียน
เขียน
สื่อการเรียนรู้

7. นักเรียนทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวอย่างพร้อมกันกับครู

15 8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่ ทา 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบ
- ใบงานที่ 1
นาที ใบงานที่ 1 ภาษาพูด ภาษา
งานที่ 1 ภาษาพูด ภาษาเขียน
เขียน

2. ประเมินจาก
การตรวจใบงาน
3. สังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
3. ใช้ภาษาพูดกับ
ภาษาเขียนได้
เหมาะสม

4.

ขั้นสรุป

๕๐๙
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง - สื่อ PPT
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 1
ทาใบงานที่ 1 พร้อมกัน)
ภาษาพูด ภาษาเขียน)

9. ครูเฉลยใบงาน ตรวจใบ
งาน จากนั้นพานักเรียนสรุป
กิจกรรมร่วมกัน
5 1. ครูสรุปความรูเ้ รื่อง ภาษา
นาที พูดและภาษาเขียน ด้วยคา
ประพันธ์ ดังนี้
ภาษาพูดนั้นเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก
เหมือนเช่นกับภาษาปากในการใช้
ภาษาเขียนมีแบบแผนจาขึ้นใจ
เปรียบเทียบได้สอื่ สารถูกรูห้ ลักการ
2. ครูตั้งคาถามนาสรุปว่า
ครู : นักเรียนจะนาความรู้
เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน ไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
บ้าง

การประเมิน
การเรียนรู้
ของนักเรียน

9. นักเรียนนาเสนอผลงาน
และตรวจใบงานไปพร้อมกัน
2. นักเรียนร่วมกันอ่านคา
ประพันธ์ เรื่อง ภาษาพูดกับ
ภาษาเขียน และสรุปความรู้
ร่วมกัน

- สื่อ PPT
คาประพันธ์
เรื่อง ภาษาพูด
กับภาษาเขียน

2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถาม
ดังนี้
นักเรียน : ใช้ภาษาพูดและ
ภาษาเขียนให้ถูกต้องตาม
หลักการและถูกต้องเหมาะสม
ในชีวิตประจาวัน

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียน
3. สื่อ PPT เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน
4. คาประพันธ์เรื่อง ภาษาพูดกับภาษาเขียน
5. บัตรคาภาษาพูดและบัตรคาภาษาเขียน
6. สื่อคลิปวิดีโอตัวอย่างการพูดสนทนา
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะของภาษาพูด - พิจารณาจากการตอบ - คาถาม
และภาษาเขียน
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษา - ตรวจใบงานที่ 1
- แบบประเมินการเปรียบ
เขียน
เรื่อง เปรียบเทียบภาษา เทียบภาษาพูดกับภาษา
พูดกับภาษาเขียน
เขียน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- ใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนได้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
เหมาะสม
นักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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เกณฑ์ประเมิน : การเปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียน
ประเด็น
การประเมิน
1. การเปรียบเทียบ
ภาษาพูดและภาษา
เขียน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
เปรียบเทียบภาษา เปรียบเทียบภาษา เปรียบเทียบภาษา
พูดและภาษาเขียน พูดและภาษาเขียน พูดและภาษาเขียน
ได้ถูกต้องทั้งหมด ได้ถูกต้องทั้งหมด ได้ถูกต้องทั้งหมด
10 ข้อ
8-9 ข้อ
6-7 ข้อ

๑ (ปรับปรุง)
เปรียบเทียบ
ภาษาพูดและ
ภาษาเขียนได้
ต่ากว่า 6 ข้อ

2. ความหมาย

ความหมาย
ถูกต้องทั้งหมด
10 ข้อ

ความหมาย
ถูกต้องต่ากว่า
6 ข้อ

ความหมาย
ถูกต้องทั้ง 8-9
ข้อ

ความหมาย
ถูกต้องทั้ง 6-7
ข้อ

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 40 คะแนน หาร 2 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

512
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แบบประเมินการเปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องทีก่ าหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 1 เรือ่ ง ภาษาพูด ภาษาเขียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ภาษาพูดและภาษาเขียน

ภาษาพูด หมายถึง ภาษาที่ใช้สื่อสารด้วยเสียง มีลักษณะใช้ในการพูดสนทนาทั่วไป ภาษาพูดของไทย
มีลักษณะเด่น ได้แก่
๑. การพูดซ้า เช่น นิ่ง ๆ เฉย ๆ หนังสือหนังหา หลายสิ่งหลายอย่าง
๒. ใช้คาที่ไม่ชัดเจน เช่น อะไรต่ออะไร อะไรพวกนี้
๓. ใช้คาลงท้าย เช่น ครับ คะ
๔. ใช้ประโยคที่ไม่มีประธาน เช่น ทาเสร็จแล้ว นึกว่าไม่มา
๕. ใช้ประโยคที่ไม่มีกริยา เช่น วันนี้วันจันทร์ คนนั้นเพือ่ นฉัน
ภาษาเขี ย น หมายถึ ง ภาษาเขียนใช้ สื่อสารโดยลายลัก ษณ์ อัก ษร เขียนบรรยายหรือพรรณนาที่
ลักษณะเคร่งครัดในหลักทางภาษา เรียกว่า ภาษาแบบแผน
ภาษาพูด

ภาษาเขียน

๑. เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะวัย

วัยโจ๋ วัยรุ่น
เจ๋ง เยีย่ มมาก
แห้ว ผิดหวัง

๒. เป็นภาษาไทยแท้ คือ ภาษาชาวบ้าน เข้าใจง่าย

ผัวเมีย สามี ภรรยา
ดาราหนัง ดาราภาพยนตร์

๓. เปลี่ยนแปลงเสียงสระ-เสียงพยัญชนะ ตัดคาสั้นลง
จิงอะป่าว จริงหรือเปล่า
๔. ยืมคาภาษาต่างประเทศ และตัดคาให้สั้นลง

เว่อร์ (Over) เกินควร เกินกาหนด
จอย (Enjoy) สนุก เพลิดเพลิน
ก๊อป (Copy) สาเนา ต้นฉบับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน
การที่จะตัดสินว่าคําใดเป็นภาษาพูด คําใดเป็นภาษาเขียน ขึ้นอยู่กับกาลเทศะในการใช้คํานั้น บางคํา
ใช้เป็นภาษาเขียนอย่างเดียว บางคําใช้พูดอย่างเดียว แต่บางคําอาจเป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็ได้
ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน มีดังนี้
๑. ภาษาเขียนไม่ใช้ถ้อยคําหลายคําที่เราใช้ในภาษาพูดเท่านั้น เช่น เยอะแยะ โอ้โฮ
๒. ภาษาเขียนไม่มีสํานวนเปรียบเทียบ เช่น ชักดาบ พลิกล็อก โดดร่ม
๓. ภาษาเขียนมีการเรียบเรียงถ้อยคําที่สละสลวยชัดเจน
๔. ภาษาเขียนเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนไม่มีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ตัวอย่างภาษาพูดและภาษาเขียน
ภาษาพูด
คํานาม

ภาษาเขียน
หมอ แพทย์
เรือบิน เครื่องบิน
ควาย กระบือ

คําซ้อน

มือไม้ มือ
ทองหยอง ทอง

คําสรรพนาม
คํากริยา

คําซ้ํา

เดี๊ยน ดิฉัน
เค้า เขา / ฉัน
ชักดาบ ไม่คืนเงิน
โดดร่ม ไม่เข้าเรียน ไม่เข้าทํางาน
หวัดดี สวัสดี
ดี๊ดี ดี / ดีมาก
ฮ้อมหอม หอมมาก

คําลงท้าย

เยอะแยะ
ยังไง
เท่าไหร่
ทําไง

มากมาย
อย่างไร
เท่าไร
ทําอย่างไร

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๗. ภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับภาษาพูดและภาษาเขียน แล้วเขียนเปรียบเทียบกันลงในตาราง

ภาษาพูด
ตัวอย่าง
- เป็นยังไงบ้าง
1.

ภาษาพูด
ตัวอย่าง
- เป็นอย่างไรบ้าง

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ชื่อ.........................................................นามสกุล...................................................ชั้น............เลขที่...........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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แนวคาตอบใบงานที่ 1 เรื่อง เปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับภาษาพูดและภาษาเขียน แล้วเขียนเปรียบเทียบกันลงในตาราง
ตัวอย่างคาตอบ
ภาษาพูด
ภาษาเขียน
วัยโจ๋
วัยรุ่น
เจ๋ง

เยี่ยมมาก

แห้ว

ผิดหวัง

หมา

สุนัข

หมู

สุกร

ควาย

กระบือ

หมอ

แพทย์

เรือบิน

เครื่องบิน

ไฟไหม้

เพลิงไหม้

หนัง

ภาพยนตร์

ทาน, กิน

รับประทาน

ตาย, เสีย

ถึงแก่กรรม

ปวดหัว

ปวดศีรษะ

ยังไง

อย่างไร

โล, กิโล

กิโลกรัม, กิโลเมตร

เค้า

เขา

เท่าไหร่

เท่าไร

แมงวัน

แมลงวัน

ช่าย

ใช่

๕๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ภาษาไทยมีทั้งภาษาที่เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เป็นภาษาราชการ และมีภาษาถิ่นตามแต่ละภาคต่าง ๆ ที่มี
ความแตกต่างกันตามลักษณะของท้องถิ่นนั้น ๆ เราควรเรียนรู้ให้เข้าใจ และนาความรู้เกี่ยวกับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันให้มีความเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
รักความเป็นไทย
๔. สาระการเรียนรู้
ภาษาพูดและภาษาเขียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๑๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวติ จํานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น จํานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูนําบัตรคําที่เป็นภาษา 1. นักเรียนอ่านคําที่ครู
ขั้นนํา
1. ขอบเขตเนื้อหา
กําหนดให้ แล้วช่วยกันบอก
1. ความหมายและ
นาที ไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
จํานวน 4 คํา ที่มีความหมาย ความหมายหลักของคํา
ลักษณะของภาษาไทย
เหมือนกันมาให้นักเรียนอ่าน เหล่านั้น
มาตรฐานกับภาษาถิ่น
ดังนี้
2. การเปรียบเทียบ
ภาษาไทยมาตรฐาน
ลอกอ
บักหุ่ง
ลอกอ
บักหุ่ง
กับภาษาถิ่น
บ่าก้วย

มะละกอ

2. ครูตั้งคําถามชวนคิด ดังนี้
ครู : จากการอ่านบัตรคํา
ข้างต้น นักเรียนคิดว่า
ความหมายหลักอยู่ที่คําใด

บ่าก้วยเต๊ด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- บัตรคําภาษา
ไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่น

มะละกอ

2. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม - คําถาม
อยูใ่ นสื่อ PPT
ดังนี้
นักเรียน : ความหมายหลักอยู่
ที่คําว่า

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

มะละกอ
3. ครูให้นกั เรียนฟังและดู
วีดิทัศน์เพลงอีสานและตั้ง
คําถามกระตุ้นความคิด ดังนี้

3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวีดิทัศน์เพลงอีสาน

- วีดิทัศน์เพลง
อีสาน

- สังเกตการแสดง
ความคิดเห็นและ
การตอบคําถาม

๕๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : จากเพลงมีการใช้ภาษา
แบบใด
ครู : มีคาใดบ้างที่นักเรียนไม่
เข้าใจความหมาย
ครู : นักเรียนจะทาอย่างไร จึงจะ
เข้าใจ

4. ครูพูดแสดงความติดเห็น
สรุปท้ายแล้วเข้าสู่บทเรียน
25 1. ครูยกตัวอย่างบทสนทนา
นาที คน 4 ภาคมาเจอกัน โดยให้
นักเรียนอ่าน ดังนี้
- สวัสดีค่ะ ดิฉันมาจากภาคกลาง
- หวัดดีค่ะ ช้านมาจากภาคใต้
- สวัสดีเจ้า เปิ้นมาจากภาคเหนือ
- สวัสดีเด้อ ข่อยมาจากภาคอีสาน
ครู : ถ้าผู้คนต่างถิ่นมาเจอกัน
สื่อสารกันด้วยภาษาของ
ตนเองจะเกิดอะไรขึ้น และ
เพื่อให้เข้าใจตรงกันควรใช้
ภาษาแบบใด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
ของนักเรียน

4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
และช่วยกันตอบคาถาม ดังนี้
นักเรียน : สือ่ สารกันด้วย
ภาษากลางหรือภาษาไทย
มาตรฐาน (ซึง่ นักเรียนอาจ
ตอบจากประสบการณ์เดิมที่
เคยเรียนมาตอน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4)

- สื่อ PPT
คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะของ
ภาษาไทยมาตรฐาน
กับภาษาถิ่นได้

๕๒๑
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ใบความรูท้ ี่ 2
2. ครูกําหนดให้นักเรียนศึกษา 2. นักเรียนช่วยกันสร้าง
เกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐาน ความรู้เรื่องภาษาไทย
และภาษาถิ่น จากใบความรู้ที่ มาตรฐานและภาษาถิ่นจาก
๒ โดยให้นักเรียนช่วยกัน
การศึกษาจากใบความรู้ที่ 2
สร้างองค์ความรู้ตามประเด็น โดยสร้างองค์ความรู้ใน
เป็นกลุ่ม ดังนี้
ประเด็น ดังนี้
- ความหมายและลักษณะของ - ความหมายและลักษณะของ
ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
3. ครูสมุ่ เลือกให้แต่ละกลุ่ม
ออกมาพูดอธิบายความหมาย
และลักษณะของภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น ซึ่งได้
จากการอภิปรายภายในกลุ่ม
ก่อนหน้านี้

3. นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุม่
ออกมาพูดอธิบายความหมาย
และลักษณะของภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่นหน้าชั้น
เรียน

4. จากนั้นครูอธิบายขายความ 4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
และสรุปเพิ่มว่า ภาษาถิ่นไทย เพิม่ เติม
มี 4 ภาคด้วยกัน
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคใต้

การประเมิน
การเรียนรู้
1. ประเมิน
การพูดอธิบาย

๕๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

2. เปรียบเทียบภาษา
ไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นได้
3. รักความเป็นไทย

ขั้นปฏิบัติ

15
นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5. ครูตั้งคาถามเพื่อให้นักเรียน 5. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถาม
เปรียบเทียบภาษาไทย
ดังนี้
บัตรคาภาษาถิ่น
มาตรฐานกับภาษาถิ่น ดังนี้
นักเรียน : ความหมายของคา
ครู : ให้นักเรียนสังเกตคาทัง้ 4 ทั้ง 4 คา คือ อร่อย และสามารถ
คานี้ แล้วเปรียบเทียบ
จัดคาทั้ง 4 คาตามภาคต่าง ๆ
ความหมาย บอกความหมาย ในประเทศไทย ได้ดังนี้
และจัดคาให้ตรงกับภาคต่าง ๆ 1. ลา - ภาคเหนือ
ในประเทศไทย เช่น
2. แซ่บ - ภาคอีสาน
1. ลา 2. แซ่บ 3. หรอย 4. 3. หรอย - ภาคใต้
อร่อย
4. อร่อย - ภาคกลาง

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

6. จากนั้นครูพานักเรียนทา 6. นักเรียนทากิจกรรมอีก
กิจกรรมอีกประมาณ 5 ข้อ
ประมาณ 5 ข้อ แล้วสรุป
แล้วสรุปการทากิจกรรมร่วมกัน การทากิจกรรมร่วมกัน

2. ประเมินจาก
การตรวจใบงาน
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของ นักเรียน

9. ครูชี้แจงการทางานและ
มอบหมายให้นกั เรียนทาใบ
งานที่ 2 ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่น
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 2
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น)

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบ
งานที่ 2ภาษาไทยมาตรฐาน
และภาษาถิ่น
(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ทาใบงานที่ 2 พร้อมกัน)

- ใบงานที่ 2

- สื่อ PPT

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๒๓
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10. ครูเฉลยใบงาน ตรวจใบ 10. นักเรียนนาเสนอผลงาน
งาน จากนั้นพานักเรียนสรุป และตรวจใบงาน และสรุป
กิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมร่วมกัน
5 1. ครูสรุปความรู้ คือ การสื่อสาร 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ - สื่อ PPT
นาที ภาษาไทยมาตรฐาน มักจะใช้ เกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐาน สรุปความรู้
สื่อสารในรูปแบบทีเ่ ป็นแบบแผน และภาษาถิ่น
เช่น ประกาศจากหน่วยงาน
ราชการ เอกสารวิชาการและ
ประชุม วิจัย บทความ ส่วนภาษา
ถิ่นมักสื่อสารในชีวิต ประจาวัน
ทั่ว ๆ ไป และเพลงต่าง ๆ เช่น
- เพลงพื้นบ้าน
- เพลงลูกทุ่ง
- เพลงหมอลา
- เพลงร้องเล่น
- เพลงประจาถิ่น
2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถาม
2. ครูตั้งคาถามนาสรุปว่า
ดังนี้
ครู : นักเรียนจะนาความรู้
เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและ นักเรียน : ใช้ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาษาถิ่น ไปใช้ใชีวิตประจาวัน และภาษาถิ่นให้ถูกต้องตาม
หลักการและถูกต้องเหมาะสมใน
ได้อย่างไรบ้าง
ชีวิตประจาวัน

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
3. สื่อ PPT เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
4. บัตรคาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
5. วิดีโอเพลงที่มกี ารใช้ภาษาถิ่นอีสาน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความหมายและลักษณะ - พิจารณาจากการตอบ
ของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐาน - ตรวจใบงานที่ 2
กับภาษาถิ่น
เรื่อง ภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาถิ่น
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- รักความเป็นไทย
- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. รักความเป็นไทย
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- สังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิน
การเปรียบเทียบภาษา
ไทยมาตรฐานกับภาษา
ถิ่น
- ใบงานที่ 2

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ของนักเรียน
ขึน้ ไป
- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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เกณฑ์ประเมิน : การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
ตอนที่ 1
- นาคาไปเติมลงใน เติมคาลงในภาษา
ภาษาถิ่นให้ถูกต้อง ถิ่นได้ถูกต้อง
10-11 คา
ตอนที่ 2
- เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบภาษา
ภาษาถิ่นทั้ง 4 ภาค ถิ่นได้ถูกต้องทั้ง 10
ข้อ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
เติมคาลงในภาษา เติมคาลงในภาษา
ถิ่นได้ถูกต้อง 8-9 ถิ่นได้ถูกต้อง 6-7
คา
คา

๑ (ปรับปรุง)
เติมคาลงในภาษา
ถิ่นได้ถูกต้องต่ากว่า
6 คา

เปรียบเทียบภาษา เปรียบเทียบภาษา เปรียบเทียบภาษา
ถิ่นได้ถูกต้องทั้ง
ถิ่นได้ถูกต้องทั้ง
ถิ่นได้ถูกต้องต่ากว่า
8-9 ข้อ
6-7 ข้อ
6 ข้อ

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 40 คะแนน หาร 2 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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แบบประเมินการเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 2 เรือ่ ง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยมาตรฐาน หมายถึง ภาษาไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับให้ใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารทาง
ราชการและในการศึกษาทั่วประเทศ
อันที่จริงภาษาไทยกรุงเทพ ก็นับเป็นอีกภาษาไทยถิ่นหนึ่งในภาคกลาง แต่เนื่องจากกรุงเทพฯ มีฐานะ
เป็นเมืองหลวง ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพจึงถูกกาหนดให้เป็ นภาษาไทยมาตรฐาน และใช้เป็นภาษากลางสาหรับ
การติดต่อราชการ เป็นสื่อในการศึกษาและเป็นภาษาที่สอนให้แก่ผู้ที่เรียนภาษาไทย

ลักษณะของภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาทางการ ใช้ในการสื่อสารและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป มีลักษณะดังนี้
๑. ใช้เป็นภาษาราชการ ใช้ในโอกาสทีเ่ ป็นทางการต่าง ๆ
๒. ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน
๓. เป็นภาษาที่สื่อสารมวลชนต่าง ๆ ใช้ เช่น การอ่านข่าว การเขียนรายงาน ความรู้
๔. มีความแตกต่างไปจากภาษาพูด

ภาษาถิ่น

ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาย่อยของภาษาไทยที่ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย และมี
ความแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เป็นภาษาที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจ
กันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ แตกต่างไปจากมาตรฐานหรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศ
ใช้

ลักษณะของภาษาถิ่น

ภาษาถิ่นมีความเฉพาะ คือ ทั้งถ้อยคาและสาเนียง แสดงถึงเอกลักษณ์ ลักษณะความเป็นอยู่และวิถี
ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นของแต่ละภาคของประเทศไทย ซึ่งบางทีจะเรียกว่า ภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาถิ่นใต้ ก็มี
ภาษาสงขลา ภาษานคร ฯลฯ
ภาษาถิ่นเป็นภาษาที่สาคัญในสังคมไทย เป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และวัฒนธรรมทุก
แขนงของท้องถิ่น เราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไว้ใช้ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติต่อไป ซึ่งภาษา
ถิ่นจะเป็น ภาษาพูดหรือภาษาท่าทางมากกว่าภาษาเขียน
ภาษาถิ่นของไทยจะแบ่งตาม ภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นที่ผู้พูดภาษา นั้นอาศัยอยู่ในภาค ต่าง ๆ แบ่งได้
เป็น 4 ถิ่นใหญ่ ๆ คือ ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสาน และภาษาถิ่นใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ตารางเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับคาภาษาถิ่น

ประโยชน์ของการศึกษาภาษาถิ่น

ภาษาถิ่น มี ป ระโยชน์ ส าหรับ เยาวชนที่ เป็นคนในท้ องถิ่นอย่างยิ่ง ความรู้ภาษาไทยถิ่นจะช่วยให้ มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถสืบ ทอดและพั ฒ นาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่ สืบทอดกั นมาแต่โบราณให้คงอยู่อย่าง
เหมาะสมกับสังคมปัจจุบันและอนาคตได้ นอกจากนี้การศึกษาภาษาไทยถิ่นยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่ วไป
เช่น
- ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและสะดวกขึ้น
- ทาให้เข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
- ทาให้เข้าใจความหมายของคาโบราณบางคาที่อยู่ในวรรณกรรมท้องถิ่น
- ทาให้สามารถรับรู้และเข้าใจบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ดีอีกด้วย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

สื่อสาหรับครู เพลงกล่อมเด็ก บทร้องของท้องถิ่น
เพลงกล่อมเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อื่อ…อื้อ…อื้อ…นอนสาเด้อหล่า หลับตาแม่สิกล่อม นอนแต่เซ่าเจ้าอย่าติงคิง
นอนจริงจริงหลับตาจ้อยจ้อย ลูกอ่อนน้อนหลับแล้วแม่สิกวย เขาขายกล้วยแม่สิซื่อให้กิน
อย่าสุติงนอนสาลูกแก้ว นอนอู่แก้วในอู่สายไหม แม่สิไกวไปมาไวไว นอนอู่ไทยกวยไปโตนเต้น
กวยโอนเอ้นหลับแล้วอย่าติง อื่อ…อื้อ…อื้อ…
เพลงกล่อมเด็ก ภาคเหนือ
อื่อ ชา ชา หลับสองตาอย่าไห้ แก้วแก่นไท้ แม่จักอื่อชาชา นายไห้อยากกินชื้น
บ่มีไผไพหา นายไห้อยากกินปลา บ่มีไผไพส้อน มีเข้าเย็นสองสามก้อน ป้อนแล้วลวดหลับไพ
เพลงกล่อมเด็ก ภาคใต้
“ ...ไก่เถื่อน เหอ ขันเทือนทั้งบ้าน
ฉวยได้ด้ามขวาน แยงวานดังพลุก
“ ...ไก่เถื่อน เอ๋ย ขันสะเทือนทั้งบ้าน
หยิบได้ด้ามขวาน ทิ่มก้นเสียงดังพลุก

ลูกสาวขี้คร้าน นอนให้แม่ปลุก
นอนให้แม่ปลุก ลูกสาวขี้คร้าน ...”
ลูกสาวขี้เกียจ นอนให้แม่ปลุก
นอนให้แม่ปลุก ลูกสาวขี้เกียจ ...”

เพลงกล่อมเด็ก ภาคกลาง กาเหว่า
กาเหว่าเอ๋ย…ไข่ให้แม่กาฟัก
…แม่กาก็หลงรัก…คิดว่าลูกในอุทร…
คาบเอาข้าวมาเผื่อ…คาบเอาเหยื่อมาป้อน …ถนอมไว้ในรังนอน…ปีกหางเจ้ายังอ่อน…
หัดร่อนสอนบิน…แม่กาพาเอาลูกไปหากิน ...ตามฝังแม่น้าคงคา…ตีนหนึง่ ก็เหยียบสาหร่าย...
ปากก็ไซ้หากินปลา…กินกุง้
...หรือกินกัง้ กินหอยกระพัง และแมงดา…
อิ่มแล้วก็โผมา จับต้นหว้า
…และโผไปต้นโพธิ์ทอง…มีตาพรานคนหนึ่งเที่ยว
เยี่ยม ๆ มอง ๆ…ยกปืนขึ้นชู ยกธนูขึ้นส่อง …จ้องแม่กาดา ….ซีกหนึ่งจะต้ม…ซีกหนึง่ จะยา...
แสนสงสารแม่กาดาลูกมีกรรมแต่น้อย ๆ…เอย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

ใบงานที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคาทีก่ าหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาษาถิ่น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น โดยการเติมคําลงในช่องว่างทั้ง 5 ช่อง
ให้มีความหมายสัมพันธ์กัน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ความหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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แนวคาตอบใบงานที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
หน่วยเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกคาทีก่ าหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาษาถิ่น

จ๊าง
อู้คาเมือง

เว้า
เบิ่ง
บักหุง่

หลาด
แหลง
หรอย

เรือน
โคมไฟ
มะละกอ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น โดยการเติมคาลงในช่องว่างทั้ง 5 ช่อง
ให้มีความหมายสัมพันธ์กัน
ตัวอย่างคาตอบ
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ความหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระดับของภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

๕๓๕

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ภาษาไทยที่ใช้สื่อสารมีหลายระดับ เพื่อช่วยให้สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ควรเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส กาลเทศะและสถานที่
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกลักษณะของภาษาแต่ละระดับได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
จาแนกคาและข้อความได้ถูกต้องตามระดับภาษา
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการสื่อสาร
๔. สาระการเรียนรู้
ระดับของภาษา (ภาษาระดับทางการ ภาษาระดับกึ่งทางการ และภาษาระดับไม่เป็นทางการ)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระดับของภาษา จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
1.

ขอบเขตเนื้อหา
1. ระดับของภาษา
- ภาษาระดับทางการ
- ภาษาระดับกึ่ง
ทางการ
- ภาษาระดับไม่เป็น
ทางการ

ขั้นนา

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลา
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
5 1. ครูนาแถบประโยคมาให้
1. นักเรียนอ่านประโยคที่ครู - แถบประโยค
นาที นักเรียนอ่านและแสดง
กาหนดแล้วสังเกตการใช้ภาษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ ในประโยค
แถบประโยค
แถบประโยค
- เขาเวียนศีรษะจนเข้า
- เขาเวียนศีรษะจนเข้า
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
- แม่ปวดหัวกับลูกชายตัวดี
- แม่ปวดหัวกับลูกชายตัวดี
- ยายปวดกบาลกับเด็กที่ดื้อซน - ยายปวดกบาลกับเด็กที่ดื้อซน
2. ครูยกคาที่ขีดเส้นใต้มาตั้ง
คาถามชวนคิด ดังนี้
ครู : คาเหล่านีเ้ หมือนหรือไม่
- กรณีไม่เหมือนกันอย่างไร

2. นักเรียนตอบคาถามชวน - คาถาม
คิด ดังนี้
นักเรียน : เหมือน เพราะ
ความหมายเหมือนกัน
นักเรียน : ต่างกัน เพราะเขียน
ไม่เหมือนกัน และมีความสุภาพ
ต่างกัน

3. ครูพานักเรียนร่วมกันแสดง 3. นักเรียนร่วมกันแสดงความ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกีย่ วกับคาที่ขีดเส้นใต้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

- สังเกตการ
แสดงความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

ขั้นสอน

2.

๕๓๗
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ความแตกต่างของคําที่ขีดเส้น
ใต้
4. ครูแสดงความคิดเห็นสรุป 4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
ท้ายและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา
ที่เรียน
1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
25 1. ครูชี้แจงว่าวันนี้จะเรียน
นาที เรื่อง ระดับของภาษา และตั้ง และช่วยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามดังนี้
นักเรียน : ระดับภาษา คือ
ครู : นักเรียนทราบไหมว่า
ภาษาที่มีการสื่อสารอย่างมี
ระดับภาษาคืออะไร
ระดับ
-ทําไมภาษาจึงต้องมีระดับ

เวลา
ที่ใช้

2. ครูให้นกั เรียนศึกษา
ความหมายและลักษณะของ
ภาษาจากใบความรู้ที่ ๓

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะของ
ภาษาแต่ละระดับได้

2. นักเรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับภาษาโดยใช้ใบ
ความรู้ที่ 3 ประกอบ
การเรียนรู้ และอภิปราย
ภายในกลุ่มว่า ทําไมจึงแบ่ง
ภาษาออกเป็น 3 ระดับ
3. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มพูด 3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มพูดสรุป
สรุปเกี่ยวกับลักษณะของภาษา ลักษณะของภาษาทั้ง 3 ระดับ
แต่ละระดับ

สื่อการเรียนรู้

- สื่อ PPT
คําถาม

การประเมิน
การเรียนรู้
ความคิดเห็น

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

- ใบความรูท้ ี่ 3

1. ประเมินการพูด
อธิบายสรุป

๕๓๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู
ย ้ ระดับประถมศึศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขัน้ ตอนการจัด
ที่ จุดประสสงค์การเรียนรู้ การเรี
ก ยนรู้

เววลา
ที่ใช้

แนวการจจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจจกรรมครู
กิจกรรมมนักเรียน
4. จากนั้นคครูอธิบายขยาย
4. นักเรียนฟังครู
ค พูดสรุป
ความและสสรุปเพิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มเติมและร่วมสนทนากับครู
สร้างความเเข้าใจที่ตรงกันและ และดูตัวอย่างขของภาษาแต่ละ - สื่อ PPT
ยกตัวอย่างคคําในภาษาระดับ ระดับ
ต่าง ๆ เช่น

การประเมิน
การเรียนรู้

5. นักเรียนฟังครู
5. ครูอธิบายสาเหตุ
ค อธิบายและ
ความแตกต่างของระดับภาษา สนทนาร่วมกัน
และยกตัวอย่างคํา เปรียบเทียบ
ให้นักเรียนเเข้าใจถึงความหมายย
ของคําในแตต่ละระดับภาษา
3.

2. จําแนนกคําและ
ข้อความมได้ถูกต้องตาม
ระดับภาาษา
3. มีมารรยาทใน
การสื่อสสาร

ขั้นปฏิบตั ิ

115 6. นักเรียนททํากิจกรรม : พาฉัน
นนาที กลับบ้านที โดยการนําคําทีค่ รู
กําหนดให้ไปปใส่ลงในตารางบน
กระดานให้ถถููกต้องตามระดับภาษษา
7. ครูชี้แจงงการทํางานและ
มอบหมายใให้นกั เรียนทํา

6. นักเรียนฟังครู
ค อธิบายและ
สนทนาร่วมกัน
7. นักเรียนแต่ละกลุ
ล ่มทําใบ
งานที่ 3 ระดับของภาษา

- ใบความรูท้ ี่ 3

2. ประเมินจาก
การตรวจใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

๕๓๙
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ใบงานที่ 3 ระดับของภาษา

สื่อการเรียนรู้

(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : (นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง - สื่อ PPT
นักเรียนทําใบงานที่ 3 ระดับ ทําใบงานที่ 3 พร้อมกัน)
ของภาษา)

การประเมิน
การเรียนรู้
3. สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน

8. ครูเฉลยใบงาน ตรวจใบงาน 8. นักเรียนนําเสนอผลงาน
และตรวจใบงาน และสรุป
จากนั้นพานักเรียนสรุป
กิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมร่วมกัน
4.

ขั้นสรุป

5 1. ครูตั้งคําถามนําสรุป ดังนี้
นาที ครู : นักเรียนจะนําความรู้เรื่อง
ระดับของภาษา ไปใช้ในชีวิต
ประจําวันได้อย่างไรบ้าง

1. นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่อง
- สื่อ PPT สรุป
ระดับ ของภาษา โดยการนํา
ความรู้
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ - คําถาม
ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับ
บุคคล โอกาส กาลเทศะ และ
บริบทต่าง ๆ เป็นต้น

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ระดับของภาษา
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง ระดับของภาษา
3. สื่อ PPT เรื่อง ระดับของภาษา
4. คาถาม
5. แถบประโยค
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง ระดับของภาษา
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกลักษณะของภาษาแต่ละ
- พิจารณาจากการตอบ
ระดับ
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- จาแนกคาและข้อความได้ถูกต้อง - ตรวจใบงานที่ 3
ตามระดับภาษา
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- มีมารยาทในการสื่อสาร
- สังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิน/ใบงาน
ที่ 3

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 3 ระดับของภาษา
ประเด็น
การประเมิน
1. การจาแนก
ระดับของภาษา

๔ (ดีมาก)
จาแนกระดับของ
ภาษาได้ถูกต้อง
ครบทัง้ 5 ข้อ
2. การยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างคาได้
คาในระดับภาษา ถูกต้องตามระดับ
ต่าง ๆ
ภาษาได้ถูกทั้ง 10
ข้อ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
จาแนกระดับของ จาแนกระดับของ
ภาษาได้ถูกต้อง
ภาษาได้ถูกต้อง
เพียง 4 ข้อ
เพียง 3 ข้อ
ยกตัวอย่างคาได้
ยกตัวอย่างคาได้
ถูกต้องตามระดับ ถูกต้องตามระดับ
ภาษาได้ถูกทั้ง
ภาษาได้ถูกทั้ง
8-9 ข้อ
6-7 ข้อ

๑ (ปรับปรุง)
จาแนกระดับของ
ภาษาได้ถูกต้อง
เพียง 2 ข้อ
ยกตัวอย่างคาได้
ถูกต้องตามระดับ
ภาษาได้ต่ากว่า 6
ข้อ

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน หาร 2 จาได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินการทาใบงานที่ 3 ระดับของภาษา
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 3 เรือ่ ง ระดับของภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระดับของภาษา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ระดับของภาษา

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อ สารนอกจากผู้ใช้จ ะคานึงถึงการใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกั บสถานการณ์
กาลเทศะ สภาวะแวดล้อม และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สิ่งที่ต้องคานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ ระดับภาษา
ซึ่งอาจแบ่งภาษาเป็นระดับต่าง ๆ ได้หลายลักษณะ เป็น 3 ระดับ ดังนี้
คานาม เราจะใช้เฉพาะในภาษาระดับกึ่ งทางการและระดับไม่เป็นทางการเท่านั้น หากนาไปใช้เป็น
เช่น โรงจานา > สถานธนานุเคราะห์, โรงพัก > สถานีตารวจ, หมู > สุกร, ควาย > กระบือ, หมา > สุนัข
ฯลฯ
คากริยา คากริยาที่แสดงระดับภาษาต่าง ๆ ที่เห็นได้ชัด เช่น ตาย > ถึงแก่กรรม เสีย ล้ม, กิน > ทาน
รับประทาน บริโภค ฯลฯ
คาวิเศษณ์ บางคาใช้คาขยายกริยา มักใช้ในระดับภาษาไม่เป็นทางการและระดับกันเองหรืออาจใช้ใน
ภาระดับกึ่งราชการก็ได้ คาวิเศษณ์เหล่านี้มักเป็นมักเป็นคาบอกลักษณะหรือแสดงความรู้สึก เช่น เปรี้ยวจี๊ด
เย็นเจี๊ยบ วิ่งเต็มเหยียด ฟาดเต็มเหนี่ยว เยอะแยะ ฯลฯ
ระดับภาษา
โอกาสและสถานที่
1. ภาษาระดับทางการ ๑. การเขียนหนังสือราชการ
๒. การประชุมทางวิชาการ
๓. การประกาศของราชการ
4. งานวิชาการต่าง ๆ

ลักษณะภาษาที่ใช้
เป็นภาษาที่มีแบบแผน ใช้ในภาษา
ราชการ/ทางการ เช่น ประกาศ เอกสาร
ทางราชการ งานวิชาการต่าง ๆ งานวิจัย

2. ภาษาระดับกึ่ง
ทางการ

๑. การประชุมกลุ่มย่อย
๒. การประชุมในโรงเรียน
๓. การประชุมกลุม่ นักศึกษา/นักเรียน
4. การพูดกับบุคคลทั่วไป
5. การพูดรายงานข่าว

ระดับภาษาลดความเป็นทางการลงจาก
ระดับทางการ เนื้อหามักเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไป และพูด
รายงานข่าวต่าง ๆ ยกเว้นข่าวใน
พระราชสานักเพราะใช้ภาษาระดับ
ทางการ

3. ภาษาระดับไม่เป็น
ทางการ (ภาษาระดับ
กันเอง/ระดับปาก)

๑. สนทนากับบุคคลที่สนิทสนม
2. การพูดในเฉพาะกลุม่
3. การสนทนาทางเฟซบุ๊ก
4. การสนทนาในครอบครัว
5. การสนทนาในกลุม่ เพื่อน

ภาษาที่ใช้จะเป็นลักษณะของ
คาชี้แจงหรือเป็นคาที่เข้าใจ
ความหมายตรงกันระหว่างกลุ่ม
บางคาเป็นคาคะนองที่ไม่ค่อยสุภาพ
เป็นคาสแลง มักมีคาอุทานขานรับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ตัวอย่าง
๑. ระดับทางการ

- บ้านเมืองไทยเรา ดารงมั่นคงมาช้านาน เพราะคนไทยทุกคนมีความพร้อมเพรียง
อันเข้มแข็ง
- ปัจ จุบันประเทศไทยเกิ ดปัญ หาการทุจ ริตคดโกงจากนักการเมื อง ซึ่งต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน

2. ระดับกึ่งทางการ

- คนไทยส่วนใหญ่เคารพผู้ที่อาวุโสกว่า เพราะเชื่อว่ามีประสบการณ์มาก่อน
- การขนส่งทางบกช้ากว่าทางน้า เพราะรถติด

3. ระดับไม่เป็นทางการ - เท่าที่พบมาคือ การทางานของนักเรียน มีความตั้งใจเรียนและทางานดีพอสมควร
- สมศรีเธอควรตั้งใจเรียนมากกว่านี้นะ พ่อแม่ส่งให้มาเรียนไม่ใช่ให้มานั่งเล่นไปวัน ๆ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 3 เรื่อง ระดับของภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระดับของภาษา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกใส่ระดับภาษาให้เหมาะสม
ระดับทางการ ระดับกึ่งทางการ

ระดับไม่เป็นทางการ

๑. “ขอพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช คุ้มครองประเทศชาติและประชาชาวไทย
ให้ผ่านพ้นพิบัติทั้งปวง บันดาลความสุขความมั่นคงให้บังเกิดทั่วมณฑล บันดาลความร่มเย็นแก่อเนกนิกร
ชนครบคามเขตขอบขัณฑสีมาประเทศไทย”
.....................................................................................................................................................................
๒. “ช่วงเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ผู้ที่มีความขยันมุ่งมั่นจะเข้ามหาวิทยาลัย จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบ
กายทั้งสิ้น ยกเว้นสิ่งที่จะสามารถทาให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ชีวิตนักเรียนมัธยมจึงมีแต่ติว กี ฬาไม่
เล่น กิจกรรมไม่ทา เพราะเวลาทั้งหมดจะต้องใช้ท่องตาราอย่างเดียว”
.....................................................................................................................................................................
๓. “เฮ้ย! ใครเอาหนูตายมาโยนไว้ในวัดวะ เหม็นวายร้ายเลย” อีกคนหนึ่งค้านว่า “ข้าไม่เห็นมีหนูนหี่ ว่า”
แหงนหน้าขึ้นทาจมูกย่น “ปู่บุญแกคงทากับข้าวทิ้งไว้จนบูดเหม็นเน่าล่ะมั้ง”
.....................................................................................................................................................................
๔. “บทละครไทยเป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้น เพื่ออ่านและแสดงรูปแบบที่นิยมกันมาแต่เดิมคือ บทละครรา
ต่อมามีการปรับ ปรุงละครราให้ทั นสมัยขึ้นตามความนิยมแบบตะวันตก จึงมีรูปแบบใหม่เกิ ดขึ้น ได้แก่
ละครดึกดาบรรพ์ ละครพันทาง เป็นต้น”
.....................................................................................................................................................................
5. “สมชายพาพ่อเดินทางไปทาใบขับขี่รถยนต์ที่สานักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอาเภอปราณบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานี้เอง”
.....................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเปลี่ยนคาจากภาษาไม่เป็นทางการต่อไปนี้ให้เป็นภาษาทางการให้ถูกต้อง

ข้อที่

ภาษาไม่เป็นทางการ

1

โรงหนัง

2

ผัวเมีย

3

ตาย

4

รถเมล์

5

พูดโกหก

6

งานแต่ง

7

ห้องแอร์

8

ตีตรา

9

แสตมป์

10

ใบขับขี่

ภาษาทางการ

ชื่อ....................................................นามสกุล...................................................ชั้น.............เลขที่............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เฉลยใบงานที่ 3 เรื่อง ระดับของภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระดับของภาษา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกใส่ระดับภาษาให้เหมาะสม
ระดับทางการ ระดับกึ่งทางการ

ระดับไม่เป็นทางการ

๑. “ขอพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช คุ้มครองประเทศชาติและประชาชาวไทย
ให้ผ่านพ้นพิบัติทั้งปวง บันดาลความสุขความมั่นคงให้บังเกิดทั่วมณฑล บันดาลความร่มเย็นแก่อเนกนิกร
ชนครบคามเขตขอบขัณฑสีมาประเทศไทย”
ระดับทางการ
.....................................................................................................................................................................
๒. “ช่วงเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ผู้ที่มีความขยันมุ่งมั่นจะเข้ามหาวิทยาลัย จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบ
กายทั้งสิ้น ยกเว้นสิ่งที่จะสามารถทาให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ชีวิตนักเรียนมัธยมจึงมีแต่ติว กีฬาไม่
เล่น กิจกรรมไม่ทา เพราะเวลาทั้งหมดจะต้องใช้ท่องตาราอย่างเดียว”
ระดับกึง่ ทางการ
....................................................................................................................................................................
๓. “เฮ้ย! ใครเอาหนูตายมาโยนไว้ในวัดวะ เหม็นวายร้ายเลย” อีกคนหนึ่งค้านว่า “ข้าไม่เห็นมีหนูนหี่ ว่า”
แหงนหน้าขึ้นทาจมูกย่น “ปู่บุญแกคงทากับข้าวทิ้งไว้จนบูดเหม็นเน่าล่ะมั้ง”
ระดับไม่เป็นทางการ
.....................................................................................................................................................................
๔. “บทละครไทยเป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้น เพื่ออ่านและแสดงรูปแบบที่นิยมกันมาแต่เดิมคือ บทละครรา
ต่อมามีการปรับ ปรุงละครราให้ทั นสมัยขึ้นตามความนิยมแบบตะวันตก จึงมีรูปแบบใหม่เกิ ดขึ้น ได้แก่
ละครดึกดาบรรพ์ ละครพันทาง เป็นต้น”
ระดับทางการ
....................................................................................................................................................................
5. “สมชายพาพ่อเดินทางไปทาใบขับขี่รถยนต์ที่สานักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอาเภอปราณบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานี้เอง”
ระดับไม่เป็นทางการ
.....................................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเปลี่ยนคาจากภาษาไม่เป็นทางการต่อไปนี้ให้เป็นภาษาทางการให้ถูกต้อง

ข้อที่

ภาษาไม่เป็นทางการ

ภาษาทางการ

1

โรงหนัง

โรงภาพยนตร์

2

ผัวเมีย

สามีภรรยา

3

ตาย

4

รถเมล์

รถประจาทาง

5

พูดโกหก

พูดเท็จ

6

งานแต่ง

งานมงคลสมรส

7

ห้องแอร์

ห้องปรับอากาศ

8

ตีตรา

ประทับตรา

9

แสตมป์

ตราไปรษณียากร

10

ใบขับขี่

ใบอนุญาตขับขี่

ถึงแก่กรรม, เสียชีวิต

๕๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
ภาษาไทยที่ใช้สื่อสารมีหลายระดับ เพื่อช่วยให้สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ควรเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส กาลเทศะและสถานที่
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สรุปความรู้เรื่องระดับภาษาได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้องตามระดับภาษา
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการสื่อสาร
๔. สาระการเรียนรู้
การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๕๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวติ จํานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง การใช้ระดับภาษาเพือ่ การสื่อสาร จํานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 1. ครูทบทวน เรื่อง ระดับ
ขั้นนํา
1. นักเรียนร่วมกันทบทวน
1. ขอบเขตเนื้อหา
เรื่อง ระดับภาษา และสังเกต
นาที ภาษา และยกตัวอย่าง
- การใช้ระดับภาษา
สถานการณ์ว่าควรใช้ระดับ
ตัวอย่างสถานการณ์ว่าควรใช้
เพื่อการสื่อสาร
ภาษาอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด ระดับภาษาอย่างไรบ้าง เพราะ
เช่น
เหตุใด เช่น
- การเขียนจดหมายลาป่วย
- การเขียนจดหมายลาป่วย
- การพูดโทรศัพท์กับเพื่อน
- การพูดโทรศัพท์กับเพื่อน
- การพูดรายงานหน้าชั้น
- การพูดรายงานหน้าชั้น
- การเขียนบันทึกประจําวัน
- การเขียนบันทึกประจําวัน
- การพูดสนทนาในชีวิตประจําวัน - การพูดสนทนาในชีวิตประจําวัน
2. ครู : 5 สิ่งที่ครูยกตัวอย่าง
มานั้น ใครยังไม่เคยปฏิบัติบ้าง
เพราะอะไร
3. ครูนําเพลง ระดับภาษา มา
ให้นักเรียนอ่านและฝึกร้อง
ร่วมกัน จากนัน้ ครูพานักเรียน

2. นักเรียน : คําตอบขึ้นอยู่
กับนักเรียน
3. นักเรียนอ่านเพลง ระดับ
ภาษา และฝึกร้องเพลง
ร่วมกัน และแสดงความ

สื่อการเรียนรู้

- คําถาม
- เพลง ระดับ
ภาษา

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน
- สังเกต
การแสดง

๕๕๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู
ย ้ ระดับประถมศึศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมมนักเรียน
สนทนาเกีย่ ววกับระดับของภาษา คิดเห็นร่วมกัน
4. ครูแสดงงความคิดเห็นสรุป
ท้ายและเชื่ออมโยงเข้าสู่เนื้อหาทีที่ 4. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เรียน
และเข้าสู่บทเรีรยน
115 1. ครูกําหนนดให้นักเรียนสรุป
1. นักเรียนร่วมกั
ม นสนทนา
- สื่อ PPT
นนาที หลักการเกีย่ยวกับระดับภาษา และช่วยกันสรุปหลั
ป กการ
- ใบความรูท้ ี่ 4
ทั้ง 3 ระดับ
เกี่ยวกับระดับภาษาทั
ภ ้ง 3
ระดับ โดยใช้ใบความรู
บ
้ที่ 4
ระดับของภภาษา ดังนี้
ประกอบการสรรุป
- ระดับทางงการ
- ระดับกึ่งททางการ
- ระดับไม่เป็นทางการ
จากนั้น แต่ครูสุ่มนําเสนอหน้า จากนั้นนําเสนออหน้าชั้นเรียน
ชั้นเรียน
- สื่อ PPT
ล งเกต
2. ครูยกตัววอย่างการใช้ภาษา 2. นักเรียนดูและสั
ตัวอย่าง
ทั้ง 3 ระดับ

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เววลา
ที่ จุดประสสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

จุดประสสงค์การเรียนรู้
1. สรุปคความรูเ้ รื่อง
ระดับภาาษาได้

ขั้นสอน

การประเมิน
การเรียนรู้
ความคิดเห็น

1. ประเมิน
การสรุปความรู้
(ประเมินด้าน K)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๕๓

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

4.

2. ใช้ภาษาสื่อสารได้
ถูกต้องตามระดับ
ภาษา

3. มีมารยาทใน
การสื่อสาร

ขั้นปฏิบตั ิ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูให้นกั เรียนจับคู่อ่านบท 3. นักเรียนจับคู่อ่านบท
สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
แล้ววิเคราะห์และอภิปราย
แล้ววิเคราะห์และอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
การเลือกใช้ระดับภาษาให้
การเลือกใช้ระดับภาษาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
เหมาะสมกับสถานการณ์

สื่อการเรียนรู้

20 4. ครูชี้แจงการทํางานและ
นาที มอบหมายให้นกั เรียนทําใบงาน
ที่ 4 การใช้ระดับภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า :
นักเรียนทําใบงานที่ 4 การใช้
ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร)

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบ
งานที่ 4 การใช้ระดับภาษา
เพื่อการสื่อสาร

5. ครูเฉลยใบงาน ตรวจใบงาน
จากนั้นพานักเรียนสรุปกิจกรรม
ร่วมกัน
5 1. ครูตั้งคําถามนําสรุป ดังนี้
นาที ครู : นักเรียนจะนําความรู้เรื่อง
การใช้ระดับของภาษาไปใช้ใน

5. นักเรียนนําเสนอผลงานและ
ตรวจใบงาน และสรุปกิจกรรม
ร่วมกัน
1. นักเรียน : พูดและเขียน
- สื่อ PPT สรุป
สื่อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง
ความรู้
เหมาะสมกับสัมพันธภาพของ - คําถาม

- ใบงานที่ 4
- สื่อ PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ประเมิน
จากการตรวจ
ใบงาน

(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ทําใบงานที่ 4 พร้อมกัน)

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

๕๕๔
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง บุคคล โอกาส กาลเทศะ และ
สัมฤทธิผลตามความมุง่ หมาย
ของผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้ระดับภาษาเพื่อการสือ่ สาร
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. สื่อ PPT เรื่อง การใช้ระดับภาษาเพื่อการสือ่ สาร
4. ตัวอย่างระดับของภาษา
5. เพลง ระดับภาษา
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- สรุปความรูเ้ รื่องระดับภาษา - พิจารณาจากการตอบ
- คาถาม
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้อง
- ตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง
- แบบประเมินการทา
ตามระดับภาษา
การเขียนบทสนทนาใน
ใบงานที่ 4 ระดับของ
สถานการณ์ต่าง ๆ
ภาษา
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการสื่อสาร

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิน
ร้อยละ ๖๐
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขึน้ ไป
- แบบประเมินสมรรถนะ ร้อยละ ๖๐
สาคัญของผู้เรียน
ขึน้ ไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 4 ระดับของภาษา

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- เขียนบทสนทนาได้ ขาด 1 ประเด็น
ขาด 2 ประเด็น
ถูกต้อง ชัดเจน
เข้าใจได้ง่าย
- เนื้อหาตรงประเด็น
- บทสนทนามีความ
คิดที่สร้างสรรค์
- ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ตามหลักการใช้
ภาษา
2. ใช้ระดับภาษา ใช้ระดับภาษาครบ ใช้ระดับภาษาครบ ใช้ระดับภาษาครบ
ครบทัง้ 3 ระดับ ทั้ง 3 ระดับ
ทั้ง เพียง 2 ระดับ ทั้ง 1 ระดับ
ประเด็น
การประเมิน
1. การใช้ระดับ
ภาษาเพื่อ
การสือ่ สาร

3. มารยาทใน
การเขียนสื่อสาร

เขียนบทสนทนาด้วย
ถ้อยคาที่สุภาพ บอก
ถึงการมีมารยาทใน
การในการสื่อสาร

-

-

๑ (ปรับปรุง)
ขาด 3 ประเด็น

ไม่มีการใช้ระดับ
ภาษาในบท
สนทนา
เขียนบทสนทนา
ด้วยถ้อยคาที่สั้น
และห้วนมาก
เกินไป ทาให้ขาด
มารยาทในการ
สื่อสารทีส่ ุภาพ
เหมาะสม

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 60 คะแนน หาร 3 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 4 การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 4 เรือ่ ง การใช้ระดับภาษาเพือ่ การสื่อสาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสาร

เป็นการสื่อ สารในชีวิตประจาวัน ที่ต้องใช้ระดับภาษาในการสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคาภาษาให้ถูก ต้อง
เหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาส กาลเทศะ
๑. การใช้ภาษาระดับทางการและระดับกึ่งทางการ คาสรรพนามที่ใช้แทนตนเอง (สรรพนามบุรุษที่
๑) มักใช้ กระผม ผม ดิฉัน ข้าพเจ้า คาสรรพนามที่ใช้แทนผู้รับสาร (สรรพนามบุรษุ ที่ ๒) มักจะใช้ ท่าน ท่าน
ทั้งหลาย ส่วนภาษาระดับที่ไม่เป็นทางการและระดับกันเอง ผู้ส่งสารจะใช้ สรรพนาม ผม ฉัน ดิฉัน กัน เรา
หนู ฯลฯ หรืออาจใช้คานามแทน เช่น นิด ครู หมอ แม่ พ่อ พี่ ป้า ฯลฯ
๒. คานาม คานามหลายคาเราใช้เฉพาะในภาษาระดับกึ่งทางการ ระดับ ไม่เป็นทางการและระดับ
กันเองเท่านั้น หากนาไปใช้เป็นภาษาระดับทางการจะต่างกันออกไป เช่น
โรงจานา
>
สถานธนานุเคราะห์
โรงพัก
>
สถานีตารวจ
หมู
>
สุกร
ควาย
>
กระบือ
รถเมล์
>
รถประจาทาง
หมา
>
สุนัข
๓. คากริยา คากริยาที่แสดงระดับภาษาต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัด เช่น ตาย อาจใช้ ถึงแก่กรรม เสีย ล้ม
กิน อาจใช้ รับประทาน บริโภค
๔. คาวิเศษณ์ บางคาใช้คาขยายกริยา มักใช้ในระดับภาษาไม่เป็นทางการและระดับกันเอง หรืออาจ
ใช้ในภาระดับกึ่งราชการก็ได้ คาวิเศษณ์เหล่านี้มักเป็นมักเป็นคาบอกลักษณะหรือแสดงความรู้สึก เช่น เปรี้ยว
จี๊ด เย็นเจี๊ยบ วิ่งเต็มเหยียด ฟาดเต็มเหนี่ยว เยอะแยะ ภาษาระดับทางการขึ้น มีใช้บ้าง เช่น เป็นอันมาก มาก
การเขียนบทสนทนาจากสถานการณ์ต่าง ๆ
การสนทนา คือ การพูดคุยกัน พูดจาหารือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่าง ๒ คน หรือมากกว่า
๒ คนก็ได้
จุดมุ่งหมายของการสนทนา ได้แก่ เพื่อความสนุกสนาน แลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด
บทสนทนา เป็นการเขียนข้อความที่คู่สนทนา หรือสมาชิกที่ร่วมกลุ่มสนทนาจะพูดกันโดยเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร
การที่ จ ะเขี ย นบทสนทนาได้ ถู ก ต้ อ งตามจุ ด มุ่ ง หมายต่ าง ๆ นั้ น จ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งทราบ
สถานการณ์ที่ทาให้เกิดการสนทนานั้น ๆ ก่อน เช่น
๑) แม่สั่งให้ลูกสาวไปเชิญป้ามารับประทานอาหารที่บ้านในวันอาทิตย์
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
๒) พ่อไปแจ้งความที่สถานีตารวจว่ารถจักยานยนตร์ถูกขโมย
๓) แม่บ้าน ๒ คนไปพบกันที่ตลาดสด แล้วยืนสนทนากันเรื่องของแพง
ตัวอย่างบทสนทนา (ภาษาระดับกันเอง)

สถานการณ์ที่ ๑ แม่บอกให้ลูกสาวไปเชิญป้ามารับประทานอาหารทีบ่ ้านในวันอาทิตย์
แม่ : หน่อย วันนี้หลังเลิกเรียนแล้ว มีกิจกรรมหลังโรงเรียนเลิกหรือเปล่า
หน่อย : ไม่มีค่ะ แม่มีอะไรจะใช้หน่อยรึคะ
แม่ : ดีแล้ว ถ้าอย่างนั้น เลิกเรียนแล้วแวะบ้านป้าด้วยนะ
หน่อย : แวะทาไมคะ แม่มีธุระอะไรหรือคะ
แม่ : อ้าว! แวะไปเชิญป้ามาทานข้าวกลางวันทีบ่ ้านเราในวันอาทิตย์นี้ซิจ๊ะ
หน่อย : ค่ะ งั้นหนูไปโรงเรียนก่อนนะคะ
แม่ : ไปดีมาดีนะลูก
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. ๒๕๓๘. การเขียน เอกสารประกอบการสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ
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ใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้ระดับของภาษา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่เขียนบทสนทนาในสถานการณ์ที่นักเรียนกาหนดขึ้นเอง
สถานการณ์ ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ใช้ภาษาระดับใด.......................................................................................................................
บทสนทนา
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ชื่อ.....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 4 เรื่อง การเขียนบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
หน่วยเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้ระดับของภาษา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่เขียนบทสนทนาในสถานการณ์ที่นักเรียนกาหนดขึ้นเอง

สถานการณ์
แม่บ้าน ๒ คนไปพบกันที่ตลาดสด แล้วยืนสนทนากันเรื่องของแพง
ใช้ภาษาระดับใด ภาษาระดับไม่เป็นทางการ (ภาษาระดับกันเอง)
บทสนทนา
สุดใจ : สวัสดี คุณเนียน มาตลาดแต่เช้าเชียวนะ
เนียน : สวัสดี คุณสุดใจ ฉันชอบมาเช้าๆ จ่ายของเสร็จก็รีบกลับไปทางานบ้าน
สุดใจ : คุณซื้ออะไรบ้าง แหมของขึ้นราคาจนซื้อไม่ลงเลย
เนียน : ฉันเพิ่งซื้อผักดองสาหรับทาเป็นกับข้าวข้าวต้ม คุณละซื้ออะไรได้บ้างหรือยัง
สุดใจ : ซื้อเกือบครบแล้ว
เนียน : วันนี้ไข่ไก่ขึ้นราคาอีกแล้ว ใช่ไหมคุณ
สุดใจ : ใช่ แต่เป็นราคาควบคุมนะ
เนียน : ฉันก็พยายามประหยัด ซื้อแต่พอดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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สื่อสาหรับครู

เพลง ระดับภาษา
คาร้อง ชลภักดิ์ คงกาเนิด
โรงเรียน วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ทานอง เพลงเรียงลาดับ
รายวิชา ภาษาไทย
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5

เรียง มาเรียงระดับ
ระดับ ระดับภาษา
จานะน้องยา (ซ้า)
ระดับภาษาเป็นสิ่งสาคัญ (ซ้า)
ทางการเป็นลาดับแรก
ที่สองเป็นกึง่ ทางการ
จาไว้ให้แม่นยา (ซ้า)
ไม่เป็นทางการเรียกว่า กันเอง (ซ้า)

๕๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เพลงกล่อมเด็ก เป็นภูมิปัญญาด้านความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารที่สะท้อนวัฒนธรรม ความเชื่อ
และค่านิยมของคนในท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า แฝงข้อคิด คติสอนใจ ให้กับคนทุกยุคทุกสมัยได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกลักษณะของเพลงกล่อมเด็กได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนสรุปความรู้ ข้อคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็กได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก
๔. สาระการเรียนรู้
เพลงกล่อมเด็ก
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๖๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
10 1. ครูให้นักเรียนดูรปู ภาพแม่ 1. นักเรียนดูรูปภาพแม่และ
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที และลูก แล้วสนทนาว่า จะใช้ ลูกและช่วยกันตอบคาถาม
- เพลงกล่อมเด็ก
วิธีอะไรเพื่อให้ลูกนอนหลับ
ดังนี้
อย่างสบาย ไม่มีอาการงอแง
ด้วยคาถาม ดังนี้

นักเรียน : ไกวเปล ร้องเพลง
ครู : นักเรียนจะทาอย่างไร
เพื่อให้ลูกนอนหลับสบาย ไม่มี กล่อมเด็ก ฯลฯ
อาการงอแง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- รูปภาพแม่
และลูก

- คาถาม

- คลิปวีดิทศั น์
2. ครูนาเพลงกล่อมเด็กมาเปิด 2. นักเรียนฟังและดูเพลง
กล่อมเด็ก จากนั้นตอบคาถาม เกีย่ วกับเพลง
ให้นักเรียนฟังและดู แล้วตั้ง
และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน กล่อมเด็ก
คาถามว่า
- นักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้หรือไม่

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
- สังเกต
การแสดง
ความคิดเห็น

๕๖๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะของ
เพลงกล่อมเด็กได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร
- เพลงนี้เป็นเพลงประเภทใด
- เพลงนี้ใช้ร้องให้ใครฟัง ร้องเพือ่
อะไร

สื่อการเรียนรู้

3. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
สรุปท้าย จากนั้นเชื่อมโยงเข้า
สู่บทเรียน
20 1. ครูตั้งคําถามและให้
นาที นักเรียนอภิปรายเรื่อง เพลง
กล่อมเด็ก ที่นกั เรียนรู้จัก
ครู : นักเรียนเคยได้ยินเพลง
กล่อมเด็กหรือไม่
ครู : นักเรียนรู้จักเพลงกล่อม
เด็ก เพลงอะไรบ้าง

1. นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
นักเรียน : ยกตัวอย่างเพลง
กล่อมเด็กตามความรู้เดิมของ
นักเรียน

- สื่อ PPT
เพลงกล่อมเด็ก

2. ครูอธิบายความรู้ ดังนี้
- ลักษณะของเพลงกล่อมเด็ก
- หลักการสรุปความรู้ ข้อคิด
และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก

2. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่อง
เพลงกล่อมเด็ก จากนั้น
ร่วมกันสนทนาวิเคราะห์
เกี่ยวกับข้อคิดและคุณค่าของ
เพลงกล่อมเด็ก

- สื่อ PPT
ใบความรู้ที่ 5

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน

1. ประเมิน
การบอกลักษณะ
เพลงกล่อมเด็ก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๖๗

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูนาเนื้อหาเพลงกล่อมเด็ก 3. นักเรียนร่วมกันอ่านเพลง
ทั้ง 4 ภาค มาให้นักเรียนอ่าน กล่อมเด็กแต่ละภาค และ
และแสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. ครูเปิดคลิปวิดีโอเพลง
กล่อมเด็ก
ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นหลัก ต่อไปนี้
- การใช้ภาษา
- ความรู้/เนื้อเพลงกล่าวถึงอะไร
- ข้อคิดและคุณค่าที่ได้จาก
เพลงกล่อมเด็ก

3.

2. เขียนสรุปความรู้
ข้อคิดและคุณค่าของ
เพลงกล่อมเด็กได้

ขั้นปฏิบัติ

15 5. ครูชี้แจงการทางานและ
นาที มอบหมายให้นกั เรียนทาใบ
งานที่ 5 เพลงกล่อมเด็ก

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 5
เพลงกล่อมเด็ก

2. ประเมินจาก
การตรวจใบงาน
(ประเมินด้าน P)

4. นักเรียนดูคลิปวิดีโอเพลง
กล่อมเด็ก จากนั้นร่วมกัน
วิเคราะห์ ประเด็นหลัก ดังนี้
- การใช้ภาษา
- ความรู้/เนือ้ เพลง
- ข้อคิดและคุณค่าของเพลง
กล่อมเด็ก
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบ
งานที่ 5 เพลงกล่อมเด็ก

(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง - สื่อ PPT
นักเรียนทาใบงานที่ 5 เพลง
ทาใบงานที่ 5 พร้อมกัน
กล่อมเด็ก)

๕๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

3. เห็นคุณค่าของ
เพลงกล่อมเด็ก

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
6. ครูสุ่มผลงานนักเรียน ๑-๒ 6. นักเรียนนาเสนอผลงาน
กลุ่ม แล้วครูกับเพื่อน ๆ ร่วม และตรวจใบงาน และสรุป
กันประเมินและเสนอแนะ
กิจกรรมร่วมกัน
เพิ่มเติม

7. ครูให้นักเรียนสะท้อนคิด
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจาก
เพลงกล่อมเด็ก
5 1. ครูตั้งคาถามนาสรุป ดังนี้
นาที ครู : เพลงกล่อมเด็ก มีคุณค่า
อะไรบ้าง

สื่อการเรียนรู้

7. นักเรียนช่วยกันสะท้อนคิด
เกี่ยวกับประโยชน์ของเพลง
กล่อมเด็ก
1. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้ - สื่อ PPT
นักเรียน : เช่น 1. ทาให้เด็ก - คาถาม
ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่
ในขณะที่กาลังกล่อมให้เด็ก
นอน 2. เนื้อเพลงกล่อมเด็กให้
ความรู้และสะท้อนให้เห็น
สภาพชีวิตความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ
ค่านิยมต่าง ๆ ของสังคมไทย

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
- สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง การระบุความรู้ ความคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก
3. สื่อ PPT เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
4. คลิปวิดีโอเพลงกล่อมเด็ก
5. ตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 5 เรื่อง การระบุความรู้ ความคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกลักษณะของเพลงกล่อม - พิจารณาจากการตอบ
- คาถาม
เด็ก
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนสรุปความรู้ ข้อคิด และ - ตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง
- แบบประเมินการระบุ
คุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก
การระบุความรู้ ความคิด ความรู้ ความคิด และ
และคุณค่าของเพลงกล่อม คุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก
เด็ก
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิน
ร้อยละ ๖๐
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขึน้ ไป
- แบบประเมินสมรรถนะ ร้อยละ ๖๐
สาคัญของผู้เรียน
ขึน้ ไป
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เกณฑ์ประเมิน : การระบุความรู้ ความคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก

ประเด็น
การประเมิน
1. การระบุความรู้
ความคิด และ
คุณค่าของเพลง
กล่อมเด็ก

๔ (ดีมาก)
- สรุปความหมาย
ของเพลงกล่อมเด็ก
ได้ถูกต้อง เข้าใจ
ชัดเจน
- เขียนระบุความรู้
ของเพลงกล่อมเด็ก
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
- เนื้อหาที่เขียน
ตรงประเด็น
- เขียนสรุปคุณค่า
ของเพลงกล่อมเด็ก
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น

หมายเหตุ : ค่าน้าหนัก ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ขาด 1 ประเด็น
ขาด 2 ประเด็น

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
ขาด 3 ประเด็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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แบบประเมินการระบุความรู้ ความคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ใบความรู้ที่ 5 เรือ่ ง เพลงกล่อมเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เพลงกล่อมเด็ก

เพลงกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมลูก เป็นวัฒ นธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยม
ของคนในท้ อ งถิ่นต่าง ๆ ที่ มีคุณค่า แฝงข้อคิด คติส อนใจ สะท้ อนภาพสังคม วัฒ นธรรม ค่านิยม ความคิด
ความเชื่อของคนในแต่ละท้องถิ่น แต่ละยุคสมัย
ทุกชาติทุกภาษาในโลกก็จะมีบทเพลงกล่อมเด็ก สันนิษฐานว่าเพลงกล่อมลูกหรือเพลงกล่อมเด็กมี
วิวัฒนาการมาจากการเล่านิทานให้เด็กฟังก่อนนอน ในลักษณะคากลอนหรือเป็นเพลงกล่อมซึ่งจะเป็นกลอน
ชาวบ้านไม่มีแบบแผน จะมีเพียงแต่สัมผัสคล้องจอง เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความรัก ความห่วงใย
ลักษณะของเพลงกล่อมเด็ก
เพลงกล่อมลูกถือเป็นคติชาวบ้านที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ เป็นวรรณกรรมที่มกี ารท่องจาและบอกเล่าตกทอด
จากรุ่นปู่รุ่นย่าสู่รุ่นพ่อรุ่นแม่ สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
ความส าคั ญ ของเพลงกล่ อ มเด็ ก เป็ น เพลงที่ ท าให้ พ่ อ แม่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ลู ก โดยใช้ เ สี ย งใน
การสะท้อนสอนให้ติดหูก่อนนอนทาให้หลับง่าย ก่อนนอนของเด็กเป็นช่วงสาคัญและการให้เด็กหลับอย่างมี
ความสุข หลับสนิท เด็กก็จะมีช่วงของการตื่นที่สดชื่น ไม่ร้องโยเย การที่แม่จะเล่าอะไรให้ลูกฟังหรือเอื้อนเอ่ย
จะเป็นสาเนียงหรือการเล่าเรื่องราวทาให้เกิดความอบอุ่นและความสุขแก่ลูกขณะกาลังหลับและหลับสนิทอย่าง
มีความสุข
เพลงกล่อมเด็กยังใช้พัฒนาทักษะการสื่อสาร การชี้นาอารมณ์ การควบคุมดูแลความสนใจของทารกที่
ยังแยกแยะเองไม่ได้ การปรับสภาพความตื่นตัวของทารก และการปรับพฤติกรรม
สิ่งที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเพลงกล่อมเด็กคือช่วยให้เด็กนอนหลับ ด้วยเหตุนี้ เพลงกล่อมเด็กจะเป็น
เพลงเรียบง่ายและร้องซ้าไปซ้ามา
คุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก
1. ทาให้เด็กได้รบั ความอบอุ่นจากพ่อแม่ ในขณะที่กาลังกล่อมให้เด็กนอน
2. เนื้อเพลงกล่อมเด็กให้ความรู้และสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมต่าง ๆ ของสังคมไทย
3. เนื้อร้องและทานองเพลงกล่อมเด็ก มีความไพเราะ ฟังแล้วสบายใจ อบอุ่นใจ
4. ให้ความเพลิดเพลินใจ ยิ่งถ้าน้าเสียงไพเราะ ยิ่งทาให้เกิดความเพลิดเพลินใจยิ่งขึ้น
5. ให้แง่คิด สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม การประพฤติตน เช่น สอนเรื่องความขยัน การบ้าน การเรือน
6. เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมทางภาษา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ตัวอย่างเพลงกล่อมเด็ก
1. โยกเยก
โยกเยกเอย น้าท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ หมาหางงอ กอดคอโยกเยก
2. จันทร์เจ้า

3. นกขมิ้น

๔.เดือนหงาย

๕. ค้างคาว

จันทร์เจ้า
ขอเเหวนทองเเดง
ขอช้างขอม้า
ขอเก้าอี้
ขอเตียงตั้ง
ขอละคร
ขอยายชู
ขอยายเกิด

ขอข้าวขอเเกง
ผูกมือน้องข้า
ให้น้องข้าขี่
ให้น้องข้านั่ง
ให้น้องข้านอน
ให้น้องข้าดู
เลี้ยงน้องข้าเถิด
เลี้ยงตัวข้าเอง

เจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอย
จะนอนไหนก็นอนได้
ลมพระพายชายพัดมาอ่อนอ่อน

ค่าแล้วจะนอนที่ตรงไหน
สุ่มทุมพุ่มไม้ก็เคยนอน
เจ้าเคยจรมานอนรังเอย

เดือนเอ๋ยเดือนหงาย
อุ้มเจ้าขึ้นใส่รถ
พิศแลดูดาวไป
พิศแลดูเดือน

ดาวกระจายทรงกลด
ว่าจะพาไปชมเดือน
ดาวก็ไม่งามเหมือน
เหมือนนวล อุแม่นา

ค้างคาวเอ๋ย
ค่าค่ามืดมืด
จะไปสวนนอก

บินมายืดยืด
จะไปสวนไหน
เก็บมะกอกมาฝากบ้างเน้อ

พรพิไล เลิศวิชา.๒๕๔๑. ไม้อ่อนย่อมดัดได้ ดั่งใจ. เชียงใหม่ : บริษทั ธารปัญญา.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ใบงานที่ 5 เรื่อง การระบุความรู้ ความคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนสรุปความหมาย ความรู้ ความคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก

ความรู้

ความหมาย

สรุปความรู้
เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก

ความคิด

คุณค่า

ชื่อ.....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 5 เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนสรุปความหมาย ความรู้ ความคิด และคุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก

ความหมายเพลงกล่อมเด็ก

ความรู้

เป็นภูมิปญ
ั ญาความสามารถในการใช้
ภาษาของชาวบ้านที่มีคุณค่า แฝงข้อคิด คติ
สอนใจ สะท้อนภาพสังคม วัฒนธรรม
ค่านิยม ความคิด ความเชื่อของคนในแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ละยุคสมัย

ใช้เล่นหรือร้องให้เด็ก ๆ ฟัง เพลง
กล่อมเด็ก ยังใช้พัฒนาทักษะการสือ่ สาร
และช่วยให้เด็กนอนหลับ

สรุปความรู้
เรื่อง เพลงกล่อมเด็ก

ความคิดที่ได้รับ
เป็นเพลงที่ทาให้พ่อแม่มีความใกล้ชิดกับ
ลูก โดยใช้เสียงในการสะท้อนสอนให้ติดหู
ก่อนนอนทาให้หลับง่าย

คุณค่า

พัฒนาทักษะการสือ่ สาร การชี้นา
อารมณ์ การควบคุมดูแลความสนใจ
ของทารกที่ยังแยกแยะเองไม่ได้ การปรับ
สภาพความตื่นตัวของทารก และการปรับ
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๗๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เพลงร้องเล่นของเด็กไทย เป็นเพลงที่ใช้ร้องเล่นกันในยามว่าง เพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายหรือใน
โอกาสต่าง ๆ มีบทร้องประกอบการเล่น ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่เด็ก ๆ ใช้เป็นของเล่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนได้อย่างชัดเจน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกลักษณะของเพลงร้องเล่นได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเพลงร้องเล่นของเด็กไทยได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของเพลงร้องเล่นของเด็กไทย
๔. สาระการเรียนรู้
เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ขอบเขตเนื้อหา
- เพลงร้องเล่นของ
เด็กไทย

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
ขั้นนา
5 1. ครูนารูปภาพการละเล่น
1. นักเรียนดูรูปภาพ
นาที ของเด็ก ไทยมาให้นกั เรียนดู การละเล่นของเด็กไทยและ
และตั้งคาถามว่า
ช่วยกันตอบคาถาม ดังนี้

ครู : จากภาพเราสามารถใช้ นักเรียน : ใช้เพลงมอญซ่อน
เพลงอะไรประกอบการละเล่น ผ้า
2. ครูให้อาสาสมัครนักเรียน
ออกมาสาธิตการละเล่นและ
ร้องเพลง มอญซ่อนผ้าให้
เพื่อน ๆ ฟัง

2. นักเรียนที่อาสาสมัคร
ออกมาร้องเพลง มอญซ่อนผ้า
ให้เพื่อน ๆ ฟัง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- รูปภาพ
การละเล่น
มอญซ่อนผ้า

- คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะของ
เพลง ร้องเล่นได้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูพูดแสดงความคิดเห็น 3. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
สรุปท้าย จากนั้นเชื่อมโยงเข้า และเข้าสู่บทเรียน
สู่บทเรียน
15 1. ครูตั้งคําถามและให้นักเรียน 1. นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้ - สื่อ PPT
นาที อภิปรายเรื่อง เพลงร้องเล่น
นักเรียน : ยกตัวอย่างเพลง
ของเด็กไทย ที่นักเรียนรู้จัก
ร้องเล่นของเด็กไทย ตาม
ครู : นักเรียนรู้จักเพลงร้องเล่น ความรู้เดิมของนักเรียน
ของเด็กไทย เพลงอะไรบ้าง
ครู : ครูสุ่มนักเรียนออกมาร้อง
เพลงร้องเล่นที่นักเรียนรู้จัก

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสอน

2.

๕๗๙

2. ครูอธิบายความรู้ ดังนี้
- ลักษณะของเพลงร้องเล่นของ
เด็กไทย
- หลักการสรุปความรู้ ข้อคิด
และคุณค่าของเพลงร้องเล่น
ของเด็กไทย
10 3. ครูให้นกั เรียนอ่านลักษณะ
นาที ของเพลงร้องเล่นและแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

2. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่อง
เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
จากนั้นร่วมกันสนทนา
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อคิดและ
คุณค่าของเพลงร้องเล่นของ
เด็กไทย
3. นักเรียนร่วมกันอ่านบอก
ลักษณะของเพลงร้องเล่น และ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

การประเมิน
การเรียนรู้
สังเกตการแสดง
ความคิดเห็น

1. ประเมิน
- สื่อ PPT
การบอกลักษณะ
ใบความรูท้ ี่ 6
เพลงร้องเล่นของ เพลงร้องเล่น
เด็กไทย

๕๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เรียนรู้ร่วมกัน
เรียนรู้ร่วมกัน
4. ครูเปิดคลิปวิดีโอเพลงร้อง
เล่นของเด็กไทยจากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ประเด็นหลัก ต่อไปนี้
- การใช้ภาษา - ความรู้ - ข้อคิด
- คุณค่าของเพลงร้องเล่นของ
เด็กไทย

3.

2. เขียนสรุปความรู้
เกี่ยวกับเพลงร้องเล่น
ของเด็กไทยได้

ขั้นปฏิบัติ

15 5. ครูชี้แจงการทางานและ
นาที มอบ หมายให้นักเรียนทาใบ
งานที่ 6 เพลงร้องเล่นของ
เด็กไทย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

4. นักเรียนดูคลิปวิดีโอเพลง
ร้องเล่นของเด็กไทย จากนั้น
ร่วมกันวิเคราะห์ ประเด็นหลัก
ดังนี้
- การใช้ภาษา - ความรู้ - ข้อคิด
- คุณค่าของเพลงร้องเล่นของ
เด็กไทย
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มทา
ใบงานที่ 6 เพลงร้องเล่นของ
เด็กไทย

- ใบงานที่ 6
2. ประเมินจาก
เพลงร้องเล่นของ การตรวจใบงาน
เด็กไทย

(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : (นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง - สื่อ PPT
นักเรียนทาใบงานที่ 6 เพลง ทาใบงานที่ 6 พร้อมกัน)
ร้องเล่นของเด็กไทย)
6. ครูสุ่มผลงานนักเรียน ๑-๒ 6. นักเรียนนาเสนอผลงาน
กลุ่ม แล้วครูกบั เพือ่ น ๆ ร่วมกัน และตรวจใบงาน และสรุป
ประเมินและเสนอแนะเพิ่มเติม กิจกรรมร่วมกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้

4.

3. เห็นคุณค่าของ
เพลงกล่อมเด็ก

๕๘๑
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
7. ครูให้นักเรียนช่วยกัน
7. นักเรียนช่วยกันสะท้อนคิด
สะท้อนคิดจาก การทา
เกี่ยวกับเพลงร้องเล่นของ
กิจกรรมดังกล่าว
เด็กไทย
5 1. ครูตั้งคาถามนาสรุป ดังนี้ 1. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้ - สื่อ PPT
นาที ครู : เพลงร้องเล่นของเด็กไทย นักเรียน : ทาให้สนุกสนาน
คาถาม
มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
เพลิดเพลิน ประการเล่นไป
ตามโอกาสและสถานการณ์
ทาให้ผรู้ ้องและผู้เล่นมี
ความสุขไปกับการร้องเพลง
เนื้อหาของเพลงให้ข้อคิดใน
การอยู่ร่วมกัน เช่น
ความสามัคคี

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสรุป

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
- สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
3. สื่อ PPT เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
4. ตัวอย่างเพลงร้องเล่นของเด็กไทย
5. รูปภาพการละเล่นมอญซ่อนผ้า
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 6 เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกลักษณะของเพลงร้องเล่น - พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนสรุปความรูเ้ กี่ยวกับ
- ตรวจใบงานที่ 6 เรื่อง
เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
เขียนสรุปความรูเ้ กี่ยวกับ
เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าของเพลงร้องเล่น
ของเด็ก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. รักความเป็นไทย

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการทา
ร้อยละ ๖๐
ใบงานที่ 6 เรือ่ ง เขียน ขึน้ ไป
สรุปความรู้เกี่ยวกับเพลง
ร้องเล่นของเด็กไทย

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
2. ความสามารถในการใช้ทักษะ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
ชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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เกณฑ์ประเมิน : การเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเพลงร้องเล่นของเด็กไทย
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
1. การอธิบาย
อธิบายข้อคิดของ อธิบายข้อคิดของ อธิบายข้อคิดของ อธิบายข้อคิดของ
ข้อคิด
เพลงร้องเล่นของ เพลงร้องเล่นของ เพลงร้องเล่นของ เพลงร้องเล่นของ
เด็กไทยได้
เด็กไทยได้เพียง
เด็กไทยได้เพียง
เด็กไทยไม่ได้เลย
3 ประเด็นขึ้นไป 2 ประเด็น
1 ประเด็น
2. การอธิบาย
เขียนความรู้สึกจาก เขียนความรู้สึกจาก เขียนความรู้สึกจาก เขียนความรู้สึก
ความรู้สึก
การอ่าน หรือ
การอ่าน หรือ
การอ่าน หรือ
จากการอ่าน หรือ
การฟัง และดูเพลง การฟัง และดูเพลง การฟัง และดูเพลง การฟัง และดูเพลง
กล่อมเด็กได้ถูกต้อง กล่อมเด็กได้เป็น กล่อมเด็กได้เป็น กล่อมเด็กไม่
ส่วนใหญ่
บางส่วน
ถูกต้อง
3. การสรุปคุณค่า สรุปคุณค่าของ
สรุปคุณค่าของ
สรุปคุณค่าของ
สรุปคุณค่าของ
ของเพลงกล่อม เพลงกล่อมเด็กได้ เพลงกล่อมเด็กได้ เพลงกล่อมเด็กได้ เพลงกล่อมเด็ก
เด็ก
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็นเป็น
ค่อนข้างตรง
ไม่ได้
ตรงประเด็น
ส่วนใหญ่
ประเด็น
4. การยก
ยกตัวอย่างเพลง
ยกตัวอย่างเพลง
ยกตัวอย่างเพลงได้ ยกตัวอย่างได้ แต่
ตัวอย่างเพลง
และเขียนเนือ้ หา และเขียนเนือ้ หา แต่เขียนเนื้อเพลง เขียนเนื้อเพลงไม่
กล่อมเด็ก
ของเพลงร้องเล่น
ของเพลงร้องเล่น ไม่ค่อยถูกต้อง
ถูกต้องแม้แต่เพลง
ของเด็กไทยได้ 2 ของเด็กไทย
เดียว
เพลงขึ้นไป
ได้ 1 เพลง
หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 80 คะแนน หาร 4 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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แบบประเมินการเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเพลงร้องเล่นของเด็กไทย
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ............... ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ............... ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

585

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 6 เรือ่ ง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เพลงร้องเล่นของเด็กไทย

แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการใช้ภาษา ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ใช้คาสั้น ๆ มีลักษณะคล้องจอง
และอาจไม่คล้องจองกันบ้าง ถือเป็นบทร้อยกรองประเภทแรกที่เด็กได้ยินเพลงร้องเล่นมีเนื้อหาที่มีจินตนาการ
ที่นักเรียนควรเรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อสืบสานไว้เป็นมรดกไทยอันทรงคุณค่าสืบไป
เพลงประกอบการละเล่นไทย
การละเล่นของเด็กไทยสะท้อนความเป็นไทย บทร้องหรือเพลงประกอบการละเล่นไทย สะท้อนให้
เห็นสภาพความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนได้อย่างชัดเจน
เห็นภาพ
เพลงประกอบการเล่น ได้แก่ เพลงที่เด็กร้องประกอบการเล่น อาจจะร้องเป็นกลุ่มหรือร้องทีละคน
สลับข้างกันก็ได้ บางทีมีตบมือให้จังหวะหรือทาท่าประกอบด้วย
ตัวอย่างเพลงร้องเล่นของเด็กไทย
1. เพลง มอญซ่อนผ้า
มอญซ่อนผ้า
ไว้โน่นไว้นี่

ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง
ฉันจะตีก้นเธอ

2. เพลง จ้าจี้มะเขือเปราะ
จ้าจี้มะเขือเปราะ
พายเรืออกแอ่น
สาวสาวหนุ่มหนุ่ม
อาบน้าท่าวัด
เอากระจกที่ไหนส่อง

กะเทาะหน้าแว่น
กระแท่นต้นกุม่
อาบน้าท่าไหน
เอาแป้งที่ไหนผัด
เยี่ยม ๆ มอง ๆ นกขุนทองร้องวู้

3. เพลง รีรีข้าวสาร
รีรีข้าวสาร
เลือกท้องใบลาน
คดข้าวใส่จาน

สองทะนานข้าวเปลือก
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
พานเอาคนข้างหลังไว้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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4. เพลง จ้าจี้ผลไม้
จ้าจีผ้ ลไม้
ขนุน น้อยหน่า
ละมุด ลาไย
มะกรูด มะนาว
ฟักแฟง แตงโม

แตงไทย แตงกวา
พุทรา มังคุด
มะเฟือง มะไฟ
มะพร้าว ส้มโอ
ไชโยโห่ฮิ้ว

5. เพลง เป่ายิงฉุบ
แม่จ๋าช่วยหนูด้วย
ตกลงมาทายาหม่อง
ไปหาหมอ หมอไม่อยู่
ไปหายาย ยายตาหมาก

หนูกินกล้วยอยู่บนหลังคา
ยี่สิบกล่องก็ไม่หาย
ไปหาปู่ ปู่ไปเที่ยว
กระเด็นเข้าปาก อร่อยจริงเอย

6. เพลง งูกินหาง
พ่องู : “แม่งเู อ๋ย กินน้าบ่อไหน”
แม่งู : “กินน้าบ่อโสก โยกไปโยกมา” พร้อมแสดงอาการส่ายตัวไปมา
พ่องู : “แม่งเู อ๋ย กินน้าบ่อไหน”
แม่งู : “กินน้าบ่อหิน บินไปบินมา” พร้อมแสดงอาการบินไปบินมา
พ่องู : “แม่งเู อ๋ย กินน้าบ่อไหน”
แม่งู : “กินน้าบ่อทราย ย้ายไปย้ายมา” พร้อมแสดงอาการส่ายตัวไปมา
พ่องู : “กินหัว กินหาง กินกลางตลอดตัว”
7. เพลง โพงพาง
โพงพางเอย ปลาเข้าลอด
โพงพางเอย นกกระยางเข้าลอด
กินปลาเป็นหรือกินปลาตาย

ปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง
เสือปลาตาบอด เข้าลอดโพงพาง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 6 เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเพลงร้องเล่นของเด็กไทย

ข้อคิด

ความรู้สึก

สรุปความรู้
เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย

ตัวอย่างเพลงร้องเล่น

คุณค่าของเพลงร้องเล่น

ชื่อ....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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แนวคําตอบใบงานที่ 6 เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คําชีแ้ จง

ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเพลงร้องเล่นของเด็กไทย

ข้อคิด
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พั ฒ นาการในการใช้
ภาษาของเด็กที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
ใช้ คํ า สั้ น ๆ มี ลั ก ษณะคล้ อ งจองและไม่
คล้องจองกัน ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อสืบ
สานไว้เป็นมรดกไทยอันทรงคุณค่าสืบไป

ความรู้สึก
เมื่ออ่านเพลงประกอบการเล่น แล้ว
รู้สึกสนุกสนาน เกิดจินตนาการตามเพลง
และภู มิ ใ จในภู มิ ปั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ
ไทย

สรุปความรู้
เรื่อง เพลงร้องเล่นของเด็กไทย

ตัวอย่างเพลงร้องเล่น
1. เพลงมอญซ่อนผ้า
มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง ไว้โน่นไว้นี่
ฉันจะตีก้นเธอ
2. เพลงจ้าํ จี้ผลไม้
จ้ําจี้ผลไม้ แตงไทย แตงกวา ขนุนน้อยหน่า
พุทรา มังคุด ลําไย มะเฟือง มะไฟ มะกรูด
มะนาว มะพร้าว ส้มโอ ฟักแฟง แตงโม
ไชโยโห่ฮิ้ว

คุณค่าของเพลงร้องเล่น
1. ทําให้สนุกสนาน เพลิดเพลินใจ
2. เสริมทักษะการเล่นร่วมกันของเด็ก ๆ
3. ได้ความสามัคคีในหมู่คณะ
4. เสริมความรู้ ข้อคิด และวัฒนธรรมไทย
5. เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อันเป็นผลที่
เกิดจากการวิ่งเล่นออกกําลังกาย

๕๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การกรอกแบบรายการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๗ กรอกแบบรายการต่าง ๆ
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การกรอกแบบรายการ เป็นการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้น ๆ มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อ ง ตรงตามจุดประสงค์ของผู้จัดทาแบบรายการ ผู้กรอกต้องอ่าน ตรวจสอบทาความเข้าใจ
รายการให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตนเองและสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการกรอกแบบรายการได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
กรอกรายการต่าง ๆ ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู้
การกรอกแบบรายการ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสือ่ สาร
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 ซื่อสัตย์สุจริต
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๕๙๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การกรอกแบบรายการ จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ ขอบเขตเนื้ อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
5 1. ครูให้นักเรียนแสดงบทบาท 1. นักเรียนดูบทบาทสมมติ
- บทบาทสมมติ
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที สมมติ เรื่อง การสมัครเรียน
การสมัครเรียน และแสดง
การสมัครเรียน
- การกรอกแบบ
และให้นักเรียนแสดงความ
ความคิดเห็นร่วมกันกับครูใน
รายการ
คิดเห็นในประเด็น “วิธีการ
ประเด็น “วิธีการสมัครเรียน
สมัครเรียนว่าจะต้องทาสิ่ง
จะต้องทาสิง่ ใดบ้าง” และตอบ
ใดบ้าง” โดยใช้คาถามกระตุ้น คาถาม ดังนี้
ความสนใจของนักเรียน ดังนี้
ครู : คนในคลิปกาลังทาอะไร นักเรียน : กรอกใบสมัคร ฯลฯ - คาถาม
ที่ไหน
ครู : นักเรียนคิดว่าการสมัคร นักเรียน : เตรียมเอกสารข้อมูล
เรียนต้องทาอย่างไรบ้าง
ครู : แล้วทาไมจึงต้องกรอกใบ นักเรียน : เพือ่ เป็นข้อมูล
หลักฐาน
สมัคร
ครู : นอกจากใบสมัครงานแล้ว เรา นักเรียน : ใบฝากเงิน – ถอน
สามารถกรอกรายการอะไรได้บ้าง เงิน ฯลฯ
2. ครูนาสนทนาเกี่ยวกับแบบ 2. นักเรียนและครูสนทนา
รายการต่าง ๆ แล้วให้นักเรียน “นอกจากการกรอกใบสมัคร
เรียนแล้ว ยังมีแบบรายการ

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

- สังเกต
การแสดง
ความคิดเห็น

๕๙๒
ลําดับ
ที่

2.

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็น
ประเภทใดบ้างที่ต้องกรอก
ข้อมูลของตนเอง”

3. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
25 1. ครูตั้งคําถามและให้
นาที นักเรียนอภิปรายเรื่อง แบบ
รายการต่าง ๆ ที่นักเรียนรู้จกั
ครู : นักเรียนรู้จักแบบรายการ
อะไรบ้าง
จากนั้น ครูนําแบบรายการ
ต่าง ๆ มาให้นกั เรียนสังเกต
และตอบคําถามถึงความ
เหมือนและความแตกต่างของ
แบบรายการแต่ละประเภท

2. ครูอธิบายความรู้เรื่อง
หลักการกรอกแบบรายการ ใน
ใบความรูท้ ี่ 7 และสื่อ PPT

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
นักเรียน :
- ใบฝากเงิน-ถอนเงิน
- ใบสมัครเรียน
- แบบตอบรับการเข้าอบรม
- แบบฝากพัสดุไปรษณีย์
- แบบสํารวจต่าง ๆ
- แบบสอบถามข้อมูลผู้บริโภค
- แบบสอบถามความคิดเห็น
- แบบรายการทีวีที่มีผู้เข้าชม
มากที่สุด
- ใบอนุญาตกลับบ้านก่อนเวลา
ฯลฯ

- สื่อ PPT เรื่อง
การกรอกแบบ
รายการ
- คําถาม

2. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง การกรอกแบบ

- ใบความรู้ที่ 7
การกรอกแบบ
รายการ

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลําดับ
ที่

๕๙๓

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการกรอก
แบบรายการได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เรื่อง การกรอกแบบรายการ รายการ

สื่อการเรียนรู้

3. ครูสรุปเรื่อง การกรอกแบบ 3. นักเรียนสรุปหลักการกรอก - กระดาษ A4
รายการ และตัง้ คําถาม
แบบรายการ ในแผ่นกระดาษ
เกี่ยวกับแบบรายการว่ามี
A4 จากนั้นนําเสนอผลงาน
ลักษณะอย่างไรบ้าง
4. ครูแจกแบบรายการต่าง ๆ
จากนั้นถามด้วยคําถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนรู้จักแบบรายการ
ที่ครูแจกไปหรือไม่ อย่างไร

การประเมิน
การเรียนรู้
1. ประเมิน
การบอกลักษณะ
เพลงร้องเล่น

4. ตัวแทนกลุม่ รับแบบ
- แบบรายการ
รายการรายการต่าง ๆ ได้แก่ ต่าง ๆ
ใบฝากเงิน ใบถอนเงิน
ธนาณัติ แบบฝากส่งพัสดุ
นักเรียนตอบคําถาม : รู้จัก/ไม่
รู้จัก เพราะ............................

5. ครูนําแบบกรอกรายการ ให้ 5. นักเรียนกรอกแบบรายการ - แบบรายการ
นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกกรอก
ต่าง ๆ เป็นกลุม่
แบบรายการและออกมานําเสนอ
3.

2. กรอกแบบรายการ
ต่าง ๆ ได้
3. มีมารยาทในการเขียน

ขั้นปฏิบตั ิ

15 6. ครูชี้แจงการทํางานและ
นาที มอบหมายให้นกั เรียนทําใบ
งานที่ 7 การกรอกแบบ
รายการ

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบ
งานที่ 7 แบบกรอกรายการ

สื่อ PPT ใบงานที่ 2. ประเมินจาก
7 การ กรอกแบบ การตรวจใบงาน
3. สังเกต
รายการ
พฤติกรรม

๕๙๔
ลาดับ
ที่
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ขอบเขตเนื้ อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า :
นักเรียนทาใบงานที่ 7 การ
(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
กรอกแบบรายการ)
ทาใบงานที่ 7 พร้อมกัน)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
ของนักเรียน

7. ครูสุ่มผลงานนักเรียน ๑-๒
กลุ่ม แล้วครูกับเพื่อน ๆ
7. นักเรียนนาเสนอผลงาน
ร่วมกันประเมิน และเสนอแนะ และตรวจใบงาน และสรุป
เพิ่มเติม
กิจกรรมร่วมกัน

4.

ขั้นสรุป

8. ครูให้นักเรียนช่วยกัน
สะท้อนคิดจากการทากิจกรรม
ดังกล่าว
5 1. ครูตั้งคาถามนาสรุป ดังนี้
นาที ครู : เราสามารถพบแบบกรอก
รายการได้จากที่ไหนบ้าง
ครู : การกรอกแบบรายการมี
ความสาคัญหรือไม่ อย่างไร

8. นักเรียนช่วยกันสะท้อนคิด
เกี่ยวกับแบบกรอกรายการ
1. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้ - สื่อ PPT
นักเรียน : ทาให้เรามีสติใน
สรุปความรู้
การกรอกแบบรายการ กรอก - คาถาม
แต่ความจริง มีหลักการใน
กรอกแบบรายการมากขึ้น ทา
ให้เรารู้จกั เขียนแบบรายการ
ต่าง ๆ ต้องกรอกข้อมูลที่
ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น และ
ที่สาคัญคือ จะต้องมีมารยาท
ในการเขียน แบบรายการต้อง

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลาดับ
ที่

ขอบเขตเนื้ อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๕๙๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
สะอาด ลายมือสวยงาม เป็น
ระเบียบ
2. ครูให้นักเรียนนาความรู้ที่
เรียนไปใช้ในชีวิตจริง โดยใบ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ใบสมัคร
ชมรม ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
ใบฝากเงินธนาคารโรงเรียน

2. นักเรียนช่วยกันบอกการนา
ความรู้เรื่อง การกรอกแบบ
รายการไปใช้ในสถานการณ์
จริง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การกรอกแบบรายการ
2. ใบงานที่ 7 เรื่อง การกรอกแบบรายการ
3. สื่อ PPT เรื่อง การกรอกแบบรายการ
4. ตัวอย่างการกรอกแบบรายการ
5. คลิปวิดีโอการสมัครงาน/การศึกษาต่อ
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 7 เรื่อง การกรอกแบบรายการ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการกรอกแบบ
- พิจารณาจากการตอบ
รายการได้
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- กรอกแบบรายการต่าง ๆ
- ตรวจใบงานที่ 7
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิน/ใบงานที่
7

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินคุณลักษณะ
2. ซื่อสัตย์สุจริต
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
- ความสามารถในการสือ่ สาร - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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เกณฑ์ประเมิน : การกรอกแบบรายการ
ประเด็น
การประเมิน
1. กรอกรายการ
ครบถ้วน
2. ความถูกต้อง
3. การใช้ภาษา
4. ลายมือ

5. ความสะอาด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
กรอกข้อมูลครบ
ข้อมูลขาด
ข้อมูลขาด
ถ้วนตามที่กาหนด เพียง 1 ประเด็น เพียง 2 ประเด็น
ข้อมูลถูกต้อง
ข้อมูลถูกต้องเป็น ข้อมูลถูกต้องเป็น
ทั้งหมด
ส่วนใหญ่
บางส่วน
ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ทั้งหมด เข้าใจ
เป็นส่วนใหญ่ เข้าใจ เป็นบางส่วน และ
ชัดเจน และกระชับ ชัดเจน และกระชับ เข้าใจง่าย
ลายมือเป็นระเบียบ ลายมือส่วนใหญ่
ลายมือเป็นระเบียบ
ตัวอักษรอ่านง่าย เป็นระเบียบ
เพียงบางส่วน
ถูกต้องชัดเจน
ตัวอักษรอ่านง่าย ตัวอักษรอ่านง่าย
ชัดเจน
ไม่มีรอยลบ และ
มีรอยลบ มีรอยขีด มีรอยลบ มีรอยขีด
ไม่มีรอยขีดฆ่า
ฆ่า 1-2 ตาแหน่ง ฆ่า 3-4 ตาแหน่ง
ตัวอักษร

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
ข้อมูลขาดเกิน
3 ประเด็น
ข้อมูลถูกต้องเพียง
เล็กน้อย
ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง
หลายประเด็น และ
เข้าใจยาก
ลายมือไม่เป็น
ระเบียบ ตัวอักษร
ไม่ถูกต้องและ
ชัดเจน
มีรอยลบ มีรอยขีด
ฆ่าเกิน 5 ตาแหน่ง
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แบบประเมินการกรอกแบบรายการ
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 7 เรือ่ ง การกรอกแบบรายการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การกรอกแบบรายการ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การกรอกแบบรายการ

หมายถึง การเขียนกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในเอกสารแบบรายการ เพื่อให้เอกสารนั้นสมบูร ณ์
ถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์ ของผู้จัดทาแบบรายการ
ในการดาเนินชีวิตประจ าวัน บางกรณีจ าเป็นต้องสื่อสารกั บ ผู้อื่นกั บ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน โดย
การกรอกแบบรายการหรือที่เรียกทั่ วไปว่า การกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอให้ดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น
การฝากเงิน การถอนเงิน การสมัครเรียนต่อ การสมัครงาน เป็นต้น
แบบรายการที่พบในชีวิตประจาวัน แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
1. แบบรายการที่ใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ใบสมัครงาน ใบฝากเงิน-ถอน
เงิน
๒. แบบรายการที่ผู้อื่นขอความร่วมมือให้กรอก เช่น แบบสอบถามความนิยมของผู้บริโภค
๓. แบบรายการที่ใช้ภายในองค์กร เช่น ใบสมัครสมาชิกห้องสมุด แบบขออนุญาตออกนอกพื้นที่
๔. แบบรายการสัญญา สัญญาเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น สัญญาให้เช่าอาคารสถานที่
สัญญาซื้อขาย
การกรอกแบบรายการมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. อ่านสารวจเพื่อทราบว่าแบบรายการนั้นมีข้อมูลใดที่ต้องการกรอกบ้าง
2. เขียนข้อมูลทีละรายการจนครบ
3. สอบถามเจ้าหน้าที่ หากไม่เข้าใจการกรอกบางรายการ
4. อ่านทบทวนอีกครัง้ ว่ากรอกแบบรายการถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
5. เมื่อกรอกข้อมูลสาคัญผิดพลาด เช่น จานวนเงิน อาจขีดฆ่าและเซ็นชื่อกากับ
6. ควรเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย ให้ข้อมูลและภาษาที่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ทาให้แบบ
รายการเสียหาย เช่น ยับ ฉีกขาด มีรอยขีดฆ่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ใบงานที่ 7 เรื่อง การกรอกแบบรายการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การกรอกแบบรายการ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง

ให้นักเรียนสมมติตนเองว่าเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 เพื่อกรอกแบบรายการตามที่กาหนด

เลขที่ใบสมัคร...................................
รูปถ่าย
วันที่เขียนใบสมัคร............................
3 x 4 ซม.
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียน...............................................จังหวัด............................
คานาหน้า................ชื่อ...............................................นามสกุล.......................... อายุ...........ปี
เลขประจาตัวประชาชน  -  -  -  - 
เกิดวันที่........เดือน..................... พ.ศ...............ศาสนา............เชื้อชาติ..............สัญชาติ..........
อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่.........บ้าน......................... ตาบล.................... อาเภอ........................
จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์...............................
ชื่อ-สกุลบิดา....................................................อาชีพ...................โทรศัพท์...............................
ชื่อ-สกุลมารดา................................................อาชีพ................... โทรศัพท์..............................
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาจาก ชั้น....................โรงเรียน..............................................................
ตาบล......................................อาเภอ........................................จังหวัด....................................
หลักฐานการสมัคร  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)  รูปถ่าย 3 x 4 ซม. จานวน 2 ใบ
 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ลงชื่อ...............................................ลงชื่อผูส้ มัคร
(..............................................)
….……/…..…..../…..……

ชื่อ.....................................................นามสกุล.............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เฉลยใบงานที่ 7 เรื่อง การกรอกแบบรายการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การกรอกแบบรายการ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง

ให้นักเรียนสมมติตนเองว่าเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 เพื่อกรอกแบบรายการตามที่กาหนด

เลขที่ใบสมัคร 0001
วันที่เขียนใบสมัคร 25/03/2563
ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียน วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รูปถ่าย
3 x 4 ซม.

คานาหน้า...เด็กชาย....ชื่อ.......ดวงตะวัน......... นามสกุล......รักเรียนดี................ อายุ......12.....ปี
เลขประจาตัวประชาชน 0 - 0000 - 00000 - 00 – 0 (เลข 13 หลัก)
เกิดวันที่...10...เดือน....เมษายน.......พ.ศ..2551...ศาสนา...พุทธ....เชื้อชาติ...ไทย....สัญชาติ..ไทย.....
อยู่บ้านเลขที่...10...หมู่ท.ี่ ...8.....บ้าน....หินเหล็กไฟ....ตาบล....หินเหล็กไฟ......อาเภอ...หัวหิน.....
จังหวัด....ประจวบคีรีขันธ์....... รหัสไปรษณีย์......77110.........โทรศัพท์.....082-378-5252...
ชื่อ-สกุลบิดา.....นายชานาญ รักเรียนดี.......อาชีพ....รับจ้าง.......โทรศัพท์....086-787-4541...
ชื่อ-สกุลมารดา.....นางสมศรี รักเรียนดี......อาชีพ.....รับจ้าง.......โทรศัพท์....086-545-5985...
ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาจาก ชั้น....ป.6.........โรงเรียน วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตาบล..........หัวหิน...............อาเภอ.......หัวหิน....................จังหวัด........ประจวบคีรีขันธ์...............
หลักฐานการสมัคร  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)  รูปถ่าย 3 x 4 ซม. จานวน 2 ใบ
 สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ลงชื่อ......ดวงตะวัน รักเรียนดี.........ลงชื่อผู้สมัคร
(เด็กชายดวงตะวัน รักเรียนดี)
25 มี.ค. 2563

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนจดหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย

๖๐๓
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนจดหมาย เป็นการเขียนสื่อสารแทนการพูดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ผู้เขียนจึงต้อง
เลือกใช้ถ้อยคาภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับ เขียนด้วยลายมือสะอาดเป็นระเบียบ และมีมารยาทในการเขียน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการเขียนจดหมายได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ตอบคาถามเกี่ยวกับการเขียนจดหมายได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียนและเห็นความสาคัญในการเขียนจดหมาย
๔. สาระการเรียนรู้
การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๖๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนจดหมาย จานวน 1 ชั่วโมง

แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
5 1. ครูนาสนทนาเกี่ยวกับการใช้ 1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที ภาษาในการติดต่อสื่อสารผ่าน เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการ
1. การเขียนจดหมาย
อินเทอร์เน็ต เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น โดยใช้คาถามกระตุ้น
เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น และ
ความสนใจของนักเรียน ดังนี้ นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- รูปภาพ
แอพไลน์ เฟซบุ๊ก

ครู : ในปัจจุบันนี้คนเรา
ติดต่อสื่อสารกันทางไหนบ้าง
ครู : ผลดีของการสื่อสารผ่าน
ระบบไลน์ เฟซบุ๊ก คืออะไร
ครู : แล้วนักเรียนคิดว่าคนยุค
เก่ามีการติดต่อสือ่ สารกัน
อย่างไร

- คาถาม
นักเรียน : ไม่เคร่งครัดมาก
เพราะเราใช้ภาษาระดับกันเอง
ในการสื่อสาร

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

2. ครูให้นักเรียนดูภาพ
การเขียนจดหมาย แล้วตั้ง
คาถามว่า
ครู : จากภาพนักเรียนคิดว่า
เป็นการเขียนอะไร

- คาถาม
2. นักเรียนดูภาพการเขียน
จดหมายและตอบคาถาม ดังนี้
นักเรียน : เป็นการเขียนจดหมาย
นักเรียน : เพราะจดหมายเป็น
การเขียนสื่อสารแทนการพูด

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลาดับ
ที่

2.

๖๐๕

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ทาไมจึงต้องเขียนจดหมาย เพื่อสือ่ ถึงจุดประสงค์ต่าง ๆ
ของผู้เขียน
3. ครูพูดแสดงความคิดเห็น 3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
สรุปท้าย จากนั้นเชื่อมโยงเข้า
สู่บทเรียน

25 1. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่าง
1. นักเรียนร่วมกันคิด
นาที เนือ้ ความจดหมายทีเ่ ขียนถึง วิเคราะห์และตอบคาถาม
ญาติผู้ใหญ่มาให้นกั เรียนอ่าน
แล้วตั้งคาถามชวนคิดว่า
ครู : - จดหมายดังกล่าวเขียน
ถึงใคร
- ผู้เขียนแทนชื่อตัวเองอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าผู้รับอ่านแล้ว
จะมีความรูส้ ึกอย่างไร
- จดหมายนี้มีความเหมาะสม
หรือไม่
2. จากนั้น ครูอธิบายความรู้
เรื่อง หลักการเขียนจดหมาย ใน
ใบความรู้ที่ 8 และสื่อ PPT
เรื่อง การเขียนจดหมาย และ

2. นักเรียนร่วมกันอ่านหลัก
การเขียนจดหมาย และแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ตัวอย่างเนื้อหา - สังเกตการตอบ
ของจดหมาย
คาถามของ
- คาถาม
นักเรียน

- ใบความรู้ที่ 8
เรื่อง การเขียน
จดหมาย

1. ประเมินการ
บอกลักษณะ

๖๐๖
ลําดับ
ที่

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
ตัวอย่างจดหมาย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการเขียน
3. นักเรียนสรุปความรู้เรื่อง
3. ครูสรุปความรู้เรื่อง
จดหมายได้
หลักการเขียนจดหมาย จากนั้น หลักการเขียนจดหมาย โดย
การพูดตอบคําถามและ
ครูตั้งคําถามว่า
ครู : หลักการเขียนจดหมายมี นําเสนอหน้าชั้นเรียน
อะไรบ้าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- คําถาม
สื่อ PPT เรื่อง
การเขียนจดหมาย

4. ครูสมุ่ มานําเสนอ 2-3 กลุม่ 4. ตัวแทนนักเรียนออกมา
นําเสนอการสรุปหลักการ
เขียนจดหมาย
5. ครูสรุปการทํากิจกรรมกลุม่ 5. นักเรียนสรุปการทํา
และอธิบายเพิ่มเติม เพื่อสร้าง กิจกรรมร่วมกัน
ความเข้าใจที่ตรงกัน
3.

2. ตอบคําถาม
เกี่ยวกับการเขียน
จดหมายได้
3. มีมารยาทใน
การเขียนและเห็น
ความสําคัญใน

ขั้นปฏิบตั ิ

15 6. ครูชี้แจงการทํางานและ
นาที มอบหมายให้นกั เรียนทําใบ
งานที่ 8 สรุปความรู้เรื่อง
จดหมาย

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มทําใบ
งานที่ 8 สรุปความรู้เรื่อง
จดหมาย

(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : (นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
นักเรียนทําใบงานที่ 8 สรุป
ทําใบงานที่ ๘ พร้อมกัน)

- สื่อ PPT
- ใบงานที่ 8
เรื่อง สรุปความรู้
เรื่องจดหมาย

2. ประเมินจาก
การตรวจใบงาน
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลาดับ
ที่

๖๐๗

แนวการจัดการเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
ความรู้เรื่องการเขียนจดหมาย
การเขียนจดหมาย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

7. ครูสุ่มผลงานนักเรียน ๑-๒ 7. นักเรียนนาเสนอผลงาน
กลุม่ แล้วครูกบั เพื่อน ๆ ร่วมกัน และตรวจใบงาน และสรุป
ประเมิน และเสนอแนะเพิ่มเติม กิจกรรมร่วมกัน

4.

ขั้นสรุป

8. ครูให้นักเรียนช่วยกัน
สะท้อนคิดจากการทากิจกรรม
ดังกล่าว
5 1. ครูตั้งคาถามนาสรุป
นาที หลักการเขียนจดหมาย ดังนี้
ครู : จดหมายที่ดีควรมี
ลักษณะอย่างไร

8. นักเรียนช่วยกันสะท้อนคิด
เกี่ยวกับการเขียนจดหมาย

1. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้ - สื่อ PPT
นักเรียน : จดหมายที่ดี ควรมี สรุปความรู้
ลักษณะ ดังนี้
- คาถาม
- เขียนถูกต้องตามรูปแบบ
- องค์ประกอบครบถ้วน
2. ครูสรุปเรื่อง หลักการเขียน
- เนื้อหาน่าอ่าน เข้าใจง่าย
จดหมาย เขียนอย่างไรให้
- ใช้ภาษาถูกต้อง
จดหมายมีคุณค่า และให้
- ลายมือเป็นระเบียบ
นักเรียนนาความรู้ไปใช้ใน
ฯลฯ
การเขียนจดหมายให้ถูกต้อง

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนจดหมาย
2. ใบงานที่ 8 เรื่อง สรุปความรูเ้ รือ่ งจดหมาย
3. สื่อ PPT เรื่อง การเขียนจดหมาย
4. ตัวอย่างจดหมาย
5. รูปภาพแอพไลน์ เฟซบุก๊
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 8 เรื่อง สรุปความรู้เรื่องจดหมาย
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการเขียนจดหมาย - พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ตอบคาถามเกี่ยวกับการเขียน - ตรวจใบงานที่ 8
จดหมาย
สรุปความรู้เรื่องจดหมาย
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียนและ
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
เห็นความสาคัญในการเขียน
จดหมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการทา
ใบงานที่ 8 สรุปความรู้
เรื่องจดหมาย

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 8 สรุปความรู้เรื่องจดหมาย
ประเด็น
การประเมิน
1. การตอบ
คาถามเกี่ยวกับ
การเขียน
จดหมาย

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- เขียนความหมายของ ขาด 1 ประเด็น
ขาด 2 ประเด็น
จดหมายได้ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน
- เขียนลักษณะของ
จดหมายได้ถูกต้อง
- เขียนแนวทางได้
ครบถ้วน ถูกต้อง
- การเขียนประโยชน์
ของจดหมาย

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
ขาด 3 ประเด็น
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 8 สรุปความรู้เรื่องจดหมาย
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 8 เรือ่ ง การเขียนจดหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนจดหมาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การเขียนจดหมาย

การเขียนจดหมาย เป็นการสื่อสารกับบุคคลเพื่อแจ้งเรื่องราว ถามทุกข์สุข หรือเล่าเรื่องเหตุการณ์
ต่าง ๆ จดหมายของบุคคลสาคัญจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอนาคต และจดหมายที่เขียนดีมีคุณค่าก็
อาจเป็นวรรณกรรมได้
การเขียนจดหมายควรคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
๑. เขียนให้ผู้รับเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียน
๒. ไม่เขียนนอกเรื่อง ไม่รวบรัด หรือเยิ่นเย้อจนเกินไป
๓. เรียงลาดับข้อความในจดหมายตามลาดับเหตุการณ์ไม่สับสน
๔. ใช้ภาษาสุภาพ คาขึ้นต้น และคาลงท้ายถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล
๕. ลายมือสวยงาม สะอาด อ่านง่าย
๖. วางรูปแบบถูกต้อง สวยงาม เป็นระเบียบ
รูปแบบของจดหมาย
๑. ที่อยู่ของผู้เขียน อยู่มุมบนขวาของหน้ากระดาษ โดยเริ่มเขียนจากกึ่งกลางหน้ากระดาษ
๒. วันเดือนปี เขียนเยื้องที่อยู่ผู้เขียนมาข้างหน้าเล็กน้อย
๓. คาขึ้ นต้น อยู่ด้านซ้ายห่างจากขอบกระดาษประมาณ ๑ นิ้ว และเป็นแนวชิดด้านซ้ายสุดของ
เนื้อความ
๔. เนื้อความ เริ่ม เขียนโดยย่อ หน้า และควรขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่ อขึ้นเนื้อความใหม่ นอกจากนี้ต้อง
เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องด้วย
๕. คาลงท้าย อยู่ตรงกับวันเดือนปีที่เขียน
๖. ชื่อผู้เขียน เยื้องลงมาทางขวามือ ถ้าเขียนจดหมายถึงบุ คคลที่ไม่คุ้นเคย ควรวงเล็บชื่อที่เขียนเป็น
ตัวบรรจงด้วย ถ้าเป็นจดหมายราชการต้องบอกยศตาแหน่งของผู้ส่งด้วย
การเขียนหน้าซองจดหมาย
๑. ที่อยู่ของผู้รับ ต้องเรียงลาดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ ได้แก่
- ชื่อ - นามสกุลของผู้รับ
- บ้านเลขที่ ซอย หรือตาบล
- ถนนและที่ตั้ง
- ตาบลหรือแขวง
- อาเภอหรือเขต
- จังหวัดและรหัสไปรษณีย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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๒. ที่อยู่ของผู้ส่ง เรียงลาดับเช่นเดียวกับผู้รบั จะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตนเอง
๓. คาขึ้นต้น
- ถ้าเป็นจดหมายส่วนตัว อาจใช้คาว่า “กรุณาส่ง” หรือ “นามผู้รบั ”
- ถ้าเป็นจดหมายราชการหรือจดหมายธุรกิจนิยมใช้ “เรียน”
- จดหมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปใช้ “นมัสการ”
๔. การติดดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ให้ครบถ้วนตามราคาที่กรมไปรษณีย์ฯ กาหนด เพราะถ้า
ติดไม่ครบ ผู้รับจะถูกปรับเป็น ๒ เท่าของราคาแสตมป์ที่ขาดไป

การใช้คาขึน้ ต้น คาลงท้าย และสรรพนามในการเขียนจดหมาย
ผู้รับ
อาจารย์
เพื่อน

คาขึ้นต้น
เรียน อาจารย์ประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่................
....................เพื่อนรัก

บิดา มารดา กราบเท้า.............ที่เคารพ
ลุง ป้า น้า อา
ปู่ ย่า ตา ยาย
ญาติผู้ใหญ่อื่น ๆ

สรรพนาม
อาจารย์, ท่าน
ผม, ดิฉัน
เพื่อน, คุณ, เธอ
ผม, ดิฉัน, ฉัน
คุณพ่อ, คุณแม่
คุณปู่, คุณตา, ท่าน
หนู, ผม, ดิฉัน
ลูก, หลาน

คาลงท้าย
ด้วยความเคารพอย่างสูง
รักและคิดถึง
ด้วยความเคารพอย่างสูง

การเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการ ดังนี้
๑. เขียนหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คาพูดได้ แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้
๒. เขียนเรียงลาดับเรื่องและเหตุการณ์ เป็นการบันทึกเรือ่ งราวและประสบการณ์เพือ่ ความทรงจา
๓. สื่อสารได้ทุกสถานที่และทุกโอกาส ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
๔. ประหยัดค่าใช้จ่าย
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แบบของจดหมาย
คาขึ้นต้น.................................................

สถานที่..........................................................................
วัน เดือน ปี.......................................................................................

ข้อความของจดหมาย......................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
คาลงท้าย..........................................................................................
ชื่อผู้เขียน.......................................................................

รูปแบบการเขียนหน้าซองจดหมาย
ชื่อและที่อยู่ของผู้ฝาก
ชื่อ...................................นามสกุล.....................................
บ้านเลขที่....................ถนน...................อาเภอ.................
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์................................

แสตมป์
(ดวงตรา
ไปรษณียากร)

ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ
ชื่อ...................................นามสกุล.....................................
บ้านเลขที่....................ถนน...................อาเภอ.................
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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การเขียนจดหมายถึงพ่อ แม่ ผู้ป กครอง และญาติ ควรใช้ถ้อยคาภาษาที่แสดงถึงความ
เคารพและสุภาพ เขียนถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายด้วยลายมือที่สวยงาม อ่านง่าย ไม่มีรอยลบ
ขูดขีดฆ่าข้อความ ใช้กระดาษและซองจดหมายที่เรียบร้อย สะอาด สีสุภาพ แสดงถึงการมีมารยาท
ในการเขียนและการใช้จดหมาย และการจ่าหน้าซอง ควรใช้เขียนให้ชัดเจนโดยบอกรหัสไปรษณีย์
ด้วยเลขอารบิก และปิดดวงตราไปรษณียากรให้ถูกต้อง
คุณค่าของการเขียนจดหมาย
1. ได้เขียนหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คาพูดได้ แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้
2. ภาษาที่ใช้เขียนควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับบุคคลและเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ
3. การเขียนเรีย งล าดั บเรื่องและเหตุ การณ์ เป็ นการบั นทึ กเรื่องราวและประสบการณ์
ความทรงจา
4. สื่อสารได้ทุกสถานที่และทุกโอกาส ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ประหยัดค่าใช้จ่าย

-

การใช้ภาษา
ระดับภาษากึ่งทางการ
สุภาพ ไม่ใช้คาหยาบ
มีคาขึ้นต้น/คาลงท้าย
เหมาะสมกับโอกาส
เข้าใจง่าย กระชับ
ไม่ซับซ้อน

บุคคลทีส่ ามารถ
เขียนจดหมายถึงได้
- พ่อแม่
- ผู้ปกครอง
- ญาติผู้ใหญ่
- ลุงป้า น้า อา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 8 เรื่อง สรุปความรู้เรือ่ งการเขียนจดหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนจดหมาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับจดหมายส่วนตัว ให้ถูกต้องครบถ้วน
1. จดหมาย หมายถึง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. ลักษณะของจดหมาย คือ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. แนวทางการเขียนจดหมาย ดังนี้
๑. ...................................................................................................................................
๒. ...................................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
4. เราสามารถเขียนจดหมายถึงใครได้บ้าง
...............................................................................................................................................
5. การใช้ภาษาในจดหมายควรเป็นอย่างไร
..............................................................................................................................................
6. คุณค่าของการเขียนจดหมาย มีอะไรบ้าง
๑. ...................................................................................................................................
๒. …………………………………………………………………………………………………………………....
๓. …………………………………………………………………………………………………………………....
7. การเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไร
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ชื่อ....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที่...............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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แนวคาตอบใบงานที่ 8 เรื่อง สรุปความรู้เรื่องการเขียนจดหมาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนจดหมาย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับจดหมายส่วนตัว ให้ถูกต้องครบถ้วน
1. จดหมาย หมายถึง จดหมาย คือข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อส่งสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง
2. ลักษณะของจดหมาย คือ จดหมายอาจมีรูปแบบการเขียนที่ตายตัวสาหรับการใช้งานอย่าง
เป็ น ทางการ เช่ น จดหมายราชการ จดหมายเพื่ อ การติ ด ต่ อทางธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ จ ะ
ประกอบด้วยชื่อ และที่อยู่ของผู้เขียน วันที่เขียน ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ หัวเรื่อง เนื้อความ
คาลงท้าย และลายเซ็น และอาจมีตราประทับหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ตามรูปแบบที่กาหนด
3. แนวทางการเขียนจดหมาย ดังนี้
๑. คาขึ้นต้น ต้องเหมาะแก่ฐานะและตาแหน่งหน้าที่
๒. การวางรูป แบบจดหมาย ควรจัดวางให้มีสัดส่วนพอเหมาะกับ หน้ากระดาษ โดยเว้น
ด้านหน้าประมาณ ๑ นิ้ว และเว้นด้านหลังประมาณครึ่งนิ้ว
๓. สานวนภาษาที่ใช้ในการเขียน ต้องคานึงถึงความสุภาพ เหมาะแก่ฐานะและบุคคล
4. เราสามารถเขียนจดหมายถึงใครได้บ้าง
พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พี่น้อง เพื่อน หรือบุคคลอื่นที่ต้องการติดต่อ เช่น ธุรกิจ
ราชการ
5. การใช้ภาษาในจดหมายควรเป็นอย่างไร
ภาษาที่ใช้ในการเขียน ต้องคานึงถึงความสุภาพ เขียนถูกต้องเหมาะแก่ฐานะ และบุคคล
6. คุณค่าของการเขียนจดหมาย มีอะไรบ้าง
1. ได้เขียนหรือเล่าเรือ่ งราวที่บางครัง้ ไม่สามารถใช้คาพูดได้ แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้
2. สื่อสารได้ทุกสถานที่และทุกโอกาส ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย
7. การเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไร การเขียนเรียงลาดับเรื่องและเหตุการณ์
เป็นการบันทึกเรื่องราวและประสบการณ์เพื่อความทรงจา และที่สาคัญได้ฝึกคัดลายมืออีกด้วย

๖๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนจดหมาย เป็นการเขียนสื่อสารแทนการพูดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ผู้เขียนจึงต้อง
เลือกใช้ถ้อยคาภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับ เขียนด้วยลายมือสะอาดเป็นระเบียบ และมีมารยาทในการเขียน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการเขียนจดหมายได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติผู้ใหญ่ ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียนและเห็นความสาคัญในการเขียนจดหมาย
๔. สาระการเรียนรู้
การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติผู้ใหญ่
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๖๑๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครอง จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
10 1. ครูนาคาประพันธ์มาให้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
1. นักเรียนอ่านคาประพันธ์ - คาประพันธ์
นาที
นักเรียนอ่าน ดังนี้
ดังนี้
1. การเขียนจดหมาย
การเขียนจดหมาย
ถึงพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ถึงคุณแม่
หรือญาติผู้ใหญ่
ขอกราบเท้า (1) ที่เคารพ ขอกราบเท้า (1) ที่เคารพ
ลูกน้อมนบด้วยคิดถึงจึงเขียนหา ลูกน้อมนบด้วยคิดถึงจึงเขียนหา
วันหยุดยาวในช่วงเดือนกันยา วันหยุดยาวในช่วงเดือนกันยา
ลูกจะมาหา (2) อย่างแน่นอน ลูกจะมาหา (2) อย่างแน่นอน
ผู้แต่ง ครูชลภักดิ์ คงกาเนิด
2. ครูใช้คาถามกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน ดังนี้
ครู : นักเรียนอ่านคาประพันธ์
ข้างต้น แล้วสามารถเติมคาใน
ช่องว่างได้หรือไม่ อย่างไร

การประเมิน
การเรียนรู้

ผู้แต่ง ครูชลภักดิ์ คงกาเนิด - คาถาม
2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
ดังนี้
นักเรียน : ได้ โดยคาที่ต้องเติม
คือคาว่า คุณแม่ (1), แม่ (2)

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

3. จากนั้น ครูนานักเรียน
3. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถาม
ทบทวนหลักการเขียนจดหมาย ดังนี้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ

๖๒๐
ลําดับ
ที่

2.

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียน : เขียนให้ถูกต้อง
ด้วยคําถามทบทวนดังนี้
ตามรูปแบบและเนื้อหา
ครู : ถ้านักเรียนจะเขียนจด
สละสลวย และมีมารยาทใน
หมายถึงพ่อแม่
การเขียน
ครู : จะต้องใช้หลักการเขียน
อย่างไร

4. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
สรุปท้าย จากนั้นเชื่อมโยงเข้า
สู่บทเรียน
25 1. ครูยกตัวอย่างการเขียน
นาที จดหมายถึง พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และญาติผใู้ หญ่ เพื่อให้นักเรียน
ดูเป็นแนวทางการเขียน
2. ครูตั้งคําถามวิเคราะห์ ดังนี้
ครู : ทําไมจึงต้องเขียน
จดหมาย
ครู : ถ้าเราใช้ภาษาไม่สุภาพ
นักเรียนคิดว่าผู้รับจะเกิด
ความรู้สึกอย่างไร และเราควร
ปฏิบัติอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
นักเรียน

- สังเกต
การแสดง
ความคิดเห็น

4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนร่วมกันดูตัวอย่าง
การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่
ผู้ปกครอง และญาติผู้ใหญ่

- สื่อ PPT
เรื่อง การเขียน
จดหมาย

2. นักเรียน : เพราะการเขียน
จดหมายมีความสําคัญต่อ
การพัฒนาตนเองในด้านการ
เขียน การฝึกการใช้ภาษา
และมารยาทในการเขียน

- คําถาม
ใบความรู้ที่ 8
เรื่อง การเขียน
จดหมาย

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลําดับ
ที่

3.

4.

๖๒๑

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการเขียน
จดหมายได้
2. เขียนจดหมายถึง
ขั้นปฏิบตั ิ
๑๐
พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ
นาที
ญาติผู้ใหญ่ ได้
3. มีมารยาทใน
การเขียนและเห็น
ความสําคัญในการ
เขียนจดหมาย

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูให้นกั เรียนร่วมกันสรุป 3. นักเรียนร่วมกันสรุป
หลักการเขียนจดหมายถึงพ่อ หลักการเขียนจดหมายถึงพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และญาติผใู้ หญ่ แม่ ผู้ปกครอง และญาติผใู้ หญ่
4. ครูชี้แจงการทํางานและ
มอบหมายให้นกั เรียนทําใบ
งานที่ 9 การเขียนจดหมายถึง
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติ
ผู้ใหญ่

4. นักเรียนทําใบงานที่ 9
การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่
ผู้ปกครอง และญาติผู้ใหญ่

สื่อการเรียนรู้

- สื่อ PPT
ใบงานที่ 9

การประเมิน
การเรียนรู้
1. ประเมิน
การบอกลักษณะ
เพลงร้องเล่น
2. ประเมินจาก
การตรวจใบงาน
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : (นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
นักเรียนทําใบงานที่ 9 การ
ทําใบงานที่ 9 พร้อมกัน)
เขียนจดหมายถึงพ่อแม่
ผู้ปกครอง และญาติผู้ใหญ่)

5. ครูสมุ่ ผลงานนักเรียน ๑-๒
กลุ่ม แล้วครูกบั เพื่อน ๆ ร่วมกัน
ประเมิน และเสนอแนะเพิ่มเติม
5 1. ครูตั้งคําถามนําสรุป
นาที หลักการเขียนจดหมายถึงพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และญาติผใู้ หญ่
ดังนี้

5. นักเรียนนําเสนอผลงาน
และตรวจใบงาน และสรุป
กิจกรรมร่วมกัน
1. นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้ - สื่อ PPT
นักเรียน : จดหมายที่ดี ควรมี คําถาม
ลักษณะ ดังนี้
- เขียนถูกต้องตามรูปแบบ

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

๖๒๒
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : จดหมายถึงพ่อแม่
- องค์ประกอบครบถ้วน
ผู้ปกครอง และญาติผู้ใหญ่ที่ดี
- เนื้อหาน่าอ่าน เข้าใจง่าย
ควรมีลักษณะอย่างไร
- ใช้ภาษาถูกต้อง
- ลายมือเป็นระเบียบ
- ใช้ภาษาที่สุภาพ ไพเราะ
- แสดงมารยาทใน
การทักทาย โดยเขียนคา
ขึ้นต้นให้ถูกต้อง
ฯลฯ
2. ครูสรุปเรื่อง การเขียน
จดหมาย ถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และญาติ เป็นแผนภาพ
ความคิด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติ
2. ใบงานที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติ
3. สื่อ PPT เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติ
4. ตัวอย่างจดหมายถึงพ่อแม่ ผูป้ กครอง และญาติ
5. คาประพันธ์ “จดหมายถึงคุณแม่”
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผูป้ กครอง และญาติ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการเขียนจดหมาย - พิจารณาจากการตอบ
- คาถาม
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนจดหมายถึงพ่อแม่
- ตรวจใบงานที่ 9 เรื่อง
- แบบประเมินการเขียน
ผู้ปกครอง หรือญาติผู้ใหญ่
การเขียนจดหมายถึงพ่อ จดหมายถึงพ่อแม่
แม่ ผู้ปกครอง และญาติ ผู้ปกครอง และญาติ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการเขียนและ
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรม
เห็นความสาคัญในการเขียน
จดหมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
สาคัญของผู้เรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต
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เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติ

ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
2. ความถูกต้อง รูปแบบจดหมาย รูปแบบจดหมาย
รูปแบบจดหมาย
ของรูปแบบของ ถูกต้องตั้งแต่ต้นจน ถูกต้อง หัวข้อครบ ถูกต้องเป็นบางส่วน
จดหมาย
จบมีข้อมูลครบถ้วน ถ้วนเป็นส่วนใหญ่ หัวข้อถูกต้องเป็น
ตามรูปแบบของ
บางส่วน ต้องปรับ
การเขียนจดหมาย
เล็กน้อย
1. เนื้อหา

เนื้อหาชัดเจน เมื่อ
อ่านแล้วรู้ว่าเขียน
ถึงใคร เนื้อหามี
ความกระชับ
อ่านแล้วเข้าใจ
3. การใช้ภาษา ใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับระดับ
บุคคล ภาษามี
ความสุภาพ
เข้าใจชัดเจน
4. ลายมือ
ลายมือตัวบรรจง
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
5. การใช้คา
ใช้คาขึ้นต้นและคา
ขึ้นต้นและคาลง ลงท้ายได้ถูกต้อง
ท้าย
กับบุคคลที่เขียนถึง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๑ (ปรับปรุง)
รูปแบบไม่ถูกต้อง
ข้อมูล หัวข้อไม่
ครบถ้วนตามหลัก
การเขียนจดหมาย

เนื้อหาชัดเจน เมื่อ
อ่านแล้วรู้ว่าเขียน
ถึงใคร เนื้อหามี
ความกระชับเป็น
ส่วนใหญ่
ใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับระดับ
บุคคล ภาษามี
ความสุภาพเป็น
ส่วนใหญ่

เนื้อหาไม่ค่อย
ชัดเจน แต่อ่านแล้ว
รู้ว่าเขียนถึงใคร
เนื้อหากระชับเป็น
บางส่วน

เนื้อหาไม่ชัดเจน
เนื้อหาไม่ค่อยมี
ความกระชับ
เท่าที่ควร

ใช้ภาษาได้
เหมาะสมกับระดับ
บุคคลเป็นบางจุด
และภาษามีความ
สุภาพ

ใช้ภาษาไม่เหมาะสม
กับระดับบุคคล

-

-

ลายมือไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

-

-

ใช้คาขึ้นต้นและ
คาลงท้ายไม่ถูกต้อง
กับบุคคลที่เขียนถึง

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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แบบประเมินการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติ
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ใบความรู้ที่ 9 เรือ่ ง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผูป้ กครอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การเขียนจดหมาย

การเขียนจดหมาย เป็นการสื่อสารกับบุคคลเพื่อแจ้งเรื่องราว ถามทุกข์สุข หรือเล่าเรื่องเหตุการณ์
ต่าง ๆ จดหมายของบุคคลสาคัญจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอนาคต และจดหมายที่เขียนดีมีคุณค่าก็
อาจเป็นวรรณกรรมได้
การเขียนจดหมายควรคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
๑. เขียนให้ผู้รับเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียน
๒. ไม่เขียนนอกเรื่อง ไม่รวบรัด หรือเยิ่นเย้อจนเกินไป
๓. เรียงลาดับข้อความในจดหมายตามลาดับเหตุการณ์ไม่สับสน
๔. ใช้ภาษาสุภาพ คาขึ้นต้น และคาลงท้ายถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล
๕. ลายมือสวยงาม สะอาด อ่านง่าย
๖. วางรูปแบบถูกต้อง สวยงาม เป็นระเบียบ
รูปแบบของจดหมาย
๑. ที่อยู่ของผู้เขียน อยู่มุมบนขวาของหน้ากระดาษ โดยเริ่มเขียนจากกึ่งกลางหน้ากระดาษ
๒. วันเดือนปี เขียนเยื้องที่อยู่ผู้เขียนมาข้างหน้าเล็กน้อย
๓. คาขึ้ นต้น อยู่ด้านซ้ายห่างจากขอบกระดาษประมาณ ๑ นิ้ว และเป็นแนวชิดด้านซ้ายสุดของ
เนื้อความ
๔. เนื้อความ เริ่ม เขียนโดยย่อ หน้า และควรขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่ อขึ้นเนื้อความใหม่ นอกจากนี้ต้อง
เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องด้วย
๕. คาลงท้าย อยู่ตรงกับวันเดือนปีที่เขียน
๖. ชื่อผู้เขียน เยื้องลงมาทางขวามือ ถ้าเขียนจดหมายถึงบุคคลที่ไม่คุ้นเคย ควรวงเล็บชื่อที่เขียนเป็น
ตัวบรรจงด้วย ถ้าเป็นจดหมายราชการต้องบอกยศตาแหน่งของผู้ส่งด้วย
การเขียนหน้าซองจดหมาย
๑. ที่อยู่ของผู้รับ ต้องเรียงลาดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ ได้แก่
- ชื่อ - นามสกุลของผู้รับ
- บ้านเลขที่ ซอย หรือตาบล
- ถนนและที่ตั้ง
- ตาบลหรือแขวง
- อาเภอหรือเขต
- จังหวัดและรหัสไปรษณีย์
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๒. ที่อยู่ของผู้ส่ง เรียงลาดับเช่นเดียวกับผู้รบั จะเขียนไว้ด้านบนซ้ายของตนเอง
๓. คาขึ้นต้น
- ถ้าเป็นจดหมายส่วนตัว อาจใช้คาว่า “กรุณาส่ง” หรือ “นามผู้รบั ”
- ถ้าเป็นจดหมายราชการหรือจดหมายธุรกิจนิยมใช้ “เรียน”
- จดหมายถึงพระสงฆ์ทั่วไปใช้ “นมัสการ”
๔. การติดดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ให้ครบถ้วนตามราคาที่กรมไปรษณีย์ฯ กาหนด เพราะถ้า
ติดไม่ครบ ผู้รับจะถูกปรับเป็น ๒ เท่าของราคาแสตมป์ที่ขาดไป

การใช้คาขึน้ ต้น คาลงท้าย และสรรพนามในการเขียนจดหมาย
ผู้รับ
อาจารย์
เพื่อน

คาขึ้นต้น
เรียน อาจารย์ประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่................
....................เพื่อนรัก

บิดา มารดา กราบเท้า.............ที่เคารพ
ลุง ป้า น้า อา
ปู่ ย่า ตา ยาย
ญาติผใู้ หญ่อื่น ๆ

สรรพนาม
อาจารย์, ท่าน
ผม, ดิฉัน
เพื่อน, คุณ, เธอ
ผม, ดิฉัน, ฉัน
คุณพ่อ, คุณแม่
คุณปู่, คุณตา, ท่าน
หนู, ผม, ดิฉัน
ลูก, หลาน

คาลงท้าย
ด้วยความเคารพอย่างสูง
รักและคิดถึง
ด้วยความเคารพอย่างสูง

การเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการ ดังนี้
๑. เขียนหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คาพูดได้ แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้
๒. เขียนเรียงลาดับเรื่องและเหตุการณ์ เป็นการบันทึกเรื่องราวและประสบการณ์เพื่อความทรงจา
๓. สื่อสารได้ทุกสถานที่และทุกโอกาส ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
๔. ประหยัดค่าใช้จ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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แบบของจดหมาย
สถานที่...........................................................................
วัน เดือน ปี........................................................................................
คาขึ้นต้น.................................................
ข้อความของจดหมาย.......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
คาลงท้าย..........................................................................................
ชื่อผู้เขียน...........................................................................

รูปแบบการเขียนหน้าซองจดหมาย
ชื่อและที่อยู่ของผู้ฝาก
ชื่อ...................................นามสกุล.....................................
บ้านเลขที่....................ถนน...................อาเภอ.................
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์................................

แสตมป์
(ดวงตรา
ไปรษณียากร)

ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ
ชื่อ...................................นามสกุล.....................................
บ้านเลขที่....................ถนน...................อาเภอ.................
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

การเขียนจดหมายถึงพ่อ แม่ ผู้ป กครอง และญาติ ควรใช้ถ้อยคาภาษาที่แสดงถึงความ
เคารพและสุภาพ เขียนถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายด้วยลายมือที่สวยงาม อ่านง่าย ไม่มีรอยลบ
ขูดขีดฆ่าข้อความ ใช้กระดาษและซองจดหมายที่เรียบร้อย สะอาด สีสุภาพ แสดงถึงการมีมารยาท
ในการเขียนและการใช้จดหมาย และการจ่าหน้าซอง ควรใช้เขียนให้ชัดเจนโดยบอกรหัสไปรษณีย์
ด้วยเลขอารบิก และปิดดวงตราไปรษณียากรให้ถูกต้อง
คุณค่าของการเขียนจดหมาย
1. ได้เขียนหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คาพูดได้ แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้
2. ภาษาที่ใช้เขียนควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับบุคคลและเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ
3. การเขียนเรียงลาดับเรื่องและเหตุการณ์ เป็นการบันทึกเรื่องราวและประสบการณ์ความทรงจา
4. สื่อสารได้ทุกสถานที่และทุกโอกาส ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ประหยัดค่าใช้จ่าย

-

การใช้ภาษา
ระดับภาษากึ่งทางการ
สุภาพ ไม่ใช้คาหยาบ
มีคาขึ้นต้น/คาลงท้าย
เหมาะสมกับโอกาส
เข้าใจง่าย กระชับ
ไม่ซับซ้อน

บุคคลทีส่ ามารถ
เขียนจดหมายถึงได้
- พ่อแม่
- ผู้ปกครอง
- ญาติผู้ใหญ่
- ลุงป้า น้า อา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ใบงานที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผูป้ กครอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติ ที่เคารพนับถือ
ให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมาย

ชื่อ....................................................นามสกุล................................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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แนวคาตอบใบงานที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผูป้ กครอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครอง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติ ที่เคารพนับถือ
ให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมาย
ตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงคุณตา

102/5 บ้านหัวหิน
ต. หัวหิน อ. หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110
กราบเท้าคุณตาที่เคารพรักอย่างสูง

15 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 13 กัน ยายน 2564 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ จ.น่าน ที่นั่น
ทิวทัศน์สวยมากเลยครับ ผมจึงเขียนจดหมายมาหาคุณตา เพื่อคุณตาจะได้หาเวลาว่างไปเที่ยวบ้าง
คุณตาครับ ตอนนี้ผมเรียนอยู่ชั้น ป.5 แล้ว ผมยังจาคาสอนของคุณตาได้เสมอว่ า
ความมุ่งมั่นจะช่วยให้เราประสบความสาเร็จ ผมจึงมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี เพื่อจะได้ประสบ
ความสาเร็จในชีวิต เมื่อช่วงสอบกลางภาคที่ผ่านมา ผมได้คะแนนร้อยละ 90.45 ผมดีใจมาก และ
คุณครูชมว่า ผมมีความตั้งใจและพยายามดีมาก ขอให้ผมตั้งในเรียนแบบนี้ตลอดไป ซึ่งผมก็จะตั้งใจ
เรียนต่อไป
สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าคุณตาคงมีความสุขดีนะครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
(ศักรินทร์ ดาวเด่น)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๖๓๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ การอธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
คาหรือข้อความหรือเรื่องที่มีความหมายโดยนัย จะไม่สื่อความหมายตรงตัวจากสิ่งที่เขียน ต้องอาศัย
การตีความจากคาหรือบริบท จึงจะเข้าใจความหมายหรือเจตนาของเนื้อความได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอธิบายความหมายโดยนัยได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนอธิบายความหมายโดยนัยได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ตระหนักถึงความสาคัญของคาในภาษาไทยที่มีต่อการสื่อสาร
๔. สาระการเรียนรู้
คาที่มีความหมายโดยนัย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๖๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต จานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
5 1. ครูยกตัวอย่างคาประพันธ์ 1. นักเรียนอ่านคาประพันธ์ใน - คาประพันธ์
1. การอธิบาย
นาที ในสื่อ PPT เรื่อง กล้วย และให้ สื่อ PPT เรื่อง กล้วย และ
เรื่อง กล้วย
ความหมายโดยนัย
นักเรียนสังเกตคาที่ขีดเส้นใต้ สังเกตคาที่ขีดเส้นใต้

การประเมิน
การเรียนรู้

กล้วยน้าว้ารสชาติอร่อยเหลือ
กล้วยน้าว้ารสชาติอร่อยเหลือ
สุกจากเครือน่ากินน้าลายไหล
สุกจากเครือน่ากินน้าลายไหล
ของกล้วยกล้วยเพียงมีดตัดอย่างฉับไว ของกล้วยกล้วยเพียงมีดตัดอย่างฉับไว
ก็จะได้กล้วยสดสดจากต้นเอย
ก็จะได้กล้วยสดสดจากต้นเอย

2. ครูตั้งคาถามชวนคิด ดังนี้
ข้อ 1. คาประพันธ์นี้กล่าวถึง
เรื่องใด
ข้อ 2. คาที่ขีดเส้นมีความหมาย
เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร
ข้อ 3. นักเรียนคิดว่าลักษณะ
ความหมายของทัง้ สองคาเป็น
อย่างไร

2. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้ - คาถาม
ข้อ 1. ตอบ กล่าวถึงกล้วย
ข้อ 2. ตอบ กล้วย (ผลไม้) กับ
กล้วย (ง่าย ๆ)
ข้อ 3. ตอบ คาแรกมี
ความหมายตรงตามรูปภาษา
คาที่สองมีความหมายไม่ตรง
กับรูปภาษา

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๖๓๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูพูดเชื่อมโยงว่า วันนี้จะ 3. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เรียนเรื่อง การอธิบาย
ร่วมกันและเข้าสูบ่ ทเรียน
ความหมายโดยนัย
25 1. ครูพูดอธิบายลักษณะของ 1. นักเรียนฟังครูอธิบาย
นาที คาที่มีความหมายโดยตรงและ ลักษณะของคาทีม่ ีความหมาย
โดยนัย และให้นักเรียนอ่านใบ โดยตรงและโดยนัยและศึกษา
ความรู้ที่ ๑0 เรื่อง การอธิบาย จากใบความรูท้ ี่ 10 เรื่อง
ความหมายโดยตรงและโดยนัย การอธิบายความหมายโดยตรง
ประกอบการอธิบาย
และโดยนัย ประกอบ การ
- ความหมายโดยตรง เป็น
อภิปรายกลุ่ม
ความหมายที่ตรงไปตรงมาตาม
ตัวหนังสือ
- ความหมายโดยนัย เป็น
ความหมายแฝงหรือมี
ความหมายโดยอ้อม ไม่ตรง
ตามตัวหนังสือ

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

2. ครูยกตัวอย่างคาที่มี
ความหมายโดยตรงและคาทีม่ ี
ความหมายโดยนัย มาจานวน
2 คา ได้แก่

2. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
และสนทนาร่วมกันกับครู
เกี่ยวกับตัวอย่างคาทีม่ ี
ความหมายโดยตรงและคาทีม่ ี
ความหมายโดยนัย

สื่อการเรียนรู้

- ใบความรู้ที่ 10
เรื่อง การอธิบาย
ความหมาย
โดยนัย

- ตัวอย่างคาที่มี
ความหมาย
โดยตรงและคาที่
มีความหมาย
โดยนัย

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการแสดง
ความคิดเห็นของ
นักเรียน

๖๓๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการ
อธิบายความหมาย
โดยนัยได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- หินก้อนนี้สวยมาก
- ข้อสอบชุดนี้หนิ มาก
3. จากนั้นให้นกั เรียนช่วยกัน
วิเคราะห์ความหมายของคําใน
ประโยค โดยครูตั้งคําถามว่า
ครู : ประโยคใดมีคําใดที่มี
ความหมายโดยตรง และคําใด
มีความหมายโดยนัย นักเรียน
แยกได้อย่างไร

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
นักเรียน : ถ่านดํา มี
ความหมายโดยตรง, ใจดํา มี
ความหมายโดยนัย ซึ่งแยกได้
จากการพิจารณาความหมาย
ของคําทั้งสอง

4. เมื่อนักเรียนเข้าใจลักษณะ 4. นักเรียนช่วยกันสรุป
คําที่มีความหมายโดยตรงและ หลักการอธิบายความหมาย
คําที่มีความหมายโดยนัย และ โดยนัยได้
สามารถบอกความแตกต่างของ
คําได้แล้ว ครูให้นักเรียนสรุป
หลักการอธิบายความหมาย
โดยนัยได้
5. ครูอธิบายวิธีเล่นเกมจัด
หมวดหมู่คําทีม่ ีความหมาย
โดยตรงและคําที่มีความหมาย

สื่อการเรียนรู้

5. นักเรียนเล่นเกมทาย
ความหมายของคําที่มี
ความหมายโดยตรงและคําที่มี

1. ประเมินการ
สรุปหลักการฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๖๓๗

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

2. เขียนอธิบาย
ความหมายโดยนัยได้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
โดยนัย เช่น
ความหมายโดยนัย
แกะดา, โม่งดา, เก้าอี้ สส.,
กาน้า, ซนเหมือนลิง, ลิงกัง,
นกขมิ้น, เพชรสีสวย, หมูในเล้า,
หมูในเล้า, หนอนบ่อนไส้, ผี
แดง, ไฟเขียว, ดาวสภา, ตกที่
นั่งลาบาก

15 6. ครูชี้แจงการทางาน และให้ 6. นักเรียนทากิจกรรมในใบ
นาที นักเรียนทาใบงานที่ 10 เรื่อง งานที่ 10 เรื่อง การอธิบาย
การอธิบายความหมายโดยนัย ความหมายโดยนัย
(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทา
ใบงานที่ 10 การอธิบาย
ความหมายโดยนัย)

4.

3. พิจารณาเรื่องที่
อ่านและนาไปใช้
ประโยชน์ได้

ขั้นสรุป

7. ครูเฉลยใบงานที่ 10 และ
ให้นักเรียนตรวจสอบร่วมกัน
จากนั้นสรุปกิจกรรม
5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป ดังนี้
นาที ครู : การอธิบายความหมาย
ของคาที่มีความหมายโดยนัย

(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ทาใบงานที่ 10 พร้อมกัน)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ประเมิน
- ใบงานที่ 2
เรื่อง การอธิบาย การเขียนอธิบาย
ความหมาย
โดยนัย

7. นักเรียนดูเฉลยและตรวจใบ
งานไปพร้อมกัน จากนั้นสรุป
กิจกรรม
1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - สมุดบันทึก
ดังนี้
คาถาม
นักเรียน : มีลักษณะการใช้คา

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๖๓๘
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
มีลักษณะการใช้คาอย่างไร
ที่สาคัญด้วยกัน 2 ข้อ คือ
การเปิดดูความหมายจาก
พจนานุกรมหรือท้ายบทเรียน
และการดูความหมายจาก
บริบทของประโยค
2. ครู : เรื่องนีส้ ามารถนาไป
ปรับใช้ประโยชน์กบั เรื่องใดได้
บ้าง

2. นักเรียน : สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในเรื่อง การถอดคา
ประพันธ์ การพูดเปรียบเทียบ
ในเชิงสร้างสรรค์และมี
ความหมายที่ดีต่อกัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน
(ประเมินด้าน A)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. คาประพันธ์เรื่อง กล้วย
2. ตัวอย่างคาที่มีความหมายโดยตรงและคาที่มีความหมายโดยนัย
3. ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
4. ใบงานที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
5. สื่อ PPT เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
6. บัตรคา
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการอธิบาย
- พิจารณาการตอบ
- คาถาม/ใบงาน
ความหมายโดยนัย
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนอธิบายความหมาย
- ตรวจใบงานที่ 10
- แบบประเมินใบงานที่
โดยนัย
เรื่อง การอธิบาย
10เรื่อง การอธิบาย
ความหมายโดยนัย
ความหมายโดยนัย
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- พิจารณาเรื่องที่อ่านและ
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
นาไปใช้ประโยชน์
นักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต
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เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย

ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
1. การค้นหาคาที่มี ขีดเส้นใต้คาที่มี
ขีดเส้นใต้คาที่มี
ขีดเส้นใต้คาที่มี
ขีดเส้นใต้คาที่มี
ความหมายโดยนัย ความหมายโดยนัย ความหมายโดยนัย ความหมายโดยนัย ความหมาย
ได้ถูกต้องทั้ง 10 ข้อ ได้ถูกต้อง 8-9 ข้อ ได้ถูกต้อง 6-7 ข้อ โดยนัยได้ต่ากว่า
6 ข้อ
2. การแต่ง
แต่งประโยคโดยใช้คา แต่งประโยคโดยใช้ แต่งประโยคโดยใช้ แต่งประโยคโดย
ประโยคคาทีม่ ี
ที่มีความหมายโดยนัย คาที่มีความหมาย คาที่มีความหมาย ใช้คาที่มี
ความหมายโดยนัย ได้ถูกต้องทั้ง 10
โดยนัยได้ถูกต้อง โดยนัยได้ถูกต้อง ความหมาย
ประโยค
ตั้งแต่ 8-9
ตั้งแต่ 6-7
โดยนัยได้ถูกต้อง
ประโยค
ประโยค
ต่ากว่า 6
ประโยค
หมายเหตุ : ค่าน้าหนัก ๕ คะแนน (คะแนนรวม 40 คะแนน หาร 2 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ใบความรู้ที่ 10 เรือ่ ง การอธิบายความหมายโดยตรงและโดยนัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การใช้คาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
คาในภาษาไทยบางคามีหลากหลายความหมายคาบางคาแม้มีค วามหมายตรงอยู่แล้ ว
แต่บางครั้งอาจนามาใช้ในความหมายใหม่ซึ่งเป็นความหมายโดยนั ย การที่จะว่าคานั้นมีความหมาย
โดยตรงหรือโดยนัยนั้นต้องพิจารณาจากคาอื่น ๆ ในประโยคหรือข้อความที่อยู่ใกล้เคียง
คาที่มีความหมายโดยตรง คือ คาที่มีความหมายอย่างตรงไปตรงมาตามตัวหนังสือ ตรง
ตามเนื้ อ ความหรือ ความหมายที่ ป รากฏ ในพจนานุ กรม เป็ น คาที่ ใช้ทั่ ว ๆ ไปทั้ งการพู ดและ
การเขียน เมื่อฟังหรืออ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีไม่ต้องแปลความหรือตีความ
คาที่มีความหมายโดยนัย คือ คาที่มีความหมายแฝงหรือมีความหมายโดยอ้อม ไม่ตรง
ตามตัวหนังสือ เมื่อฟังหรืออ่านแล้วจะต้องตีความ เป็นเชิงเปรียบเทียบหรือมี ความเกี่ยวโยงกับ
สิ่งอื่น หรือมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ในคา
ตัวอย่างคาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
คา
ผักชีโรยหน้า
ใต้ดิน
สวมหน้ากาก
ยกเมฆ
นกต่อ
แกะดา
ถือหาง
นอกคอก
แบไต๋
ไก่อ่อน
คันปาก
หิน

ความหมายโดยตรง
ผักชนิดกลิ่นหอมนิยมมาแต่งอาหาร
สิ่งที่วางหรืออาศัยอยู่ต่าลงไปในดิน
การนาสิง่ อื่นมาปิดบังใบหน้า
อาการกาลังยกขึ้นด้านบน
นกที่มีไว้สาหรับล่อนกตัวอื่น
สัตว์ชนิดหนึ่งขนหยิกมีเขา
อาการกาลังจับ ยก หยิบ
อาการที่กาลังอยู่ด้านนอก
อาการกาลังกางมือออก
ไก่ที่ยังมีอายุไม่มาก
อาการที่กาลังคัน
แร่ชนิดหนึ่ง

ความหมายโดยนัย
ผู้ที่ชอบทาอะไรความดีเพียงผิวเผิน
ไม่เปิดเผย ไม่ถูกกฎหมาย
แสดงท่าที่ให้เข้าใจผิด
การกุเรื่องขึ้นมาเอง
คนที่ทาหน้าที่ให้ผู้อื่นหลงเชื่อ
ผู้ที่ทาไม่เหมือนใคร (ทางไม่ดี)
การเข้าข้าง สนับสนุน
ประพฤตินอกลู่นอกทาง
เปิดเผยความลับทีซ่ ่อน
คนที่ไม่มีประสบการณ์
อยากพูด
ยาก
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คา
กล้วย หมู
ไฟเขียว
หนอนหนังสือ
แพะรับบาป
เรือจ้าง
ดาว
ภาษาดอกไม้
นกพิราบ
ดาว
ดา
ขาว
แกะดา
เต่า
กล้วย
หมู
หิน
ขวากหนาม
เพชร
ต้มตุ๋น
เก้าอี้
หัวโขน
งูเห่า
ปลาไหล
ดา

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ความหมายโดยตรง
ผลไม้ สัตว์
สัญญาณจราจร
-

ความหมายโดยนัย

ง่าย
อนุญาต เห็นชอบ อนุมัติ
คนที่ชอบอ่านหนังสือ
ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาและรับโทษแทนผู้ทา
ผิดจริง
ครู
ดวงดาว ในระบบสุริยะจักรวาล
บุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่ง
พูดจาสุภาพ น่าฟัง
นกชนิดหนึ่ง
สันติภาพ
ดวงดาว
คนที่กาลังเจริญรุ่งเรือง, โดดเด่น
สีดา
สิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดี
สีขาว
สิ่งที่ดี สิง่ ทีบ่ ริสุทธิ์
แกะที่มีขนสีดา
คนที่แปลกแยกแตกต่างจากคนอื่น
เต่า สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า
คนที่ทางานช้า
ผลไม้ชนิดหนึง่ เมื่อสุกมีสเี หลือง
ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก
สัตว์ชนิดหนึ่งมีสี่ขา ตัวอ้วนกลม
ง่าย
ของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือ ยาก
หลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
ส่วนที่ยื่นออกมาจากกิ่งหรือใบ
อุปสรรค
ชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้าแวววาว
สิ่งทีม่ ีค่ามาก
มากกว่าพลอยอื่น ๆ
วิธีการทาอาหารให้สุก ต้องใช้เวลา
หลอกลวง
ที่สาหรับนัง่ มีขาและพนักพิง
ตาแหน่ง
รูปหัวยักษ์ ลิง ที่ใช้สวมเวลาเล่นโขนหรือ บทบาทหน้าที่
ละคร
ชื่องูชนิดหนึ่ง มีพิษร้ายแรง
คนที่เลี้ยงไม่เชื่อง ชอบแว้งกัด
ชื่อปลาชนิดหนึ่ง รูปร่างกลมยาวและ
คนกะล่อน ปลิ้นปล้อน
เคลื่อนที่คล้ายงู
สีดา
ความชั่วร้าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
คา
บ้านเล็ก
สุนัขจิ้งจอก

แพะ
เต่า

กา

หงส์
ลิง
กาฝาก
แกง

กิน
นกขมิ้น
นกพิราบ

ความหมายโดยตรง
บ้านที่มีขนาดเล็ก
ขนตามลาตัวสีเทาปนน้าตาล มีขนสั้น
ลักษณะคล้ายอานม้าบริเวณไหล่ ปาก
แหลม หูตงั้ แหลมตรง หางเป็นพวง เขี้ยว
และฟันคมมาก กลางวันมักนอนอยู่ในโพรง
ดิน ออกหากินในเวลากลางคืน กินเนื้อสัตว์
ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เคี้ยว
เอื้องกีบคู่ขนาดกลาง ขนลาตัวหยาบสี
ดา ขาว หรือน้าตาล มีเขา ๑ คู่
สัตว์เลื้อยคลาน มีสี่ขา คอยาว ลาตัวสั้น
มีกระดองหุม้ กระดองมีทั้งทีเ่ ป็นแผ่น
เกล็ดแข็งและทีเ่ ป็นแผ่นหนัง
- ชื่อสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง ขนสีดา
- ภาชนะสาหรับใส่น้าร้อน
- การทาเครื่องหมายกากบาท
นกในนิยายถือว่าเป็นนกในตระกูลสูง
ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลักษณะคล้ายคน
แขนขายาว ตีนหน้าและตีนหลังใช้จบั
เกาะได้ ว่องไว ชอบห้อยโหนบนต้นไม้
ชื่อพืชชนิดหนึ่งที่อาศัยเกาะอยู่ตามต้นไม้
ดูดสารอาหารทีจ่ ากพรรณไม้ที่อาศัยอยู่
กับข้าวประเภททีเ่ ป็นน้า มีชื่อต่าง ๆ
ตามวิธีปรุงและเครือ่ งปรุง เช่น แกงจืด
แกงเผ็ด แกงส้ม
รับประทาน
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ความหมายโดยนัย
เมียน้อย
คนเจ้าเล่ห์

คนบริสทุ ธิ์ที่ถูกใส่ร้าย
คนที่ทางานช้า

คนต้อยต่า คนจน

คนสูงศักดิ์ คนฐานะร่ารวย
คนซุกซน
คนที่ชอบพึ่งพิงอาศัยคนอื่น แต่ไม่ทา
ประโยชน์
โกหก หลอกให้เชื่อ

ฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอรัปชัน
เช่น กินงบประมาณแผ่นดิน นั่งกินที่
ชื่อนกชนิดหนึ่ง ตัวเท่านกเอี้ยง มีหลายสี คนเร่รอ่ น ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
เช่น เหลือง แดง ฟ้า
ชื่อนกขนาดกลาง รูปร่างคล้ายนกเขา
คนส่งสาร แต่ถ้าเป็นพิราบขาว จะ
แต่ขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ตัวสีเทาอม หมายถึงสันติภาพ
ฟ้า อาศัยอยู่เป็นฝูง ทารังแบบง่าย ๆ
ตามซอกอาคารด้วยกิ่งไม้ขนาดเล็ก
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ตัวอย่างการใช้คาที่มีความหมายโดยนัย
๑. งานชิ้นนี้เป็นงานกล้วย ๆ สาหรับฉัน
(คาว่า “กล้วย” ในที่นี้มีความหมายโดยนัยว่า ง่ายมาก)
๒. เด็กคนนี้เป็นเด็กหัวอ่อนจึงถูกชักจูงจากเพื่อนคนอื่นได้โดยง่าย
(คาว่า “หัวอ่อน” ในที่นี้มีความหมายโดยนัยว่า ว่าง่ายสอนง่าย)
๓. สุดาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าฉูดฉาด เหมือนกาคาบพริก
(คาว่า “กาคาบพริก” ในที่นี้มีความหมายโดยนัยว่าคนผิวดาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดง)
กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๑. คู่มือการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาที่ ๕-๖. กรุงเพทฯ :
โรงพิมพ์องค์การค้าคุรสุ ภา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

ใบงานที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ชื่อ....................................................นามสกุล................................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

แนวคาตอบใบงานที่ 10 เรือ่ ง การอธิบายความหมายโดยนัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การอธิบายความหมายโดยนัย
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ดาว
คนสวยทาอะไรก็ดูดีเป็นดาวไปหมด ต่างจากเราที่เป็นเหมือนอีกา

เพชร
พี่ชายของฉันเข้าสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาโครงการเพชรในตม

เปรี้ยว
ดาราวัยรุ่นบางคนแต่งตัวเปรี้ยวมาก

เก้าอี้
เลือกตั้งสมัยหน้า พวก ส.ส. คงอยากได้เก้าอี้เป็นของตนเองมาก
ขึ้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เสื้อโหล
เธออย่าใส่เสื้อโหลสิ ดูไม่ทันสมัยเลย

นกขมิ้น
เด็กชายยากจนคนนั้นค่าไหนนอนนั่นเหมือนนกขมิ้นเลย

หิน
ข้อสอบวิชาภาษาไทยปีนี้ไม่ค่อยหินเลย ทาได้สบายมาก

กล้วย ๆ
การทาข้าวผัดหมูเป็นเรื่องกล้วย ๆ สาหรับแม่ของฉันไป
แล้ว

เด็ด
ชายหนุ่มคนนี้มีวลีเด็ดพิชิตใจสาว ๆ ตลอด

อาบน้าร้อน
ปู่อาบน้าร้อนมาก่อนหลาน จึงแนะนาหลานได้ถูกวิธี
แหล่งที่มาของใบงาน : จากโครงการสื่อ 60 พรรษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๖๕๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การฟังและดูสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ผู้รับสารต้องจับใจความ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ รู้จักแสดง
ความคิดอย่างมีเหตุผล สามารถบอกคุณค่าประโยชน์ข้อคิด ความรู้และกลวิธี ต่าง ๆ ที่ ได้จ ากการฟัง การดู
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๔. สาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสือ่ ต่าง ๆ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๖๕๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวติ จํานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องทีฟ่ งั และดูจากสื่อต่าง ๆ จํานวน 1 ชั่วโมง

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
5
ขั้นนํา
1. ขอบเขตเนื้อหา
นาที
- การวิเคราะห์เรื่อง
ที่ฟังและดูจากสื่อ
ต่าง ๆ

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนตัวแทนอาสาสมัคร
- ข่าว
1. ครูให้ตัวแทนอาสาสมัคร
นักเรียน 1 คนออกมาเล่าข่าว
ออกมาเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ 1
หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจให้เพื่อน เรื่อง ให้เพื่อน ๆ ในห้องเรียนทั้ง
ฟัง 1 เรื่อง
ต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกัน
- คําถาม

2. ครูตั้งคําถามกระตุ้นความ
สนใจ ดังนี้
ครู : เรื่องนี้ กล่าวถึงอะไร
ครู : มีแหล่งทีม่ าหรือไม่
ครู : เรื่องนี้มีความน่าเชื่อถือได้
หรือไม่ อย่างไร

2. นักเรียนตอบคําถามของครู
เช่น
นักเรียน : เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ.......
นักเรียน : น่าเชื่อถือ เพราะ...........
ไม่น่าเชื่อถือ เพราะ........................

3. ครูเปิดคําถามแสดงความ
คิดเห็นของนักเรียน ดังนี้
ครู : นักเรียนวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
ได้อย่างไร

- คําถามนําเข้า
3. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
สูก่ ารแสดง
จากคําถามของครู ดังนี้ เช่น
ความคิดเห็น
นักเรียน : แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันกับครูเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่
ฟัง

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกต
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

- สังเกต
การแสดง
ความคิดเห็น
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๖๕๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูพูดแสดงความคิดเห็นสรุป 4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
ท้ายและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาใน
บทเรียน
25 1. ครูตั้งคําถามชวนคิดวิเคราะห์ว่า 1. นักเรียนตอบคําถามครู ดังนี้
นาที ครู : ถ้านักเรียนจะวิเคราะห์
นักเรียน : วิเคราะห์ความ
เรื่องราวที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ น่าเชื่อถือและดูประโยชน์จาก
เรื่องที่ฟังและดูว่าให้ประโยชน์
นักเรียนจะมีหลักการวิเคราะห์
อย่างไร

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. บอกหลักการ
วิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่
ฟังและดูจากสื่อ
ต่าง ๆ ได้

สื่อการเรียนรู้

- คําถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกต
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

2. จากนั้น ครูพูดอธิบายหลักการ 2. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อ และสนทนาร่วมกันกับครู
ต่าง ๆ ให้นักเรียนฟังว่า เราควรมี
หลักการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดู
เพื่อพิจารณาว่าเรื่องนั้นมีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
3. เมื่อนักเรียนเริ่มเข้าใจแล้ว ครู
จึงให้นักเรียนช่วยกันสรุปหลักการ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ จากใบ
ความรู้ที่ ๑๑

3. นักเรียนช่วยกันสรุปหลักการ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ ได้ จาก
ใบความรู้ที่ ๑๑

1. ประเมิน
- ใบความรูท้ ี่
11 เรื่อง การ การสรุป
วิเคราะห์เรื่องที่ หลักการ
ฟังและดูจากสื่อ
ต่าง ๆ

๖๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. มีมารยาทใน
4. ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดโี อสือ่
4. นักเรียนฟังและดูคลิปวิดีโอสื่อ
โฆษณาและตั้งประเด็นคาถาม
โฆษณา
การฟัง การดู และ
เพือ่ ให้นกั เรียนทากิจกรรม ดังนี้
การพูด
ครู : สื่อโฆษณานี้คืออะไร
ครู : สื่อโฆษณานี้เชื่อถือได้หรือไม่
ครู : นักเรียนคิดว่าคลิปวิดีโอ
โฆษณาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย
อย่างไร
3.

2. เขียนอธิบาย
ความหมายโดยนัยได้

ขั้นปฏิบัติ

15 5. ครูชี้แจงการทางานให้นกั เรียน 5. นักเรียนทาใบงานที่ 11 เรื่อง
นาที ฟังและให้นักเรียนทาใบงานที่ 11 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องทีฟ่ งั และดูจากสื่อต่าง ๆ
เรื่อง การวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงั และดูจาก
สื่อต่าง ๆ
(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทา
กิจกรรมในใบงานที่ ๑๑
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องที่ฟงั และดูจากสื่อต่าง ๆ)

(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ทาใบงานที่ ๑๑ พร้อมกัน)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

- ใบงานที่ 11 2. ประเมิน
การวิเคราะห์ การเขียน
ความน่าเชื่อถือ อธิบาย
จากเรื่องที่ฟัง
และดูจากสื่อ
ต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๖๕๕
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
6. ครูเฉลยใบงานที่ 10 นักเรียน 6. นักเรียนดูเฉลยและตรวจใบ
ตรวจสอบร่วมกัน จากนั้นสรุป
งานไปพร้อมกัน จากนั้นสรุป
กิจกรรม
กิจกรรม
5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป ดังนี้
1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้ - สื่อ PPT
นาที ครู : การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ นักเรียน : ทาให้ไม่หลงเชื่อสื่อต่าง สรุปความรู้
ของสื่อต่าง ๆ มีประโยชน์อย่างไร ๆ มากเกินไป และมีสติในการฟัง
มากขึ้น

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

2. ครู : เรื่องนีส้ ามารถนาไปปรับ 2. นักเรียน : สามารถนาไปใช้ใน
ใช้ประโยชน์กับเรือ่ งใดได้บ้าง
เรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของเรือ่ งทีฟ่ ังและดู เช่น ข่าว
โฆษณา

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปโฆษณา 1 เรื่อง
2. ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรือ่ งที่ฟงั และดูจากสื่อต่าง ๆ
3. ใบงานที่ 10 เรื่อง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ
4. สื่อ PPT เรื่อง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงั และดูจากสื่อต่าง ๆ
5. ตัวอย่างข่าว
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 10 เรื่อง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องทีฟ่ ังและดูจากสื่อต่าง ๆ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการวิเคราะห์ความ - พิจารณาการตอบ
- คาถาม/ใบงาน
ร้อยละ ๖๐
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงั และดู คาถามของนักเรียน
ขึ้นไป
จากสือ่ ต่าง ๆ
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนอธิบายความหมาย
- ตรวจใบงานที่ 11
- แบบประเมินใบงานที่ ร้อยละ ๖๐
โดยนัย
เรื่อง การวิเคราะห์ความ 10เรื่อง การวิเคราะห์
ขึ้นไป
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงั ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่
และดูจากสื่อต่าง ๆ
ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการฟัง การดู
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
และการพูด
นักเรียน
ขึ้นไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
คุณลักษณะอันพึง
ผ่าน
ประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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เกณฑ์ประเมิน : การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
1. การวิเคราะห์ วิเคราะห์ทุกประเด็น วิเคราะห์ทุกประเด็น วิเคราะห์บางประเด็น วิเคราะห์บาง
ความน่าเชื่อถือ ได้ถูกต้อง อธิบาย ได้ อธิบายตรง
ได้ อธิบายตรง
ประเด็น อธิบาย
จากเรื่องที่ฟัง ตรงประเด็นและ
ประเด็นร้อยละ ๘๐ ประเด็นร้อยละ ๖๐ ตรงประเด็นร้อยละ
และดู
ยกตัวอย่างประกอบ และยกตัวอย่าง
และไม่ยกตัวอย่าง ๔๐ และไม่
สอดคล้องกับเรื่อง ประกอบได้บางส่วน ประกอบ
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. การใช้เหตุผล มีเหตุมีผล และยก มีเหตุมีผล และยก ตัวอย่างประกอบ
ขาดการยก
ในการวิเคราะห์ ตัวอย่างประกอบ
ตัวอย่างประกอบ
การอธิบายเหตุผล ตัวอย่างประกอบ
สื่อ
การอธิบายเหตุผล การอธิบายเหตุผล ได้เพียงเล็กน้อย
การอธิบาย
ได้เข้าใจชัดเจน
ได้เข้าใจเป็นบางส่วน
หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 40 คะแนน หาร 2 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แบบประเมินการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 11 เรือ่ ง การวิเคราะห์เรือ่ งทีฟ่ ังและดูจากสื่อต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การวิเคราะห์เรือ่ งทีฟ่ ังและดู

ประเภทเรื่องที่ฟังและดู ในชีวิตประจาวัน ซึ่งอาจสรุปประเภทได้ ดังนี้
1. สื่อโฆษณา จะเป็นการสื่อให้คล้อยตาม อาจไม่สมเหตุสมผล ผู้ฟังต้องพิจารณาไตร่ตรองก่อนซื้อ
2. สื่อเพื่อความบันเทิง เช่น เพลง, เรื่องเล่า ซึ่งอาจมีการแสดงประกอบด้วย ผู้ฟัง/ดูต้องระมัดระวัง
ใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อหรือทาตาม
3. ข่ าวสาร ผู้ ฟั ง /ดู ต้อ งรู้ จั ก แหล่ ง ข่ าว ผู้ น าเสนอข่า ว การจั บ ประเด็ น ความมี เหตุ มี ผ ล รู้ จั ก
เปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของข่าวหลาย ๆ แห่ง เป็นต้น
4. ปาฐกถา เนื้อหาประเภทนี้ผู้ฟังต้องมีสมาธิเพื่อจับประเด็นสาคัญให้ได้ และก่อนตัดสินใจเชื่อหรือ
นาข้อมูลส่วนใดไปใช้ประโยชน์ต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ อยู่บ้าง
5. สุนทรพจน์ สื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่ยาว และมีใจความที่เข้าใจง่าย ชัดเจน แต่ผู้ฟังจะต้องรู้จัก
กลั่นกรองสิ่งที่ดีไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

แนวทางการฟังและดูอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง

1. เข้าใจความหมายของคา สานวนประโยคและข้อความที่บรรยายหรืออธิบาย
2. เข้าใจลักษณะของข้อความว่ามีใจความสาคัญของเรื่อง ที่เป็นความคิดหลัก ซึ่งมักตรงกับหัวข้อ

3. รู้จักประเภทของเรื่องที่ฟังและดู ต้องแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นของเรื่อง/ข่าว
4. ตีความในเรื่องได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เล่า/ผู้เขียน บางคนต้องการให้ความรู้ บางคนต้องการ
โน้มน้าวใจ ผู้ฟังและดูต้องรู้จุดประสงค์ของเรื่องให้ได้ เพื่อจะได้จับใจความสาคัญได้
5. ตั้งใจฟังและดูให้ตลอดเรื่อง พยายามทาความเข้าใจให้ตลอดเรื่อง ยิ่งเรื่องยาวสลับซับซ้อนยิ่งต้อง
ตั้งใจเป็นพิเศษและพยายามจับประเด็นหัวเรื่อง
6. สรุปใจความสาคัญ ขั้นสุดท้ายของการฟังและดูเพื่อจับใจความสาคัญก็คือสรุปให้ได้ว่า เรื่องอะไร
ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร

การสรุปการฟังและการดู

– รู้จุดมุ่งหมายของสารที่ดูและฟังนั้น
– รับฟังและดูอย่างตัง้ ใจและทาความเข้าใจ
– รู้จักสรุปและเลือกนาไปใช้ประโยชน์

กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๓๘. หนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ใบงานที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์เรือ่ งทีฟ่ ังและดูจากสื่อต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนฟังและดูโฆษณาจากสื่อต่าง ๆ ที่สนใจ 1 เรื่อง และวิเคราะห์ตามหัวข้อ
ที่กาหนดให้
โฆษณาน่าสนใจซื้อสินค้าหรือไม่ เพราะอะไร
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
.........

โฆษณานี้ขายเกี่ยวกับอะไร
.......................................................
.......................................................
................

ชื่อโฆษณา
.........................................................
.........................................................
............
การใช้ภาษาเป็นอย่างไร
..........................................................
..........................................................
..........
ข้อคิดที่ได้รบั คืออะไร
...........................................................
...........................................................
...........................................................
............

โฆษณาน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะอะไร
..............................................................
..............................................................
..............................................................
...

ชื่อ.....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 11 เรือ่ ง การวิเคราะห์เรือ่ งทีฟ่ ังและดูจากสื่อต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนฟังและดูโฆษณาจากสื่อต่าง ๆ ที่สนใจ 1 เรื่อง และวิเคราะห์ตามหัวข้อ
ที่กาหนดให้
โฆษณาน่าสนใจซื้อสินค้าหรือไม่ เพราะอะไร
น่าสนใจ เพราะไม่ราคากับคุณภาพมีความ
ใกล้เคียงกัน และนาเสนอสีสันสวยงาม
น่าสนใจ

โฆษณานี้ขายเกี่ยวกับอะไร
ผลิตภัณฑ์ซักผ้า “ผงซักฟอก”

ชื่อโฆษณา
ผงซักฟอก “ไฮไลท์” ขาวหมดจด

การใช้ภาษาเป็นอย่างไร
ใช้ภาษาโน้มน้าวใจเพื่อให้คล้อยตาม

ข้อคิดที่ได้รบั คืออะไร
ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ
ไม่โฆษณาเกินจริง ราคาเหมาะสม

โฆษณาน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะอะไร
ไม่น่าเชื่อถือ เพราะเนื้อหาของโฆษณา
กล่าวเกินจริงตรงคาว่า “ขาวหมดจด”
ซึ่งเป็นไปไม่ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๖๖๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง คาอุทานสื่อสารอารมณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
คาอุทาน เป็นคาที่แสดงอารมณ์ หรือความรู้สึกของผูพ้ ูด จึงควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่
ของคาอุทาน สามารถนาไปใช้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมาย ลักษณะ และหน้าที่ของคาอุทานได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
แต่งประโยคโดยใช้คาอุทานได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการใช้คาอุทานให้ถูกต้อง
๔. สาระการเรียนรู้
คาอุทาน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๖๖๔

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวติ จํานวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑๒ เรื่อง คําอุทานสื่อสารอารมณ์ จํานวน 1 ชั่วโมง

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนแต่งประโยคจาก - รูปภาพ 3 รูป
5 1. ครูนํารูปภาพจํานวน 3
ขั้นนํา
1. ขอบเขตเนื้อหา
นาที รูปภาพมาให้นักเรียนดูและ
รูปภาพจํานวน 3 รูปภาพที่ครู
- คําอุทาน
สังเกตกิริยาอาการท่าทาง
กําหนดให้ ดังนี้
ตัวอย่างรูปภาพ
ตัวอย่างประโยค
- รูปภาพคนกําลังมีความสุข - ไชโย ! ฉันสอบได้อันดับที่ 1
- รูปภาพคนท้อแท้ สิ้นหวัง
- เฮ่อ ! แย่จัง ชีวิตไม่เหลืออะไรแล้ว
- รูปภาพคนทํางานสําเร็จ
- เย่ ! ทํางานชิ้นนี้สําเร็จแล้ว
2. ครูถามคําถาม ดังนี้
2. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
ครู : ประโยคที่นักเรียนช่วยกัน นักเรียน : มีลักษณะสื่อสาร
แต่ง มีลักษณะอย่างไร
อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ

- คําถาม

3. ครูนําประโยคที่นักเรียน
3. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม
แต่งมา 1 ประโยค แล้วให้
“คําที่ขีดเส้นใต้ นั่นคือ คํา
นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน
อุทาน”
และร่วมแสดงความคิดเห็น
- คําถาม
ครู : เย่ ! ทํางานชิ้นนี้สําเร็จแล้ว
คําที่ขีดเส้นใต้บอกถึงอารมณ์

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

- สังเกตการตอบ
คําถามของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต

๖๖๕

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

อย่างไร

การประเมิน
การเรียนรู้
นักเรียน

ครู : คาอะไรบ้างทีบ่ ่งบอกถึง
อารมณ์ความรูส้ ึกและเป็น
นักเรียนคิดว่าคาเหล่านี้
เรียกว่าคาอะไร

2.

ขั้นสอน

4. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
สรุปท้ายและเชื่อมโยงเข้าสู่
เนื้อหาในบทเรียน
20 1. ครูตั้งคาถามเพื่อมุ่งเข้าสู่
นาที เนื้อหา
ครู : คาอุทาน คืออะไร
นักเรียนรู้จกั หรือไม่ อย่างไร

4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนตอบคาถาม
- คาถาม
นักเรียน : คาอุทาน คือ คาที่
สื่อสารอารมณ์ความรูส้ ึกต่าง ๆ
เช่น ไชโย เย่ เฮ่อ โธ่เอ๋ย ว้าย
ฯลฯ

2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุม่ แล้ว 2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่
ศึกษาใบความรู้ที่ 12 เรื่อง
12 เรื่อง คาอุทาน จากนั้น
คาอุทาน จากนั้นร่วมกัน
ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม
อภิปรายภายในกลุม่

- ใบความรู้ที่ 12
เรื่อง คาอุทาน

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๖๖๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูอธิบายเกี่ยวกับคําอุทาน 3. นักเรียนร่วมสนทนาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพิม่ เติมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ ตอบคําถามเกี่ยวกับคําอุทาน
1. บอกความหมาย
ตรงกัน ในประเด็น ดังนี้
ไปพร้อม ๆ กับการอธิบายของ
ลักษณะ และหน้าที่
- ความหมายและลักษณะของ ครู
ของคําอุทาน
คําอุทาน
- หน้าที่ของคําอุทาน
- ชนิดของคําอุทาน
3. 2. แต่งประโยคโดยใช้
ขั้นปฏิบตั ิ
20 5. ครูอธิบายการทํางาน
5. นักเรียนทําใบงานที่ 12
นาที จากนั้นแจกใบงานที่ 12 เรื่อง เรื่อง คําอุทาน พร้อมกัน
คําอุทานได้
คําอุทาน
(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทํา ทํากิจกรรม)
กิจกรรมในใบงานที่ 12
เรื่อง คําอุทาน)
6. ครูนําผลงานของกลุม่ นักเรียน 6. นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ที่ทําเสร็จมาให้นักเรียนต้นทาง/ ดูผลงานพร้อมกัน และ
ปลายทางดูพร้อมกัน และ
ประเมินความถูกต้อง
ประเมินความถูกต้อง
7. ครูสรุปการทํากิจกรรม

7. นักเรียนร่วมกันสรุป
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้
- สื่อ PPT
เรื่อง คําอุทาน

- ใบงานที่ 12
เรื่อง คําอุทาน

การประเมิน
การเรียนรู้
1. ประเมิน
การบอก
ความหมาย
ลักษณะ หน้าที่
และชนิดของคํา
อุทาน
2. ประเมิน
จําแนกชนิด
ของคําอุทาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ - สื่อ PPT
4. 3. เห็นความสาคัญ
ขั้นสรุป
นาที เกี่ยวกับคาอุทาน
เรื่อง คาอุทาน ดังนี้
ของการใช้คาอุทานให้
นักเรียน : คาอุทาน เป็นคาที่
ถูกต้อง
แสดงอารมณ์ หรือความรู้สกึ
ของผู้พูด การรูจ้ ักชนิดและ
หน้าที่ของคาอุทานในประโยค
ทาให้สามารถนาไปใช้สื่อสาร
ได้ถูกต้องตามอารมณ์และ
ความรู้สึก

๖๖๗
การประเมิน
การเรียนรู้
3. สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. แถบกลุ่มคาและประโยค
2. ใบความรู้ที่ 12 เรื่อง คาอุทาน
3. ใบงานที่ 12 เรื่อง คาอุทาน
4. สื่อ PPT เรื่อง คาอุทาน
5. รูปภาพคนแสดงกิริยาท่าทาง จานวน 3 รูป
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 12 เรื่อง คาอุทาน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมาย ลักษณะ และ - พิจารณาจากการ
หน้าที่ของคาอุทาน
ตอบคาถามของ
นักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- แต่งประโยคโดยใช้คาอุทาน
- ตรวจใบงานที่ 12
เรื่อง คาอุทาน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- ใฝ่เรียนรู้และมุง่ มั่นในการทางาน - สังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม/ใบงาน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิน/ใบงาน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 12 เรื่อง คาอุทาน
ประเด็น
การประเมิน
1. บอกความหมาย
ลักษณะ และหน้าที่
ของคาอุทาน
2. การจาแนกชนิด
และหน้าที่ของคา
อุทานในประโยค

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
บอกความหมาย
บอกความหมาย
บอกความหมายของ
ของคาอุทานได้
ของคาอุทานได้
คาอุทานได้ถูกต้อง
ถูกต้อง ทั้งหมด
ถูกต้อง ๓ คา
๒ คา
การจาแนกชนิด
การจาแนกชนิด
จาแนกชนิดและ
และหน้าที่ของคา และหน้าที่ของคา หน้าที่ของคาอุทาน
อุทานในประโยคได้ อุทานในประโยคได้ ในประโยคได้ถูกต้อง
ถูกต้อง ทั้งหมด
ถูกต้อง ๗-๘
5-๖ ประโยค
ประโยค

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 40 คะแนน หาร 2 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
บอกความ
หมายคาอุทาน
ได้ถูกต้อง ๑ คา
จาแนกชนิดและ
หน้าที่ของคา
อุทานใน
ประโยคได้
ถูกต้อง 1-4
ประโยค
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 12 เรื่อง คาอุทาน
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ............... ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ............... ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 12 เรือ่ ง คาอุทาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง คาอุทาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของคาอุทาน
คาอุทาน หมายถึง คาที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ และความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้พู ด
อุทานบอกอาการ คือ คาที่บอกอารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้พูด คาอุทานชนิดนี้มักอยู่
หน้าประโยค และมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ ( ! ) กากับอยู่ท้ายคาอุทาน แบ่งเป็น
๑. อาการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัว เช่น นี่แน่ะ ! เฮ้ย ! โว้ย !
๒. อาการโกรธเคือง
เช่น ดูดู๋ !
ชะๆ ! ชิๆ !
๓. อาการประหลาดใจหรือตกใจ
เช่น เอ๊ะ ! ว๊าย ! แม่เจ้าโว้ย !
๔ . อาการสงสารหรือปลอบโยน
เช่น อนิจจา ! พุธโธ่ !
๕ . อาการเข้าใจหรือรับรู้
เช่น เออ ! เออน่ะ ! อ้อ !
๖. อาการเจ็บปวด
เช่น โอย ! โอ๊ย !
๗. อาการจากสิ่งธรรมชาติ
เช่น ตูม !
โครม ! เปรี้ยง !
อ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้
ประโยค
๑. เอ๊ะ ! หนังสือฉันหายไปไหน
๒. ไชโย ! ทาการบ้านเสร็จแล้ว
๓. โอ๊ย ! เจ็บจังเลย
๔. โธ่ ! น่าสงสารจริง
๕. โอ้โฮ ! วันนี้เธอมาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะ

คาอุทาน
เอ๊ะ !
ไชโย !
โอ๊ย !
โธ่ !
โอ้โฮ !

ชนิดของคาอุทาน
แสดงความสงสัย
แสดงความดีใจ
แสดงความเจ็บปวด
แสดงความสงสาร
แสดงความแปลกใจ

กระทรวงศึกษาธิการ.๒๕๓๘. หนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การค้าคุรสุ ภา.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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ใบงานที่ 12 เรื่อง คาอุทาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง คาอุทาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาอุทานที่เหมาะสมกับประโยคที่กาหนดให้ และบอกความรู้สึก
ของคาอุทานนั้นให้ถูกต้อง
ประโยค
ตัวอย่าง
..............กระเป๋าใบนี้เป็นของน้องเองหรือจ๊ะ
..............มีดบาดมือ เลือดไหลหยดติ๋ง ๆ เลย
..............โล่งอกไปที ทางานเสร็จแล้ว
..............อย่าทาร้ายกันแบบนี้อีกนะ เรากลัวมาก
..............ตายแล้ว ไม่นา่ เกิดเรือ่ งแบบนี้เลย
..............คาตอบเป็นแบบนี้น่เี อง คิดตั้งนานกว่าจะออก
..............ต้องแก้ไขงานอีกแล้วเหรอนี่ เหนื่อยใจจัง
..............ไม่นา่ เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย เสียใจด้วยนะ
..............ทาไมตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้นะ
..............ในทีส่ ดุ ฉันก็ทาการบ้านเสร็จแล้วจ้า

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อารมณ์ความรู้สึก
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

ให้นักเรียนแต่งประโยคที่มีคาอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก จานวน ๕ ประโยค

ชื่อ.....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 13 เรื่อง คาอุทาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง คาอุทาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาอุทานที่เหมาะสมกับประโยคที่กาหนดให้ และบอกความรู้สึก
ของคาอุทานนั้นให้ถูกต้อง
ประโยค
ตัวอย่าง
...อ้อ!.....กระเป๋าใบนี้เป็นของน้องเองหรือจ๊ะ
...โอ๊ย!....มีดบาดมือ เลือดไหลหยดติ๋ง ๆ เลย
...เฮ่อ!....โล่งอกไปที ทางานเสร็จแล้ว
...นี่เธอ!...อย่าทาร้ายกันแบบนี้อีกนะ เรากลัวมาก
...ว้าย!...ตายแล้ว ไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้เลย
....อ๋อ!....คาตอบเป็นแบบนี้นี่เอง คิดตั้งนานกว่าจะออก
....โธ่!.....ต้องแก้ไขงานอีกแล้วเหรอนี่ เหนื่อยใจจัง
...พุทโธ่!...ไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย เสียใจด้วยนะ
...โอ้โฮ...ทาไมตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้นะ
.....เย่!....ในที่สุด ฉันก็ทาการบ้านเสร็จแล้วจ้า

อารมณ์ความรู้สึก
เข้าใจ
เจ็บปวด
โล่งใจ, สบายใจ
โกรธ, ดุ
ตกใจ
เข้าใจ, คลายสงสัย
เศร้า, เหนื่อยใจ
เสียใจ
ประหลาดใจ, ตื่นเต้น
ดีใจ

ให้นักเรียนแต่งประโยคที่มีคาอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก จานวน ๕ ประโยค
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ว้าย! ตายแล้ว ใครมาเปิดน้าทิ้งไว้เนี่ย เดือนนี้เปลืองค่าน้าแน่ ๆ เลย
เฮ่อ! ทีหลังอย่าทาแบบนี้อีกนะ มันทาให้คนคอยเป็นห่วง
คุณพระ! เดินเท้ามาได้อย่างไรตั้ง 10 กิโลเมตร
โอ๊ย! มะม่วงหล่นใส่หัว เจ็บมากเลย
เอ๊ะ! ใครมาเปิดประตูทิ้งไว้นะ เดี๋ยวขโมย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
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แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ___________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. ____

หน่วยการเรียนรู้ที่___๔___เรื่อง ภาษาพัฒนาชีวิต
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการ
ประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับปรุง
ข้างดี

จาแนกภาษาพูดและภาษาเขียนได้
ใช้ระดับภาษาได้ถูกต้อง
เขียนอธิบายคุณค่าของเพลงกล่อมเด็กได้
เขียนจดหมายถึงพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ปกครองได้
วิเคราะห์เรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผลได้

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............…………………………………………….................................................................................
..................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
..................................................................................................................................................
...............…………………………………………….................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
ชื่อ : ___________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน_____________พ .ศ._____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในครึง่ ภาคเรียน คือ .............................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........
ฉันน่าจะเรียนรูไ้ ด้ดีกว่านีห้ าก............................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................... ..........................
.........................................................................................................................................
......
สิ............
่งที่ฉันอยากจะบอกคุ
ณครู คือ...........................................................................................
.............................................................................................................................
.............
...... .............................................................................................................................
................................................................................................................ ..........................
..........................................................................................................................................
.....
สิ.............
่งที่ฉันควรปรั
บปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ................................................................................
.............................................................................................................................
.............
..... .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....
ปั...ญ.............................................................................................................................
หาในการเรียนของฉัน คือ .............................................................................................
..........
..............
..... .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....
...........................................................................................................................................
....

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
วิชาเหมือนสินค้า

๖๗๗

๖๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ วิชาเหมือนสินค้า
รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑
รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวัด
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วดั
ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๖ แต่งบทร้อยกรอง
ป.๕/๗ ใช้สานวนได้ถูกต้อง
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๖๗๙

๒. สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ต้องอ่านให้ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธี และฉันทลักษณ์ของบท
ร้อยกรอง การอ่านแบบทานองเสนาะต้องรู้จักทอดจังหวะ เอื้อนเสียงหรือหลบเสียง เสียงไม่เบาหรือดังเกินไป
และเน้นเสียงแสดงอารมณ์ไปตามเนื้อเรื่อง
๒. การเข้าใจความหมายของคา เป็นการเตรียมความพร้อมในการอ่าน ช่วยให้ อ่านได้อย่างถูกต้อง
คล่องแคล่ว ถอดคาประพันธ์และเข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านได้
๓. การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ แล้วสามารถจับใจความโดยแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
ทาให้เรามีเหตุผล รู้จักพิจารณานาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชี วิต
๔. การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ต้องตั้งใจอ่านให้เข้าใจ จับใจความสาคัญของ
เรื่องให้ได้ จึงจะแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องตรงประเด็น และนาความรู้หรือข้อคิดไปใช้ประโยชน์ในการดาเนิน
ชีวิต
๕. การอ่านงานเขียนประเภท คาแนะนา คาอธิบายแสดงขั้นตอน ต้องทาความเข้าใจให้ชัดเจน จึงจะ
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๖. การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ต้องฟังและดูอย่างตั้งใจ จับใจความ สังเกตและ
พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จึงจะสามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างมี
เหตุผล
๗. การแต่ งกาพย์ยานี ๑๑ นิ ยมใช้ ในการพรรณนาเรื่องราวต่างๆ ควรทราบฉัน ทลัก ษณ์ ของค า
ประพันธ์ เพื่อให้การแต่งมีความถูกต้อง สานวนภาษาไพเราะงดงามสละสลวย จดจาได้ง่ายและเกิดจินตนาการ
ตามเนื้อเรื่อง
๘. สานวนมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงคาพังเพยและสุภาษิต การเข้าใจความหมายของสานวน
ไทย ทาให้นาไปใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม
๙. บทร้อยกรองวิชาเหมือนสินค้ามีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ใช้คาเปรียบเทียบทาให้เข้าใจง่าย เห็นภาพ
ได้ชัดเจนและให้ข้อคิดในการขยันศึกษาเล่าเรียน ผู้นาไปปฏิบัติย่อมประสบความสุขความเจริญ ในการดาเนิน
ชีวิต
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑
๒. อธิบายความหมาย ของคา ประโยค และข้อความ
๓. บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่า และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
๔. อธิบายความหมายของสานวนเปรียบเทียบ
๕. บอกหลักการแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
๖. บอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล
๗. บอกหลักการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
๘. บอกหลักการอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
๙. บอกความหมาย ลักษณะของกาพย์ยานี 11
๑๐. บอกฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11
ทักษะ/กระบวนการ
๑. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑

๖๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๒. เขียนอธิบายความหมาย ของคา ประโยค และข้อความ
๓. เขียนอธิบายคุณค่า และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพือ่ นาไปใช้ในชีวิต
๔. ใช้สานวนเปรียบเทียบได้ถูกต้อง
๕. แยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๖. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล
๗. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๘. อ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
๙. เขียนฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11
๑๐. แต่งกาพย์ยานี 11 ได้
เจตคติ
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๒. มีมารยาทในการเขียน
๓. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ประเภทกาพย์ยานี ๑๑
๒. การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ
๓. ใบงานที่ ๑ การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
๔. ใบงานที่ ๒ การใช้สานวนเปรียบเทียบ
๕. ใบงานที่ ๓ การแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
๖. พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล
๗. ใบงานที่ ๔ การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๘. การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
๙. ใบงานที่ ๕ การแต่งกาพย์ยานี 11

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๖๘๑

๗. เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
เกณฑ์การประเมิน การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๑. อักขรวิธี
อ่านถูกต้องทุกคา
อ่านผิดไม่เกิน ๓
ออกเสียง ร ล ชัดเจน คา ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
๒. อ่านถูกต้อง อ่านถูกต้องตาม
อ่านถูกต้องตาม
ตามฉันทลักษณ์ ลักษณะของคา
ลักษณะของคา
ประพันธ์ แบ่งวรรค
ประพันธ์ แบ่งวรรค
ตอนถูกต้องทุกวรรค ตอนผิด ๑-๒ แห่ง
๓. บุคลิกภาพ
ท่าทางใน
การอ่าน

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัวอักษร

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๔. น้าเสียง
ในการอ่าน

น้าเสียงชัดเจนนุ่มนวล น้าเสียงชัดเจน
น่าฟัง สอดคล้องกับ นุม่ นวล น่าฟังเป็น
เรื่องที่อ่าน
ส่วนใหญ่

๕. มารยาท
ในการอ่าน

ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่น ไม่เล่นในขณะ
อ่าน และเก็บหนังสือ
เข้าที่เมือ่ อ่านเสร็จ

ไม่ส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น
ในขณะอ่าน แต่ไม่
เก็บหนังสือเข้าที่
เมื่ออ่านเสร็จ

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๒ (พอใช้)
อ่านผิดไม่เกิน ๕ คา
ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
อ่านถูกต้องตาม
ลักษณะของคา
ประพันธ์ แบ่งวรรค
ตอนผิด ๓-๔ แห่ง

๑ (ปรับปรุง)
อ่านผิดมากกว่า ๕
คา

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ลักษณะของคา
ประพันธ์ และแบ่ง
วรรคตอนผิดมาก
กว่า ๔ แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่
นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสมใช้สายตา เหมาะสม ใช้นิ้วชี้
มองกวาดส่ายหน้า ตามตัวอักษร และ
ตามตัวหนังสือ
ส่ายหน้าตาม
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย ตัวอักษร
น้าเสียงชัดเจนขาด น้าเสียงไม่ชัดเจน
ความนุ่มนวลหรือ ขาดความมั่นใจใน
สอดคล้องกับเรื่องที่ การอ่าน
อ่าน
ส่งเสียงดัง และเล่น ส่งเสียงดัง และ
ในขณะอ่าน แต่เก็บ เล่นในขณะ
หนังสือเข้าที่
อ่าน ไม่เก็บ
หนังสือเข้าที่
เมื่ออ่านเสร็จ
เมื่ออ่านเสร็จ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๖๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์การประเมินการอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ
ประเด็น
ระดับคุณภาพ
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
๑. การรวบรวบ รวบรวมคาศัพท์ได้ รวบรวมคาศัพท์ได้ รวบรวมคาศัพท์ได้ รวบรวมคาศัพท์
คาศัพท์
๓๒-๔๐ คา
๒๘-๓๑ คา
๒๔-๒๗ คา
ได้ต่ากว่า ๒๔ คา
๒. การเขียน
สะกดคา

เขียนสะกดคา
ถูกต้องทั้งหมด

เขียนสะกดคา
เขียนสะกดคา
ไม่ถูกต้อง ๕-๗ คา ไม่ถูกต้อมากกว่า
๗ คา
๓. การเขียน
การเขียนอธิบาย
การเขียนอธิบาย
การเขียนอธิบาย การเขียนอธิบาย
อธิบาย
ความหมายของคา ความหมายของ
ความหมายของ
ความหมายของ
ความหมาย
ถูกต้องทั้งหมด
ไม่ถูกต้อง ๒-๔ คา ไม่ถูกต้อง ๕-๗ คา ไม่ถูกต้อมากกว่า
๗ คา
๔. ความสะอาด เขียนได้สะอาด เป็น ส่วนใหญ่สะอาด เป็น มีข้อบกพร่อง
มีข้อบกพร่องมาก
เป็นระเบียบ
ระเบียบ แสดงออก ระเบียบ แต่ยังมี
ค่อนข้างมาก
ถึงความประณีต
ข้อบกพร่องเล็กน้อย
ตั้งใจ
๕. การส่งงาน ส่งงานตรงตามเวลา ส่งงานช้ากว่าเวลา ส่งงานช้ากว่าเวลา ส่งงานช้ากว่า
ตรงตาม
ที่กาหนด
ที่กาหนด ๑-๒ วัน ที่กาหนด ๓-๕ วัน เวลาที่กาหนด
กาหนดเวลา
เกินกว่า ๕ วัน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

เขียนสะกดคา
ไม่ถูกต้อง ๒-๔ คา

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๖๘๓

เกณฑ์การประเมินใบงานที่ ๐๑ การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ประเด็น
การประเมิน
การวิเคราะห์
คุณค่าและสรุป
ข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่านไปใช้ใน
ชีวิต

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- อธิบายคุณค่า
ขาดองค์ประกอบไป ขาดองค์ประกอบไป
ด้านวรรณศิลป์ได้ ๑ องค์ประกอบ
๒ องค์ประกอบ
- อธิบายคุณค่าด้าน
เนื้อหาสาระได้
- อธิบายคุณค่า
คุณค่าด้านสังคม
และวัฒนธรรมได้
- อธิบายการนา
ความรู้ ข้อคิด และ
คุณค่าที่ได้รับจาก
เรื่องที่อ่านไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตได้

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

ให้
ให้
ให้
ให้

4
3
2
1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
15-16
13-14
10-12
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี
(3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑ (ปรับปรุง)
ขาดองค์
ประกอบไป ๓
องค์ประกอบ

๖๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์การประเมินเรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๑ (ปรับปรุง)
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. การพูดแสดง พูดแสดงความรู้ และ
ความรู้และความ ความคิดเห็นได้สัมพันธ์
คิดเห็น
กับเหตุการณ์ แสดง
เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบชัดเจน ใช้
ภาษาถูกต้อง พูดฉะฉาน
น้าเสียงน่าฟัง บุคลิกดี
๒. การนาเสนอ พูดให้ข้อมูลถูกต้อง
ข้อมูล
สมบูรณ์ เตรียมตัวพูด
เป็นอย่างดี

พูดแสดงความรู้ และ
ความคิดเห็นได้สัมพันธ์
กับเหตุการณ์ แสดง
เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบชัดเจน ใช้
ภาษาถูกต้อง พูด
ฉะฉาน
พูดให้ข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ เตรียมตัวพูด
ค่อนข้างดี

พูดแสดงความรู้ และ
ความคิดเห็น ได้สัมพันธ์
กับเหตุการณ์ แสดง
เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบชัดเจน

๓. บุคลิกภาพ
มีการแสดงออกอย่าง
ลีลาในการพูด เหมาะสม ใช้น้าเสียง
ตรึงความสนใจของ
ผู้ฟัง มีสมาธิและมั่นใจ
ในการพูด

มีการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมสม ใช้
น้าเสียงตรึงความสนใจ
ของผู้ฟังมีสมาธิและ
ค่อนข้างมั่นใจในการพูด

มีการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ใช้น้าเสียง
ตรึงความสนใจได้
พอสมควร

๔. การใช้ภาษา

ใช้ภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและ
เหตุการณ์
สื่อความหมายชัดเจน

ใช้ภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและ
เหตุการณ์ สื่อความ
ค่อนข้างชัดเจน

ใช้ภาษาเหมาะสมกับ
ใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ์ กาลเทศะและเหตุการณ์
สื่อความหมายชัดเจน
พอสมควร

๕. มารยาทใน
การพูด

๑. มองหน้าผู้ฟังอย่าง ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
สนใจ
๒. พูดให้ได้ยินอย่างทั่วถึง
๓. พูดด้วยถ้อยคา
สุภาพชัดเจน
๔. ใช้น้าเสียงน่าฟัง
เหมาะสม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

พูดให้ข้อมูลชัดเจน และ ไม่เตรียมการพูด ขาด
เตรียมตัวพูดดีพอสมควร ความพร้อมในการพูด

ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

พูดแสดงความรู้
และความคิดเห็น
ได้สัมพันธ์กับเหตุการณ์
แสดงเหตุผลและยก
ตัวอย่างประกอบบ้าง
เล็กน้อย

การแสดงออก ไม่
เหมาะสม ไม่น่าสนใจ

ปฏิบัติได้ ต่ากว่า ๒ ข้อ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๖๘๕

เกณฑ์การประเมินการทางานกลุ่ม
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
1. กระบวนการ 1. มีประธาน
ขาดขั้นตอน 1
ขาดขั้นตอน 2
ทางานกลุม่
เลขานุการ ผู้ร่วมงาน ขั้นตอน หรือไม่
ขั้นตอน ขึ้นไป
ผู้นาเสนอ
ชัดเจน
หรือไม่ชัดเจน
2. มีการวางแผนงาน
3. เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์
4. ปฏิบัติตามแผน
และพัฒนางาน
2. ความ
ทุกคนทาหน้าที่ของ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่
มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบต่อ ตนเอง รับผิดชอบ รับผิดชอบ 1 คน รับ ผิดชอบ 2 คน
หน้าที่
อย่างเต็ม
ขึ้นไป
ความสามารถ
3. การแสดง
สมาชิกทุกคน
สมาชิกส่วนใหญ่
สมาชิกมากกว่า
ความคิดเห็น
ร่วมแสดงความ
ร่วมแสดงความ
ครึ่งร่วมแสดง
คิดเห็น
คิดเห็น
ความคิดเห็น
ประเด็น
การประเมิน

๑ (ปรับปรุง)
ขาดขั้นตอน ๓
ขั้นตอนขึ้นไป
หรือไม่ชัดเจน

มีผู้มหี น้าที่
แต่ไม่รับผิดชอบ
๓ คนขึ้นไป
สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น

4. การร่วมงาน ทุกคนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
ร้อยละ 60 ของ
ร้อยละ ๕๐ ของ
กลุ่มอย่าง
กลุม่ อย่างมีความสุข กลุม่ ร่วมกิจกรรม กลุม่ ร่วมกิจกรรม กลุม่ ร่วมกิจกรรม
มีความสุข
กลุม่ อย่างมีความสุข กลุม่ อย่างมีความสุข กลุม่ อย่างมี
ความสุข
5. ความสาเร็จ ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไม่มี
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
คุณภาพ เสร็จไม่
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา
ทันตามกาหนด
เวลา
รวม
๒๐
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๖๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
2. ความสนใจ มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่
และการซักถาม ตนไม่เข้าใจทุกเรื่อง ตนไม่เข้าใจเป็น
ตนไม่เข้าใจเป็น
และกล้าแสดงออก ส่วนมากและกล้า บางครัง้ และไม่ค่อย
แสดงออก
กล้าแสดงออก
3. การตอบ
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
คาถาม
เรื่องที่ครูถามและ
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุกข้อ ตอบคาถาม
บางครัง้ และตอบ
ส่วนมากถูกต้อง
คาถามถูกเป็น
บางครัง้
4. มีส่วนร่วมใน ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครัง้
ประเด็น
การประเมิน
1. ความตั้งใจ
ในการเรียน

ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
0-7

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

๑ (ปรับปรุง)
ไม่สนใจในการ
เรียน คุยและเล่น
กันในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและไม่
กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๖๘๗

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน
ไม่ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมี
เอาใจใส่ และมี เอาใจใส่ และมี เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายาม ความเพียร
ความเพียร
ความเพียร
ในการเรียนรู้
พยายามในการ พยายามในการ พยายามในการ
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ เข้าร่วม เรียนรู้ เข้าร่วม เรียนรู้ เข้าร่วม
การเรียนรู้ต่าง ๆ
กิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียน
รู้ต่าง ๆ เป็นประจา รู้ต่าง ๆ บ่อยครัง้ รู้ต่าง ๆ บางครั้ง
มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีก่ ารงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
๖.๑.๑ เอาใจใส่ตอ่ การ
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
ตั้งใจและ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ รับผิดชอบใน
รับผิดชอบใน
รับผิดชอบ
มอบหมาย
การปฏิบัตหิ น้าที่ การปฏิบัตหิ น้าที่ ในการปฏิบัติ
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ที่ได้รบั
ในการทางานให้สาเร็จ ให้สาเร็จ มี
ให้สาเร็จ มี
มอบหมายให้
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา การปรับปรุงและ การปรับปรุงการ สาเร็จ
การทางานด้วย
พัฒนาการทางาน ทางานให้ดีขึ้น
ตนเอง
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน อดทน ทางานด้วย
ทางานด้วย
ทางานด้วย
ไม่ขยัน อดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ความขยัน อดทน ความขยัน อดทน ความขยัน
ในการทางาน
และอุปสรรค
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา พยายามให้งาน พยายามให้งาน
ในการทางาน
ในการทางาน
สาเร็จตาม
สาเร็จตาม
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหา พยายามให้งาน เป้าหมาย
เป้าหมาย
และอุปสรรคใน
สาเร็จตาม
ชื่นชม ผลงานด้วย
การทางานให้สาเร็จ เป้าหมาย ชื่นชม ความภาคภูมิใจ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วย
ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
ความภาคภูมิใจ

๖๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและ
ใช้ภาษาไทย เลข ใช้ภาษาไทย เลข ใช้ภาษาไทย เลข ไม่สนใจใช้
เลขไทยในการสื่อสาร ไทยในการสื่อสาร ไทยในการสื่อสาร ไทยในการสื่อสาร ภาษาไทยอย่าง
ได้อย่างถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
แนะนาให้ผู้อื่น ถูกต้อง
เหมาะสม
เหมาะสม แนะนา เหมาะสม แนะนา ใช้ภาษาไทย
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนาให้
ให้ผู้อื่นใช้ภาษา ให้ผู้อื่นใช้ภาษา ที่ถูกต้อง
ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ ไทยที่ถูกต้องเป็น ไทยที่ถูกต้อง
การใช้ภาษาไทยที่ ประจา เป็นแบบ
ถูกต้อง
อย่างที่ดีด้าน
การใช้ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๖๘๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/8 มีมารยาทในการอ่าน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ประเภทกาพย์ยานี 11 ควรอ่านให้มีสาเนียงเสียงที่สูง ต่า หนัก เบา
ยาว สั้น มีการเอื้อนเสียง ทอดเสียง และเน้นสัมผัสให้ชัดเจน ไพเราะ น้าเสียงแสดงอารมณ์ตามเนื้อหาของ
บทร้อยกรอง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๖๙๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 จํานวน 1 ชั่วโมง

แนวการจัดการเรียนรู้
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
5 1. ครูนําบทร้อยกรองเรื่อง
1. นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง
ขั้นนํา
1. ขอบเขตเนื้อหา
นาที ดอกไม้ในสวน มาให้นักเรียน เรื่อง ดอกไม้ในสวน แล้วตอบ
1. การอ่านออกเสียง
อ่าน แล้วตั้งคําถาม
คําถาม
บทร้อยกรองประเภท
ดอกไม้ในสวนนี้
กาพย์ยานี 11
หลายหลากสีมีกลิ่นหอม
2. มารยาทในการอ่าน
ฝูงผึ้งบินดมดอม
ย้อมฤทัยให้ชื่นบาน
ครู : บทร้อยกรองข้างต้น เป็น นักเรียนตอบคําถาม
บทร้อยกรองประเภทใด โดย นักเรียน : ก. กลอนแปด
ครูมีตัวเลือกให้เลือกดังนี้
นักเรียน : ข. กาพย์ยานี 11
ก. กลอนแปด ข. กาพย์ยานี 11 นักเรียน : ค. กลอนสี่
นักเรียน : ง. กลอนหก
ค. กลอนสี่ ง. กลอนหก
(ซึ่งแต่ละคนอาจตอบได้
(ครูควรเฉลย โดยนําผังบัง
แตกต่างกัน)
บังคับกาพย์ยานี ๑๑ มาให้
นักเรียนเปรียบเทียบกับผัง
นักเรียนเปรียบเทียบ)
บังคับ
2. นักเรียนสนทนากับครู
2. ครูสนทนาเพื่อทบทวน
เกี่ยวกับหลักการอ่านออก
หลักการอ่านออกเสียงบท

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- บทร้อยกรอง
เรื่อง ดอกไม้ใน
สวน

- คําถาม

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๖๙๑
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ร้อยกรองว่า ต้องมีทักษะการ บทร้อยกรองอย่างไรจึงจะทาให้
อ่านอย่างไรจึงจะทาให้ไพเราะ ไพเราะ
เช่น - การเอื้อนเสียง ทอดเสียง
- อ่านออกเสียงดัง ชัดเจน
- แบ่งจังหวะการอ่าน
ให้ถูกต้อง
3. ครูแสดงความคิดเห็นสรุป 3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
ท้าย แล้วเชื่อมโยงเข้าสูเ่ นื้อหา
ในบทเรียน
25 1. ครูเปิดคลิปวีดิทัศน์การ
1. นักเรียนดูและฟังคลิป
นาที อ่านบทร้อยกรองกาพย์ยานี วีดิทัศน์การอ่านบทร้อยกรอง
๑๑ แบบทานองเสนาะเรื่อง เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า และ
วิชาเหมือนสินค้า ให้นักเรียน ตอบคาถาม ดังนี้
ฟัง จากนั้นครูตงั้ คาถามว่า
นักเรียน : 1. วิชาเหมือนสินค้า
ครู : 1. บทร้อยกรองนี้ชื่อว่า
2. มีการเอื้อนเสียง
อะไร
ทอดเสียง แบ่งจังหวะการอ่าน
2. การอ่านบทร้อยกรอง น้าเสียงไพเราะ ชัดเจน ฯลฯ
นี้ มีวิธีการอ่านอย่างไรบ้าง
(เป็นการถามเพื่อย้าหลักการ
อ่านบทร้อยกรองอีกครั้ง)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- คลิปวีดิทัศน์
บทร้อยกรองเรื่อง
วิชาเหมือนสินค้า
- คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๖๙๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ยานี
11 ได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. จากนั้น ครูตั้งคําถามต่อไปว่า 2. นักเรียนตอบคําถาม
ครู : นอกจากการอ่านแบบใส่ นักเรียน : การอ่านบทร้อย
ทํานองแล้ว การอ่านบทร้อย กรองสามารถอ่านแบบออก
กรองสามารถอ่านแบบใดได้อีก เสียงปกติเหมือนการอ่านบท
บ้าง
ร้อยแก้ว (ตอบคําถามจาก
ประสบการณ์เดิม)

สื่อการเรียนรู้

- คําถาม

3. ครูอธิบายรูปแบบการอ่าน
ออกเสียง บทร้อยกรอง 2
แบบ ได้แก่
- อ่านออกเสียงปกติ
- อ่านออกเสียงเป็นทํานอง

3. นักเรียนฟังครูอธิบาย
รูปแบบการอ่านออกเสียง
- สื่อ PPT
บทร้อยกรองและแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน ประกอบ ใบความรู้ที่ 1
กับการศึกษาจากใบความรู้ที่
1 ควบคู่กัน

4. ครูอธิบายหลักการอ่านออก
เสียงบทร้อยแก้ว และการแบ่ง
จังหวะการอ่าน จากนั้นครูยก
บทร้อยกรองมา 2 บท แล้วให้
นักเรียนช่วยกันแบ่งจังหวะใน
การอ่านด้วยการทํา
เครื่องหมาย / (ทับ)

4. นักเรียนวิเคราะห์หลักการ
อ่านบทร้อยกรอง และจังหวะ
- บทร้อยกรอง
การอ่าน จากนั้นนักเรียน
เรือ่ ง วิชาเหมือน
ช่วยกันแบ่งจังหวะในการอ่าน
สินค้า
บทร้อยกรอง ด้วยการทํา
เครื่องหมาย / (ทับ) คั่น
จังหวะ

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

1. สังเกต
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๖๙๓

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

2. อ่านออกเสียงบท
ร้อยกรองประเภท
กาพย์ยานี 11 ได้
3. มีมารยาทใน
การอ่าน

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5. ครูสอบถามความคิดเห็น 5. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ของนักเรียนว่า จะอ่านแบบ ร่วมกัน มีทั้งอ่านเดี่ยวและ
- บทร้อยกรอง
เดี่ยวหรืออ่านแบบกลุ่ม
อ่านแบบกลุ่ม
เรือ่ ง วิชาเหมือน
สินค้า ใบงานที่ 1
6. เมื่อตกลงกันได้แล้ว ครูจึง 7. จากนั้นนักเรียนฝึกอ่าน
ให้นักเรียนฝึกอ่านบทร้อย
ออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง
กรองเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า วิชาเหมือนสินค้าและทํา
และทําเครื่องหมาย / (ทับ)
เครื่องหมาย / (ทับ) เพื่อแบ่ง
แบ่งจังหวะในการอ่านบทร้อย จังหวะในการอ่านบทร้อยกรอง
กรองในใบงานที่ 1
ลงใน ใบงานที่ 1

7. ครูเดินดูการฝึกอ่านบทร้อย 7. นักเรียนขอคําปรึกษาจาก
กรองของนักเรียน
ครู และปรับปรุงวิธีการอ่านของ
ตนเอง
15 8. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุ่ม
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมา
นาที ออกมาอ่านบทร้อยกรองหน้า อ่านบทร้อยกรองหน้าชั้นเรียน
ชั้นเรียนทีละกลุ่มด้วยวิธีการ
สุ่มแบบจับฉลาก
9. เมื่อแต่ละกลุ่มอ่านเสร็จ ครู 9. เพื่อน ๆ แต่ละกลุ่มช่วยกัน
ให้เพื่อน ๆ ช่วยกันประเมิน
ประเมินการอ่านออกเสียงบท
การอ่าน
ร้อยกรองของกลุ่มที่ออกมา

- บทร้อยกรอง
เรื่อง วิชาเหมือน
สินค้า
- ใบงานที่ 1

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ประเมิน
การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

๖๙๔

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
อ่านบทร้อยกรอง
ออกเสียงบทร้อยกรอง

10. ครูคัดเลือกกลุ่มที่อ่านได้ 10. นักเรียนต้นทาง/
ไพเราะมาอ่านให้เพื่อน ๆ ทั้ง ปลายทาง ฟังการอ่านของ
ต้นทาง/ปลายทางฟังพร้อมกัน กลุ่มที่ครูคัดเลือก พร้อมทั้งดู
เป็นแนวทางการอ่าน
บทร้อยกรองครั้งต่อไป
5 1. ครูตั้งคําถามชวนสรุป ดังนี้ 1. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม
นาที ครูกล่าวว่า จากการที่นักเรียน ดังนี้
เคยเรียนเกี่ยวกับการอ่านออก นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สรุป
เสียงบทร้อยกรองมาแล้ว
ตามที่ครูพูด จากนั้นตอบ
คําถามคือ การเรียนใน
คําถามว่า การเรียนในชั่วโมงนี้
ชั่วโมงนี้ นักเรียนได้รับความรู้ ทําให้ได้รับความรู้อะไรเพิ่มขึ้น
อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง
บ้าง
ตัวอย่างการตอบ เช่น
- ได้รู้กลวิธีในการอ่านออก
เสียงบทร้อยกรอง เช่น
การเอื้อนเสียง การทอดเสียง
การใช้น้ําเสียง
- ได้รู้วิธีการเน้นเสียงแสดง
อารมณ์ ให้เป็นไปตามเนื้อ
เรื่อง เช่น รัก ร่าเริง โกรธ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๖๙๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เศร้า โดยใช้น้ําเสียงให้เข้ากับ
สถานการณ์นนั้ ๆ
2. จากนั้น ครูมอบหมายให้
นักเรียนไปฝึกอ่านที่บ้าน โดย
สามารถเลือกบทอ่านที่สนใจ
ได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5

2. นักเรียนรับทราบและนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต
ประจําวัน และฝึกอ่านบท
ร้อยกรองให้เกิดความชํานาญ
คล่องแคล่ว จนสามารถนําไป
อ่านบทกาพย์ยานี ๑๑ บท
อื่น ๆ ได้อย่างไพเราะ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

696

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. บทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
4. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
5. คลิปวิดีโอหรือบทอ่านกาพย์ยานี ๑๑ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการอ่านออกเสียง - พิจารณาการตอบคาถาม - คาถาม/ใบงาน
บทร้อยกรองประเภท
ของนักเรียน
กาพย์ยานี 11
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
- ประเมินการอ่านอ่านออก - แบบประเมินการอ่าน
ประเภทกาพย์ยานี 11
เสียงบทร้อยกรองประเภท อ่านออกเสียงบทร้อย
กาพย์ยานี 11
กรองประเภทกาพย์ยานี
11
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีมารยาทในการอ่าน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน

- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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697

เกณฑ์ประเมิน : การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. อักขรวิธี อ่านถูกต้องทุกคา
ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
๒. อ่านถูกต้อง อ่านได้ถูกต้องตาม
ตามฉันทลักษณ์ ฉันทลักษณ์
กาพย์ยานี ๑๑ แบ่ง
วรรคตอนได้ถูกต้อง
ทุกวรรค
๓. บุคลิกภาพ นั่งในท่าที่เหมาะสม
ท่าทาง
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตามตัว
อักษร
๔. น้าเสียง
น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟัง
สอดคล้องกับ
เรื่องที่อ่าน
๕. มารยาท ตั้งใจอ่าน ไม่สง่ เสียง
ดังรบกวนผู้อื่นและ
ในการอ่าน
ไม่เล่นขณะอ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
อ่านผิด 1-2 คา
ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
อ่านได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์
กาพย์ยานี ๑๑ แบ่ง
วรรคตอนผิดเพียง
๑-๒ แห่ง
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

๒ (พอใช้)
อ่านผิด 3-5 คา
ออกเสียง ร ล
ชัดเจน
อ่านได้ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์
กาพย์ยานี ๑๑ แบ่ง
วรรคตอนผิดเพียง
3-5 แห่ง
นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสม ใช้สายตา
มองกวาดส่ายหน้า
ตามตัวหนังสือ
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย

น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวล น่าฟังเป็น
ส่วนใหญ่

น้าเสียงชัดเจนขาด น้าเสียงไม่ชัดเจน
ความนุ่มนวลหรือ ขาดความมั่นใจใน
สอดคล้องกับเรื่องที่ การอ่าน
อ่าน

ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ส่งเสียงดังและเล่น
และไม่เล่นขณะอ่าน ในขณะอ่านบ้าง
เป็นบางช่วง
ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
อ่านผิดมากกว่า ๕
คาขึ้นไป
อ่านไม่ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์
กาพย์ยานี ๑๑
และแบ่งวรรคตอน
ผิดมากกว่า 5 แห่ง
นั่งท่าที่ไม่
เหมาะสมใช้นิ้วชี้
ตามตัวอักษรและ
ส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร

ส่งเสียงดังและเล่น
ในขณะอ่าน
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มารยาทในการอ่าน (4)

(4)
น้ําเสียง

บุคลิกภาพท่าทาง (4)

(4)
ตามฉันทลักษณ์

ชื่อ-สกุล

(4)
ลําดับ
ที่

อักขรวิธี

แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
คําชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทํางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กําหนดให้
คิด
รวม
เป็น
คะแนน
ร้อยละ ผ่าน
(๒๐)
(100)

สรุป
ไม่ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 1 เรือ่ ง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
บทร้อยกรอง เป็นบทประพั นธ์ที่ ผู้แต่งคิด ประดิษฐ์เรียบเรียงถ้อยคา แต่ละวรรค แต่ละบท อย่าง
ประณีตบรรจงตามลักษณะกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ ทาให้เกิดเสียง จังหวะ ลีลาที่งดงาม เกิดความไพเราะ
เพลิดเพลินไปกับน้าเสียงและเนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ
การอ่านบทร้อยกรอง โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ อ่านแบบธรรมดา อ่านแบบเจรจา และอ่าน
แบบทานองเสนาะ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจการอ่านบทร้อยกรองอย่างลึกซึ้ง
วิธีการอ่านมี 2 วิธี ดังนี้
สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เลือกให้นักเรียนอ่าน 2 แบบ ดังนี้
1. อ่ านออกเสียงปกติ คือ การอ่ านออกเสียงปกติ เหมื อนกั บ การอ่านบทร้อยแก้ วทั่ วไป แต่ จ ะมี
การเว้นวรรคและเน้นจังหวะกี่สัมผัสตามบทร้อยกรองแต่ละประเภท ซึ่งแตกต่างกัน
2. อ่านออกเสียงเป็นทานอง คือ การอ่านให้มีสาเนียงเสียงที่สูง ต่า หนัก เบา ยาว สั้น เอื้อนเสียงและ
เน้นสัมผัสให้ชัดเจน ไพเราะ เสียงเป็นกังวาน แสดงอารมณ์ตามเนื้อหาของบทร้อยกรอง
แผนผังกาพย์ยานี 11

บทที่ 1




บทที่ 2






บาทเอก



บาทโท



บาทเอก



บาทโท
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การอ่านกาพย์ยานี ๑๑

กาพย์ยานี ๑๑ เป็นคาประพันธ์ไทย ประเภทกาพย์ที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด มีรูปแบบดังนี้ บทหนึ่งมี
สองบาท เรียกว่า บาทเอกและบาทโท บาทละ ๑๑ คา วรรคหน้ามี ๕ คา แบ่งการอ่านได้ ๒/๓ วรรคหลัง ๖
คา แบ่งจังหวะการอ่านได้ ๓/๓

ตัวอย่างการแบ่งจังหวะการอ่านกาพย์ยานี 11
ปลาสร้อย / ลอยล่องชล //
เหมือนสร้อย / ทรงทรามวัย //

ว่ายเวียนวน / ปนกันไป //
ไม่เห็นเจ้า / เศร้าบ่วาย //
(กาพย์เห่เรือ : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)

กาพย์ยา / นีลานา //
วรรคหน้า / ห้าคาหมาย //
ครุ / ลหุนั้น //
สัมผัส / ต้องจัดแจง //

สิบเอ็ดคา / จาอย่าคลาย //
วรรคหลังหก / ยกแสดง //
ไม่สาคัญ / อย่าระแวง //
ให้ถูกต้อง /ตามวิธี //
(หลักภาษาไทย : กาชัย ทองหล่อ)

ด้วยธรรม / นั้นเทียมเท่า //
เอาเปรียบ / และเหยียบย่า //
ในน้า / ทุกหยดน้า //
ลมแดด / หรือดินใด //

แต่ใครเล่า / ที่ครอบงา //
มวลชีวิต / จนผิดไป //
หรือใช่น้า / เฉพาะใคร //
ล้วนสมบัติ / อันเป็นกลาง //
(เพลงไทยของคนทุกข์ : ไพวรินทร์ ขาวงาม)

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ในแต่ละครั้ง ควรศึกษาบทร้อยกรองนั้นก่อน
เพื่อให้สามารถอ่านได้ถูกต้อง ดังนี้
1. หาคาศัพท์ยากในบทร้อยกรอง ต้องศึกษาคาอ่านและความหมายให้เข้าใจก่อน
2. สังเกตรูปแบบของบทร้อยกรอง ต้องศึกษาประเภทของบทร้อยกรอง จานวนคาในวรรค
3. แบ่งจังหวะการอ่าน ต้องศึกษาจังหวะการอ่านของบทร้อยกรองประเภทนั้น ๆ เพราะบทร้อยกรอง
ถ้ามี 5 คา ให้แบ่งเป็น 2/3 ถ้ามี 6 คา ให้อ่านเป็น 3/3 จึงจะลงตัว
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การอ่านบทร้อยกรองควรปฏิบัติ ดังนี้

1. รู้ลักษณะและจังหวะการอ่านของบทร้อยกรองแต่ละชนิด เช่น กลอนสี่ กลอนแปด โคลง ฉันท์ และ
กาพย์ยานี 11 ซึ่งเป็นคาประพันธ์ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ศึกษาเรียนรู้
ตัวอย่างคาประพันธ์ประเภทกาพย์ยานีที่ควรรู้จัก ได้แก่
- กาพย์ยานี เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
- กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
2. ออกเสียงคาให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธี โดยเฉพาะตัว ร ล และคาควบกล้า เพื่อไม่ให้ความหมาย
คลาดเคลื่อน เช่น รวยระริน เลื่อนลอย เรื่อยเรื่อย โลดแล่น เคว้งคว้าง กรีดกราย โปรยปราย พลับพลึง ฯลฯ
3. รู้วิธีอ่าน ดังนี้
3.1) เน้นเสียงคาที่ เป็นสัม ผัสบังคับ ให้ชั ดเจนและต้องทอดเสียงคาสัม ผัสระหว่างบทให้ยาวกว่ า
ปรกติ เน้นเสียงคา เช่น ไหล – ไพร กว้าง – ทาง ทาง – ราง และทอดเสียงคา ชลาลัย – อาศัย
3.2) ออกเสียงให้สูงและดังก้องในคาที่มีเสียงวรรณยุกต์จัตวา เช่น ไหว – สมัย
3.3) ไม่เอื้อนเสียงคาที่มีสระเสียงสั้นและเสียงเบา เช่น เลาะ แหล่ง สัก อับ
3.4) อ่ านเสียงเบาและรวบเสียงคาที่ มี 2 พยางค์ ในคาที่ ฉันทลัก ษณ์ บังคับ ให้ออกเสียงเพี ยง
1 พยางค์ โดยให้เสียงตกที่พยางค์หลัง เช่น สาราญ ชโลม สนิท
3.5) ต้องเอื้อนเสียงและทอดจังหวะให้ช้าลงเมื่อจบบท
4. เข้าใจความหมายของคาศัพท์ เพื่อถอดความและจับใจความสาคัญได้

หลักสาคัญในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

1. อ่านออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามอักขรวิธี
2. อ่านเว้นจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้องตามลักษณะของบทร้อยกรองแต่ละประเภท รู้จักทอดจังหวะ
เอื้อนเสียง หรือหลบเสียง
3. น้าเสียงชัดเจน นุ่มนวลน่าฟัง เสียงไม่เบาหรือดังมากจนเกินไป
4. เน้นเสียงแสดงอารมณ์ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง เช่น รัก ร่าเริง โกรธ เศร้า โดยใช้น้าเสียงให้เข้ากับ
สถานการณ์นั้น ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเครื่องหมาย / (วรรคเล็ก) และ // (วรรคใหญ่) แบ่งจังหวะการอ่าน แล้วร่วมกัน
ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11

วิชาเหมือนสินค้า
วิชาเหมือนสินค้า
ต้องยากลาบากไป
จงตั้งเอากายเจ้า
ความเพียรเป็นโยธา
นิ้วเป็นสายระยาง
ปากเป็นนายงานไป
สติเป็นหางเสือ
ถือไว้อย่าให้เอียง
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา
ขี้เกียจคือปลาร้าย
เอาใจเป็นปืนคม
จึงจะได้สินค้ามา
จงหมั่นมั่นหมายใจ

อันมีค่าอยู่เมืองไกล
จึงจะได้สินค้ามา
เป็นสาเภาอันโสภา
แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
สองเท้าต่างสมอใหญ่
อัชฌาสัยเป็นเสบียง
ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม
จะทาลายให้เรือจม
ยิงระดมให้จมไป
คือวิชาอันพิสมัย
อย่าได้คร้านการวิชา
จากหนังสือวรรณคดีลานา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน้า 43
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเครื่องหมาย / (วรรคเล็ก) และ // (วรรคใหญ่) แบ่งจังหวะการอ่าน แล้วร่วมกัน
ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11

วิชาเหมือนสินค้า
วิชา / เหมือนสินค้า //
ต้องยาก / ลาบากไป //
จงตั้ง / เอากายเจ้า //
ความเพียร / เป็นโยธา //
นิ้วเป็น / สายระยาง //
ปากเป็น / นายงานไป //
สติ / เป็นหางเสือ //
ถือไว้ / อย่าให้เอียง //
ปัญญา / เป็นกล้องแก้ว //
เจ้าจง / เอาหูตา //
ขี้เกียจ / คือปลาร้าย //
เอาใจ / เป็นปืนคม //
จึงจะได้ / สินค้ามา //
จงหมั่น / มั่นหมายใจ //

อันมีค่า / อยู่เมืองไกล //
จึงจะได้ / สินค้ามา //
เป็นสาเภา / อันโสภา //
แขนซ้ายขวา / เป็นเสาใบ //
สองเท้าต่าง / สมอใหญ่ //
อัชฌาสัย / เป็นเสบียง //
ถือท้ายเรือ / ไว้ให้เที่ยง //
ตัดแล่นเลี่ยง / ข้ามคงคา //
ส่องดูแถว / แนวหินผา //
เป็นล้าต้า / ฟังดูลม //
จะทาลาย / ให้เรือจม //
ยิงระดม / ให้จมไป //
คือวิชา / อันพิสมัย //
อย่าได้คร้าน / การวิชา //
จากหนังสือวรรณคดีลานา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน้า 43

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๐๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเข้าใจความหมายของคา ประโยค และข้อความ เป็นการเตรียมความพร้อมในการอ่าน ช่วยให้
อ่านได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว สามารถถอดคาประพันธ์ และเข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่านได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอธิบายความหมาย ของคา ประโยค และข้อความได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนอธิบายความหมาย ของคา ประโยค และข้อความจากเรื่องทีอ่ ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
๔. สาระการเรียนรู้
การอธิบายความหมาย ของคา ประโยค และข้อความ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๗๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ จานวน 1 ชั่วโมง

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
5 1. ครูยกตัวอย่างคาประพันธ์ 1. นักเรียนอ่านคา
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที ในสือ่ PPT เรื่อง ปลาเล็กและ ประพันธ์ในสื่อ PPT เรื่อง
- การอธิบาย
ปลาใหญ่ และให้นักเรียน
ธรรมชาติของปลา และ
ความหมายของคา
สังเกตคาที่ขีดเส้นใต้
สังเกตคาที่ขีดเส้นใต้
ประโยค และข้อความ
ปลาเล็กและปลาใหญ่
ว่ายขวักไขว่ในธารา
หากินเลี้ยงชีวา
ตามประสาของปลาเอย
2. ครูตั้งคาถามชวนคิด ดังนี้
ข้อ 1. คาประพันธ์นี้คือคา
ประพันธ์ชนิดใด
ข้อ 2. คาประพันธ์นี้กล่าวถึง
อะไร
ข้อ 3. นักเรียนเห็นคาที่ขีดเส้น
ใต้หรือไม่ คานั้นมีความหมาย
ว่าอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- คาประพันธ์
เรื่อง ปลาเล็ก
และปลาใหญ่

ปลาเล็กและปลาใหญ่
ว่ายขวักไขว่ในธารา
หากินเลี้ยงชีวา
ตามประสาของปลาเอย
2. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้ - คาถาม
ข้อ 1. ตอบ กาพย์ยานี 11
(เพราะเคยเรียนมาแล้ว)
ข้อ 2. ตอบ กล่าวถึงปลา
ข้อ 3. ตอบ ธารา มี
ความหมายว่า น้า และชีวา
มีความหมายว่า ชีวิต

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๐๗
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ข้อ 4. นักเรียนทราบ
ข้อ 4. ตอบ ทราบ
ความหมายได้อย่างไร จงบอก ความหมายได้ ดังนี้
เหตุผล
- อาจเปิดพจนานุกรม
- ความรู้เดิมที่มีอยู่
ประสบการณ์เดิม
- คาดเดาจากบริบทของคา
ประพันธ์
3. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
สรุปท้าย และเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน
25 1. ครูอธิบายความหมายของ 1. นักเรียนฟังการอธิบาย
นาที คาโดยยกคาประพันธ์จากเรื่อง ความหมายของคา ถ้าเป็น
วิชาเหมือนสินค้า ในสื่อ PPT คาสามารถเปิดดูความหมาย
ดังนี้
จากพจนานุกรมหรือจาก
หนังสือได้
- คาประพันธ์
ความเพียรเป็นโยธา
จากเรื่อง วิชา
แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
เหมือนสินค้า
นิ้วเป็นสายระยาง
สองเท้าต่างสมอใหญ่

ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๐๘
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
จากนั้นครูอธิบายความหมาย
ของคาว่า “โยธา” และ “สาย
ระยาง” จากการเปิดดูใน
หนังสือวรรณคดีลานา ชั้น ป.5
ในส่วนที่เป็นการอธิบาย
คาศัพท์ ได้ว่า
โยธา หมายถึง น. พลรบ, ทหาร
สายระยาง หมายถึง น. สาย
เชือกหรือลวดทีร่ ั้งเสากระโดงเรือ
2. ครูอธิบายความหมายของ
ประโยคโดยการยกตัวอย่างคา
ประพันธ์จากเรื่องวิชาเหมือน
สินค้ามา 2 วรรค โดยอธิบาย
เปรียบเทียบให้นกั เรียนเข้าใจ
ว่า บทร้อยกรอง 1 วรรค
เท่ากับ 1 ประโยค 2 วรรค จึง
เท่ากับ 2 ประโยค
ครูอย่างคาประพันธ์ทั้ง 2
วรรค ได้แก่
- ขี้เกียจคือปลาร้าย เท่ากับ 1
ประโยค

2. นักเรียนฟังการอธิบาย
ความหมายของประโยค
จากครูว่า ถ้าจะอธิบาย
ความหมายหรือถอดความ
จากประโยคหนึ่ง ๆ ให้
นักเรียนดูจากบริบทของ
ประโยคเป็นหลัก

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๗๐๙
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- จะทาลายให้เรือจม เท่ากับ 1
ประโยค

สื่อการเรียนรู้

ครูอธิบายต่อไปว่า คาประพันธ์
นี้สามารถอธิบายความหมายได้ว่า
“ความขี้เกียจก็เหมือนกับปลา
ร้ายที่คอยบั่นทอนและทาลาย
ความสาเร็จของเรา”
3. การอธิบายความหมายของ
ข้อความ (ข้อความ คือ เนื้อความ
ที่เป็นตอน ๆ มีความยาวไม่
มากนัก)
ครูยกตัวอย่างข้อความเรื่อง
ดิน ดังนี้
ดิน ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ดิน
เป็นมากกว่าแหล่งแร่ธาตุอาหาร
ของพืช บางชนเผ่าบูชาดิน บาง
คนใช้ประโยชน์จากดินมหาศาล
บางที่ก็ฝังศพไว้ในดิน

3. นักเรียนฟังการอธิบาย
ความหมายของข้อความ
และช่วยกันวิเคราะห์
ความหมายของข้อความว่า
ข้อความนี้สื่อความหมายว่า - ข้อความ
อย่างไร
เรือ่ ง ดิน

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๑๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ขั้นตอนการจัด เวลา
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการ
อธิบายความหมาย
ของคํา ประโยค และ
ข้อความได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
จากนั้น ครูอธิบายความหมาย
ของข้อความนี้ให้นักเรียนฟังว่า
ข้อความนี้สื่อความหมายว่า
อย่างไร
4. ครูยกตัวอย่างคําที่มี
ความหมายโดยตรงและโดยนัย
มาอธิบายให้นักเรียนฟัง เช่น
หิน ที่หมายถึง ก้อนหิน
หิน ที่หมายถึง ยาก
ใต้ดิน ที่หมาถึง อยู่ใต้ดิน
ในดิน
ใต้ดิน ที่หมายถึง ไม่เปิดเผย

4. นักเรียนสนทนาร่วมกัน

5. ครูตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนสามารถสรุป
หลักการอธิบายความหมายของ
คําศัพท์ได้อย่างไรบ้าง
โดยสามารถศึกษาจากใบความรู้ที่
2

5. นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
นักเรียน :
- สรุปโดยการใช้พจนานุกรม
- สรุปโดยการอธิบาย
ความหมายจากการดูบริบท
ในประโยค

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบความรูท้ ี่ 2

1. ประเมิน
การสรุปหลักการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๑๑

ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
6. ให้นักเรียนช่วยกันพูดสรุป 6. จากนั้นนักเรียนช่วยกัน
หลักการอธิบายความหมาย
พูดสรุปหลักการอธิบาย
ของคา
ความหมายของคา
ประโยค และข้อความอีกครั้ง ประโยค และข้อความ
โดย
ร่วมกัน
7. ครูพานักเรียนทากิจกรรม
อธิบายความหมายของคา ดังนี้
ข้อที่ 1. ฝูงภมรบินดมดอม
มวลผกา
ข้อที่ 2 เรือใช้เข็มทิศใน
การเดินทาง
ข้อที่ 3 ความคิดลิขิตสื่อความ

3.

2. เขียนอธิบาย
ความหมาย ของคา
ประโยค และข้อความ
จากเรื่องที่อ่านได้
3. ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น
ในการทางาน

ขั้นปฏิบัติ

15 8. ครูชี้แจงการทางานให้
นาที นักเรียนฟัง และให้นักเรียนทา
ใบงานที่ 2

สื่อการเรียนรู้

7. นักเรียนกิจกรรมอธิบาย
ความหมายของคา ดังนี้
ข้อที่ 1. ฝูงภมรบินดมดอม
มวลผกา
ข้อที่ 2 เรือใช้เข็มทิศใน
การเดินทาง
ข้อที่ 3 ความคิดลิขิตสื่อ
ความ
8. นักเรียนทาใบงานที่ 2 - ใบงานที่ 2

(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทาใบงาน (นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ที่ 2 การอธิบายความหมายของ ทาใบงานที่ 2 พร้อมกัน)
คา ประโยค และข้อความ)

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ประเมิน
การเขียนอธิบาย
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

๗๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
9. ครูเฉลยใบงานที่ 2
9. นักเรียนดูเฉลยและ
นักเรียนตรวจสอบร่วมกัน
ตรวจใบงานไปพร้อมกัน
จากนั้นสรุปกิจกรรม
จากนั้นสรุปกิจกรรม
5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป ดังนี้ 1. นักเรียนร่วมกันตอบ
นาที ครู : การอธิบายความหมาย
คาถาม ดังนี้
ของคา ประโยค และข้อความ นักเรียน : มีหลักการที่
มีหลักการอย่างไรบ้าง
สาคัญด้วยกัน 2 ข้อ คือ
การเปิดดูความหมายจาก
พจนานุกรมหรือท้าย
บทเรียน และการดู
ความหมายจากบริบทของ
ประโยค

ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

2. ครู : เรื่องนีส้ ามารถนาไป
ปรับใช้ประโยชน์กบั เรื่องใดได้
บ้าง

2. นักเรียน : สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในเรื่อง
การถอดคาประพันธ์

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. คําประพันธ์เรื่อง ปลาเล็กและปลาใหญ่
2. ตัวอย่างคําประพันธ์จํานวน 1 บท ที่ตัดตอนมาจากเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
3. ข้อความเรื่อง ดิน ความยาวประมาณ 2-3 บรรทัด
4. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคํา ประโยค และข้อความ
5. ใบงานที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคํา ประโยค และข้อความ
6. สื่อ PPT เรื่อง การอธิบายความหมายของคํา ประโยค และข้อความ
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคํา ประโยค และข้อความ
สิ่งทีต่ ้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือทีใ่ ช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการอธิบาย
- พิจารณาการตอบ
- คําถาม/ใบงาน
ความหมายของคํา ประโยค
คําถามของนักเรียน
และข้อความ
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- อธิบายความหมายของคํา
- ประเมินการอธิบาย
- แบบประเมินการอธิบาย
ประโยค และข้อความ
ความหมายของคํา
ความหมายของคํา
ประโยค และข้อความ ประโยค และข้อความ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นใน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
2. มุ่งมั่นในการทํางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมของ - แบบประเมินสมรรถนะ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สําคัญของผู้เรียน
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เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ

ประเด็น
การประเมิน
๑. การรวบรวบ
คาศัพท์

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
รวบรวมคาศัพท์ได้ รวบรวมคาศัพท์ รวบรวมคาศัพท์ได้ รวบรวมคาศัพท์
๓๒-๔๐ คา
ได้ ๒๘-๓๑ คา
๒๔-๒๗ คา
ได้ต่ากว่า ๒๔ คา

๒. การเขียนสะกดคา เขียนสะกดคา
ถูกต้องทุกคา
๓. การอธิบาย
ความหมาย

เขียนสะกดคาผิด
๒-๔ คา

เขียนอธิบาย
เขียนอธิบาย
ความหมายของคา ความหมายของ
ถูกต้องทั้งหมด
คา ผิด ๒-๔ คา

เขียนสะกดคา
ถูกผิด ๕-๗ คา

เขียนสะกดผิด
มากกว่า ๗ คา

เขียนอธิบาย
เขียนอธิบาย
ความหมายของคา ความหมายของ
ผิด ๕-๗ คา
คาผิดมากกว่า ๗
คา

หมายเหตุ ค่าน้าหนักข้อละ 5 คะแนน (คะแนนรวม 60 หาร 3 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

715

ความตรงต่อเวลา (4)

(4)
ความสะอาด

อธิบายความหมาย (4)

ชื่อ-สกุล

การเขียนสะกดคํา (4)

ลําดับ
ที่

การรวบรวบคําศัพท์ (4)

แบบประเมินการอธิบายความหมายของคํา ประโยค และข้อความ
คําชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทํางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กําหนดให้
สรุป
รวม คิดเป็น
คะแนน ร้อยละ
(๒๐) (100) ผ่าน

ไม่ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ใบความรู้ที่ 2 เรือ่ ง การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของคา ประโยค และข้อความ
คา คือ เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง ๆ ด้วยการพูดหรือตัวหนังสือที่เขียนขึ้น มีความหมายในตัวเอง ซึ่ง
จะมีกี่พยางค์ก็ได้ เช่น มะละกอ ทะเล กบ แมลง สินค้า โยธา ตะกร้า ฯลฯ
ความหมายของคามีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ ความหมายโดยตรงของคา และความหมายโดยนัย (ซึ่งอาจ
เรียกว่าความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝงก็ได้)
ประโยค คือ ถ้อยคาที่มีความเกี่ยวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษาและมีเนื้อความบริบูรณ์
ข้อความ คือ เนื้อความตอนหนึ่ง ๆ หรือใจความสั้น ๆ ของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การอธิบายความหมายของคา
การอธิบายความหมายของคา เป็นการอธิบายความหมายของคาศัพท์ในบทเรียน หรือจากเรื่องที่อ่าน
โดยผู้อ่านจะต้องอ่านเรื่องนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วค้นหาคาที่ไม่เข้าใจ จากนั้นขีดเส้นใต้คาเหล่านั้นไว้ แล้วหา
ความหมายจากพจนานุกรม หรือสังเกตจากบริบทแวดล้อมในประโยค
ตัวอย่าง
ฝึกอ่านจับใจความ
ความคิดลิขิตคา

พร้อมคิดตามและจดจา
ผ่านการพูดและการเขียน

คาศัพท์ คือ ลิขิต
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคาว่า ลิขิต ไว้ว่า
(๑) น. หนังสือ, จดหมาย, (นิยมใช้เฉพาะจดหมายของพระสงฆ์) , หากเป็นจดหมายของสมเด็จ
พระสังฆราช ใช้ว่า พระลิขิต. (ป., ส.)
(๒) ก. เขียน, กาหนด, เช่น พระพรหมได้ลิขิตชีวิตไว้แล้ว. (ป., ส.)
สรุป จากบริบทที่สังเกตได้ คือ คาว่า “ลิขิต” หมายถึง เขียน เพราะเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการคิดแล้ว
จึงเป็นการพูดหรือการเขียนก็ได้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงคาว่า ลิขิต กับคาว่า การเขียน ให้สัมพันธ์กันได้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หลักพื้นฐานการอธิบายความหมายของคา
การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ มีหลักการพื้นฐาน ดังนี้
1. การเปิดดูความหมายจากพจนานุกรม
พจนานุกรม คือ หนังสือว่าด้วยถ้อยคาในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลาดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไป จะ
บอกความหมายและที่มาของคา ซึ่งเราสามารถเปิดดูความหมายและที่มาของคาในพจนานุกรมได้
2. การสังเกตและดูบริบทในประโยค
บริบท คือ สถานการณ์แวดล้อมเพื่อช่ว ยให้เข้าใจความหมายของภาษาหรือ ถ้อยคา ซึ่งเราสามารถ
อธิบายความหมายของคาได้จากการสังเกตและดูบริบทในประโยคได้
ตัวอย่าง
แผ่นดินไทยไทยรักสลักจิต
พลีชีวิตชูชาติศาสนา
เอกราชมรดกตกทอดมา
ให้ลูกหลานรักษาไว้ยืนยง
(ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง : ฐะปะนีย์ นาครทรรพ)

ให้อธิบายความหมายของคาที่ขีดเส้นใต้ คือคาว่า มรดก
จากคาประพันธ์ข้างต้น หากสังเกตบริบทจะทราบได้ว่า มรดก อยู่ใกล้กับคาว่า “ตกทอด” ซึ่งทาให้
เข้าใจในระดับพื้นฐานว่า มรดก คือ สิ่งที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ เพราะเอกราชของชาติไทยที่ได้มานั้น บรรพบุรุษ
ได้เสียสละ
การอธิบายคาที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย
ความหมายโดยตรง เป็ น ความหมายที่ ต รงไปตรงมาตามตั ว หนั ง สื อ ตรงตามเนื้ อ ความหรือ
ความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรม เมื่อฟังหรืออ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีไม่ต้องแปลความหรือตีความ เช่น กา
แปลว่า อีกา (สัตว์ปีกชนิดหนึ่ง มีสีดา ร้อง กา กา) หรืออาจหมายถึงภาชนะใส่น้า
ความหมายโดยนัย เป็นความหมายแฝงหรือมีความหมายโดยอ้อม ไม่ตรงตามตัวหนังสือ เมื่อฟังหรือ
อ่านแล้วจะต้องตีความ เป็นเชิงเปรียบเทียบหรือมี ความเกี่ยวโยงกับสิ่งอื่น หรือมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ใน
ตัวอย่าง ประโยคที่มีความหมายตรงและความหมายโดยนัย
คา
หิน
ใต้ดิน

ความหมายโดยตรง
เขาขว้างก้อนหิน
ผู้ใหญ่บ้านขุดพบโถโบราณที่อยู่ใต้ดิน

ความหมายโดยนัย (เปรียบเทียบ แฝง)
แบบฝึกหัดที่โรงเรียนวันนี้หินจริง ๆ
เงินทีเ่ ขาได้มาเป็นเงินใต้ดิน

คาอธิบาย
หิน ความหมายตรงหมายถึง ก้อนหิน แต่ความหมายแฝง หมายถึงเรื่องที่ยาก ไม่ง่าย อาการหนัก
เหมือนยกหิน
ใต้ดิน ความหมายตรงหมายถึง สิ่งที่วางหรืออาศัยอยู่ต่าลงไปในดิน แต่ความหมายแฝง หมายถึง ไม่
เปิดเผย ไม่ถูกกฎหมาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

719

ใบงานที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเขียนอธิบายความหมายของคาที่ขีดเส้นใต้ตามทีก่ าหนดให้ถูกต้อง
จงตั้งเอากายเจ้า

เป็นสาเภาอันโสภา

1. คาศัพท์ คือ ..................................... ความหมาย..................................................................................
2. คาศัพท์ คือ ..................................... ความหมาย..................................................................................
ความเพียรเป็นโยธา

แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

1. คาศัพท์ คือ ..................................... ความหมาย..................................................................................
2. คาศัพท์ คือ ..................................... ความหมาย..................................................................................
นิ้วเป็นสายระยาง

สองเท้าต่างสมอใหญ่

1. คาศัพท์ คือ ..................................... ความหมาย..................................................................................
2. คาศัพท์ คือ ..................................... ความหมาย..................................................................................
ปากเป็นนายงานไป

อัชฌาสัยเป็นเสบียง

1. คาศัพท์ คือ ..................................... ความหมาย..................................................................................
2. คาศัพท์ คือ ..................................... ความหมาย..................................................................................
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา

ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม

1. คาศัพท์ คือ ..................................... ความหมาย..................................................................................
2. คาศัพท์ คือ ..................................... ความหมาย..................................................................................

ชื่อ.............................................................นามสกุล...............................................ชั้น.............เลขที่...........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนอธิบายความหมายประโยค และข้อความที่กาหนดให้ตอ่ ไปนี้
วิชาก็เปรียบเหมือนกับสินค้า

สติเปรียบได้กบั หางเสือของเรือ

อธิบายความหมายของประโยคข้างต้นได้ว่า
............................................................................................
............................................................................................

อธิบายความหมายของประโยคข้างต้นได้ว่า
............................................................................................
............................................................................................

คนเราถ้ามีความพยายามในการขวนขวายหาความรู้ ก็จะสามารถประสบความสาเร็จในสิง่
ที่ตั้งไว้ได้ แต่ถ้าเราไม่มีความฝันหรือไม่ตั้งใจทาอะไรเลย ชีวิตก็จะไม่พบกับคาว่า ความสาเร็จ
อธิบายความหมายของประโยคข้างต้นได้ว่า
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

721

แนวคาตอบใบงานที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเขียนอธิบายความหมายของคาที่ขีดเส้นใต้ตามทีก่ าหนดให้ถูกต้อง
จงตั้งเอากายเจ้า

เป็นสาเภาอันโสภา

สาเภา
ชื่อเรือเดินทะเลแบบจีน แล่นด้วยใบ
1. คาศัพท์ คือ .....................................
ความหมาย..................................................................................
โสภา
งาม
2. คาศัพท์ คือ .....................................
ความหมาย..................................................................................
ความเพียรเป็นโยธา

แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

เพียร
บากบั่น พยายามจนกว่าจะสาเร็จ
1. คาศัพท์ คือ .....................................
ความหมาย..................................................................................
โยธา
พลรบ, ทหาร
2. คาศัพท์ คือ .....................................
ความหมาย..................................................................................
นิ้วเป็นสายระยาง

สองเท้าต่างสมอใหญ่

สายเชือกหรือลวดทีร่ ั้งเสากระโดงเรือเป็นต้น
สายระยาง
1. คาศัพท์ คือ .....................................
ความหมาย..................................................................................
ของหนักผูกด้วยโซ่หรือเชือก เพือ่ ใช้หยุดเรือ
สมอ
2. คาศัพท์ คือ .....................................
ความหมาย..................................................................................
ปากเป็นนายงานไป

อัชฌาสัยเป็นเสบียง

นายงาน
หัวหน้างาน
1. คาศัพท์ คือ .....................................
ความหมาย..................................................................................
อาหารที่นาไปกินระหว่างเดินทางไกลหรือไปรบ
เสบียง
2. คาศัพท์ คือ .....................................
ความหมาย..................................................................................
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา

ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม

ปัญญา
ความรอบรู้ ความฉลาดอันเกิดจากเรียนและคิด
1. คาศัพท์ คือ .....................................
ความหมาย..................................................................................
คนถือบัญชีเรือสาเภา
ล้าต้า
2. คาศัพท์ คือ .....................................
ความหมาย..................................................................................
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนอธิบายความหมายประโยค และข้อความที่กาหนดให้ตอ่ ไปนี้
วิชาก็เปรียบเหมือนกับสินค้า

สติเปรียบได้กบั หางเสือของเรือ

อธิบายความหมายของประโยคข้างต้นได้ว่า
วิชาความรู้เป็นสิง่ ที่มีค่า เพราะความรูส้ ามารถใช้
ประกอบอาชีพ ทาให้เรามีเงินทองของใช้มาเลี้ยงชีพได้
อธิบายความหมายของประโยคข้างต้นได้ว่า
สติเป็นสิง่ ทีส่ าคัญยิ่งในการใช้ชีวิต ถ้าเรามีสติเราก็
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องตามแนวทาง เปรียบได้กับ
หางเสือของเรือที่ใช้บงั คับทิศทางของเรือ

ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก และไม่เคยย้อนกลับไปตกทางเดิม สายน้าที่ไหลเชี่ยวย่อม
ไม่ไหลย้อนกลับขึ้นไปดังเดิม วันเวลาผันผ่านไปตามธรรมชาติ หากเรามัวแต่รีรออาจสายเกินไปก็ได้
อธิบายความหมายของประโยคข้างต้นได้ว่า
คนเราเกิดมาควรรีบทาในสิง่ ที่ตั้งไว้ ไม่ควรรีรอประวิงเวลา เพราะวันเวลาได้ผันผ่านไปตาม
ธรรมชาติ ไม่มีสงิ่ ใดที่จะมารอเราหรือคอยช่วยเราไปทุกเรื่อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๒๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เป็นการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดของบทร้อยกรอง
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า ซึ่งมีคุณค่าด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์ คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม และให้ข้อคิดใน
การขยันศึกษาเล่าเรียน ผู้ที่นาไปปฏิบัติจะประสบความสุขความเจริญในชีวิต
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากการอ่านบทร้อยกรองเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้
๔. สาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๗๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
5 1. ครูนาบทร้อยกรองมาให้
1. นักเรียนร่วมกันอ่านบทร้อย - บทร้อยกรอง
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที นักเรียนอ่านเรื่อง หน้าทีเ่ ริ่มจากตน กรองเรื่อง หน้าทีเ่ ริม่ จากตน ดังนี้ เรื่อง หน้าทีเ่ ริ่ม
1. คุณค่าของ
ดังนี้
จากตน
วรรณคดีไทย
2. การวิเคราะห์
ชีวิตจะมีค่า
ชีวิตจะมีค่า
คุณค่าและข้อคิดจาก
เมื่อเกิดมาทาหน้าที่
เมื่อเกิดมาทาหน้าที่
บทร้อยกรอง เรื่อง
สร้างสุขประโยชน์มี
สร้างสุขประโยชน์มี
วิชาเหมือนสินค้า
เป็นศักดิ์ศรีทุกเวลา
เป็นศักดิ์ศรีทุกเวลา
หน้าที่ต่อตนเอง
หน้าที่ต่อตนเอง
ต้องรีบเร่งการศึกษา
ต้องรีบเร่งการศึกษา
รักเรียนเพียรค้นคว้า
รักเรียนเพียรค้นคว้า
สร้างปัญญาวิชาชาญ
สร้างปัญญาวิชาชาญ
2. ครูตั้งคาถามนาเข้าสูบ่ ทเรียน
ดังนี้
- ครู : นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง
เรื่องหน้าทีเ่ ริม่ จากตนแล้ว ได้
ข้อคิดอะไรบ้าง
- บทร้อยกรองนี้ต้องการสื่ออะไร

2. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้
- นักเรียน : ให้ตั้งใจทาหน้าที่
ของตนเองและทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม

- คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๒๕

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

แก่ผู้อ่าน
- นักเรียนค้นหาคุณค่าของ
บทร้อยกรองนี้ได้หรือไม่ อย่างไร
3. ครูสนทนาและเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน
25 1. ครูอธิบายนักเรียนเรื่อง คุณค่า
นาที คืออะไร โดยเป็นการอธิบาย
เกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
- ความหมายของคาว่า “คุณค่า”
- ความหมายของคาว่า “ข้อคิด”

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
2. นักเรียนร่วมกันสนทนาและ - สื่อ PPT
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายของคาว่า “คุณค่า”
และความหมายของคาว่า “ข้อคิด”

2. ครูตั้งคาถามเพื่อเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าและ
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่านดังนี้
ครู : เราจะสามารถอธิบายคุณค่า
ของเรือ่ งทีอ่ ่านได้อย่างไรบ้าง

2. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้

3. จากนั้นครูให้นกั เรียนร่วมกัน
สร้างองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์
และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน โดย
การศึกษาอภิปรายจากใบความรู้
ที่ 3

3. นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้
ที่ 3 และอภิปรายภายและ
เปลี่ยนความรู้เรื่อง การวิเคราะห์
และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

นักเรียน : อาจตอบตาม
- คาถาม
ความเข้าใจและคาดเดาคาตอบเอง

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

๗๒๖

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวการจัดการเรียนรู้
ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
4. ครูสรุปหลักการวิเคราะห์คุณค่า 4. นักเรียนสรุปหลักการ
จุดประสงค์
และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เป็น
วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจาก
การเรียนรู้
ตัวอย่างให้แก่นักเรียน
เรื่องที่อ่าน
1. บอกหลักการ
เช่น คุณค่าของวรรณคดีไทยหรือ
วิเคราะห์คุณค่าและ
คุณค่าจากเรือ่ งที่อ่าน หลัก ๆ มี
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ด้วยกัน ๔ ด้าน ได้แก่ คุณค่าด้าน
ได้
เนื้อหา คุณค่าด้านวรรณศิลป์
คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม
การนําข้อคิดไปใช้ในการดําเนินชีวิต

สื่อการเรียนรู้

5. ครูอธิบายประเด็นสําคัญ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. คุณค่าด้านสังคม
2. คุณค่าด้านวรรณศิลป์
3. คุณค่าด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
4. การนําข้อคิดไปใช้ใน
การดําเนินชีวิต

5. นักเรียนฟังครูอธิบายหลักการ - สื่อ PPT
วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน และแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน

6. ครูยกตัวอย่าง คําประพันธ์มา
1 บท แล้ววิเคราะห์คุณค่าและ
ข้อคิดให้นักเรียนดูเป็นแนวทาง

6. นักเรียนอ่านคําประพันธ์ 1
บท เรื่อง “บ้านกับวัด” จากนั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็น ฟังครู

- คําประพันธ์
เรื่อง บ้านกับ
วัด

การประเมิน
การเรียนรู้
1. พิจารณา
การสรุป
หลักการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

๗๒๗
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ก่อนทากิจกรรม คาประพันธ์เรื่อง อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์
“บ้านกับวัด”
คุณค่าและข้อคิดจากเรื่อง
วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย
บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย
บ้านและวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัย
ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง

ครูนาวิเคราะห์คุณค่าได้ดังนี้
1. คุณค่าด้านเนื้อหา
เนื้อหาทาให้รู้ว่าบ้านกับวัดมี
ความสัมพันธ์อันดีงาม อยู่คู่กันมา
นาน และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน แต่ถ้า
แตกแยกกันก็พินาศ
2. คุณค่าด้านวรรณศิลป์
ใช้คาที่เข้าใจง่ายและมี
ความหมายที่ถูกต้องชัดเจน ทาให้
มองเห็นภาพของความสัมพันธ์ของ
บ้านกับวัดได้ชัดเจน
3. คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม
สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนใน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๒๘

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2. เขียนวิเคราะห์
คุณค่าและข้อคิดจาก
การอ่านบทร้อยกรอง
เรื่อง วิชาเหมือน
สินค้า ได้
3. นําข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้
3.

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
อดีตที่มีวัฒนธรรมและมีความ
ใกล้ชิดกับวัด
4. การนําไปใช้ในชีวิตจริง
เข้าร่วมศาสนพิธีต่าง ๆ ของวัด

7. ครูสรุปข้อคิดจากคําประพันธ์
และฝากให้นักเรียนไปปฏิบัติใน
ชีวิตจริง โดยอาจถ่ายรูปมา
นําเสนอเพื่อน ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เช่น
- การทําบุญตักบาตร
- การปล่อยนกปล่อยปลา
- การไหว้พระฟังเทศน์และฟังธรรม
15 8. ครูอธิบายวิธีการทํางานให้
นาที นักเรียนฟัง และกําหนดให้
นักเรียนทําใบงานที่ 3
(ครูขึ้นกิจกรรม : นักเรียนทําใบ
งานที่ 3 การวิเคราะห์คุณค่าและ
ข้อคิดจากบทร้อยกรองเรื่อง วิชา
เหมือนสินค้า) ในจอ PPT

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

7. นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิด
- กระดาษ A4
จากคําประพันธ์เรื่อง บ้านกับวัด
ร่วมกับครู โดยสร้างเป็นแผนผัง
ความคิดในกระดาษ A4 ที่ครู
แจกให้

8. นักเรียนทําใบงานที่ 3

- ใบงานที่ 3

(นักเรียนต้นทาง/ปลายทาง
ทําใบงานที่ 3 พร้อมกัน)

- สื่อ PPT

2. ประเมิน
การเขียน
วิเคราะห์
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๒๙
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
9. ครูเฉลยใบงานที่ 3 นักเรียน
9. นักเรียนดูเฉลยและตรวจ
ตรวจสอบร่วมกัน จากนั้นสรุป
ใบงานไปพร้อมกัน จากนั้นสรุป
กิจกรรม
กิจกรรม
5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป ดังนี้
1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - สื่อ PPT
นาที
ดังนี้
สรุปความรู้
ครู : นักเรียนจะนาคุณค่าและ
นักเรียน : สามารถนาคุณค่าใน
ข้อคิดจากบทร้อยกรองเรือ่ ง วิชา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ไป
เหมือนสินค้า ไปปรับใช้ใน
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ชีวิตประจาวันอย่างไรบ้าง
ถูกต้อง และตั้งใจขยันศึกษาเล่า
เรียน เพื่อประสบความสาเร็จใน
ชีวิตและการทางาน

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

การประเมิน
การเรียนรู้
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรือ่ งที่อ่าน
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
3. สื่อ PPT เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
4. บทร้อยกรองเรื่อง หน้าที่เริ่มจากตน
5. คาประพันธ์เรื่อง บ้านกับวัด จานวน 1 บท
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่า - พิจารณาการตอบคาถาม - คาถาม
และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
เขียนวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด - ตรวจใบงานที่ 3
- แบบประเมินการเขียน
จากการอ่านบทร้อยกรอง
การวิเคราะห์คุณค่าและ วิเคราะห์คุณค่าและ
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ข้อคิดจากเรื่อง วิชา
ข้อคิดจากการอ่าน
เหมือนสินค้า
บทร้อยกรอง เรื่อง วิชา
เหมือนสินค้า
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
นาข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

731

เกณฑ์ประเมิน : การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
การวิเคราะห์คุณค่า ตอนที่ 1
และสรุปข้อคิดจาก ตอบถูกครบทั้ง 5 ข้อ ตอบถูก 4 ข้อ
เรื่องที่อ่านไปใช้ใน ตอนที่ 2
ขาด ๑ องค์
ชีวิต
- อธิบายคุณค่าด้าน
ประกอบ
วรรณศิลป์ได้
- อธิบายคุณค่าด้าน
เนื้อหาสาระได้
- อธิบายคุณค่าด้าน
สังคมและวัฒนธรรมได้
- อธิบายการนาความรู้
ข้อคิดและคุณค่าที่
ได้รับจากเรือ่ งทีอ่ ่านไป
ใช้ในการดาเนินชีวิตได้

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน
ตอนที่ ๑ น้าหนัก ๕ คะแนน จะได้ ๒๐ คะแนน
ตอนที่ ๒ น้าหนัก ๕ คะแนน จะได้ 20 คะแนน
รวมทั้งหมด ๔๐ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

ตอบถูก 3 ข้อ

ตอบถูก 2 ข้อ

ขาด ๒ องค์
ประกอบ

ขาด ๓ องค์
ประกอบ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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แบบประเมินการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 3 เรือ่ ง การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การวิเคราะห์คุณค่า
การวิเคราะห์ หมายถึง การพิ จ ารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมิ นค่า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้วิเคราะห์ในการนาไปแสดงความคิดเห็น อภิปรายข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นทราบ ด้วยว่าใครเป็นผู้แต่ง เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง ผู้วิเคราะห์ มีความเห็นอย่างไร เรื่อ งที่อ่านมีคุณค่าด้านใดบ้าง
และแต่ละด้านสามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันอย่างไรบ้าง
การวิเคราะห์คุณค่าเรื่องที่อ่าน ต้องใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง กลั่นกรอง แยกแยะและแสวงหา
เหตุผลเพื่อประเมินคุณค่าของวรรณคดีอย่างมีเหตุผล
ประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าของงานวรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์คุณค่า
ของงานประพันธ์เท่าที่พบเห็นทั่ว ๆ ไป นิยมพิจารณากว้าง ๆ ๔ ประเด็น ดังนี้
1) คุ ณ ค่ า ด้ า นเนื้ อ หาสาระ แนวความคิ ด และกลวิธี น าเสนอทั้ ง ๒ ประเด็ น นี้ จ ะอธิ บ ายและ
ยกตัวอย่างประกอบเข้าใจ โดยจะกล่าวควบกันไปทั้งการวิเคราะห์และการวิจารณ์
2) คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ ซึ่งอาจทาให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึก
และจินตนาการตามรส ความหมายของถ้อยคาและภาษาที่ใช้
๓) คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม วรรณคดีและวรรณกรรมจะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและ
วรรณคดีที่ดีสามารถจรรโลงสังคมได้อีกด้วย
๔) การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ผู้อ่านสามารถนาแนวคิดจากวรรณคดีและประสบการณ์
จาก เรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
ข้อคิด หมายถึง ประเด็นชวนคิด คติที่เป็นประโยชน์
การวิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
๑. เป็นการหาข้อคิดหรือคติสอนใจจากเรื่องที่อ่านว่าเรื่องนั้น ๆ ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง
แล้วจึงนาข้อคิดนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. การหาข้อคิดจากการอ่านหนังสือต่าง ๆ เช่น การอ่านนิทาน บทความ สารคดี ควรอ่านตั้งแต่ต้น
จนจบเรื่อง แล้วทาความเข้าใจเนื้อเรื่อง และจับใจความสาคัญ หรือประเด็นสาคัญที่ผเู้ ขียนต้องการให้ข้อคิดกับ
ผู้อ่านการหาข้อคิดจากการอ่านนิทาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ใบงานที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรือ่ ง วิชาเหมือนสินค้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอ่านคาประพันธ์จากบทร้อยกรองเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า และคาประพันธ์จากเรื่องอื่น ๆ
จากนั้นวิเคราะห์คาประพันธ์ว่าเป็นคุณค่าด้านใด แล้วเขียนเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์
1.

2.

3.

4.

5.

ขี้เกียจคือปลาร้าย
เอาใจเป็นปืนคม

จะทาลายให้เรือจม
ยิงระดมให้จมไป

คุณค่าด้านใด
……………………………………………………
…

สติเป็นหางเสือ
ถือไว้อย่าให้เอียง

ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

คุณค่าด้านใด
……………………………………………………
…

วิชาเหมือนสินค้า
ต้องยากลาบากไป

อันมีค่าอยู่เมืองไกล
จึงจะได้สินค้ามา

คุณค่าด้านใด
……………………………………………………
…

ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา

ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม

คุณค่าด้านใด
……………………………………………………
…

จึงจะได้สินค้ามา
จงหมั่นมั่นหมายใจ

คือวิชาอันพิสมัย
อย่าได้คร้านการวิชา

คุณค่าด้านใด
……………………………………………………
…

ชื่อ........................................................นามสกุล.................................................ชั้น.............เลขที่.............
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านคาประพันธ์จากบทร้อยกรองเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า แล้วเขียนวิเคราะห์คุณค่าและ
ข้อคิดจากเรื่องให้ถูกต้อง

วิชาเหมือนสินค้า
วิชาเหมือนสินค้า
ต้องยากลาบากไป
จงตั้งเอากายเจ้า
ความเพียรเป็นโยธา
นิ้วเป็นสายระยาง
ปากเป็นนายงานไป
สติเป็นหางเสือ
ถือไว้อย่าให้เอียง
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา
ขี้เกียจคือปลาร้าย
เอาใจเป็นปืนคม
จึงจะได้สินค้ามา
จงหมั่นมั่นหมายใจ

1. คุณค่าด้านเนื้อหา
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

อันมีค่าอยู่เมืองไกล
จึงจะได้สินค้ามา
เป็นสาเภาอันโสภา
แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
สองเท้าต่างสมอใหญ่
อัชฌาสัยเป็นเสบียง
ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม
จะทาลายให้เรือจม
ยิงระดมให้จมไป
คือวิชาอันพิสมัย
อย่าได้คร้านการวิชา
(วรรณคดีลานา ป.5 : หน้า 43)

2. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

3. คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม

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

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

4. ข้อคิดจากเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อ.............................................................สกุล.....................................................ชั้น.............เลขที่...........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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แนวคาตอบใบงานที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าและข้อคิดจากเรือ่ ง วิชาเหมือนสินค้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนอ่านคาประพันธ์จากบทร้อยกรองเรือ่ ง วิชาเหมือนสินค้า และคาประพันธ์จากเรื่องอื่น ๆ
จากนั้นวิเคราะห์คาประพันธ์ว่าเป็นคุณค่าด้านใด แล้วเขียนเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์
1.

2.

3.

4.

5.

ขี้เกียจคือปลาร้าย
เอาใจเป็นปืนคม

จะทาลายให้เรือจม
ยิงระดมให้จมไป

คุณค่าด้านใด
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ (มีการเปรียบ)

สติเป็นหางเสือ
ถือไว้อย่าให้เอียง

ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

คุณค่าด้านใด
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ (มีการเปรียบ)

วิชาเหมือนสินค้า
ต้องยากลาบากไป

อันมีค่าอยู่เมืองไกล
จึงจะได้สินค้ามา

คุณค่าด้านใด
คุณค่าด้านเนื้อหา (ข้อคิดเตือนใจ)

ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา

ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม

คุณค่าด้านใด
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ (เกิดจินตภาพ)

จึงจะได้สินค้ามา
จงหมั่นมั่นหมายใจ

คือวิชาอันพิสมัย
อย่าได้คร้านการวิชา

คุณค่าด้านใด
คุณค่าด้านเนื้อหา (ข้อคิดเตือนใจ)
…
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านคําประพันธ์จากบทร้อยกรองเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า แล้วเขียนวิเคราะห์คุณค่า
และข้อคิดจากเรื่องให้ถูกต้อง

วิชาเหมือนสินค้า
วิชาเหมือนสินค้า
ต้องยากลําบากไป
จงตั้งเอากายเจ้า
ความเพียรเป็นโยธา
นิ้วเป็นสายระยาง
ปากเป็นนายงานไป
สติเป็นหางเสือ
ถือไว้อย่าให้เอียง
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา
ขี้เกียจคือปลาร้าย
เอาใจเป็นปืนคม
จึงจะได้สินค้ามา
จงหมั่นมั่นหมายใจ

1. คุณค่าด้านเนื้อหา

อันมีค่าอยู่เมืองไกล
จึงจะได้สินค้ามา
เป็นสําเภาอันโสภา
แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
สองเท้าต่างสมอใหญ่
อัชฌาสัยเป็นเสบียง
ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม
จะทําลายให้เรือจม
ยิงระดมให้จมไป
คือวิชาอันพิสมัย
อย่าได้คร้านการวิชา
(วรรณคดีลํานํา ป.5 : หน้า 43)

2. คุณค่าด้านวรรณศิลป์

มีความงดงามทางภาษาและใช้คํา
ชี้ให้เห็นความสําคัญของ
เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งให้เป็นเหมือน
การศึกษาเล่าเรียน หรือ
“การเรียนวิชา” ว่าเป็นเหมือน กับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านมอง
การแสวงหาสินค้าที่อยู่แดนไกล เห็นภาพและเข้าใจชัดเจนขึ้น เช่น
เปรียบร่างกายเป็นเรือสําเภา
ต้องยาก ลําบากและใช้
ความพยายามในการเดินทางไป เปรียบสติเป็นหางเสือ เป็นต้น
เพื่อให้ได้สินค้า เปรียบเทียบ
ส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของเรา
เหมือนกับส่วนต่าง ๆ ของเรือ

3. คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม
มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตไทยและ
มีหลักคําสอน ที่คนโบราณมัก
สอนให้เราเป็นคนมีความพยายาม
และต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ จน
สําเร็จ และมีวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน
ในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกัน
และมีสติในการดําเนินชีวิตตาม
พระพุทธศาสนา

4. ข้อคิดจากเรื่อง วิชาเหมือนสินค้า นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ให้ข้อคิดในการขยันศึกษาเล่าเรียน การดําเนินตนให้มีความพยายามจนสําเร็จ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๓๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๗ ใช้สานวนได้ถูกต้อง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การใช้สานวนเปรียบเทียบ มักมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงคาพังเพยและสุภาษิต การเรียนรู้เข้าใจ
ความหมายของสานวนไทยจะทาให้นาความรู้ไปใช้ได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระมากขึ้น และ
เหมาะสมในชีวิตจริง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายความหมายของสานวนเปรียบเทียบได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ใช้สานวนเปรียบเทียบได้ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของการใช้สานวนเปรียบเทียบ
๔. สาระการเรียนรู้
การใช้สานวนเปรียบเทียบ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๗๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบ จานวน 1 ชั่วโมง

แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
5 1. ครูนาปริศนาคาทายมาให้ 1. นักเรียนร่วมกันอ่านปริศนา
1. สานวน คาพังเพย
นาที นักเรียนอ่านและช่วยกันทาย คาทายและช่วยกันทาย
สุภาษิต
ความหมาย ดังนี้
ความหมาย ดังนี้
2. การใช้สานวน
- แหวกว่ายธารา ไปมาสุขใจ - แหวกว่ายธารา ไปมาสุขใจ
เปรียบเทียบ
(............)
(.............)
- รักษาคนไข้ ให้หายเจ็บป่วย - รักษาคนไข้ ให้หายเจ็บป่วย
(..........)
(...........)
- จุดจบชีวิต แค่คิดก็กลัว
- จุดจบชีวิต แค่คิดก็กลัว
(...........)
(...........)
- ใช้เชื่อมข้อความ เป็นเหตุ
- ใช้เชื่อมข้อความ เป็นเหตุเป็น
เป็นผล (...........)
ผล (...........)
- รูปเหมือนกระจับ ขยับออก - รูปเหมือนกระจับ ขยับออก
เสียง (...........)
เสียง (..........)
2. ครูเฉลยความหมายปริศนา
ข้างต้น ดังนี้
- แหวกว่ายธารา ไปมาสุขใจ =
ปลา
- รักษาคนไข้ ให้หายเจ็บป่วย =

2. นักเรียนดูเฉลยร่วมกัน
จากนั้นนาคามาเรียงกันได้ว่า
“ปลาหมอตายเพราะปาก”
จากนั้นแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสานวนเปรียบเทียบจาก

การประเมิน
การเรียนรู้
- ปริศนาคาทาย - สังเกต
สานวนไทย
การแสดง
“ปลาหมอตาย ความคิดเห็นของ
เพราะปาก”
นักเรียน
สื่อการเรียนรู้

- รูปภาพ
สานวนไทย
“ปลาหมอตาย
เพราะปาก”

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๔๑

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

25
นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
หมอ
เกมปริศนาคําทาย
- จุดจบชีวิต แค่คิดก็กลัว = ตาย
- ใช้เชื่อมข้อความ เป็นเหตุ
เป็นผล = เพราะ
- รูปเหมือนกระจับ ขยับออก
เสียง = ปาก
คําตอบปริศนา“ปลาหมอตาย
เพราะปาก”
3. ครูแสดงความคิดเห็นสรุป
ท้ายว่า คําที่นํามาเรียงกันนั้น
คือ สํานวนไทย จากนั้น
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
1. ครูให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม

3. นักเรียนช่วยกันอธิบาย
ความหมายของสํานวนที่ครูยก
มา จากนั้นเข้าสู่บทเรียนพร้อม
กัน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 คน โดย
คละความสามารถคือ A B1 B2
C (เก่ง กลาง1 กลาง2 อ่อน)
จากนั้นแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้
ชัดเจน ดังนี้ (หัวหน้ากลุ่ม รอง
หัวหน้า และสมาชิก)

2. ครูให้นกั เรียนปฏิบัติ
กิจกรรม โดยการศึกษาใบ

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
ศึกษาใบความรู้ที่ 4 เรื่อง

สื่อการเรียนรู้

- ใบความรูท้ ี่ 4

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๔๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย
ของสํานวน
เปรียบเทียบได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ความรู้ที่ 4 เรือ่ ง สํานวนไทย สํานวนไทย แล้วอภิปรายความรู้
แล้วอภิปรายความรู้ภายใน
ภายในกลุ่ม จากนั้นช่วยกัน
กลุ่ม หลังจากนั้นให้นักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. ครูตั้งคําถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนอ่านใบความรู้
แล้ว เข้าใจความหมายของ
สํานวนหรือไม่ อย่างไร

3. นักเรียนช่วยกันตอบคําถาม - คําถามอยู่ ใน
นักเรียน : สํานวน คือ ถ้อยคําที่ สือ่ PPT
เรียบเรียงเป็นประโยค หรือ
คําพูดที่เป็นชั้นเชิง ไม่ตรงตาม
รูปภาษา มีลักษณเฉพาะตัว และ
มีความหมายแฝงอยู่

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

4. จากนั้น ครูให้นักเรียนพูด
อธิบายสรุปความหมายของ
สํานวนไทยและหลักการใช้
สํานวนไทยว่า มีหลักการใช้
อย่างไรบ้าง เพื่อให้ใช้สํานวน
ได้ถูกต้องตามความหมาย

4. นักเรียนพูดอธิบาย
ความหมายของสํานวนไทยและ
หลักการใช้สํานวนไทย

1. ประเมิน
การอธิบาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

๗๔๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5. ครูตั้งคําถามชวนสงสัยและ 5. นักเรียนร่วมกันคิดหาคําตอบ
ชวนคิด ดังนี้
ดังนี้
ข้อ 1) เพราะเหตุใดจึงมี
ข้อ 1) นักเรียนยังตอบไม่ได้
สํานวนเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะยังไม่ได้เรียน
ข้อ 2) การใช้สํานวนไทยควร ข้อ 2) นักเรียนอาจตอบใน
ใช้อย่างไร
ทํานองที่ว่าควรใช้ให้ถูกต้องตาม
ความ หมายและเหมาะสมกับ
สถานการณ์
6. ครูสรุปความหมายของ
สํานวนไทยให้นกั เรียนฟังอีกครัง้
จากนั้นอธิบายหลักการใช้สํานวน
ไทย โดยใช้สอื่ PPT ประกอบ

6. นักเรียนฟังครูอธิบาย
หลักการใช้สํานวนไทยให้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์และร่วมสนทนา
แสดงความคิดเห็นไปพร้อมกัน

7. ครูยกตัวอย่างการใช้
สํานวนไทย ดังนี้

7. นักเรียนร่วมกันดูตัวอย่างที่
ครูยกมาจากนั้นช่วยกันตอบ
คําถาม

ตาโชคลงทุนซื้อที่นาจํานวน
มาก แต่ปรากฏว่าตาโชคขาย
ข้าวได้ผลผลิตน้อย ไม่คุ้มกับ
ที่ลงทุนไป

สื่อการเรียนรู้

- คําถาม
อยู่ในสื่อ PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

๗๔๔

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

4.

2. ใช้สํานวน
เปรียบเทียบได้ถูกต้อง
3. เห็นคุณค่าของการ
ใช้สํานวนเปรียบเทียบ

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เหตุการณ์นี้ตรงกับสํานวนใด
ก. ฆ่าควายเสียดายพริก
ข. ตําน้ําพริกละลาย
แม่น้ํา
ตอบ ข. ตําน้ําพริกละลาย
แม่น้ํา เพราะลงทุนไป โดยได้
ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน

10 8. ครูอธิบายวิธีการทํางานให้ 8. นักเรียนฟังครูอธิบายวิธีการ
นาที นักเรียนฟัง และให้นักเรียนทํา ทํางานจากนั้นทําใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
(ครูขึ้นกิจกรรมบนจอ PPT
ว่า : นักเรียนทําใบงานที่ 4
การใช้สํานวนเปรียบเทียบ)

ขั้นสรุป

9. ครูเฉลยใบงานที่ 4
นักเรียนตรวจสอบร่วมกัน
จากนั้นสรุปกิจกรรม
5 1. ครูให้นกั เรียนสะท้อนคิด
นาที เกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่อง
สํานวนไทย ในวันนี้

(นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทาง
ทําใบงานที่ 4 พร้อมกัน)

สื่อการเรียนรู้

- ใบงานที่ 4

- สื่อ PPT

9. นักเรียนดูเฉลยและตรวจใบ - สื่อ PPT
งานไปพร้อมกัน จากนั้นสรุป
กิจกรรม
1. นักเรียนร่วมกันสะท้อนคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่อง สํานวน
ไทยในวันนี้

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ประเมินจาก
การตรวจใบงาน
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

๗๔๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- จุดเด่น/จุดต้องแก้ไข
- จุดเด่น/จุดต้องแก้ไข
- บทเรียนที่ได้รบั /แนวทาง
- บทเรียนที่ได้รบั /แนวทาง
การพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ที่ดี การพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ที่ดี
และมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิภาพ
2. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป ดังนี้
ครู : เราจะใช้สานวนอย่างไร
ให้ถูกต้องตรงตามความหมาย
และสถานการณ์ จากนั้น
เสนอแนะให้นักเรียนทาแผ่น
ป้ายสานวนไทยไปติดกับต้นไม้
เพื่อให้ความรู้แก่ผอู้ ื่น
และสรุปด้วยเพลง สานวนไทย

2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
ดังนี้
นักเรียน : สามารถนาความรู้ที่
ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
ภาษาไทย เช่น ใช้สานวนให้
ถูกต้อง ตรงความหมาย
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์

สื่อการเรียนรู้

- คาถาม
อยู่ในสื่อ PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง สานวนไทย
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบ
3. สื่อ PPT เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบ
4. ตัวอย่างสานวนไทย
5. รูปภาพสานวนไทย
6. แผ่นป้ายสานวนไทย
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายความหมายของ
- พิจารณาการอธิบาย
สานวนเปรียบเทียบ
ความหมายของสานวน
เปรียบเทียบของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ใช้สานวนเปรียบเทียบ
- ตรวจใบงานที่ 4 การใช้
สานวนเปรียบเทียบ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าของการใช้สานวน - สังเกตพฤติกรรม
เปรียบเทียบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. รักความเป็นไทย
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- การอธิบายความหมาย
ของสานวนเปรียบเทียบ
ของนักเรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินใบงานที่ 4

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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เกณฑ์ประเมิน : การใช้สานวนเปรียบเทียบ
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
ตอบถูก 9 ข้อ

๒ (พอใช้)
ตอบถูก 7-8 ข้อ

๑ (ปรับปรุง)
ตอบถูกต่ากว่า
7 ข้อ

2. การส่งงานตรง ส่งงานตรงเวลามี
ต่อเวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบ
หมายสร้างสรรค์
งานศิลปะได้อย่าง
ถูกต้อง

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่
ครบทุกส่วน
และส่งงานไม่
ตรงเวลาเป็น
ประจา

3. การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย
สวยงามถูกต้อง
ตามที่กาหนดใน
ระดับดี

ใบงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย
สวยงามถูกต้องเป็น
บางส่วนในระดับ
พอใช้

ใบงานมีความ
สะอาด
เรียบร้อยน้อย
มาก มีรอยลบ
และความ
สกปรกของ
งาน

1. การใช้สานวน
เปรียบเทียบ

๔ (ดีมาก)
ตอบถูกครบ 10
ข้อ

ใบงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย
สวยงามถูกต้อง
ตามที่กาหนดใน
ระดับดีมาก

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 60 คะแนน หาร 3 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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แบบประเมินการใช้สานวนเปรียบเทียบ
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 4 เรือ่ ง สานวนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของสานวน
สานวน หมายถึง ถ้อยคาที่เรียบเรียงเป็นข้อความ หรือคาพูดที่เป็นชั้นเชิง ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา
เป็นถ้อยคาหรือ คาพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่ กินความกว้างหรือลึกซึ้ง นามาใช้ให้
มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายเดิมของคา ๆ นั้น หรืออาจจะมีความหมายคล้ายกับความหมายเดิม
ของค าที่ น ามาประสมกั น แต่ ก็ ไม่ เ หมื อ นกั บ ความหมายเดิ ม ที เ ดี ย ว เป็ น ความหมายใน เชิ ง อุ ป มา
เปรีย บเที ยบ มั ก ใช้ถ้ อ ยค าที่ ไม่ ย าวมากแต่กิ น ความมาก ใช้ค าที่ ไพเราะ คมคาย สละสลวย ต้ อ งอาศั ย
การตีความจึงจะเข้าใจ
การใช้สานวนเปรียบเทียบ
เนื่องจากคนไทยเป็ นคนเจ้าบทเจ้ากลอน การพูด จาหรือสั่ง สอนใคร มั ก จะอ้างส านวนที่ เ ป็นค า
คล้องจองมาเปรียบเทียบเปรียบเปรยเสมอ ทาให้จดจาได้ง่ายและเห็นภาพได้ชัดเจน สานวนไทยมีความผูกพัน
กับชีวิตของเราอย่างใกล้ชิด และยังให้ข้อคิดสอนใจ
การใช้สานวนเปรียบเทียบ นิยมเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ หรือใช้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษย์
เกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรืออาจใช้ในเชิงประชดประชันก็ได้
เช่น อ้วนเหมือนหมู
เปรียบเทียบว่า อ้วนเหมือนหมู เพราะว่าร่างกายมีขนาดอ้วนเหมือนหมู
สวยราวกับนางฟ้า
เปรียบเทียบว่า ความสวยของผู้ที่ถูกเปรียบเหมือนกับนางฟ้าจาแลงมา
กบในกะลาครอบ
เปรียบเทียบว่า มีความรู้เหมือนกบที่อยู่ในกะลา เพราะกะลาแคบนิดเดียว
นอกจากนี้ การใช้สานวนเปรียบเทียบยังมิได้หมายถึงการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของสิ่งเพียงอย่าง
เดียว อาจหมายถึงการเปรียบเทียบกับของหลายสิ่ง
เช่น
แกะดา
เปรียบเทียบว่า ของสิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างจากของหมู่มาก
ตัวอย่างการใช้สานวนเปรียบเทียบ
“เด็กชายแดงไม่ยอมทาตามระเบียบของโรงเรียน ซึ่งต่างจากเด็กคนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของโรงเรียนได้อย่างครบถ้วน พฤติกรรมเช่นนี้เรียกได้ว่า แกะดา”

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ตัวอย่างสานวนเปรียบเทียบ
สานวน

การเปรียบเทียบ

กาคาบพริก

เปรียบเทียบกับที่คนผิวดาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดง

คางคกขึ้นวอ

เปรียบเทียบกับคนทีม่ ีฐานะต่าต้อย พอได้ดบิ ได้ดีกม็ ักแสดงกิริยาอวดดีลมื ตัว

ชิงสุกก่อนห่าม

เปรียบเทียบกับการทาสิ่งที่ยงั ไม่สมควรแก่วันหรือยังไม่ถงึ เวลา

นกสองหัว

เปรียบเทียบกับคนที่ทาตัวฝักใฝ่เข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่าย

กระต่ายตื่นตูม

เปรียบเทียบกับคนทีแ่ สดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสารวจให้ถ่องแท้กอ่ น

กระต่ายหมายจันทร์

เปรียบเทียบกับผู้ชายหมายปองผู้หญิงทีม่ ีฐานะดีกว่า

ชักแม่น้าทั้งห้า

เปรียบเทียบกับคนที่พูดจาหว่านล้อมเพื่อให้คล้อยตามโดยอ้างสิ่งต่าง ๆ

ไกลปืนเที่ยง

เปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้อะไรเลย เพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ

ขวานผ่าซาก

เปรียบเทียบกับคนที่พูดจาโผงผาง ไม่เกรงใจใคร

ขิงก็รา ข่าก็แรง

เปรียบเทียบกับคนทีจ่ ัดจ้านพอกัน มีอารมณ์ร้อนพอ ๆ กัน ไม่ยอมลดละกัน

แขวนนวม

เปรียบเทียบกับคนทีเ่ ลิกชกมวย

คดในข้องอในกระดูก
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่า
ผืนเสื่อ
คลุกคลีตีโมง

เปรียบเทียบกับคนที่มสี ันดานคดโกง

ฆ้องปากแตก

เปรียบเทียบกับคนทีป่ ากโป้ง เก็บความลับไม่อยู่

ฆ่าช้างเอางา

เปรียบเทียบกับการทาลายของใหญ่ เพื่อให้ได้ของเล็กน้อยซึง่ ไม่คุ้มค่า

งงเป็นไก่ตาแตก

เปรียบเทียบกับคนทีง่ งมาก จนทาอะไรไม่ถูก

งอมืองอตีน

เปรียบเทียบกับคนเกียจคร้าน ไม่สนใจขวนขวายทาการงาน ไม่คิดสู้งาน

งูกินหาง

เปรียบเทียบกับคนทีเ่ กี่ยวโยงกันจากหัวถึงหางโดยซัดกันเป็นทอด ๆ

เงียบเป็นเป่าสาก

เปรียบเทียบว่าลักษณะที่เงียบสนิท

โง่แล้วอยากนอนเตียง

เปรียบเทียบกับคนโง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทาสิง่ ที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ

เปรียบเทียบว่า คนรักมีนอ้ ย คนเกลียดชังมีมาก
เปรียบเทียบกับคนที่มั่วสุม หรือคลุกคลีพัวพันกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
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ใบงานที่ 4 เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเติมสานวนเปรียบเทียบในช่องว่าง หน้าข้อความให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน

จับปูใส่กระด้ง
จับปลาสองมือ
คางคกขึ้นวอ

จับเสือมือเปล่า
ชักแม่น้าทั้งห้า
ขิงก็รา ข่าก็แรง

ดินพอกหางหมู
ไกลปืนเที่ยง
ขวานผ่าซาก

ขี่ช้างจับตั๊กแตน
กระต่ายหมายจันทร์
ชิงสุกก่อนห่าม

ข้อที่ 1

........................................................ เด็ก ๆ ไม่อยู่ในกฎระเบียบ แตกแถวอยู่บ่อยครั้ง

ข้อที่ 2

........................................................ แก้วตามีงานคั่งค้างจานวนมาก ไม่ยอมทางานเลย

ข้อที่ 3

........................................................ สมชายฐานะยากจน แต่รักใคร่กบั ลูกสาวนายอาเภอ

ข้อที่ 4

........................................................ แดงพูดจาโผงผาง ไม่มีความไพเราะ

ข้อที่ 5

........................................................ พูดจาหว่านล้อมเพื่อให้คล้อยตามโดยอ้างสิง่ ต่าง ๆ

ข้อที่ 6

........................................................ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละซึง่ กันและกัน

ข้อที่ 7

........................................................ หยิ่งยโส หลงในความสุขสบาย ลืมฐานะเดิม

ข้อที่ 8

........................................................ อยู่ห่างไกลความเจริญ ไม่รู้อะไร

ข้อที่ 9

........................................................ ทาสองอย่างพร้อมกัน สุดท้ายไม่สาเร็จสักอย่าง

ข้อที่ 10

........................................................ ลงทุนมากแต่ได้กาไรน้อย ไม่คุ้มค่า

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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แนวคาตอบใบงานที่ 4 เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้สานวนเปรียบเทียบ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเติมสานวนเปรียบเทียบในช่องว่าง หน้าข้อความให้ถูกต้องสัมพันธ์กัน

จับปูใส่กระด้ง
จับปลาสองมือ
คางคกขึ้นวอ

จับเสือมือเปล่า
ชักแม่น้าทั้งห้า
ขิงก็รา ข่าก็แรง

ดินพอกหางหมู
ไกลปืนเที่ยง
ขวานผ่าซาก

ขี่ช้างจับตั๊กแตน
กระต่ายหมายจันทร์
ชิงสุกก่อนห่าม

ข้อที่ 1

จับปูใส่กระด้ง
........................................................
เด็ก ๆ ไม่อยู่ในกฎระเบียบ แตกแถวอยู่บ่อยครั้ง

ข้อที่ 2

ดินพอกหางหมู
........................................................
แก้วตามีงานคั่งค้างจานวนมาก ไม่ยอมทางานเลย

ข้อที่ 3

กระต่ายหมายจันทร์
........................................................
สมชายฐานะยากจน แต่รักใคร่กบั ลูกสาวนายอาเภอ

ข้อที่ 4

ขวานผ่าซาก
........................................................
แดงพูดจาโผงผาง ไม่มีความไพเราะ

ข้อที่ 5

ชักแม่น้าทั้งห้า
........................................................
พูดจาหว่านล้อมเพื่อให้คล้อยตามโดยอ้างสิง่ ต่าง ๆ

ข้อที่ 6

ขิงก็รา ข่างก็แรง
........................................................
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดละซึง่ กันและกัน

ข้อที่ 7

คางคกขึ้นวอ
........................................................
หยิ่งยโส หลงในความสุขสบาย ลืมฐานะเดิม

ข้อที่ 8

ไกลปืนเที่ยง
........................................................
อยู่ห่างไกลความเจริญ ไม่รู้เรื่องราวอะไร

ข้อที่ 9

........................................................
ทาสองอย่างพร้อมกัน ย่อมได้ผลไม่ดีนัก
จับปลาสองมือ

ข้อที่ 10

ขี่ช้างจับตั๊กแตน
........................................................
ลงทุนมากแต่ได้กาไรน้อย ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ทาไป

๗๕๔
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ แล้วสามารถจับใจความโดยแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
จะทาให้ผู้อ่านมีเหตุผล รู้จักพิจารณาและนาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีวินัยและใฝ่เรียนรู้
๔. สาระการเรียนรู้
การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๕๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
1. การแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลา
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
5 1. ครูนาประโยคมาให้
1. นักเรียนอ่านประโยคที่ครู
นาที นักเรียนอ่านจานวน 3
กาหนด ดังนี้
ประโยค ดังนี้

สื่อการเรียนรู้

- จังหวัดน่านอยู่ทาง
ภาคเหนือของไทย
- จังหวัดน่านมีทิวทัศน์ที่
สวยงาม
- เราน่าจะไปน่านสักครัง้ หนึง่
ในชีวิต

- แถบประโยค
- จังหวัดน่านอยู่ทาง
3 ประโยค
ภาคเหนือของไทย
- จังหวัดน่านมีทิวทัศน์ที่
สวยงาม
- เราน่าจะไปน่านสักครัง้ หนึง่
ในชีวิต

2. ครูนานักเรียนสนทนา
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็นด้วยคาถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดว่าเรือ่ งราว
ในชีวิต ประจาวัน เป็น
ความจริงทั้งหมดหรือไม่
อย่างไร

2. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
และตอบคาถาม ดังนี้
นักเรียน : ไม่ เพราะอาจจะ - คาถาม
อยูใ่ นสื่อ PPT
เป็นเรื่องที่เป็นการแสดง
ความคิดเห็นก็ได้ ซึ่งนักเรียน
สามารถตอบได้หลายคาตอบ

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๗๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูพูดสรุปท้ายและ
3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
สนทนาเชื่อมโยงเข้าสู่เนือ้ หา ร่วมกัน
ในบทเรียน
25 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 คน
นาที
โดยคละความสามารถคือ A
B1 B2 C (เก่ง กลาง1
กลาง2 อ่อน) จากนั้นแบ่ง
หน้าที่รบั ผิดชอบให้ชัดเจน
ดังนี้ (หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้า
และสมาชิก)

เวลา
ที่ใช้

2. ครูนาประโยคข้างต้น 3 2. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ
ประโยคมาสนทนาเพื่อค้นหา ประโยคข้างต้น 3 ประโยค
หลักการร่วมกัน
และสนทนาร่วมกัน
3. ครูตั้งคาถาม ดังนี้
ครู : จากประโยคทั้ง 3
ประโยค นักเรียนวิเคราะห์ได้
ว่าอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ PPT

- คาถาม
3. นักเรียนช่วยกันตอบ
คาถาม
นักเรียน : มีทงั้ ประโยคทีเ่ ป็น
เรื่องจริงและประโยคทีเ่ ป็น
การแสดงความคิดเห็น

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการแยก
ข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่านได้

๗๕๗
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. จากนั้นครูพานักเรียน
4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
วิเคราะห์เพื่อสรุปความหมาย เพื่อสรุปความหมายของ
ของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
และครูตั้งคาถามต่อไปว่า
และตอบคาถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดว่าเรือ่ งราว
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันที่เรา
พบเจอนั้นเป็นความจริง
ทั้งหมดหรือไม่ อย่างไร

นักเรียน : ไม่ เพราะอาจมี
เรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความจริง
ปะปนอยูบ่ ้าง หรืออาจตอบ
ว่า เป็นความจริงทั้งหมด
เพราะในชีวิตประจาวัน
ประสบพบเจอแต่ความจริง

5. ครูตั้งคาถามเพื่อให้
นักเรียนช่วยกันบอกหลักการ
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดว่าเราควรใช้
หลักการใด
ในการแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น

5. นักเรียนร่วมกันคิดหา
คาตอบ โดยการศึกษา
อภิปรายจากใบความรู้และ
ตอบคาถาม ดังนี้
นักเรียน : ใช้หลักการ
วิเคราะห์ 4 ข้อ ดังนี้
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง คือ
มีความเป็นไปได้ สมจริง
มีหลักฐานเชื่อถือได้ และ

สื่อการเรียนรู้

- ใบความรู้ที่ 5

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ประเมิน
การสรุปหลักการ
และสังเกต
การตอบคาถาม
- คาถามอยู่ในสื่อ ของนักเรียน
PPT

๗๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
มีความสมเหตุสมผล
วิเคราะห์ข้อคิดเห็น คือ เป็น
การแสดงความรู้สกึ การคาด
เดา/คาดคะเน เปรียบเทียบ
เสนอแนะ หรือแสดงความ
คิดเห็นของผู้พูด
6. ครูอธิบายเพิม่ เติมเพื่อ
ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็น
7. ครูยกตัวอย่างประโยคที่
เป็นข้อเท็จจริงและประโยคที่
เป็นข้อคิดเห็น

3.

2. แยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้อง
3. มีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ขั้นปฏิบัติ

15 8. ครูพูดชี้แจงและอธิบาย
นาที วิธกี ารทางานให้นักเรียนฟัง
และกาหนด ให้นักเรียนทา
ใบงานที่ 5

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

6. นักเรียนฟังครูอธิบาย
เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
7. นักเรียนร่วมกันดูตัวอย่าง
ที่ครูยกมาจากนั้นช่วยกัน
แสดงความคิดเห็นและตอบ
คาถาม
8. นักเรียนฟังครูอธิบาย
วิธีการทางานจากนั้นทาใบ
งานที่ 5

- ใบงานที่ 5

2. ตรวจใบงาน
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

4.

ขั้นสรุป

๗๕๙
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
(นักเรียนทั้งต้นทางและ
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 5 ปลายทางทาใบงานที่ 5
การแยกข้อเท็จจริงและ
พร้อมกัน)
ข้อคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน)

9. ครูเฉลยใบงานที่ 5
นักเรียนตรวจสอบร่วมกัน
จากนั้นครูพานักเรียนสรุป
กิจกรรม
5 1. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้
นาที เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น ด้วยการตอบ
คาถามทาเป็นแผนภาพ
ความคิดบนกระดาน
2. ครูตั้งคาถามสรุปอีกครั้งว่า
ครู : นักเรียนจะนาความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างไรบ้าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ PPT

9. นักเรียนดูเฉลยและตรวจ
ใบงานไปพร้อมกัน จากนั้น
สรุปกิจกรรม
1. นักเรียนสรุปความรูเ้ รื่อง
การแยกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็น ด้วยการตอบ
คาถามและทาเป็นแผนภาพ
ความคิดบนกระดาน

- สื่อ PPT

2. นักเรียนร่วมกันตอบ
คาถามเพื่อสรุป และนา
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

- คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
3. สื่อ PPT เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
4. แถบประโยค 3 ประโยค
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรือ่ งที่อ่าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการแยกข้อเท็จจริง - พิจารณาจากการตอบ - คาถาม
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น - ตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง - แบบประเมินการแยก
จากเรื่องที่อ่าน
การแยกข้อเท็จจริงและ ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็นจากเรื่อง
จากเรื่องที่อ่าน
ที่อ่าน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีวินัยและใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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เกณฑ์ประเมิน : การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ประเด็น
การประเมิน
1. การแยก
ข้อเท็จจริง
2. การแยก
ข้อคิดเห็น

3. การแต่งประโยค
ที่เป็นข้อเท็จจริง
4. การแต่งประโยค
ที่เป็นข้อคิดเห็น
5. ความสะอาด
เรียบร้อย ตรงต่อ
เวลา

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
แยกข้อเท็จจริงจาก
เรื่องที่อ่านได้
ถูกต้องทั้ง 2 ข้อ
วิเคราะห์ข้อความที่
เป็นการแสดง
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านได้
ถูกต้องทั้ง 2 ข้อ
แต่งประโยคที่เป็น
ข้อเท็จจริงได้
ถูกต้องทั้ง 2
ประโยค
แต่งประโยคที่เป็น
ข้อคิดเห็นได้
ถูกต้องทั้ง 2
ประโยค
ใบงานสะอาด
มีความเรียบร้อย
ส่งงานตรงเวลา

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๓ (ดี)
แยกข้อเท็จจริงจาก
เรื่องที่อ่านได้
ถูกต้องเพียง 1 ข้อ
วิเคราะห์ข้อความที่
เป็นการแสดง
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านได้
ถูกต้องเพียง 1 ข้อ
แต่งประโยคที่เป็น
ข้อเท็จจริงได้
ถูกต้องเพียง 1
ประโยค
แต่งประโยคที่เป็น
ข้อคิดเห็นได้
ถูกต้องเพียง 1
ประโยค
ใบงานสะอาด
มีความเรียบร้อย
เป็นส่วนใหญ่บ้าง
ส่งงานตรงเวลา
ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

๒ (พอใช้)
-

๑ (ปรับปรุง)
แยกข้อเท็จจริง
ไม่ได้เลย

-

วิเคราะห์
ข้อคิดเห็นไม่ได้
เลย

-

แต่งประโยคที่
เป็นข้อเท็จจริง
ไม่ถูกต้องเลย

-

แต่งประโยคที่
เป็นข้อคิดเห็น
ไม่ถูกต้องเลย

ใบงานไม่ค่อย
สะอาด และ
เรียบร้อย ส่งงาน
ช้ากว่าที่กาหนด
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

แบบประเมินการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ใบงานไม่สะอาด
ขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ส่งงานไม่ตรงเวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินผลการทางาน/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 5 เรือ่ ง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
การวิเคราะห์เนื้อหาสาระของการอ่านนั้น จะต้องรู้ว่าอะไรเป็นใจความสาคัญของเรื่องอะไรเป็นเนื้อหา
หลัก เนื้อหารอง ตอนใดเป็นใจความที่แสดงเหตุและผล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นในขณะเดียวกั นก็ต้องใช้
ความคิด ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อพิจารณาว่าเรื่องนั้น และเรื่องมีความสมเหตุสมผลและมีความถูกต้อง
หรือไม่ มากน้อยเพียงใดโดยมีหลักในการพิจารณา ดังนี้
ลักษณะข้อเท็จจริง

ลักษณะข้อคิดเห็น

๑. มีความเป็นไปได้
๒. มีความสมจริง
๓. มีหลักฐานเชื่อถือได้
๔. มีความสมเหตุสมผล

๑. เป็นข้อความที่แสดงความรูส้ ึก
๒. เป็นข้อความที่แสดงความคาดคะเน
๓. เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบ อุปมาอุปมัย
๔. เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดเห็นของผู้พูดเอง
ตัวอย่างประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ประโยคที่เป็นข้อเท็จจริง
๑. จังหวัดน่านอยู่ทางภาคเหนือของไทย
๒. โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
๓. ผักบุง้ จีนมีลาต้นอวบกว่าผักบุ้งไทย
๔. แมวมีฝีเท้าเบามาก
5. น้าทะเลมีรสเค็ม
6. ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติ
7. ตลาดน้าอัมพวาอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
8. คนอีสานส่วนใหญ่กินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก
9. กล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
10. พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

ประโยคที่เป็นข้อคิดเห็น
๑. จังหวัดน่านมีภูมปิ ระเทศทีส่ วยงามน่าอยู่
๒. โลมาเป็นสัตว์น่ารักที่ชอบหอมแก้มคน
๓. ถ้าเรากินผักบุง้ จะทาให้ตาหวาน
๔. คนที่เชื่อถือโชคลาง เชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ลึกลับ
5. ทะเลมีความสวยงาม
6. ประเทศไทยมีรูปร่างเหมือนกระบวยตักน้า
7. ตลาดน้าอัมพวาน่าท่องเที่ยวทีส่ ุดแล้ว
8. ข้าวเหนียวมีรสชาติอร่อยมาก
9. กล้วยเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทาน
10. พระอาทิตย์มีสที ี่สวยงาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ตัวอย่างเรื่อง การตักบาตร
วิถีชีวิตคนไทยผูกพั นกับวัดและพระสงฆ์ รวมทั้ ง คุ้นเคยกับ การทาบุญตัก บาตร พระสงฆ์จะมารับ
บิณฑบาตในตอนเช้า เรานิยมตักบาตรเพื่อเสริมบุญให้ตนเอง และเชื่อว่าการตักบาตรเป็นการสะสมบุญไว้ก่อน
ตาย ขั้นตอนการตักบาตร คือ เตรียมอาหารคาวหวาน ดอกไม้สด ขณะพระสงฆ์รับบาตรผู้ตัก บาตรต้องถอด
รองเท้า ตักข้าวก่อนตามด้วยกับข้าวและของหวาน เมื่อพระปิดฝาบาตรให้วางดอกไม้ แล้วนั่งพนมมือรับพร
จากพระ
ตารางการแยกประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่อง การตักบาตร
ข้อเท็จจริง
๑. พระสงฆ์มารับบิณฑบาตในช่วงเช้า
๒. ขั้นตอนการตักบาตร คือ เตรียมอาหารคาว
หวาน ดอกไม้สด ผู้ตักบาตรต้องถอดรองเท้า
ตักข้าวก่อนตามด้วยกับข้าวและของหวาน ผลไม้
และนั่งพนมมือรับพรจากพระ

ความคิดเห็น
๑. คนไทยผูกพันกับวัดและพระสงฆ์
๒. การตักบาตรทาเพื่อเสริมบุญ และสะสมบุญไว้ก่อน
ตาย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น จากเรื่องที่กาหนดให้
ข่าวเรื่อง “การดูโทรทัศน์จะบริโภคอาหารมากกว่าเดิม”

การดูโทรทัศน์เป็นหนึ่งปัจจัยที่คนเราชอบและการดูโทรทัศน์ก็ถูกกล่าวโทษอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้
“อ้วน” ซึ่งคากล่าวนี้ก็ไม่ได้เกินจริงมากนัก เพราะเชื่อว่าทุกคนต้องแอบกินจุบจิบระหว่างที่ดูไปด้ วย
ไม่ เ พียงเท่ านั้น ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยในอเมริก า ยัง พบอีก ว่า ประเภทของรายการโทรทัศน์
ข่าวต่าง ๆ ก็ มี ผ ลต่อ การบริโภคเช่นกัน ผลการวิจัยดัง กล่าว พบว่า ผู้ที่ ชมโทรทัศน์ประเภทรายการ
ภาพยนตร์มีแนวโน้มที่จะทาให้อ้วนมากขึ้น การศึกษาได้เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ชมภาพยนตร์
เปรียบเทียบกับรายการทีวี ที่เ ป็นสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่ม ที่ ดูภาพยนตร์จะรับประทานอาหารและขนม
ขบเคี้ยวมากกว่าถึงสองเท่าเลยทีเดียว ซึ่งคาดว่าจะนาไปสู่ความอ้วนในที่สุด
ตอบคาถาม
1. เขียนประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงจากข่าวมา 2 ประโยค
ประโยคที่ 1 คือ..............................................................................................................................
ประโยคที่ ๒ คือ..............................................................................................................................
๒. เขียนประโยคที่เป็นความคิดเห็นจากข่าวมา 2 ประโยค
ประโยคที่ 1 คือ..............................................................................................................................
ประโยคที่ ๒ คือ..............................................................................................................................
แต่งประโยค
๑. แต่งประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงมา 2 ประโยค
ประโยคที่ 1 คือ..............................................................................................................................
ประโยคที่ ๒ คือ..............................................................................................................................
๒.. แต่งประโยคที่เป็นความคิดเห็นมา 2 ประโยค
ประโยคที่ 1 คือ..............................................................................................................................
ประโยคที่ ๒ คือ..............................................................................................................................
ชื่อ.........................................................นามสกุล....................................................ชั้น............เลขที่...........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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แนวคาตอบใบงานที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรือ่ งทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น จากเรือ่ งทีก่ าหนดให้
ข่าวเรื่อง “การดูโทรทัศน์จะบริโภคอาหารมากกว่าเดิม”
การดูโทรทัศน์เป็นหนึ่งปัจจัยที่คนเราชอบและการดูโทรทัศน์ก็ถูกกล่าวโทษอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้
“อ้วน” ซึ่งคากล่าวนี้ก็ไม่ได้เกินจริงมากนัก เพราะเชื่อว่าทุกคนต้องแอบกินจุบจิบระหว่างที่ดูไปด้วย
ไม่เพียงเท่านั้น ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา ยังพบอีกว่า ประเภทของรายการโทรทั ศน์
ข่าวต่าง ๆ ก็มีผลต่อการบริโภคเช่นกัน ผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า ผู้ที่ชมโทรทัศน์ประเภทรายการ
ภาพยนตร์มีแนวโน้มที่จะทาให้อ้วนมากขึ้น การศึกษาได้เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ชมภาพยนตร์
เปรียบเทียบกับรายการทีวี ที่เป็นสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มที่ดูภาพยนตร์จะรับประทานอาหารและขนม
ขบเคี้ยวมากกว่าถึงสองเท่าเลยทีเดียว ซึ่งคาดว่าจะนาไปสู่ความอ้วนในที่สุด
ตอบคาถาม
1. เขียนประโยคทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงจากข่าวมา 2 ประโยค
ประโยคที่ 1 คือ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ชมโทรทัศน์ประเภทภาพยนตร์มีแนวโน้มทีจ่ ะทาให้อ้วนมากขึ้น
ประโยคที่ ๒ คือ ผลการวิจัยจากอเมริกาพบว่า ประเภทของรายการโทรทัศน์มีผลต่อการบริโภค
๒. เขียนประโยคทีเ่ ป็นความคิดเห็นจากข่าวมา 2 ประโยค
ประโยคที่ 1 คือ การดูโทรทัศน์เป็นหนึง่ ปัจจัยที่คนเราชอบ
ประโยคที่ ๒ คือ การดูโทรทัศน์ก็ถกู กล่าวโทษอาจเป็นสาเหตุทที่ าให้ “อ้วน”
แต่งประโยค
๑. แต่งประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงมา 2 ประโยค
ประโยคที่ 1 คือ แมวเป็นสัตว์บก มีสี่ขา เลี้ยงลูกด้วยนม ออกลูกเป็นตัว
การตรวจประโยค
ประโยคที่ ๒ คือ เสือเป็นสัตว์สี่ขา เลี้ยงลูกด้วยนม มีเคี้ยวแหลมคม
ที่นักเรียนแต่ง
๒. แต่งประโยคทีเ่ ป็นความคิดเห็นมา 2 ประโยค
ให้อยู่ในดุลยพินจิ
ประโยคที่ 1 คือ แมวเป็นสัตว์ที่น่ารัก
ของครู
ประโยคที่ ๒ คือ เสือมีนิสัยดุร้ายมากกว่าสิงโต

๗๖๘
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ ฟังและดู อย่างมี เหตุผล ต้องฟังและดูอย่างตั้งใจ จับ ใจความ
สังเกตและพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จึงจะสามารถพูดแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างมีเหตุผล
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๔. สาระการเรียนรู้
การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๖๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ งั และดูอย่างมีเหตุผล จํานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
10 1. ครูนํานักเรียนสนทนา
1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
ขั้นนํา
1. ขอบเขตเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่อง การแสดง
นาที ทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง พูด
- การพูดแสดง
ให้นักเรียนนึกถึงบุคคลที่พูดเก่ง ความคิดเห็นจากเรื่องต่าง ๆ
ความคิดเห็นจากเรื่อง
พูดจนเราเชื่อ ชื่นชอบ เช่น
เช่น จากการอ่าน การฟัง และ
ที่ฟังและดูอย่างมี
- ปัญญา นิรันดร์กุล
การดู
เหตุผล
- ซูโม่กิ๊ก (เกียรติ กิจเจริญ)
- สัญญา คุณากร
- ไตรภพ ลิมปพัทธ์
- เกลือวันเด้อ วาไรตี้
- พระมหาสมปอง
- พระพะยอมกัลยาโน
- หม่ํา เท่ง โหน่ง ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้

2. ครูตั้งคําถามชวนคิด ดังนี้ 2. นักเรียนแสดงความคิดเห็น - คําถาม
ครู : ทําไมคนพวกนี้พูดแล้วคน เกี่ยวกับการพูดทําไมคนพวกนี้ อยูใ่ นสื่อ PPT
พูดแล้วคนชอบฟัง คนเชื่อ
ชอบฟัง คนเชื่อ ชื่นชอบ
ชื่นชอบ

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

๗๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้
นักเรียน : วิธีการพูดทีท่ าให้ - คลิปวิดีโอเรื่อง - สังเกตมารยาท
คนชื่อถือเช่น พูดด้วยน้าเสียง มนุษย์ต่างดาว ในการฟังและ
สุภาพ ไพเราะ พูดมีเหตุผล
การดู
สนุก น่าสนใจ ไม่ติดขัดเป็นต้น
3. จากนั้นครูเปิดคลิปวิดีโอให้ 3. นักเรียนช่วยกันพูดแสดง
นักเรียนฟังและดู เรื่อง มนุษย์ ความคิดเห็น
ต่างดาว แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันพูดแสดงความคิดเห็น

2.

ขั้นสอน

4. ครูพูดแสดงความคิดเห็น 4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
สรุปท้ายแล้วเข้าสู่บทเรียน
20 1. ครูพาสนทนาเกี่ยวกับ
1. นักเรียนสนทนาร่วมกันกับ
นาที หลักการพูดแสดงความคิดเห็น ครู
ว่าเราจะมีวิธีการพูดแสดง
ความคิดเห็นกันอย่างไร
เพื่อให้มีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
2. ครูกาหนดให้นกั เรียน
อภิปรายความรู้ภายในกลุม่
เกี่ยวกับหลักการพูดแสดง
ความคิดเห็น

2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย - ใบความรู้ที่ 6
ความรู้จากการศึกษาใบความรู้
ที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๗๗๑
แนวการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้
3. ครูตั้งคาถามเพื่อให้นักเรียน 3. นักเรียนช่วยกันตอบ
- คาถาม
- สังเกตการตอบ
วิเคราะห์หลักการพูดแสดง
คาถามจากการศึกษาใบ
คาถามของ
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และ ความรู้ที่ 6 ได้ดังนี้
นักเรียน
ดูอย่างเหตุผล ดังนี้
ครู : การพูดแสดงความคิดเห็น นักเรียน : การพูดแสดง
คืออะไร
ความคิดเห็นเป็นการพูดชี้แจง
ถึงข้อเท็จจริงหลักการ เหตุผล
ข้อสันนิษฐาน ข้อวินิจฉัย
ข้อเสนอแนะ และการประเมิน
ค่าเกี่ยวกับเรื่องใดเรือ่ งหนึง่
4. จากนั้นครูถามต่อไปว่า
ครู : หลักการพูดแสดง
ความคิดเห็นมีอะไรบ้าง

4. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้
นักเรียน : หลักการพูดแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั
และดู เช่น ตั้งใจฟัง พูดตรง
ประเด็น มีมารยาทในการพูด
และการฟัง

5. จากนั้นครูให้นกั เรียน
ช่วยกันสรุปหลักการพูดแสดง
ความคิดเห็น

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
สรุปหลักการพูดแสดง
ความคิดเห็น

- คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๗๗๒
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แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
6. ครูเรียกให้ตัวแทนมาพูด 6. นักเรียนที่เป็นตัวแทนพูด
จุดประสงค์การเรียนรู้
นําเสนอหลักการพูดแสดง
สรุปให้ออกมาพูดนําเสนอสรุป
1. บอกหลักการพูด
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและ หลักการพูดแสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นจาก
ดูอย่างมีเหตุผล โดยการพูด
จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
สั้น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ เหตุผล หน้าชั้นเรียน
เหตุผลได้
ตรงกัน

สื่อการเรียนรู้

7. จากนั้นครูประเมินผลงาน
และพูดสรุปท้ายเพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันอีกครั้ง

7. นักเรียนฟังครูพูดสรุป
หลักการพูดแสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมี
เหตุผลอีกครั้ง

8. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับหลักการพูดแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและ
ดูอย่างมีเหตุผล

8. นักเรียนร่วมกันสนทนา
- สื่อ PPT
และฟังหลักการพูดแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีเหตุผล เพื่อขยาย
ความเข้าใจ

9. ครูยกตัวอย่างบุคคลที่พูด
แสดงความคิดเห็นได้อย่างมี
วาทศิลป์ในการพูด (ยังไม่ได้
เลือกบุคคล ต้องรอดูและ

9. นักเรียนดูตัวอย่างการพูด
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

- ตัวอย่างการพูด
แสดง
ความคิดเห็น

การประเมิน
การเรียนรู้
1. ประเมิน
การสรุปหลักการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๗๗๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ จากนั้นฝึกปฏิบัติภายในกลุ่ม
ก่อน)
ของตนเอง
10. ครูพูดเน้นย้าหลักการพูด 10. นักเรียนร่วมกันเน้นย้า
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ เรื่องหลักการพูดแสดงความ
ฟังและดูอย่างมีเหตุผลด้วยคา คิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
ประพันธ์ ที่ท่านสุนทรภู่ได้แต่ง อย่างมีเหตุผลอีกครั้งก่อนลง
ไว้ว่า ดังนี้
มือทากิจกรรม
“เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก
จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา
จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ”
11. ครูสรุปให้ฟังว่า ก่อนพูด
แสดงความคิดเห็นอะไรนั้น ควร
คิดวิเคราะห์ให้ดีและรอบคอบ
เพราะคาพูดสาคัญมาก ถ้าพูดดี
ก็จะมีผคู้ นเมตตา ถ้าพูดไม่ดีก็
จะมีคนชัง และควรมีมารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด

11. นักเรียนฟังครูพูดสรุป
จากคาประพันธ์ และการ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาทใน
การฟัง การดู และการพูด

สื่อการเรียนรู้

- คาประพันธ์
เรื่อง การคิดก่อน
พูด ของสุนทรภู่

การประเมิน
การเรียนรู้

๗๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
3. 2. พูดแสดง
ขั้นปฏิบัติ
10 8. ครูชี้แจงการทากิจกรรมการ 8. นักเรียนฟังครูชี้แจงการทา - สื่อ PPT
ความคิดเห็นจากเรื่อง
นาที พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ กิจกรรมและดูคลิปวิดีโอ
ฟังและดูอย่างมีเหตุผล จากนั้น เกี่ยวกับเรื่อง เกษตรแบบ
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุ
ครูเปิดคลิปวิดีโอการ์ตูนเรื่อง ผสมผสาน จากนั้นร่วมกัน
ผลได้
เกษตรแบบผสมผสาน ของ ร.9 ตอบคาถาม ดังนี้
3. มีมารยาทในการฟัง
และตั้งคาถาม ดังนี้
การดู และการพูด
นักเรียน : เห็นด้วย เพราะ......
ครู : นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ นักเรียน : ไม่เห็นด้วย เพราะ.....
กับการทาเกษตรแบบ
ผสมผสาน
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มเริม่ ทากิจกรรม
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า :
นักเรียนทากิจกรรมการพูด
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
ฟังและดูอย่างมีเหตุผล )

(นักเรียนทั้งต้นทางและปลาย - สื่อ PPT
ทางทากิจกรรมการพูดแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั
และดูอย่างมีเหตุผล)

9. ครูพานักเรียนสรุปกิจกรรม 9. นักเรียนสรุปกิจกรรม
การพูดแสดงความคิดเห็นจาก การพูดแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล เรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ประเมิน
การพูด
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๗๕

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
4.
ขั้นสรุป
5 1. ครูตั้งคาถามนักเรียนว่า
1. นักเรียนตอบคาถาม
นาที ครู : การพูดแสดงความคิดเห็น ตัวอย่างคาตอบอาจตอบได้
ที่ดีมีหลักการอย่างไรบ้าง
หลากหลาย
นักเรียน :
- กล่าวถึงความเดิม เหตุการณ์
หรือการกระทาของบุคคล
- ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในเรื่อง
ดังกล่าว และผลเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยยกตัวอย่าง บอก
เหตุผล ข้ออ้างอิง ข้อโต้แย้ง
ต่าง ๆ มาอ้างอิงคัดค้าน ถ้า
สามารถใช้เหตุผลทางหลักวิชา
มาประกอบ จะทาให้
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
- เสนอแนวปฏิบัติที่ดีกว่า เพื่อ
เป็นการสร้างสรรค์
- จบด้วยการกล่าวย้าความคิด
อย่างใดอย่างหนึง่ เช่น ฝาก
ความหวัง การเรียกร้อง
เชิญชวน

สื่อการเรียนรู้
- คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๗๗๖
ขั้นตอนการจัด เวลา
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูสรุปการพูดแสดง
2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ - สื่อ PPT
ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และ การพูดแสดงความคิดเห็นจาก
ดูอย่างมีเหตุผล ในสื่อ PPT
เรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล
อีกครั้ง เพือ่ เน้นย้าให้นักเรียน และนาความรู้จากสิง่ ที่เรียนไป
รู้จักคิดให้ดกี ่อนพูด วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เนื้อหาให้ถูกต้อง และมี
ให้ถูกต้องอย่างเหมาะสม ด้วย
มารยาทในการฟัง การดู และ การพูดแสดงความคิดเห็นอย่าง
การพูด
มีเหตุผล
3. จากนั้น ครูมอบหมายให้
3. นักเรียนนาใบงานที่ 6 ไป
นักเรียนไปทาการบ้านทบทวน ทาเป็นการบ้านทบทวน
ในใบงานที่ 6

- ใบงานที่ 6

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ ังและดูอย่างมีเหตุผล
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ ังและดูอย่างมีเหตุผล
3. สื่อ PPT เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ ังและดูอย่างมีเหตุผล
4. ตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั และดูอย่างมีเหตุผล
5. คาประพันธ์เรื่อง การพูด ของสุนทรภู่
6. คลิปวิดีโอเรื่อง มนุษย์ต่างดาว
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีฟ่ ังและดูอย่างมีเหตุผล
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
บอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็น - พิจารณาจาก
- คาถาม/ใบงาน
จากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล การตอบคาถามของ
นักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ
พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงั - ประเมินการพูด
- แบบประเมินการพูด
และดูอย่างมีเหตุผล
แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นจาก
จากเรื่องที่ฟังและดู เรื่องที่ฟงั และดูอย่างมี
อย่างมีเหตุผล
เหตุผล
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีมารยาทในการฟัง การดู และ
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การพูด
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- การสังเกตพฤติกรรม - แบบประเมินคาถาม
๒. ความสามารถในการคิด
การตอบคาถาม
- แบบประเมินการทางาน
กลุ่ม

777

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. การพูดแสดง - พูดแสดงความรู้
ความรู้และ
และความคิดเห็น
ความคิดเห็น
สัมพันธ์กบั เรื่องที่ฟัง
และดู
- แสดงเหตุผลและ
ยกตัวอย่างชัดเจน
- ใช้ภาษาถูกต้องกับ
เรื่องกาลเทศะและ
เหตุการณ์
- พูดฉะฉาน น้าเสียง
น่าฟัง
๒. การนาเสนอ พูดให้ข้อมูลถูกต้อง
ข้อมูล
สมบูรณ์ เตรียมตัว
พูดเป็นอย่างดี
๓. บุคลิกภาพ
ลีลาในการพูด

4. มารยาทใน
การพูด

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
ขาด ๑ องค์ ประกอบ ขาด ๒ องค์ประกอบ ขาด ๓ องค์ประกอบ

พูดให้ข้อมูล
ค่อนข้างสมบูรณ์
เตรียมตัวพูด
ค่อนข้างดี
แสดงออกอย่าง
มีการแสดงออก
เหมาะสม ใช้น้าเสียง อย่างเหมาะสมสม
ตรึงความสนใจของ ใช้น้าเสียงตรึง
ผู้ฟัง มีสมาธิ มั่นใจใน ความสนใจของ
การพูด
ผู้ฟังมีสมาธิและ
ค่อนข้างมั่นใจใน
การพูด
- แนะนาตนเองก่อน ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ
พูด
- มองหน้าและสบตา
ผู้ฟังอย่างทั่วถึง
- พูดให้ได้ยินอย่าง
ทั่วถึง ไม่ตะโกน
- พูดด้วยถ้อยคา
สุภาพชัดเจน

พูดให้ข้อมูลชัดเจน ไม่เตรียมการพูด
และเตรียมตัวพูดดี ขาดความพร้อม
พอสมควร
ในการพูด
มีการแสดงออก
การแสดงออก
อย่างเหมาะสม ใช้ ไม่เหมาะสม
น้าเสียงตรึงความ ไม่น่าสนใจ
สนใจได้พอสมควร

ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ

ปฏิบัติได้ ต่ากว่า
๒ ข้อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
หมายเหตุ ค่าน้าหนักข้อละ 5 คะแนน (คะแนนรวม 80 หาร 4 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 6 เรือ่ ง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดูอย่างมีเหตุผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เป็นการกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริง หลักการ
และ เหตุผล ข้อสันนิษฐาน ข้อวินิจฉัย ข้อเสนอแนะ และการประเมินค่าเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โอกาสที่เราจะแสดงความคิดเห็นจึงอาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา อาจต้องพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมไทย การเรียนการศึกษา วัฒนธรรมในสังคม เป็นต้น
ดังนั้น การพูดแสดงความคิดเห็น จากเรื่องที่ฟัง และดู ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนพู ด และพูด
อย่ างมี เ หตุ ผ ล เพื่ อ ไม่ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง กั บ ผู้ อื่ น เพราะในเรื่ อ งเดี ย วกั น แต่ ล ะคนอาจมี มุ ม มองและ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้
หลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
๑. กล่าวถึงความเดิม เหตุการณ์ หรือการกระทาของบุคคล
๒. ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่าว และผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น โดยยกตัวอย่าง ยกเหตุผล ข้อ
อ้างอิง ข้อโต้แย้งต่าง ๆ มาอ้างอิงคัดค้าน ถ้าสามารถใช้เหตุผลทางหลัก วิชามาประกอบจะท าให้น่าเชื่อถือ
ยิ่งขึ้น
๓. เสนอแนวปฏิบัติที่ดีกว่า เพื่อเป็นการสร้างสรรค์
๔. จบด้วยการกล่าวย้าความคิด อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ฝากความหวัง การเรียกร้อง เชิญชวน
การมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี
การตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ ฟังและดู จะท าให้เราสรุปใจความของเรื่องได้
สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น รวมทั้งได้รับรู้หรือข้อคิดที่นาไปเป็ นประโยชน์
จากเรื่องที่ดูหรือฟังนั้น
แนวทางการตั้งคาถามเชิงเหตุผลเพื่อประกอบการพูด
๑. สาระสาคัญของเรื่องคืออะไร
๒. เรื่องนี้มีจุดประสงคือย่างไร
๓. ข้อเท็จจริงคืออะไร และข้อคิดเห็นคืออะไร
๔. มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
๕. ข้อคิดหรือความรู้ที่จะนาไปใช้ประโยชน์คืออะไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ข้อคานึงในการพูดแสดงความคิดเห็นมีดังนี้
๑. คิดให้ดีก่อนพูด
๒. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี
๓. มีเหตุผลโดยยกตัวอย่างประกอบการพูดให้เห็นจริง
๔. เรียงลาดับการพูดให้ต่อเนื่อง ไม่พูดวกวน
๕. เนื้อหาทีจ่ ะพูดเป็นเชิงสร้างสรรค์
๖. หลีกเลี่ยงการพูดเรื่องส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่น
การใช้ภาษาในการพูดแสดงความคิดเห็น
๑. ใช้ถ้อยคาให้กะทัดรัดมีความหมายชัดเจน เรียงเนื้อความตามลาดับไม่สับสน
๒. ใช้ถ้อยคาภาษาที่เป็นลักษณะเฉพาะของการแสดงความคิดเห็น เช่น การใช้คาสรรพนามบุรุษที่ ๑
ประกอบกับคากริยาหรือกลุ่มคากริยา ที่ระบุว่าเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นต้นว่า ดิฉันเห็นว่า ผมคิดว่า
ดิฉันเข้าใจว่า ผมใคร่ขอสรุปว่า ที่ประชุมมีมติว่า เราจึงขอเสนอแนะว่า หรือพวกเรามี ความเห็นร่วมกันว่า
๓. ใช้ถ้อยคาหรือกลุ่มคาเพื่อบ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นอันได้แก่คาว่า อาจ อาจจะ คง
คงจะ น่า น่าจะ ทั้ง ควร เป็นต้น
๔. ใช้ถ้อยคาเชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรมจริยธรรม และคุณธรรมไม่ประชดประชัน ไม่พูด
ก้าวร้าวเสียดสี ไม่พูดแบบขวานผ่าซาก หรือมีเจตนาไม่ดี
๕. มีมารยาทในการพู ด ไม่ใช้คารุนแรง เช่น คาสบถ คาด่า คาหยาบ มีกิริยาวาจาที่สุภาพ น้าเสียง
นุ่มนวล และต้องรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดี
๑. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี
๒. สนใจต่อปัญหา หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
๓. เป็ น ผู้ มี เ หตุ ผ ลสามารถใช้ดุ ล พิ นิ จ หรือ ใช้ ปั ญ ญาพิ จ ารณาเรื่ อ งต่ าง ๆ ด้ วยความเป็ น กลาง
ปราศจากอคติ ไม่ใช้อารมณ์ ไม่เดา ไม่คาดคะเน
๔. เป็นผู้มีความกล้าสามารถแสดงออกถึงความคิดที่มีอยู่ในตนเองให้ผู้อื่นทราบ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 6 เรื่อง สรุปหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง

ให้นักเรียนสรุปความรูเ้ กี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
เป็นแผนภาพความคิด พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

การบ้าน

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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แนวคาตอบใบงานที่ 6 เรื่อง สรุปหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนสรุปความรูเ้ กี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
เป็นแผนภาพความคิด พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
แนวคาตอบ การตรวจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน

การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู
ควรพิ จ ารณาอย่างรอบคอบก่ อ นพู ดและ
พูดอย่างมี เหตุผ ล เพื่ อ ไม่ ให้เกิ ดความขัดแย้ ง
กับผู้อื่น เพราะในเรื่องเดียวกันแต่ละคนอาจมี
มุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้

หลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
และดูอย่างมีเหตุผล
กล่ า วถึ ง ความเดิ ม โดยการยกตั ว อย่ า ง
เหตุ ผ ล และข้ อ โต้ แ ย้ ง ต่ า ง ๆ ม าคั ด ค้ า น
พร้ อ มทั้ ง เสนอแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ก ว่ า เพื่ อ เป็ น
การสร้างสรรค์ จบด้วยการพูดที่สุภาพ
๔. จบด้ว ย
การกล่ า วย้ าความคิ ด อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
เช่น ฝากความหวัง การเรียกร้อง เชิญชวน

การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

การใช้ภาษาในการพูดแสดงความคิดเห็น
ใช้ถ้อยคาสุภาพ ไม่กระทบกระทั่งผู้อื่น
มีความหมายชัดเจน ไม่สับสนไปมา ใช้ภาษา
ที่ส ร้างสรรค์ ไม่ พูดด้วยคาหยาบคาย หรือ
ด่าทอผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย

ลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดี
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เป็น
อย่างดี สนใจต่อปัญหาหรือเหตุการณ์
มีเหตุผลสามารถใช้ดุลพินิจ หรือใช้ปัญญา
พิจ ารณาเรื่องต่าง ๆ ด้วยความเป็นกลาง
ปราศจากอคติ ไม่ใช้อารมณ์ ไม่เดา
๔. เป็น
ผู้มีความกล้าสามารถแสดงออกถึงความคิด
ที่มีอยู่ในตนเองให้ผู้อื่นทรา

๗๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ต้องตั้งใจอ่านให้เข้าใจ จับใจความสาคัญของเรื่อง
ให้ได้ จึงจะแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องตรงประเด็น และนาความรู้หรือข้อคิดไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
จริงอย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาข้อคิดไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๔. สาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๗๘๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อา่ น จํานวน 1 ชัว่ โมง
ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนกาจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
1.

ขอบเขตเนื้อหา
- การวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน

ขั้นนํา

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลา
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
5 1. ครูนํานักเรียนสนทนาทบทวน 1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
นาที เกี่ยวกับเรื่อง การวิเคราะห์และ เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแสดง
แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ความคิดเห็นจากเรื่องต่าง ๆ
ต่าง ๆ เช่น จากการอ่าน การฟัง เช่น ข่าว บทสนทนา บทความ
และการดู
นิทาน เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้

2. ครูตั้งคําถามชวนคิดเพื่อ
ทบทวนและตรวจสอบความรู้
เดิมของนักเรียน ดังนี้
ครู : การวิเคราะห์คืออะไร
ครู : การแสดงความคิดเห็นคือ
อะไร

2. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม - คําถามอยู่ใน
สือ่ PPT
ดังนี้

3. จากนั้นครูนําข้อความเรื่อง
ความดีมาให้นักเรียนอ่านและ

3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นจาก

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกต
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

นักเรียน : การวิเคราะห์ คือ
การเข้าใจและสามารถแยกแยะ
องค์ประกอบของเรื่องที่อ่านได้
ส่วนการแสดงความคิดเห็นคือ
การแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
- ข้อความสั้น ๆ
เรื่อง ความดี

- สังเกต
การแสดง

๗๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนกาจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

2.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์และแสดง
ข้อความเรื่อง ความดี
ความคิดเห็น

4. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
สรุปท้ายแล้วเข้าสู่บทเรียน
25 1. ครูพานักเรียนร่วมกันสร้าง
นาที องค์ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและ
ให้นักเรียนช่วยกันสรุปใน
ประเด็น ดังต่อไปนี้
- การเตรียมการก่อนอ่าน
ระหว่างอ่าน และหลังการอ่าน
- วิธีการอ่านให้เข้าใจเนื้อหา
ทั้งหมด
- การอ่านวิเคราะห์เรือ่ งราว
ต่าง ๆ
- การแยกแยะส่วนประกอบ
ของเนื้อหา เช่น ข้อเท็จจริง
ความคิดเห็น
- การแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
ความคิดเห็น

4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนสนทนาแสดง
- คาถาม
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นกับครู

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนกาจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการ
วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่านได้

2. วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่านได้

๗๘๙
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูให้นักเรียนอภิปราย
2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ความรู้จากการศึกษาใบความรู้
วิเคราะห์และแสดง
ที่ 7
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบความรู้ที่ 7

3. ครูตั้งคาถามเพื่อให้นักเรียน
วิเคราะห์หลักการอ่านวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
ครู : การวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นที่ดีมหี ลักการ
อย่างไรบ้าง

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน - คาถาม
ตอบคาถาม ดังนี้
นักเรียน : หลักการง่าย ๆ คือ
เราต้องเข้าใจเรื่องที่อ่านนั้นเป็น
อย่างดี และแยกแยะ
องค์ประกอบของเรื่องให้
ถูกต้อง

4. จากนั้นครูสรุปหลักการ
เพิ่มเติมเพือ่ สร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน

4. นักเรียนฟังครูสรุปหลักการ
เพิ่มเติมเพือ่ สร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน

5. ครูยกตัวอย่างการวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่าน โดยการนาเรื่อง
คาสอนของพ่อ มาให้นักเรียน

5. นักเรียนอ่านเรือ่ ง คาสอน
ของพ่อ จากนั้นร่วมกัน
วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่

- สื่อ PPT
เรื่อง คาสอน
ของพ่อ

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน
1. ประเมิน
การสรุป
หลักการ

๗๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนกาจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

3.

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
อ่านจากนั้นร่วมกันวิเคราะห์
อ่านในประเด็นต่อไปนี้
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ - ชื่อเรื่อง/ความหมาย
เรื่องที่อ่าน ในประเด็นต่อไปนี้
- เนื้อหา/แนวคิด
- ชื่อเรื่อง/ความหมาย
- ข้อคิดและการนาไปใช้ใน
- เนื้อหา/แนวคิด
ชีวิตจริง
- ข้อคิดและการนาไปใช้
- วิเคราะห์และแสดง
ในชีวิตจริง
ความคิดเห็นได้อย่างไร
- วิเคราะห์และแสดง
บ้าง
ความคิดเห็นได้อย่างไรบ้าง

6. ครูพูดสรุปท้ายเพื่อสรุป
ความเข้าใจ
15 7. จากนั้นครูให้นกั เรียนแต่ละ
นาที กลุ่มเริม่ ทาใบงานที่ 7
การวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
พร้อมกัน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 7
การวิเคราะห์และแสดง

สื่อการเรียนรู้

6. นักเรียนทาความเข้าใจกับ
ครู
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทา - ใบงานที่ 7
ใบงานที่ 7 การวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่ ง
ที่อ่านพร้อมกัน
(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ทาใบงานที่ 7 พร้อมกัน)

- สื่อ PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ประเมิน
การวิเคราะห์
และแสดง
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนกาจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

4.

3. นําข้อคิดไปใช้ใน
การดําเนินชีวิต

ขั้นสรุป

๗๙๑
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน)

8. ครูเฉลยใบงาน ตรวจใบงาน
จากนั้นพานักเรียนสรุปการทํา
กิจกรรมร่วมกัน
5 1. ครูสรุปความรู้เรื่อง
นาที การอ่านวิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านด้วย
คําประพันธ์ ดังนี้
จะวิเคราะห์เรือ่ งใดให้ถูกต้อง
เราควรมีมุมมองที่สร้างสรรค์
มีเหตุผลมีความรู้ควบคู่กัน
พูดเขียนนั้นจะวิเคราะห์ได้เหมาะความ

หรือบทประพันธ์บทนี้ก็ได้
จะวิเคราะห์เรื่องใดให้ถูกต้อง
เราจักต้องอ่านเข้าใจให้ถ่องแท้
จับประเด็นวิเคราะห์ไม่ผันแปร
มีเชิงชั้นวรรณศิลป์ถ้อยวาจา

8. นักเรียนนําเสนองานตนเอง
และตรวจใบงานไปพร้อม ๆ
กัน
1. นักเรียนร่วมกันอ่านคํา
ประพันธ์ เรื่อง การวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็น และ
สรุปความรู้ด้วยกัน

สื่อการเรียนรู้

- คําประพันธ์
เรื่อง การวิเคราะห์
และแสดง
ความคิดเห็น

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกต
การตอบคําถาม
ของนักเรียน
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

๗๙๒
ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนกาจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. นักเรียนรับทราบและไป
2. ครูให้นกั เรียนอ่านเรื่องที่
สนใจคนละ ๑ เรื่อง แล้วมาพูด อ่านเรื่องที่สนใจ 1 เรื่อง และ
มาแสดงความคิดเห็นให้ครูฟงั
แสดงความคิดเห็นกับครูใน
ชั่วโมงว่างหรือช่วงไหนก็ได้ที่ว่าง ในชั่วโมงว่าง
หรือช่วงพักกลางวันและตอน
เย็นช่วงรอผู้ปกครองมารับ

สื่อการเรียนรู้
- สื่อ PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
2. ใบงานที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
3. สื่อ PPT เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
4. คาประพันธ์เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
5. ข้อความสั้น ๆ เรื่อง คาสอนของพ่อ
6. ข้อความสั้น ๆ เรื่อง ความดี
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการวิเคราะห์และ
- พิจารณาจากการตอบ
- คาถาม/ใบงาน
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่
คาถามของนักเรียน
อ่าน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- วิเคราะห์และแสดงความ
- ตรวจใบงานที่ 7
- แบบประเมิน
คิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
เรื่อง การวิเคราะห์และ
การวิเคราะห์และแสดง
แสดงความคิดเห็นจาก
ความคิดเห็นจากเรื่องที่
เรื่องที่อ่าน
อ่าน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- ใฝ่เรียนรู้และมุง่ มั่นในการ
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
ทางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมิน
2. มุ่งมั่นในการทางาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน - แบบประเมิน
2. ความสามารถในการคิด
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน
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เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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เกณฑ์ประเมิน : การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
1. การวิเคราะห์ - วิเคราะห์เรือ่ งทีอ่ ่าน ขาด ๑ องค์ประกอบ ขาด ๒ องค์ประกอบ
เรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง
- แยกแยะ
องค์ประกอบของเรื่อง
ที่อ่านได้ถูกต้อง
- วิเคราะห์ตรงประเด็น
2. การแสดง
- แสดงความรู้
ขาด ๑ องค์ประกอบ ขาด ๒ องค์ประกอบ
ความคิดเห็น
และความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน สัมพันธ์กบั เรื่องที่ฟัง
และดู
- แสดงเหตุผลและ
ยกตัวอย่างชัดเจน
- ใช้ภาษาถูกต้องกับ
เรื่องกาลเทศะและ
เหตุการณ์
3. บอกข้อคิดได้ บอกข้อคิดจากเรือ่ งได้ บอกข้อคิดจากเรือ่ ง บอกข้อคิดจาก
ถูกต้อง ตรงประเด็น ได้เป็นส่วนใหญ่
เรื่องได้เป็นบาง
ส่วน

๑ (ปรับปรุง)
ขาด ๓ องค์ประกอบ

ขาด ๓ องค์ประกอบ

บอกข้อคิดจาก
เรื่องไม่ได้เลย

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 60 คะแนน หาร 3 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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แบบประเมินการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องทีก่ าหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ใบความรู้ที่ 7 เรือ่ ง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การอ่านในใจ เป็นการอ่านจับใจความสาคัญของเรื่อง ผู้อ่านต้องเตรียมตัวในการอ่าน ดังนี้
๑. ขั้นเตรียมการอ่าน เป็นขั้นที่สาคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่อง ผู้อ่านควร
๑.๑ อ่านชื่อเรื่อง สังเกตภาพ (หากมีภาพประกอบ) อ่านบทนาเรื่องเพื่อรู้ที่มาของเรื่อง
และทบทวนตนองว่ามีความรู้เดิมในเรื่องที่อ่านอย่างไร
๑.๒ อ่านคายากในเรื่อง เพื่อทาความเข้าใจความหมาย รู้ความหมายคายากนั้น ๆ
๑.๓ ตั้งจุดประสงค์การอ่านและแนวการอ่าน ว่า อ่านเพื่อความบันเทิง อ่านเพื่ อหา
ความรู้ อ่านเพื่อวิเคราะห์เรื่อง อ่านเพื่อสรุปความ อ่านเพื่อพูด/เขียนแสดงความคิดเห็น
๒. ขั้นอ่านในใจ มีขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ อ่านส ารวจและตั้งคาถาม เป็นการอ่านเร็วแล้วตั้งคาถาม “ใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร”
๒.๒ อ่านเรื่องอีกครั้งเพื่อจับประเด็นสาคัญ หารายละเอียดของเรื่อง หาเหตุและผลของ
เหตุการณ์ ลาดับเรื่องราว แล้วตอบคาถามอีกครั้ง
๒.๓ ตอบคาถามและทบทวนคาตอบจากเรื่องที่อ่าน
๓. ขั้นกิจกรรมหลังการอ่าน
๓.๑ อ่านเรื่องซ้าอีกครั้ง
๓.๒ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและอภิปรายแนวทางการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๓.๓ เขียนวิเคราะห์และเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
การวิเคราะห์และเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
๑. การวิเคราะห์เรื่อง โดยพิจารณาจาก
๑.๑ ผู้เขียนเรื่องมีจุดประสงค์ในการเขียนอย่างไร
๑.๒ เนื้อเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีความเป็นเหตุเป็นผลเหมาะสมหรือไม่
๑.๓ เนื้อเรื่องมีคุณค่าต่อผู้อ่านหรือต่อส่วนรวมหรือไม่ มีข้อคิดอะไรบ้าง
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๒. ควรยกร่างการเขียนแสดงความคิดเห็นก่อนเสมอ
๓. การเขียนแสดงความคิดเห็น จะต้องกล่าวถึงข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงกล่ าวถึงความคิดเห็น
สนับสนุนหรือคัดค้าน โดยมีเหตุผลประกอบ
๔. ผู้เขียนต้องมีมารยาทในการเขียน ไม่ใช้ถ้อยคารุนแรง
๕. ผู้เขียนควรอ่านและแก้ไขปรับปรุงข้อเขียนของตนเอง รวมทั้งการตรวจตัวสะกดการันต์
และถ้อยคาสานวน
ตัวอย่าง การวิเคราะห์และเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ปัจจุบันประเทศชาติมีปัญ หาต่าง ๆ มากมาย หลายปัญ หาเกิดจากคนขาดระเบียบ
วินัย เช่น การทิ้งขยะไม่เลือกที่ ทาให้บ้านเมืองสกปรก ไม่เคารพกฎจราจร ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
และการจราจรติดขัด ทาให้เสียเวลา เสี ยทรัพย์สิน แม้ว่าจะมีการติดคาขวัญไว้ตามที่ต่าง ๆ เป็น
เครื่องเตือนสติ เช่น “ทิ้งขยะถูกที่เป็นศรีแก่บ้านเมือง” ก็ไม่เป็นผล ทั้งนี้เพราะคนในสังคมขาด
ระเบียบวินัยนั่นเอง
การมีวินัยในตนเองจะต้องสร้างตั้งแต่ยังเด็ก โดยการอบรมสั่งสอนทั้งที่บ้านและโรงเรียน
ให้เด็กเห็นความสาคัญของการมีระเบียบวินัย ระเบียบวินัยที่ควรสร้างเสริมได้แก่ การประหยัด
การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง การรู้จักรักษาความสะอาด
(ข้อความที่เป็นตัวดา คือ ใจความสาคัญของย่อหน้า)
เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีอ่ ่าน
จากข้อความข้างต้น ผู้เขียนต้องการเขียนถึงคนขาดระเบียบวินัยทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
และเสนอแนะให้สร้างวินัยแก่เด็กทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ซึ่งหากเด็กทุกคนได้ฝึกปฏิบัติในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ การประหยัด การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการรักษาความสะอาด
จนเป็นนิสัยย่อมช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ลดลงได้อย่างแน่นอน
กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๓๘ . หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๒.
กรุงเพทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ใบงานที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง แล้ววิเคราะห์และเขียนแสดงความคิดเห็น จากเรื่องที่อ่าน
เรื่อง ความรับผิดชอบในการทางาน
ความรับผิดชอบในการทางานเป็นคุณธรรมที่จะสร้างผลสาเร็จของงาน หากใครไม่มีคุณธรรมข้อ
นี้ก็ จะทางานไม่ สาเร็จ ผู้ที่มี ความรับผิดชอบในการทางานจะต้องมีลักษณะดังนี้คือ เอาใจใส่ต่องาน
มุ่งมั่นที่จะทางานให้เป็นผลสาเร็จ รู้จักวางแผนการทางาน ขยัน อดทน ไม่ท้อถอยต่อความยากลาบาก
และอุปสรรคต่าง ๆ ค้นหาวิธีการทางานด้วยสติปัญญาให้งานสาเร็จอย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อการทางานต้องรู้จักอบรมบ่มนิสัยตนเอง หัดทางานง่าย ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ ยากขึ้น
มีจิตใจมุ่งมั่นต่อ การทางานให้เสร็จ เอาใจใส่ดูแล ไม่ละทิ้งงานกลางคัน หากอบรมบ่มนิสัยตัวเองเช่นนี้
ก็จะเกิดความรับผิดชอบในงานขึ้นเอง
1. ใจความสาคัญ คือ .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. เขียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ดงั นี้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเรื่อง แล้ววิเคราะห์และเขียนแสดงความคิดเห็น จากเรื่องที่อ่าน
เรื่อง ความรับผิดชอบในการทางาน
ความรับผิดชอบในการทางานเป็นคุณธรรมที่จะสร้างผลสาเร็จของงาน หากใครไม่มีคุณธรรมข้อ
นี้ก็ จะทางานไม่ สาเร็จ ผู้ที่มี ความรับผิดชอบในการทางานจะต้องมีลักษณะดังนี้คือ เอาใจใส่ต่องาน
มุ่งมั่นที่จะทางานให้เป็นผลสาเร็จ รู้จักวางแผนการทางาน ขยัน อดทน ไม่ท้อถอยต่อความยากลาบาก
และอุปสรรคต่าง ๆ ค้นหาวิธีการทางานด้วยสติปัญญาให้งานสาเร็จอย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อการทางานต้องรู้จักอบรมบ่มนิสัยตนเอง หัดทางานง่าย ๆ ก่อนแล้วค่อย ๆ ยากขึ้น
มีจิตใจมุ่งมั่นต่อ การทางานให้เสร็จ เอาใจใส่ดูแล ไม่ละทิ้งงานกลางคัน หากอบรมบ่มนิสัยตัวเองเช่นนี้ก็
จะเกิดความรับผิดชอบในงานขึ้นเอง
1. ใจความสาคัญ คือ ความรับผิดชอบในการทางานเป็นคุณธรรมทีจ่ ะสร้างผลสาเร็จของงาน งานจะสาเร็จ
ได้นั้นต้องมีการวางแผน อดทน และขยันทางานด้วยความมุ่งมั่น
๒. เขียนแสดงความคิดเห็นจากเรือ่ งทีอ่ ่าน
จากข้อความข้างต้น วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นได้ว่า ผู้เขียนกล่าวถึงความรับผิดชอบ ซึ่ง
เป็ นคุณ ธรรมที่ ท าให้เราประสบความส าเร็จ ในการท างาน ในความคิดเห็นของผู้อ่านผู้ที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จในการทางานจะต้องเป็นคนเอาใจใส่ต่องาน มุ่งมั่นทางาน รู้จักการวางแผน ขยัน อดทน
ไม่ท้ อถอยต่อความยากล าบากและอุปสรรคเราทุกคนควรฝึกตัวเองให้มีความรับผิดชอบ และทางาน
อย่างเป็นผู้มีสติปัญญา เพียงเท่านี้ก็จะทาให้ประสบความสาเร็จในการทางาน
๓. การนาข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริง (อยู่ในดุลพินจิ ของครูผสู้ อน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๘๐๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและอธิบายแสดงขั้นตอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน ต้องทาความเข้าใจให้ชัดเจนจึงจะ
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและอธิบายแสดงขั้นตอนได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
อ่านแผนภาพงานเขียนแล้วเขียนคาแนะนาและอธิบายแสดงขั้นตอนได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ใฝ่เรียนรู้ในการอ่านงานเขียนคาแนะนาและอธิบายแสดงขั้นตอน
๔. สาระการเรียนรู้
การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและอธิบายแสดงขั้นตอน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๐๒

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทคําแนะนําและอธิบายแสดงขัน้ ตอน จํานวน 1 ชั่วโมง

ลําดับ
ที่
1.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
- การอ่านงานเขียน
ประเภทคําแนะนําและ
อธิบายแสดงขั้นตอน

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้ ที่ใช้
1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
5 ๑. ครูเริ่มต้นสนทนากับ
ขั้นนํา
นาที นักเรียนว่า ได้ช่วยพ่อแม่
เกี่ยวกับการช่วยพ่อแม่
ทําอาหารอะไรบ้าง แล้วโยง ทําอาหารต่าง ๆ แล้วตอบ
เข้าสู่คําถาม
คําถาม
- ใครตําน้ําพริกกะปิเป็นบ้าง
(สอดคล้องกับใบความรู้ที่ ๘)
แล้วให้ดูภาพว่า ใช่แบบนี้
หรือไม่
2. ครูตั้งคําถามชวนคิด ดังนี้
ครู : ภาพที่ดูข้างต้นเกี่ยวกับ
อะไร
ครู : นักเรียนเข้าใจวิธีการทํา
น้ําพริกหรือไม่ อย่างไร

2. นักเรียนร่วมกันตอบคําถาม
ดังนี้
นักเรียน : ตอบคําถามจาก
ความเข้าใจของนักเรียน

3. ครูถามต่อไปว่า
3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ครู : ใครทําน้ําพริกเป็นบ้าง และแสดงความคิดเห็น
ออกมาอธิบายวิธีการทําน้ําพริก

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- คําถามอยู่ใน
สื่อ PPT

- สังเกต
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

- คําถามอยู่ใน
สื่อ PPT

- สังเกต
การแสดง
ความคิดเห็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลําดับ
ที่

2.

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์การเรียนรู้

๘๐๓

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
กะปิให้เพื่อน ๆ ฟังหน่อย

4. จากนั้นครูพูดแสดง
ความคิดเห็นสรุปท้ายแล้วเข้า
สู่บทเรียน
25 1. ครูพานักเรียนร่วมกัน
นาที สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การอ่านงานเขียนประเภท
คําแนะนําและอธิบายแสดง
ขั้นตอนและให้นักเรียนช่วยกัน
สรุปในประเด็น ดังต่อไปนี้
- การอ่านงานเขียนหมายถึง
อะไร
- งานเขียนประเภท
คําแนะนําคืออะไร
- งานเขียนประเภท
ขั้นตอนคืออะไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียนพร้อม
กัน
1. นักเรียนสนทนาแสดง
- คําถาม
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นกับครู

- สังเกต
การตอบคําถาม
ของนักเรียน

2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
- ใบความรูท้ ี่ 8 - สังเกต
2. ครูให้นกั เรียนอภิปราย
การตอบคําถาม
ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน ความรู้จากการศึกษาใบความรู้ที่
ของนักเรียน
งานเขียนประเภทคําแนะนํา 8
และอธิบายแสดงขั้นตอน

๘๐๔
ลําดับ
ที่

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
การประเมิน
ขอบเขตเนื้อหา/
สื่อการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้ ที่ใช้
การเรียนรู้
1. ประเมิน
จุดประสงค์การเรียนรู้
3. ครูตั้งคําถามเพื่อให้นักเรียน 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน - คําถาม
วิเคราะห์หลักการอ่านงาน ตอบคําถาม ดังนี้
1. บอกหลักการการอ่าน
การสรุปหลักการ
เขียนประเภทคําแนะนําและ นักเรียน : อาจตอบได้หลาย
งานเขียนประเภท
อธิบายแสดงขั้นตอนคิดเห็น คําตอบจากการศึกษาใบความรู้
คําแนะนําและอธิบาย
จากเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
แสดงขั้นตอนได้
ที่ 8
ครู : การอ่านงานเขียน
ประเภทคําแนะนําและ
อธิบายแสดงขั้นตอนมี
หลักการอย่างไร
4. จากนั้นครูสรุปหลักการ 4. นักเรียนฟังครูสรุปหลักการ
เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจ เพิม่ เติมเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ที่ตรงกัน
ตรงกัน
5. ครูยกตัวอย่างงานเขียน 2
ประเภทมาให้นักเรียนดูและ
อ่าน ดังนี้
- งานเขียนประเภทคําแนะนํา
เรื่อง การเลือกซื้อเสื้อผ้า
- งานเขียนประเภท
คําอธิบายแสดงขั้นตอนเรื่อง
การทําข้าวผัดไข่

5. นักเรียนอ่านงานเขียน 2
ประเภทมาให้นักเรียนดูและ
อ่าน ดังนี้
- งานเขียนประเภทคําแนะนํา
เรื่อง การเลือกซื้อเสื้อผ้า
- งานเขียนประเภทคําอธิบาย
แสดงขั้นตอนเรื่อง การทําข้าว
ผัดไข่

- สื่อ PPT
- งานเขียน
ประเภท
คําแนะนํา
เรื่อง การเลือก
ซื้อเสื้อผ้า
- งานเขียน
ประเภท

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลําดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์การเรียนรู้

3.

2. อ่านแผนภาพงานเขียน
แล้วเขียนคําแนะนําและ
อธิบายแสดงขั้นตอนได้
3. ใฝ่เรียนรู้ในการอ่าน
งานเขียนคําแนะนําและ
อธิบายแสดงขั้นตอน

๘๐๕

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
คําอธิบายแสดง
6. ครูพานักเรียนสังเกตงาน 6. นักเรียนสังเกตงานเขียน
เขียน และแสดงความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขั้นตอนเรื่อง
การทําข้าวผัดไข่
เกี่ยวกับงานเขียนทั้ง 2
งานเขียนทั้ง 2 ประเภท
ประเภท จากนัน้ ให้นักเรียน จากนั้นให้ส่งตัวแทนของกลุ่ม
ช่วยกันออกมาพูดสรุปหน้า ออกมาพูดสรุปหน้าชั้นเรียน
ชั้นเรียน

15 7. จากนั้นครูให้นักเรียนแต่
นาที ละกลุม่ เริ่มทําใบงานที่ 8
เขียนคําแนะนําหรือ
คําอธิบายแสดงขั้นตอนจาก
แผนภาพโครงเรื่อง
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
ว่า : นักเรียนทําใบงานที่ 8
เขียนคําแนะนําหรือ
คําอธิบายแสดงขั้นตอนจาก
แผนภาพโครงเรื่อง)
8. ครูเฉลยใบงาน ตรวจใบ
งานที่ 8 จากนัน้ พานักเรียน
สรุปการทํากิจกรรม

- ใบงานที่ 8
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทํา
ใบงานที่ 8 เขียนคําแนะนําหรือ
คําอธิบายแสดงขั้นตอนจาก
แผนภาพโครงเรื่อง
(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง - สื่อ PPT
ทําใบงานที่ 8 พร้อมกัน)

8. นักเรียนนําเสนองานตนเอง
และตรวจใบงานไปพร้อม ๆ กัน

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ประเมิน
การอ่านงาน
เขียน
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

๘๐๖
ลาดับ
ที่
4.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/
จุดประสงค์การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
การประเมิน
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้ ที่ใช้
การเรียนรู้
ขั้นสรุป
5 1. ครูสรุปความรูเ้ รื่อง
2. นักเรียนส่งตัวแทนออกมา - สื่อ PPT
- สังเกต
นาที การอ่านงานเขียนประเภท พูดสรุปความรูเ้ รื่อง การอ่าน
การตอบคาถาม
คาแนะนาและอธิบายแสดง งานเขียนประเภทคาแนะนา
ของนักเรียน
ขั้นตอน ว่าเป็นการอ่านเพื่อ และอธิบายแสดงขั้นตอน
ค้นคว้าข้อมูลความรู้ หรือวิธี จากนั้นให้เพื่อน ๆ ในห้องเรียน
นาไปใช้ ต้องอ่านอย่าง
ช่วยกันตรวจสอบการสรุป
ละเอียดให้ได้ความครบถ้วน ความรู้ของเพือ่ น และช่วยกัน
จะทาให้ปฏิบัติตามได้
สรุปความรู้ สร้างองค์ความรู้
ถูกต้อง เช่น คาแนะนาการใช้ ร่วมกัน
พจนานุกรม การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ข้อแนะนา คาเตือน
บนฉลากยา คู่มอื และเอกสาร
ของโรงเรียน ข่าวสารทาง
ราชการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและอธิบายแสดงขั้นตอน
2. ใบงานที่ 8 เรื่อง การเขียนคาแนะนาหรือคาอธิบายแสดงขั้นตอนจากการอ่านแผนภาพโครงเรื่อง
3. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและอธิบายแสดงขั้นตอน
4. ตัวอย่างงานเขียนประเภทคาแนะนาและอธิบายแสดงขั้นตอน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 8 เรื่อง การเขียนคาแนะนาหรือคาอธิบายแสดงขั้นตอนจากการอ่านแผนภาพโครงเรื่อง
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการการอ่านงานเขียน - พิจารณาจากการตอบ - คาถาม/ใบงาน
ร้อยละ ๖๐
ประเภทคาแนะนาและอธิบาย
คาถามของนักเรียน
ขึ้นไป
แสดงขั้นตอน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- อ่านแผนภาพงานเขียนแล้ว
- ตรวจใบงานที่ 8
- แบบประเมินการอ่าน ร้อยละ ๖๐
เขียนคาแนะนาและอธิบายแสดง เรื่อง การเขียนคาแนะนา งานเขียนประเภท
ขึ้นไป
ขั้นตอน
หรือคาอธิบายแสดง
คาแนะนาแลคาอธิบาย
ขั้นตอนจากการอ่าน
ขั้นตอนแล้วเขียนสรุปได้
แผนภาพโครงเรื่อง
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- ใฝ่เรียนรู้ในการอ่านงานเขียน
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
คาแนะนาและอธิบายแสดง
นักเรียน
ขึ้นไป
ขั้นตอน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
อันพึงประสงค์
ผ่าน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมิน
ระดับคุณภาพ
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของ
ผ่าน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ผู้เรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและคาอธิบายขั้นตอนแล้วเขียนสรุปได้

ประเด็น
การประเมิน
1. การอ่านงาน
เขียนประเภท
คาแนะนาและ
คาอธิบาย
ขั้นตอนแล้ว
เขียนสรุปได้

๔ (ดีมาก)
- อ่านสรุปเรื่องได้
เข้าใจถูกต้อง
ครอบคลุมประเด็น
สาคัญของงานเขียน
ได้ทั้งหมด
- เขียนคาแนะนา
หรือคาอธิบายแสดง
ขั้นตอนจากการอ่าน
แผนภาพโครงเรื่อง
ได้ถูกต้องทั้งหมด
- การเขียนสรุปเรื่อง
ได้เข้าใจครบทุก
ขั้นตอน

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
ขาด ๑ องค์ประกอบ ขาด ๒ องค์ประกอบ ขาด ๓ องค์ประกอบ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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แบบประเมินการอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและคาอธิบายขั้นตอนแล้วเขียนสรุปได้
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องทีก่ าหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ใบความรู้ที่ 8 เรือ่ ง การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนา หรือคาอธิบายแสดงขัน้ ตอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย และงานเขียนคาแนะนา และวิธปี ฏิบตั ิ
เป็นการอ่านเพื่อค้นคว้าข้อมูลความรู้ หรือวิธีนาไปใช้ ต้องอ่านอย่างละเอียดให้ได้ความครบถ้วน
จะท าให้ ป ฏิบั ติ ตามได้ ถูก ต้ อ ง เช่น คาแนะน าการใช้พ จนานุ ก รม การใช้วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข้อ แนะน า
คาเตือนบนฉลากยา คู่มือและเอกสารของโรงเรียน ข่าวสารทางราชการ

การเขียนอธิบาย

การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนที่บอกลักษณะของสิ่งใดสิง่ หนึง่ ให้เข้าใจกระจ่างชัดเจน
วิธีการเขียนอธิบาย ผู้เขียนต้องตัง้ หัวเรื่องหรือลาดับความคิด ดังนี้
๑. สิ่งทีอ่ ธิบาย คือ อะไร ลักษณะเด่นหรือรายละเอียด
๒. จุดมุ่งหมายในการเขียนอธิบายสิ่งนั้น
๓. ข้อคิด หรือข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งนั้น
ตัวอย่าง แผนภาพโครงเรื่อง งานวันเด็ก
วาดรูป
ร้องเพลง
ตอบปัญหา

การประกวด
ความสามารถ

การเล่น
บันเทิง

เล่นเกม
จับสลาก

งานวันเด็ก

สวนสัตว์
สนามบิน

การชมสถานที่

การแสดง

มายากล
ราไทย

เรื่อง งานวันเด็ก
งานวั น เด็ ก ของอ าเภอปี นี้ จัด ที่ ส วนสั ต ว์ และสนามบิ น ในงานจัด ให้ มี ก ารประกวด
ความสามารถ ได้แก่ การวาดรูประบายสี การร้องเพลง และการตอบปัญหา มีบริเวณที่จัดให้พ่อ แม่
ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเล่นบันเทิง ได้แก่การเล่นเกมและจับสลากของเล่น นอกจากนี้แล้วยั งจัด
เวทีการแสดงเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแสดงของนักเรียน โดยให้แสดงมายากลและราไทย
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การเขียนคาแนะนา หรือวิธีปฏิบตั ิ

การเขียนคาแนะนา วิธีการปฏิบัติ เป็นการเขียนบอกวิธีการให้ปฏิบัติได้ มักเขียนเป็นข้อความสั้น ๆ
ให้เนื้อความชัดเจน ใช้ภาษากะทัดรัด สื่อความหมายชัดเจน อาจมีการย้าข้อความสาคัญ
ตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่อง การทาน้าพริกกะปิ

https://sites.google.com/site/aommznemoshop/xahar-phakh-klang/na-phrik-pla-thu
วิธีทาน้าพริกกะปิ
๑. โขลกพริกขี้หนูกับกระเทียม ตาให้เข้ากัน
๒.ใส่กุ้งแห้ง กะปิ น้าตาลปีบ๊ มะเขือพวง ตาเบา ๆ พอให้มะเขือแตก
๓. ปรุงด้วยน้าปลา น้ามะนาว คนให้เข้ากัน ตักใส่ถ้วย
วิธีทาน้าพริกกะปิ
น้าพริกกะปิของแต่ละบ้านมีผสมหลักเหมือน ๆ กัน แต่วิธีทาและการปรุงรสจะแตกต่างกันไป
ตามบ้าน ตามแต่ละพื้นที่ มีวิธีการทาดังนี้
๑.โขลกพริกขี้หนูกับกระเทียมให้ละเอียด ระหว่างตาให้ใช้มือป้องที่ปากครกเพื่อป้องกันไม่ให้พริก
กับกระเทียมกระเด็นออกมา
๒. ใส่กุ้งแห้งป่น กะปิ กับน้าตาลปีบลงไป ใช้สากยี คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วใส่มะเขือพวงลงไป ใช้
สากบุบให้พอแตก
๓. ปรุงรสด้วยน้าปลา น้ามะนาว และคนให้เข้ากัน แล้วตักใส่ถ้วย แค่นี้ก็ได้น้าพริกกะปิรสเด็ดแล้ว
วิภา ตัณฑุลพงษ์. ๒๕๕๔. แนวการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ใบงานที่ 8 เรื่อง เขียนคาแนะนาหรือคาอธิบายแสดงขั้นตอนจากแผนภาพโครงเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านแผนภาพโครงเรื่อง แล้วเขียนอธิบายแสดงขั้นตอน
แผนภาพโครงเรื่อง
วิธีการล้างจานชามอย่างถูกวิธี
1. แบ่งภาชนะ ออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทคาวและประเภท
ของหวาน เริม่ ล้าง ภาชนะใส่ของหวาน หรือแก้วน้าก่อน
2. เก็บกวาดเศษอาหารก่อนล้าง
3. ใช้น้ายาล้างภาชนะพร้อมใยสังเคราะห์ชาระล้าง
4. ล้างด้วยน้าเปล่าสะอาด 2 ครั้ง
5. ในกรณีต้องการฆ่าเชื้อโรค ให้แช่น้าร้อนลาดับสุดท้ายไว้

วิธีการล้างจานชามอย่างถูกวิธี
..............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ชื่อ.....................................................นามสกุล..............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 8 เรื่อง เขียนคาแนะนาหรือคาอธิบายแสดงขัน้ ตอนจากแผนภาพโครงเรือ่ ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านแผนภาพโครงเรื่อง แล้วเขียนอธิบายแสดงขั้นตอน
แผนภาพโครงเรื่อง
วิธีการล้างจานชามอย่างถูกวิธี
1. แบ่งภาชนะ ออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทคาวและประเภท
ของหวาน เริม่ ล้าง ภาชนะใส่ของหวาน หรือแก้วน้าก่อน
2. เก็บกวาดเศษอาหารก่อนล้าง
3. ใช้น้ายาล้างภาชนะพร้อมใยสังเคราะห์ชาระล้าง
4. ล้างด้วยน้าเปล่าสะอาด 2 ครั้ง
5. ในกรณีต้องการฆ่าเชื้อโรค ให้แช่น้าร้อนลาดับสุดท้ายไว้

วิธีการล้างจานชามอย่างถูกวิธี
ก่ อ นล้ างจานควรแบ่ ง ภาชนะ ออกเป็ น 2 ประเภทคื อ ประเภทคาวและประเภท
ของหวาน ควรเริ่ม ล้างภาชนะใส่ของหวาน หรือแก้ วน้ าก่ อน ขั้นตอนการล้างจานชาม มี ดัง นี้
เริ่มต้นต้องเก็บกวาดเศษอาหารที่ ติดตามจานชามออกให้หมดก่อนล้าง แล้วใช้น้ายาล้างภาชนะ
พร้อมใช้ใยสังเคราะห์ชาระล้าง หลังจากนั้นล้างด้วยน้าเปล่าสะอาด 2 ครั้ง ในกรณีที่คาดว่าจะมี
เชื้อโรคให้ลวกด้วยน้าร้อนเป็นลาดับสุดท้าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๘๑๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๖ แต่งบทร้อยกรอง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ นิยมใช้ในการพรรณนาเรื่องราวต่าง ๆ ผู้เรียนควรเข้าใจฉันทลักษณ์ของคา
ประพันธ์ เพื่อให้การแต่งมีความถูกต้อง สานวนภาษาไพเราะงดงามสละสลวย จดจาได้ง่ายและเกิดจินตนาการ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการแต่งกาพย์ยานี 11 ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเติมคาประพันธ์ที่เป็นกาพย์ยานี 11 ได้ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าและความงดงามของกาพย์ยานี 11
๔. สาระการเรียนรู้
การแต่งกาพย์ยานี 11
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
6.3 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 (1) จานวน 1 ชั่วโมง
แนวการจัดการเรียนรู้
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. คุณครูกับนักเรียนร่วมกัน 1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที สนทนาเกี่ยวกับประเภทของ เกี่ยวกับประเภทของบท
- การแต่งกาพย์ยานี
บทร้อยกรองในภาษาไทย โดยครู ร้อยกรองในภาษาไทย
11
ยกตัวอย่างประเภทบทร้อยกรอง
มาให้นักเรียนดู ดังนี้
- โคลงสี่สุภาพ
- อินทรวิเชียรฉันท์
- กาพย์ยานี 11
- กลอนสุภาพ
- ร่ายสุภาพ

สื่อการเรียนรู้
- ตัวอย่าง
บทร้อยกรอง
ชนิดต่าง ๆ

2. ครูตั้งคาถามชวนคิด ดังนี้ 2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม ดังนี้ - คาถาม
ครู : นักเรียนรู้จักบทร้อยกรอง นักเรียน : รูจ้ ักกาพย์ยานี 11 อยูใ่ นสื่อ PPT
(เพราะเพิง่ เรียนมาตอนต้นของ
ชนิดใดบ้าง
หน่วยนี้เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า)
3. ครูถามต่อไปว่า
ครู : นักเรียนเคยแต่งบท
ร้อยกรองหรือไม่ อย่างไร

3. นักเรียนตอบคาถาม
นักเรียน : เคย/ไม่เคย
เพราะ...........

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๘๑๗
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. จากนั้นครูพูดแสดง
4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียนพร้อม
ความคิดเห็นสรุปท้ายแล้ว
กัน
เข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนสนทนาแสดง
- คาถาม
25 1. ครูตั้งคาถามเพื่อทบทวน
ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้
นาที และตรวจสอบความรู้เรื่อง
คาคล้องจองและลักษณะเด่น ความคิดเห็นกับครู
ของบทร้อยกรองไทย ดังนี้
ครู : คาคล้องจอง คืออะไร มี
ลักษณะอย่างไร ยกตัวอย่างคา
คล้องจอง
ครู : ลักษณะเด่นของบทร้อย
กรองไทยคืออะไร ยกตัวอย่างบท
ร้อยกรองทีร่ ู้จัก

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

2. ครูให้นักเรียนอภิปราย
ความรู้เกี่ยวกับคาคล้องจอง
เพื่อทบทวนให้นักเรียน และ
ช่วยกันต่อคาคล้องจอง ๒ คา
ประมาณ 5 ชุด เช่น นักเรียน
เพียรรู้ ครูสอน ตอนเช้า เข้า
เรียน

2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
- ใบความรู้ที่ 9
ความรู้จากการศึกษาใบความรูท้ ี่
9 และช่วยกันต่อคาคล้องจอง
ในสื่อ PPT ที่ครูนามาอธิบาย
ประกอบ

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๘๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. บอกหลักการแต่ง
กาพย์ยานี 11 ได้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูอธิบายเพิม่ เติมเรื่อง
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน - คาถาม
การแต่งกาพย์ยานี 11 และ ตอบคาถาม ดังนี้
ยกตัวอย่างฉันทลักษณ์ และตั้ง นักเรียน : ง่าย/ยาก เพราะ........
คาถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนคิดว่าการแต่ง
กาพย์ยานี 11 ง่ายหรือไม่
อย่างไร

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

4. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
4. จากนั้นครูเริ่มอธิบาย
หลักการแต่งกาพย์ยานี 11 ให้ เกี่ยวกับหลักการแต่งกาพย์ยานี
นักเรียนฟังและสังเกตแผนผัง 11
กาพย์ยานี 11

1. ประเมิน
การอภิปราย
หลักการ

5. ครูให้นักเรียนจับคู่อ่านบท
ร้อยกรองตามฉันทลักษณ์
กาพย์ยานี 11 คือ 2/3 และ
3/3 แล้วอธิบายความหมาย
จากนั้นสังเกตคาที่พิมพ์ตัวหนา
โดยเปลี่ยนเรื่องจากนั้นแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน

5. นักเรียนจับคู่อ่านบทร้อย
- สื่อ PPT เรื่อง
กรองตามฉันทลักษณ์กาพย์ยานี บทร้อยกรอง
11 คือ 2/3 และ 3/3 แล้ว
อธิบายความหมายจากนั้น
สังเกตคาที่พิมพ์ตัวหนา โดย
เปลี่ยนเรื่องจากนั้นแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๘๑๙
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
6. ครูยกตัวอย่าง กาพย์ยานี 6. นักเรียนศึกษาตัวอย่าง
11 มาให้นักเรียนดูและศึกษา การแต่งกาพย์ยานี 11 ให้เข้าใจ
การแต่ง
จากนั้น ครูอธิบายสรุป
เกี่ยวกับหลักการแต่งกาพย์
ยานี 11 ว่าต้องดูคาสัมผัสให้
ถูกต้อง โยเฉพาะสัมผัสบังคับ
คือ สัมผัสระหว่างวรรคและ
สัมผัสระหว่างบท
15 7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทา
นาที เริม่ ทาใบงานที่ 9 กาพย์ยานี 11 ใบงานที่ 9 กาพย์ยานี 11

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

4.

2. สามารถเติมคา
ประพันธ์ทเี่ ป็นกาพย์
ยานี 11 ได้ถูกต้อง
3. เห็นคุณค่าและ
ความงดงามของ
กาพย์ยานี 11

ขั้นปฏิบัติ

(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : (นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
นักเรียนทาใบงานที่ 9
ทาใบงานที่ 9 กาพย์ยานี 11)
กาพย์ยานี 11)

ขั้นสรุป

8. ครูเฉลยใบงาน ตรวจใบงาน
จากนั้นพานักเรียนสรุปการทา
กิจกรรม
5 1. ครูสรุปความรูเ้ รื่อง
นาที การแต่งกาพย์ยานี 11 ในวันนี้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ตัวอย่าง
กาพย์ยานี 11
เรื่อง วิชาเหมือน
สินค้า

- ใบงานที่ 8

- สื่อ PPT

2. ตรวจใบงาน
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

8. นักเรียนนาเสนองานตนเอง
และตรวจใบงานไปพร้อม ๆ กัน
2. นักเรียนจดบันทึก
- สื่อ PPT
สาระสาคัญและสรุปความรู้เป็น

- สังเกตการตอบ
คาถามของ

๘๒๐
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ว่า การแต่งกาพย์ยานี ๑๑
ข้อ ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างองค์
นิยมใช้ในการพรรณนา
ความรู้เกี่ยวกับการแต่ง
เรื่องราวต่าง ๆ ควรทราบ
กาพย์ยานี 11 ที่ถูกต้อง
ฉันทลักษณ์ของคาประพันธ์
เพื่อให้การแต่งมีความถูกต้อง
สานวนภาษาไพเราะงดงาม
สละสลวย จดจาได้ง่ายและ
เกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่อง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
2. ใบงานที่ 9 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
3. สื่อ PPT เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
4. ตัวอย่างกาพย์ยานี 11 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 9 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการแต่งกาพย์ยานี 11 - พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- สามารถเติมคาประพันธ์ทเี่ ป็น
- ตรวจใบงานที่ 9
กาพย์ยานี 11 ได้ถูกต้อง
เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี
11
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- เห็นคุณค่าและความงดงาม
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ของกาพย์ยานี 11
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. มุ่งมั่นในการทางาน
3. รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทกั ษะ
ชีวิต
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เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม/ใบงาน

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิน/ใบงาน ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 9 การแต่งกาพย์ยานี 11

ประเด็น
การประเมิน
1. การแต่ง
กาพย์ยานี 11

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- เติมคาประพันธ์ใน
ขาด ๑
ขาด ๒
ช่องว่าง ทาให้กาพย์ยานี องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
11 มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วน
- ส่งงานตรงเวลา
- อธิบายการแต่งกาพย์
ยานี 11 ได้ถูกต้อง
- ความสะอาดเรียบร้อย
ของผลงาน

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
ขาด ๓
องค์ประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 9 การแต่งกาพย์ยานี 11
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องทีก่ าหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ใบความรู้ที่ ๙ เรือ่ ง การแต่งกาพย์ยานี 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาคล้องจอง คือ คาที่มีเสียงรับสัมผัสกัน ลักษณะคาคล้องจอง มีดังนี้
๑. สระเดียวกัน เช่น กา – นา เรา – เขา ใจ – ใส เสือ – เรือ
๒. สระเดียวกันและมีมาตราตัวสะกดเดียวกัน เช่น กิน – ดิน ลม – จม ขาว – สาว
ตัวอย่างคาคล้องจอง มาลี
สีสวย
รวยริน
กลิ่นหอม
กาพย์ยานี ๑๑ เป็นบทร้อยกรองชนิดหนึ่ง มีข้อกาหนดในการแต่งดังนี้
จานวนคา บทหนึ่ง มี ๒ บาท แต่ละบาทมี ๒ วรรค
วรรคหน้ามี ๕ คา วรรคหลัง ๖ คา
การสัมผัส - คาสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ต้องสัมผัสกับคาที่ ๓ ของวรรคที่ ๒
- คาสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ต้องสัมผัสกับคาสุดท้าย ของวรรคที่ ๓
- คาสุดท้ายของวรรคที่ ๓ อาจสัมผัสกับคาที่ ๑ หรือคาที่ ๓ ของวรรคที่ ๔ หรือไม่
มีสัมผัสก็ได้
- หากจะเขียนบทต่อไป ให้คาสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ในบทหน้าสัมผัสกับคาสุดท้าย
ของวรรคที่ ๒ ในบทต่อไป
แผนผังกาพย์ยานี ๑๑ (จานวน ๒ บท)

บทที่ 1
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 9 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คําคล้องจอง คือ คําที่มีเสียงรับสัมผัสกัน ลักษณะคําคล้องจอง มีดังนี้
๑. สระเดียวกัน เช่น กา – นา เรา – เขา ใจ – ใส เสือ – เรือ
๒. สระเดียวกันและมีมาตราตัวสะกดเดียวกัน เช่น กิน – ดิน ลม – จม ขาว – สาว
ตัวอย่างคําคล้องจอง มาลี
สีสวย
รวยริน
กลิ่นหอม
กาพย์ยานี ๑๑ เป็นบทร้อยกรองชนิดหนึ่ง มีข้อกําหนดในการแต่งดังนี้
จํานวนคํา บทหนึ่ง มี ๒ บาท แต่ละบาทมี ๒ วรรค
วรรคหน้ามี ๕ คํา วรรคหลัง ๖ คํา
การสัมผัส - คําสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ต้องสัมผัสกับคําที่ ๓ ของวรรคที่ ๒
- คําสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ต้องสัมผัสกับคําสุดท้าย ของวรรคที่ ๓
- คําสุดท้ายของวรรคที่ ๓ อาจสัมผัสกับคําที่ ๑ หรือคําที่ ๓ ของวรรคที่ ๔ หรือไม่
มีสัมผัสก็ได้
- หากจะเขียนบทต่อไป ให้คําสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ในบทหน้าสัมผัสกับคําสุดท้าย
ของวรรคที่ ๒ ในบทต่อไป
แผนผังกาพย์ยานี ๑๑ (จํานวน ๒ บท)

บทที่ ๑

บทที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ตัวอย่าง กาพย์ยานี ๑๑
วิชาเหมือนสินค้า
วิชาเหมือนสินค้า
ต้องยากลาบากไป
จงตั้งเอากายเจ้า
ความเพียรเป็นโยธา
นิ้วเป็นสายระยาง
ปากเป็นนายงานไป
สติเป็นหางเสือ
ถือไว้อย่าให้เอียง
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา
ขี้เกียจคือปลาร้าย
เอาใจเป็นปืนคม
จึงจะได้สินค้ามา
จงหมั่นมั่นหมายใจ

อันมีค่าอยู่เมืองไกล
จึงจะได้สินค้ามา
เป็นสาเภาอันโสภา
แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
สองเท้าต่างสมอใหญ่
อัชฌาสัยเป็นเสบียง
ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม
จะทาลายให้เรือจม
ยิงระดมให้จมไป
คือวิชาอันพิสมัย
อย่าได้คร้านการวิชา
จากหนังสือเรียนวรรณกรรม ชั้น ป.5 หน้า 43
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ ๙ เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง
ตัวอย่าง

ให้นักเรียนเติมข้อความที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์
เชื่อฟังคาสอนครู

จะช่วยให้หนูได้ดี

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
เชื่อฟังคาสอนครู

เจ้ายังด้อยเรื่องความรู้
จะช่วยหนูให้ได้ดี

๑. เหมียวเอ๋ยเจ้าเพื่อนยาก

เราจะตามจนพบตัว

........................................
แห่งหนตาบลไหน
๒. ถูกตอตาทาเจ็บตัว
........................................
หากลูกไปเล่นน้า
๓. สูบยาและกินเหล้า
........................................
........................................
๔. แหมน่ากินอย่าห้ามกัน
หนูชอบกินผลไม้
ทุเรียนลูกใหญ่เขื่อง
๕. ไปเที่ยวป่าเดินขึ้นเขา
แม่พ่อหนูชอบพา
......................................

เจ้ามาจากพรากเราไป
........................................
ก่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อน
คุณแม่เตือนความทรงจา
........................................
เล่นเกมไม่ยอมเรียน
ทั้งเขียนอ่านก็ไม่เอา
อนาคตแสนตีบตัน
ทั้งมะไฟและมะเฟือง
........................................
........................................
ธรรมชาติสวยไม่เบา
......................................
ทั้งอากาศก็แสนดี

ชื่อ.....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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แนวคาตอบใบงานที่ ๙ เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
หน่วยเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง
ตัวอย่าง

ให้นักเรียนเติมข้อความที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์
เชื่อฟังคาสอนครู

จะช่วยให้หนูได้ดี

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
เชื่อฟังคาสอนครู

เจ้ายังด้อยเรื่องความรู้
จะช่วยหนูให้ได้ดี

๑. เหมียวเอ๋ยเจ้าเพื่อนยาก

เราจะตามจนพบตัว

เหมียวเอ๋ยเจ้.........................
าเพื่อนยาก
...............
แห่งหนตาบลไหน

๒. ถูกตอตาทาเจ็บตัว
ก่อนไปเที่ย.........................
วบ้านเพื่อน
...............
หากลูกไปเล่นน้า

๓. สูบยาและกินเหล้า
เกมไม่ยอมเรียน
...เล่น.....................................
สูบยาและกิ
นเหล้า
.............
...........................

๔. แหมน่ากินอย่าห้ามกัน
หนูชอบกินผลไม้
ทุเรียนลูกใหญ่เขื่อง
๕. ไปเที่ยวป่าเดินขึ้นเขา
แม่พ่อหนูชอบพา
ธรรมชาติ
สวยไม่เบา
. .....................................

เจ้ามาจากพรากเราไป
เราจะตามจนพบตั
ว
........
................................
ก่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อน
คุณแม่เตือนความทรงจา
ถูกตอต...............................
าทาเจ็บตัว
.........
เล่นเกมไม่ยอมเรียน
ทั้งเขียนอ่านก็ไม่เอา
อนาคตแสนตีบตัน
ทั้งมะไฟและมะเฟือง
ทั้งมะไฟและมะเฟื
อง
.....
...................................
แหมน่ากิน...........................
อย่าห้ามกัน
.............

ธรรมชาติสวยไม่เบา
ไปเที
วป่าเดินขึ้นเขา
.......่ย................................

ทั้งอากาศก็แสนดี

๘๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๖ แต่งบทร้อยกรอง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ นิยมใช้ในการพรรณนาเรื่องราวต่าง ๆ ควรทราบฉันทลักษณ์ของคาประพันธ์
เพื่อให้ก ารแต่งมีความถูกต้อง สานวนภาษาไพเราะงดงามสละสลวย จดจาได้ง่ายและเกิ ดจินตนาการตาม
เนื้อเรื่อง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการแต่งกาพย์ยานี 11 ได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
แต่งกาพย์ยานี 11 ตามหัวข้อที่สนใจได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าและความไพเราะของกาพย์ยานี 11
๔. สาระการเรียนรู้
การแต่งกาพย์ยานี 11
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
6.3 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า

๘๓๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 (2) จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
- การแต่งกาพย์ยานี
11

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการแต่ง
กาพย์ยานี 11 ได้

แนวการจัดการเรียนรู้
เวลา
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ใช้
5 1. ครูยกตัวอย่างบทร้อยกรอง 1. นักเรียนร่วมกันอ่านบท
- กาพย์ยานี 11
นาที เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 ร้อยกรอง เรื่อง การแต่งกาพย์
ดังคากาพย์ที่ว่า
ยานี 11 ดังคากาพย์ที่ว่า
กาพย์ยานีลานา
สิบเอ็ดคาจาอย่าคลาย
วรรคหน้าห้าคาหมาย
วรรคหลังหกยกแสดง
ครุลหุนั้น
ไม่สาคัญอย่าระแวง
สัมผัสต้องจัดแจง
ให้ถูกต้องตามวิธี

กาพย์ยานีลานา
สิบเอ็ดคาจาอย่าคลาย
วรรคหน้าห้าคาหมาย
วรรคหลังหกยกแสดง
ครุลหุนั้น
ไม่สาคัญอย่าระแวง
สัมผัสต้องจัดแจง
ให้ถูกต้องตามวิธี

2. ครูทบทวนเรื่อง กาพย์ยานี
11 จากการเรียนในชั่วโมงที่
แล้ว ด้วยคาถามที่ว่า
ครู : กาพย์ยานีมีหลักการแต่ง
อย่างไร

2. นักเรียนร่วมกันทบทวน
เรื่อง กาพย์ยานี 11 จาก
การเรียนในชั่วโมงที่แล้วและ
ตอบคาถาม

- คาถาม
อยู่ในสื่อ PPT

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๘๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

2.

3.

ขั้นสอน

2. แต่งกาพย์ยานี 11
ตามหัวข้อทีส่ นใจได้
3. เห็นคุณค่าและ
ความไพเราะของ
กาพย์ยานี 11

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. จากนั้นครูพูดแสดง
3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
ความคิดเห็นสรุปท้ายแล้ว
พร้อมกัน
เข้าสู่บทเรียน
10 1. ครูกาหนดให้นกั เรียนจับ
1. นักเรียนจับกลุ่มสนทนาคิด
นาที กลุ่มคิดหัวเรื่องทีส่ นใจ เพือ่
หัวเรื่องทีส่ นใจ เพือ่ แต่งกาพย์
แต่งกาพย์ยานี 11 และ
ยานี 11 และวางแผนการแต่ง
วางแผนการแต่งกาพย์ยานี
กาพย์ยานี 11 โดยกาหนด
11 โดยกาหนดโครงเรื่องอย่าง โครงเรื่องอย่างคร่าว ๆ พอ
คร่าว ๆ พอสังเขป จากนั้น
สังเขป จากนั้นร่วมกันแสดง
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ยก ความคิด เห็น ยกร่างการแต่ง
ร่างการแต่งกาพย์ยานี ๑๑
กาพย์ยานี ๑๑

เวลา
ที่ใช้

2. ครู : นักเรียนได้หัวข้ออะไร 2. นักเรียน : เช่น ดอกไม้
กันบ้าง
ธรรมชาติ บ้านในฝัน
ครอบครัวของเรา ฯลฯ
30 3. ครูแสดงความคิดเห็น
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือ
นาที เกี่ยวกับหัวข้อเรือ่ งเพิ่มเติม
แต่งกาพย์ยานี 11 โดยดูใบ
และให้นักเรียนลงมือแต่ง
ความรู้ที่ 10
กาพย์ยานี 11 ตามหัวข้อที่
สนใจ

สื่อการเรียนรู้

- คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้
1. ประเมิน
การอภิปราย
หลักการ

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

4.

ขั้นสรุป

๘๓๓
แนวการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง - ใบความรู้ที่ 10 2. ตรวจใบงาน
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 10 แต่งกาพย์ยานี 11) พร้อมกัน
3. สังเกต
การแต่งกาพย์ยานี 11)
พฤติกรรม
ของนักเรียน
๔. ครูเดินดูการทางานของ
นักเรียนและให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะสาหรับการแต่ง
กาพย์ยานี 11
5 1. ครูมอบหมายให้นกั เรียนแต่ 1. นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ - สื่อ PPT
- สังเกตการตอบ
นาที ละกลุ่มวาดภาพประกอบเรื่อง และประโยชน์เรื่อง การแต่ง
คาถามของ
ที่แต่ง แล้วนามาส่งเพื่อจัด
กาพย์ยานี 11
นักเรียน
นิทรรศการผลงานการเขียน
บทร้อยกรอง ที่ป้ายนิเทศหน้า
ห้องเรียน

เวลา
ที่ใช้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
2. ใบงานที่ 10 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
3. สื่อ PPT เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
4. ตัวอย่างกาพย์ยานี 11
5. แผนผังกาพย์ยานี 11
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 10 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการแต่งกาพย์ยานี
- พิจารณาจากการตอบ
11
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- แต่งกาพย์ยานี 11 ตามหัวข้อที่ - ตรวจใบงานที่ 10
สนใจ
เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี
11
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าและความไพเราะ
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ของกาพย์ยานี 11
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. มุ่งมั่นในการทางาน
3. รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม/ใบงาน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการแต่ง
กาพย์ยานี 11

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ของนักเรียน
ขึน้ ไป
- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 10 การแต่งกาพย์ยานี 11
รายการ
ประเมิน
1. รูปแบบ
ฉันทลักษณ์

ดีมาก (4)
รูปแบบฉันทลักษณ์
ถูกต้อง ดีมาก

2. เนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระที่
นาเสนอถูกต้อง
ที่นาเสนอ
ครบถ้วน
3. ความไพเราะ ความไพเราะ
ของการเล่นคา การเล่นคา เล่น
การเล่นอักษร อักษร เล่นสระ
และการเล่นสระ อย่างใดอย่างหนึง่
อยู่ในระดับดีมาก
4. การเสนอ
การเสนอ
แนวความคิด
แนวความคิด โดด
เด่น แปลกใหม่
5. การเขียน
สะกดคา

เขียนสะกดคา
ถูกต้องตาม
พจนานุกรมทุกคา

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
รูปแบบฉันทลักษณ์ รูปแบบฉันทลักษณ์
ถูกต้องเป็นส่วนมาก ถูกต้องเพียง
บางส่วน
เนื้อหาสาระที่
เนื้อหาสาระที่
นาเสนอ มีสาระอยู่ นาเสนอ มีสาระ
ในเกณฑ์ดี
อยู่ในเกณฑ์พอใช้
ความไพเราะ
ความไพเราะ
การเล่นคา เล่น
การเล่นคา เล่น
อักษร เล่นสระ
อักษร เล่นสระ
อย่างใดอย่างหนึง่
อย่างใดอย่างหนึง่
อยู่ในระดับดี
อยู่ในระดับพอใช้
การเสนอ
การเสนอ
แนวความคิด
แนวความคิด
ค่อนข้างโดดเด่น
ไม่โดดเด่น
เขียนสะกดคาตาม
พจนานุกรม
ผิด 1-2 คา

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

เขียนสะกดคาตาม
พจนานุกรม
ผิด ๓-๔ คา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

ปรับปรุง (1)
รูปแบบฉันทลักษณ์
ไม่ถูกต้อง
เนื้อหาสาระที่
นาเสนอ สาระไม่
ชัดเจน
ขาดความไพเราะ
ไม่มีการเล่นคา
เล่นอักษร หรือเล่น
สระ ขาดสัมผัส
ในวรรค
การเสนอ
แนวความคิด
ไม่น่าสนใจ
ไม่มีความคิดใหม่
เขียนสะกดคาตาม
พจนานุกรม มีผิด
มากกว่า ๔ คา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินการทาใบงานที่ 10 การแต่งกาพย์ยานี 11
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องทีก่ าหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 10 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 (2)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คําคล้องจอง คือ คําที่มีเสียงรับสัมผัสกัน ลักษณะคําคล้องจอง มีดังนี้
๑. สระเดียวกัน เช่น กา – นา เรา – เขา ใจ – ใส เสือ – เรือ
๒. สระเดียวกันและมีมาตราตัวสะกดเดียวกัน เช่น กิน – ดิน ลม – จม ขาว – สาว
ตัวอย่างคําคล้องจอง มาลี
สีสวย
รวยริน
กลิ่นหอม
กาพย์ยานี ๑๑ เป็นบทร้อยกรองชนิดหนึ่ง มีข้อกําหนดในการแต่งดังนี้
จํานวนคํา บทหนึ่ง มี ๒ บาท แต่ละบาทมี ๒ วรรค
วรรคหน้ามี ๕ คํา วรรคหลัง ๖ คํา
การสัมผัส - คําสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ต้องสัมผัสกับคําที่ ๓ ของวรรคที่ ๒
- คําสุดท้ายของวรรคที่ ๒ ต้องสัมผัสกับคําสุดท้าย ของวรรคที่ ๓
- คําสุดท้ายของวรรคที่ ๓ อาจสัมผัสกับคําที่ ๑ หรือคําที่ ๓ ของวรรคที่ ๔ หรือไม่
มีสัมผัสก็ได้
- หากจะเขียนบทต่อไป ให้คําสุดท้ายของวรรคที่ ๔ ในบทหน้าสัมผัสกับคําสุดท้าย
วรรคที่ ๒ ในบทต่อไป
แผนผังกาพย์ยานี ๑๑ (จํานวน ๒ บท)

บทที่ ๑

บทที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ตัวอย่าง กาพย์ยานี ๑๑
มวลผู้ชูปรีชา
ผิดชอบกอบไม่เกิน
ชื่อว่าปรีชาดี
ผู้นั้นจักพลันดล

เสาะวิทยาไม่ห่างเหิน
รู้ดําเนินตามเหตุผล
ผิดชอบมีพิจารณ์ยล
พิพฒ
ั น์พ้นจักพรรณนา
ประพันธ์โดย พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิม่ กาญจนาชีวะ)

เรื่อง หน้าที่เริ่มจากตน
ชีวติ จะมีค่า
สร้างสุขประโยชน์มี
หน้าที่ต่อตนเอง
รักเรียนเพียรค้นคว้า

เมือ่ เกิดมาทําหน้าที่
เป็นศักดิ์ศรีทุกเวลา
ต้องรีบเร่งการศึกษา
สร้างปัญญาวิชาชาญ

จากหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชุดพื้นฐานภาษา เล่ม ๒

เรื่อง เตือนตัวเอง
ลืมตาเวลาเช้า
ทําจิตให้แจ่มใส
งานหนักรอเราอยู่
มุ่งมั่นปัญญายง

เตือนตัวเราก่อนอื่นใด
ตั้งสติมิใหลหลง
ต้องคิดสู้อย่างวยงง
คงจักเสร็จสําเร็จการ

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ. ๒๕๕๓. วรรณศิลป์ในดวงใจ ภาษาไทยที่รัก. กรุงเทพฯ :
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ตัวอย่าง กาพย์ยานี ๑๑
วิชาเหมือนสินค้า
วิชาเหมือนสินค้า
ต้องยากลาบากไป
จงตั้งเอากายเจ้า
ความเพียรเป็นโยธา
นิ้วเป็นสายระยาง
ปากเป็นนายงานไป
สติเป็นหางเสือ
ถือไว้อย่าให้เอียง
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา
ขี้เกียจคือปลาร้าย
เอาใจเป็นปืนคม
จึงจะได้สินค้ามา
จงหมั่นมั่นหมายใจ

อันมีค่าอยู่เมืองไกล
จึงจะได้สินค้ามา
เป็นสาเภาอันโสภา
แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
สองเท้าต่างสมอใหญ่
อัชฌาสัยเป็นเสบียง
ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม
จะทาลายให้เรือจม
ยิงระดมให้จมไป
คือวิชาอันพิสมัย
อย่าได้คร้านการวิชา
จากหนังสือเรียนวรรณกรรม
ชั้น ป.5 หน้า 43

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
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ใบงานที่ 10 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 (2)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนจับกลุ่มช่วยกันแต่งกาพย์ยานี 11 ตามหัวข้อที่สนใจ จานวน 2 บท
เรื่อง

ชื่อ.....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

842

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน_________พ.ศ. ____
หน่วยการเรียนรู้ที่___๕___เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่ องหมาย  ในช่ องระดั บความสามารถของแต่ ละกิ จ กรรมที่ นั กเรี ยนคิ ดว่ าท าได้ ตามระดั บ
การประเมินเหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

๑
๒
๓
๔
๕

อ่านกาพย์ยานี 11 เป็นทานองเสนาะได้
วิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่อง วิชาเหมือนสินค้าได้
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้
ใช้สานวนเปรียบเทียบได้ถูกต้อง
แต่งกาพย์ยานี 11 ได้

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับปรุง
ข้างดี

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............……………………………………………..................................................................................
..................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............……………………………………………..................................................................................
..................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๔๓

๘๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นิทานอ่านสนุก
รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑
รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖
เวลา ๑๑ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวัด
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๗ อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๔ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังขอ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ บอกคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด
๑. นิท านเป็นเรื่องเล่าสืบ ต่อกันมามีอยู่ในทุก ชาติทุกภาษา นิทานที่เล่ากันในกลุ่มประเทศอาเซียน
เรียกว่า นิทานอาเซียน และการเลือกอ่านหนังสือเหล่านี้ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการและวัย จึงจะ
ทาให้ได้รับคุณค่า สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๔๕

๒. การเขียนย่อความเป็นการนาใจความสาคัญของเรื่องมาเรียบเรียงโดยใช้สานวนของผู้เขียน เพื่อให้
เข้าใจเรื่องที่ต้องการสื่อสารได้ง่ายยิ่งขึ้นการเขียนย่อความสามารถนามาใช้ในการเรียนและชีวิตประจาวันได้ จึง
ควรฝึกฝนให้คล่องแคล่ว
๓. การเขีย นเรื่อ งตามจินตนาการ เป็ นการเขีย นเรื่ องราวที่ เ กิ ดจากความคิด คานึง ความคิ ดฝั น
การเขียนเรื่องตามจินตนาการที่ดีต้องหมั่นฝึกคิด ฝึกสังเกต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมารยาทใน
การเขียน
๔. คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยมีจานวนมาก การรู้จักความหมายของคา ทาให้นาไปใช้ใน
การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
๕. นิท านพื้นบ้าน เป็นเรื่องเล่าสืบ ต่อกันมาในท้องถิ่นที่สมมุติขึ้น การอ่านนิท านพื้นบ้านท าให้เกิ ด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เสริมสร้างจินตนาการ ได้ข้อคิด คติสอนใจที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
๖. นิทานท้องถิ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า แสดงให้เห็นวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ สภาพ
สังคมและภูมิปัญญาไทย
๗. การสรุปเรื่อง เป็นการนาความคิดหลักหรือประเด็นสาคัญของเรื่องมากล่าวให้เห็นเด่นชัด พูดหรือ
เขียนเป็นประโยคสั้น ๆ ที่ได้ใจความชัดเจน เป็นการสรุปเรื่องที่อ่าน และจับใจความสาคัญของเรื่อง
๘. การวิเ คราะห์ คุ ณ ค่าของบทร้อยกรอง ผู้ อ่านควรรู้ จัก พิ จ ารณา วิเ คราะห์ คุ ณ ค่า ข้อ คิ ดและ
ประโยชน์ในการนาไปใช้ในชีวิต โดยต้องศึกษาเนื้อเรื่องให้เข้าใจ ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ ความคิดในระดับที่
สูงขึ้น
๙. บทอาขยานเป็ นบทร้อ ยกรองที่ มี ความไพเราะ มี คุณ ค่าและให้ ข้อคิดที่ ดี ควรหมั่ น ท่ องจ าให้
คล่องแคล่ว เพื่อนาไปใช้อ้างอิงและเป็นการอนุรักษ์บทร้อยกรอง
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกลักษณะของนิทานพื้นบ้านได้
๒. บอกลักษณะของนิทานท้องถิ่นได้
๓. บอกลักษณะของนิทานอาเซียนได้
๔. บอกหลักการสรุปเรื่องจากวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านได้
๕. บอกหลักการเขียนย่อความได้
๖. บอกความสาคัญของการเขียนย่อความได้
๗. บอกหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้
๘. อธิบายความหมายของบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้
๙. บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากบทร้อยกรองได้
๑๐. บอกลักษณะของคาที่มาจากภาษาต่างประเทศได้
ทักษะ/กระบวนการ
๑. เขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านที่อ่านได้
๒. เขียนอธิบายคุณค่าของนิทานท้องถิ่นได้
๓. เขียนสรุปความรู้และข้อคิดของนิทานอาเซียนที่อ่านและแนวทางการนาไปใช้ได้
๔. เขียนสรุปเรื่องจากวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านได้
๕. เขียนสรุปหลักการเขียนย่อความได้
๖. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้

๘๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๗. เขียนสรุปหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้
๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการได้
๙. เขียนสรุปความรู้และข้อคิด จากบทร้อยกรองที่มีคุณค่าได้
๑๐. วิเคราะห์และเขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดจากบทร้อยกรองได้
๑๑. จาแนกคาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้
เจตคติ
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๒. มีมารยาทในการเขียน
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. รักความเป็นไทย
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ การอ่านนิทานพื้นบ้าน
๒. ใบงานที่ ๒ การอ่านนิทานท้องถิ่น
๓. ใบงานที่ ๓ การอ่านนิทานอาเซียน
๔. ใบงานที่ 4 การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ ่าน
๕. ใบงานที่ ๕ หลักการเขียนย่อความ
๖. ใบงานที่ ๖ การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
๗. ใบงานที่ ๗ หลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๘. ใบงานที่ ๘ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๙. ใบงานที่ ๙ บทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่า
๑๐. ใบงานที่ ๑๐ การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากบทร้อยกรอง
๑๑. ใบงานที่ 11 คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๔๗

เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์ สรุปความรู้ คุณค่าและข้อคิดจากการอ่านนิทาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. การสรุปความรู้ สรุปความรู้ได้
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องตามเนือ้ หา
ของเรือ่ งทีอ่ ่าน
๒. การอธิบาย
อธิบายข้อคิด และ
ข้อคิดและ
สรุปเรื่องได้ตรง
การสรุปเรือ่ ง
ประเด็นและถูกต้อง
ทั้งหมดตามเนื้อหา
ของเรือ่ งทีอ่ ่าน
๓. การนาข้อคิด สามารถนาข้อคิด
ไปใช้ใน
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจาวัน
ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
๔. การอธิบาย
อธิบายคุณค่า
คุณค่า
ได้ตรงประเด็น
และถูกต้องทั้งหมด
ตามเนื้อหาของเรื่อง
ที่อ่าน
๕. การคิด
สามารถคิด
วิเคราะห์
วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ใน
ด้านบวกได้ทั้งหมด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ได้
ตรงประเด็นและ
ตรงประเด็นและ
ถูกต้องเป็นส่วน
ถูกต้องเป็นเพียง
ใหญ่
บางส่วน
อธิบายข้อคิด
อธิบายข้อคิด
และสรุปเรือ่ งได้ตรง และสรุปเรือ่ งได้
ประเด็นและถูกต้อง ตรงประเด็นและ
เป็นส่วนใหญ่
ถูกต้องเป็นเพียง
บางส่วน
สามารถนาข้อคิด สามารถนาข้อคิด
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ ในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
เป็นเพียงบางส่วน

๑ (ปรับปรุง)
สรุปความรู้ได้
ตรงประเด็นและ
ไม่ตรงประเด็น
เท่าที่ควร
อธิบายข้อคิด
และสรุปเรือ่ งได้
น้อยมากและ
ไม่ตรงประเด็น
เท่าที่ควร
สามารถนาข้อคิด
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
น้อยมาก

อธิบายคุณค่า
ได้ตรงประเด็น
และถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

อธิบายคุณค่า
ได้ตรงประเด็น
และถูกต้อง
เป็นเพียงบางส่วน

อธิบายคุณค่า
ได้น้อยมากและ
ไม่ตรงประเด็น
เท่าที่ควร

สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ได้
เป็นส่วนใหญ่

สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ได้
เพียงบางส่วน

สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์น้อยมาก

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๘๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การประเมินการอธิบายคุณค่าและสรุปข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม

ประเด็น
การประเมิน
การวิเคราะห์
คุณค่าและสรุป
ข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน
ไปใช้ในชีวิต

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
- อธิบายคุณค่า
ขาดองค์ประกอบไป ขาดองค์ประกอบ ขาดองค์ประกอบ
ด้านวรรณศิลป์ได้ ๑ องค์ประกอบ
ไป ๒ องค์ประกอบ ไป ๓ องค์ประกอบ
- อธิบายคุณค่าด้าน
เนื้อหาสาระได้
- อธิบายคุณค่า
คุณค่าด้านสังคม
และวัฒนธรรมได้
- อธิบายการ
นาความรู้ ข้อคิด
และคุณค่าที่ได้รับ
จากเรื่องที่อ่านไปใช้
ในการดาเนินชีวิตได้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๔๙

เกณฑ์การประเมินการเขียนย่อความ
ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)
การเขียนย่อความ - เขียนรูปแบบ
การเขียนย่อความ
ได้ถูกต้อง
- สรุปใจความสาคัญ
จากเรื่องได้ครบถ้วน
ชัดเจน
- ใช้ภาษาของ
ผู้ย่อความเอง
- เขียนสะกดคา
ถูกต้องลายมืสวยงาม
เป็นระเบียบ
- ตรงต่อเวลา

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
- เขียนรูปแบบ
การเขียนย่อความ
ได้ถูกต้อง
- สรุปใจความสาคัญ
จากเรื่องได้ครบถ้วน
โดยใช้ภาษาของ
ผู้ย่อความเองเป็น
ส่วนใหญ่

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๒ (พอใช้)
- เขียนรูปแบบ
การเขียนย่อความได้
ถูกต้อง
- สรุปใจความสาคัญ
จากเรื่องได้ครบถ้วน
แต่ข้อความที่นามา
ย่อความเป็นข้อความ
จากการนาเรือ่ งที่ยอ่
มาตัดต่อกันโดยใช้
คาเชื่อม

๑ (ปรับปรุง)
- เขียนย่อความ
ถูกต้องตาม
รูปแบบ แต่เป็น
การคัดลอก
ข้อความมา
ทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๘๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ประเด็น
การประเมิน
การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ

๔ (ดีมาก)
- เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ โดยนา
แผนภาพมาใช้ได้
ครบถ้วน
- เนื้อเรื่องสมบูรณ์
มีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันตัง้ แต่ต้น
จนจบ
- เลือกใช้คาถูกต้อง
เหมาะสม
- มีความคิด
สร้างสรรค์
- เขียนสะกดคา
ถูกต้อง และลายมือ
สวยงามเป็นระเบียบ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
- เขียนเรื่องตาม
- เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ โดยนา จินตนาการ โดยนา
แผนภาพมาใช้ได้ แผนภาพมาใช้ได้
ครบถ้วน
ครบถ้วน
- เนื้อเรื่องมีความ - เนื้อเรื่องเป็นไปใน
ต่อเนื่องสอดคล้อง แนวเดียวกัน ประโยค
กับหัวข้อ สามารถ ที่นามาเรียบเรียงเป็น
เรียบเรียงประโยค ข้อความอาจไม่
สั้น ๆ มาเชื่อมต่อ สมบูรณ์นัก แต่ก็ได้
เป็นข้อความ
ใจความ
- เลือกใช้คาได้
- เลือกใช้คาได้ถูกต้อง
ถูกต้องเหมาะสม เหมาะสม

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
- เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ
โดยนาแผนภาพ
มาใช้ได้ครบถ้วน
แต่การใช้คาบางคา
ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อเรื่อง
- เนื้อเรือ่ งไม่
ต่อเนื่อง
การเรียบเรียง
ข้อความไม่
สละสลวย เป็น
ประโยคที่ไม่
สมบูรณ์ แต่ยัง
สามารถเข้าใจ
เนื้อความโดยรวมได้

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๕๑

เกณฑ์การประเมินการทางานกลุ่ม
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔ (ดีมาก)
1. กระบวนการ 1. มีประธาน
ทางานกลุม่
เลขานุการ ผู้ร่วมงาน
ผู้นาเสนอ
2. มีการวางแผนงาน
3. เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์
4. ปฏิบัติตามแผน
และพัฒนางาน
2. ความ
ทุกคนทาหน้าที่ของ
รับผิดชอบต่อ ตนเอง อย่าง
หน้าที่
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
3. การแสดง
สมาชิกทุกคน
ความคิดเห็น
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น

๓ (ดี)
ขาดขั้นตอน 1
ขั้นตอน หรือไม่
ชัดเจน

๒ (พอใช้)
ขาดขั้นตอน 2
ขั้นตอน ขึ้นไป
หรือไม่ชัดเจน

๑ (ปรับปรุง)
ขาดขั้นตอน ๓
ขั้นตอนขึ้นไป
หรือไม่ชัดเจน

มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ 1 คน

มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่ มีผู้มหี น้าที่
รับผิดชอบ 2 คน แต่ไม่รับผิดชอบ
ขึ้นไป
๓ คนขึน้ ไป

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น

สมาชิกมากกว่า
ครึ่งร่วมแสดง
ความคิดเห็น

5. ความสาเร็จ ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น
4. การร่วมงาน ทุกคนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
ร้อยละ 60 ของ ร้อยละ ๕๐ ของ
กลุ่มอย่าง
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม
มีความสุข
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมี
กลุ่มอย่างมีความสุข
ความสุข
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

รวม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๒๐
ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๘๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

ประเด็น
การประเมิน
1. ความตั้งใจใน
การเรียน
2. ความสนใจ
และการซักถาม
3. การตอบ
คาถาม

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน

๒ (พอใช้)

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
มีการถามใน
มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อที่
หัวข้อที่ตนไม่
ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ตนไม่เข้าใจเป็น
เข้าใจทุกเรื่องและ ส่วนมากและกล้า บางครัง้ และไม่ค่อย
กล้าแสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถาม ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
ในเรื่องที่ครูถาม เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
และตอบคาถาม ตอบคาถาม
บางครัง้ และตอบ
ถูกทุกข้อ
ส่วนมากถูกต้อง
คาถามถูกเป็น
บางครัง้
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรมเป็น
การทากิจกรรม
บางครัง้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
0-7

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

๑ (ปรับปรุง)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจและไม่กล้า
แสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๕๓

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน
ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ ตั้งใจเรียน เอาใจ ไม่ตั้งใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และ
ใส่และมีความ
ใส่และมีความ
ใส่และมีความ
มีความเพียรพยายาม เพียรพยายามใน เพียรพยายามใน เพียรพยายามใน
ในการเรียนรู้
การเรียนรู้ เข้าร่วม การเรียนรู้
การเรียนรู้ เข้าร่วม
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้ต่าง ๆ
รู้ต่าง ๆ เป็น
การเรียนรู้ต่าง ๆ ต่าง ๆ บางครั้ง
ประจา
บ่อยครั้ง
มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีก่ ารงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
๖.๑.๑ เอาใจใส่ตอ่ การ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบ
ในการทางานให้สาเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา
การทางานด้วย
ตนเอง

ดีเยี่ยม (๓)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง

ดี (๒)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย
ให้สาเร็จ มีการ
ปรับปรุงการ
ทางานให้ดีขึ้น

ผ่าน (๑)
ตั้งใจและ
รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย
ให้สาเร็จ

ไม่ผ่าน (๐)
ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน อดทน ทางานด้วย
ทางานด้วย
ทางานด้วย
ไม่ขยัน อดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ความขยัน อดทน ความขยัน อดทน ความขยัน
ในการทางาน
และอุปสรรค
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา พยายามให้งาน พยายามให้งาน
ในการทางาน
ในการทางาน
สาเร็จตาม
สาเร็จตาม
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหา พยายามให้งาน เป้าหมาย ชื่นชม เป้าหมาย
และอุปสรรคใน
สาเร็จตาม
ผลงานด้วยความ
การทางานให้สาเร็จ เป้าหมาย ชื่นชม ภาคภูมิใจ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วย
ผลงานด้วยความ
ความภาคภูมิใจ
ภาคภูมิใจ

๘๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

รักความเป็นไทย
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๗.๒.๑ ใช้ภาษาไทยและ ใช้ภาษาไทย เลข ใช้ภาษาไทย เลข ใช้ภาษาไทย เลข ไม่สนใจใช้ภาษา
เลขไทยในการ
ไทยในการสื่อสาร ไทยในการสื่อสาร ไทยในการสื่อสาร ไทยอย่างถูกต้อง
สื่อสารได้อย่าง
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
แนะนาให้ผู้อื่น
ถูกต้องเหมาะสม เหมาะสม แนะนา เหมาะสม แนะนา ใช้ภาษาไทย
๗.๒.๒ ชักชวน แนะนาให้ ให้ผู้อื่นใช้ภาษา ให้ผู้อื่นใช้ภาษา ที่ถูกต้อง
ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ ไทยที่ถูกต้องเป็น ไทยที่ถูกต้อง
การใช้ภาษาไทยที่ ประจา เป็น
ถูกต้อง
แบบอย่างที่ดีด้าน
การใช้ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๕๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
นิท านพื้ น บ้ าน เป็ น เรื่อ งเล่ าสืบ ต่ อกั น มาที่ แ สดงถึง วั ฒ นธรรมและวิ ถีชี วิต มั ก เป็ น เรื่อ งเล่ าจาก
จินตนาการ และความเชื่อ ของชาวบ้าน ชุมชน ท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ข้อคิด คติสอนใจ
ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมายและลักษณะของนิทานพื้นบ้านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของนิทานพื้นบ้านที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง
๔. สาระการเรียนรู้
การอ่านนิทานพื้นบ้าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูตั้งถามทบทวนความรู้ 1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถาม
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที เดิมของนักเรียน ดังนี้
ตามความเข้าใจและ
1. ความหมายของ
- นักเรียนรูจ้ ักนิทานพื้นบ้าน ประสบการณ์ความรูเ้ ดิม
นิทานพื้นบ้าน
หรือไม่ เรื่องอะไรบ้าง
2. ลักษณะของนิทาน
- นักเรียนคิดว่า นิทานพื้นบ้าน
พื้นบ้าน
เป็นเรื่องราวมาจากไหน และ
3. การเขียนสรุปเรื่อง
เกิดขึ้นได้อย่างไร
และข้อคิดของนิทาน
- นิทานพื้นบ้านจาเป็นไหมว่า
พื้นบ้าน
ต้องมีทุกหมูบ่ ้าน
4. การนาข้อคิดที่ได้
- นักเรียนคิดว่ามีความสาคัญ
ไปใช้ในชีวิตจริง
อย่างไร

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

2. นักเรียนฟังและดูคลิปวิดีโอ - คลิปวิดีโอนิทาน - สังเกตการตอบ
2. ครูเปิดคลิปวิดีโอนิทาน
พืน้ บ้าน
นิทานพื้นบ้าน
คาถามของ
พื้นบ้านให้นักเรียนฟังและดู
- คาถาม
นักเรียน
และนาด้วยคาถาม เช่น
- นักเรียนคิดว่านิทานพื้นบ้าน
เรื่องนี้เป็นของภาคใด หมู่บ้าน
อะไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๕๗

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นิทานเรื่องนี้มีความสนุก
หรือไม่ บอกเล่าถึงเรื่องราว
อะไร
3. ครูตั้งคาถามนาเข้าสู่
บทเรียนว่าดังนี้
- นักเรียนทราบหรือไม่ว่า
นิทานทุกเรื่องมีข้อคิด
สอดแทรก และเราสามารถ
นาไปใช้ได้

2.

ขั้นสอน

3. นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบ
คาถาม

4. ครูเชื่อมโยงเข้าสูบ่ ทเรียน 4. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
ว่าวันนี้จะเรียนเรื่อง การอ่าน
นิทานพื้นบ้าน
25 ๑. ครูยกตัวอย่างนิทาน
๑. นักเรียนดูตัวอย่างนิทาน
นาที พื้นบ้านของแต่ละภาคมาให้ พื้นบ้านของแต่ละภาค
นักเรียนทายว่า จัดอยู่ในภาคใด
๒. ครูให้นักเรียนอภิปราย
วิเคราะห์ประเด็นหลัก ดังนี้
- การอ่านนิทานพื้นบ้าน
- ความสาคัญของนิทานพื้นบ้าน

สื่อการเรียนรู้

๒. นักเรียนอภิปรายวิเคราะห์
ประเด็นหลัก ดังนี้
- การอ่านนิทานพื้นบ้าน
- ความสาคัญของนิทานพื้นบ้าน

- สื่อ PPT เรื่อง
การอ่านนิทาน
พื้นบ้าน

การประเมิน
การเรียนรู้

๘๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมาย
และลักษณะของ
นิทานพื้นบ้านได้

3.

2. เขียนสรุปเรื่องและ
ข้อคิดของนิทาน
พื้นบ้านที่อ่านได้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- นิทานพื้นบ้าน 4 ภาค
- นิทานพื้นบ้าน 4 ภาค
(เหนือ กลาง อีสาน ใต้)
(เหนือ กลาง อีสาน ใต้)
- การเขียนสรุปเรื่องและข้อคิด - การเขียนสรุปเรื่องและ
ของนิทานพื้นบ้าน
ข้อคิดของนิทานพื้นบ้าน

4. หลังจากนั้นครูถามนักเรียน
ว่า
ครู : ถ้าครูต้องการทีจ่ ะค้นหา
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน จะมี
วิธีการอย่างไร
5. ครูให้นักเรียนอ่านนิทาน
พื้นบ้าน เรื่อง สมบัติของพ่อ
15 6. ครูชี้แจงการทากิจกรรม
นาที และกาหนดให้นักเรียนทาใบ
งานที่ 1 การอ่านนิทาน
พื้นบ้าน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า :
นักเรียนทาใบงานที่ 1
การอ่านนิทานพื้นบ้าน)
7. ครูสรุปการทากิจกรรม
และประเมินการทางาน

สื่อการเรียนรู้

1. ประเมิน
การตอบคาถาม

4. นักเรียน : ตอบคาถามและ
ช่วยกันสรุปหลักการค้นหา
ข้อคิดและการนาข้อคิดจาก
การอ่านนิทานพื้นบ้านไป
5. นักเรียนอ่านนิทาน เรื่อง
สมบัติของพ่อ
6. นักเรียนทากิจกรรมในใบ
งานที่ 1 การอ่านนิทาน
พื้นบ้าน
(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ทาใบงานที่ 1 การอ่านนิทาน
พื้นบ้าน) พร้อมกัน
7. นักเรียนสรุปการทา
กิจกรรมร่วมกัน

การประเมิน
การเรียนรู้

- นิทานเรื่อง
สมบัติของพ่อ
- ใบงานที่ 1

2. ตรวจใบงานที่
1 เรื่อง การอ่าน
นิทานพื้นบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๕๙

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูกาหนดให้นกั เรียน
1. นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ - สื่อ PPT
4. 3. นาข้อคิดที่ได้ไปใช้
ขั้นสรุป
นาที ช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง
เป็นแผนภาพความคิด เรือ่ ง สรุปความรู้
ในชีวิตจริง
การอ่านนิทานพื้นบ้าน
การอ่านนิทานพื้นบ้าน คือ
การนิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่อง
เล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่นที่
สมมุติขึ้น การอ่านนิทาน
พื้นบ้านทาให้เกิด
ความสนุกสนาน เสริมสร้าง
จินตนาการได้ข้อคิด คติ
สอนใจ ทีส่ ามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตจริง
2. นักเรียนนาข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านนิทานพื้นบ้านไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

การประเมิน
การเรียนรู้
3. สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
3. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
4. คาถาม
5. แถบประโยค
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายและลักษณะ
ของนิทานพื้นบ้าน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของ
นิทานพื้นบ้านที่อ่าน

วิธีการ

เกณฑ์

- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

- คาถาม

- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง
การอ่านนิทานพื้นบ้าน

- แบบประเมิน
ร้อยละ ๖๐
การประเมินการวิเคราะห์ ขึน้ ไป
สรุปความรู้ คุณค่าและ
ข้อคิดจากการอ่านนิทาน

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- นาข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง - สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. รักความเป็นไทย
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เครื่องมือที่ใช้

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

861

เกณฑ์ประเมิน : การประเมินการวิเคราะห์ สรุปความรู้ คุณค่า และข้อคิดจากการอ่านนิทาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
1. การคิดวิเคราะห์ สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ใน
ด้านบวกได้
ทั้งหมด
2. การสรุปความรู้ สรุปความรู้ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหาของเรื่อง
3. การอธิบาย
เขียนบอก
คุณค่า
ความสาคัญของ
เนื้อหาตรง
ประเด็น
และยกตัวอย่าง
4. การเขียน
เขียนข้อคิดตรง
อธิบายข้อคิด
ประเด็นแสดง
เหตุผลสอดคล้อง
กับเรื่อง
5. การนาข้อคิด เขียนข้อคิดไปใช้
ไปใช้ใน
ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
ได้อย่างถูกต้อง
และใช้ได้จริง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สามารถคิด
สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่าง วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ได้
เป็นส่วนใหญ่
เพียงบางส่วน

๑ (ปรับปรุง)
สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์น้อย
มาก

สรุปความรู้ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ของ
เนื้อหาของเรื่อง
เขียนบอก
ความสาคัญของ
เนื้อหาตรง
ประเด็น

สรุปความรู้ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ร้อยละ ๖๐ ของ
เนื้อหาของเรื่อง
เขียนบอก
ความสาคัญของ
เนื้อหาตรงประเด็น
บางส่วน และวกวน

สรุปความรู้ไม่ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ร้อยละ ๔๐ ของ
เนื้อหาของเรื่อง
เขียนบอก
ความสาคัญของ
เนื้อหาไม่ตรง
ประเด็นและเขียน
วกวน
เขียนข้อคิดตรง เขียนข้อคิดได้
เขียนข้อคิดได้
ประเด็น
บางส่วนสอดคล้อง น้อยมากและไม่
สอดคล้องกับเรื่อง กับเรื่องบางส่วน ตรงประเด็น
เขียนข้อคิดไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
ได้และใช้ได้จริง

เขียนข้อคิดไปใช้ใน เขียนข้อคิดไปใช้
ชีวิตประจาวันได้ ในชีวิตประจาวัน
บางส่วน
ได้น้อย

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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แบบประเมินการประเมินการวิเคราะห์ สรุปความรู้ คุณค่าและข้อคิดจากการอ่านนิทาน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 1 เรือ่ ง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของนิทาน
เป็นเรื่องสมมุติ มีตัวละครดาเนินเรื่อง ซึ่งอาจเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ได้ มีเหตุการณ์หรือ
การดาเนินเรื่องที่แสดงความขัดแย้งของตัวละคร เช่น นิทานเรื่องหนูกับราชสีห์ ราชสีห์ขัดแย้งกับ
หนูต่อมาเรื่องคลี่คลายเมื่อหนูมาช่วยกัดบ่วงช่วยชีวิตราชสีห์
นิทานพื้นบ้าน
เป็นวรรณกรรมท้องถิ่น ที่แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นสืบทอดกัน
มาหลายชั่วอายุคน ด้วยภาษา คาพูดและการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทาให้เข้าใจถึงความรู้สึก
นึกคิด ความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึกและหลักคุณธรรมในสังคม
คุณค่าของการศึกษานิทานพื้นบ้าน ดังนี้
1. คุณค่าด้านอารมณ์ มีจุดมุ่งหมายสาคัญให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟัง
2. คุณค่าด้านการให้ข้อคิดและคติเตือนใจ ขัดเกลาคนให้มีค่านิยมของสังคมตามที่วางไว้
3. คุ ณ ค่ า ด้ านสติ ปั ญ ญา เป็ น คลั ง ความรู้ม าหลายชั่ วอายุ ค น มี คุ ณ ค่ า ท าให้ เกิ ด ภู มิ รู้
สติปญ
ั ญา
4. คุณ ค่าด้านภาษา นิทานถ่ายทอดโดยการเล่ าจนกระทั่งการเขียน การพิมพ์เจริญ ขึ้น
จึงได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คุณค่าด้านภาษาจึงมี 2 ประการคือ
4.1 ภาษามุขปาฐะ เป็นการพูดการเล่าที่สื่อสารในระดับท้องถิ่น คาและสาเนียงภาษา
จึงแตกต่างไปจากภาษาเขียน เป็นภาษาที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งกว่าภาษาเขียน
4.2 ภาษาลายลักษณ์ นิทานได้รับการเรียบเรียงผ่านการเขียน ภาษาที่ใช้แม้บางคายัง
คงภาษาถิ่นไว้เพื่อคงความหมาย ความสละสลวย การลาดับเรื่องและลาดับความคิดเป็นระบบกว่า
การเล่าเรื่อง ภาษาในนิท านบางคาไม่มีใช้ในปัจ จุบัน บางคาใช้ภาษากลางแทนคาและส านวน
ดั้งเดิม
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การเขียนสรุปความรู้
การเขียนสรุปความรู้จ ากการอ่า น การฟั ง หรือการดูสื่อต่า ง ๆ เพื่ อกันลืม จะได้จ ดจ า
เรื่องราวนั้น ๆ ได้ และสามารถนาเรื่องราวนั้นไปใช้ประโยชน์ในการพูดและการเขียนได้
วิธีการอ่านเพื่อสรุปความ ควรอ่านเรื่องนั้นอย่างคร่าวๆ ก่อ น แล้วจึงอ่านซ้าอีกครั้งเพื่อ
จับใจ ความสาคัญว่า “ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ผลเป็นอย่างไร” แล้วเขียนสรุปเป็น
ข้อความสั้น ๆ
วิธีการอ่านเพื่อสรุปความรู้
๑. อ่านเรื่องให้จบทั้งเรื่อง ต้องมีความเข้าใจเรื่องแล้วจับสาระสาคัญ
๒. จดสาระสาคัญของเรื่องที่อ่าน เป็นคาพูดของตนเอง
๓. เขียนสรุปสาระสาคัญที่เป็นความรู้
ตัวอย่างที่ ๑ การเขียนสรุปความรู้จากนิทาน
ชายคนหนึ่งเดินทางไปพบสระน้ าแห่ งหนึ่ งที่มี น้าใสสะอาด เขาอยากเขียน
ข้อความให้ คนอื่นรู้ว่าสระน้านี้เป็นอย่างไร แต่เขาเป็นคนเขียนหนังสือไม่ค่อยถูก เขาเขียน
ป้ายประกาศว่า “ทีนี่มีน้า” บังเอิญต่อมาไม่นานมีชายคนหนึ่งอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ จูงคน
ตาบอดเดินผ่านมา คนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกจึงอ่านข้อความที่ป้ายประกาศให้คนตาบอดฟัง
ว่า “ที่นี่มีหมีนา” คนตาบอดได้ฟังไม่ทันคิด เกิดความกลัวจึงวิ่งหนีไปชนต้นไม้ได้รับบาดเจ็บ

สรุปความรู้จากนิทาน
นิทานเรื่องนี้ เป็นการกล่าวถึงโทษของการเขียน การอ่านหนังสือไม่คล่อง และการไม่รู้จัก
คิดให้รอบคอบ
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ตัวอย่างที่ ๒ การเขียนสรุปความรู้จากนิทาน
เรื่อง ฉันต้องให้แม่กินก่อน
มีลูกช้างตัวหนึ่งอยู่ในป่ากับ แม่ช้างที่มีดวงตาทั้งสองข้า งบอดสนิท ลูกช้า งจึงดูแล
ปรนนิบัติรับใช้แม่เป็นอย่างดี ทั้งสองอาศัยหน้าปากถ้าแห่งหนึ่ง มีสระน้ากว้างใหญ่น้าใสเต็มเปี่ยม
ปริ่มฝั่ง เมื่อใดที่ลูกช้างได้อาหารมาจะนามาให้แม่ช้างกินก่อน จึงค่อยกินส่วนที่เหลือ ยามมีเวลา
ว่างลูกช้างจะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดรอบตัวให้แม่ช้างฟังตลอด วันเวลาผ่านไปลูกช้างโตขึ้นมี
ร่างกายใหญ่โตสง่างาม เป็นพญาช้างและมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น ต่อมามีพรานป่าจับพญาช้าง
ไปถวายให้พระราชา พระราชาสร้างโรงช้างที่สวยงามและให้อาหารที่ดีที่สุดแก่พญาช้าง พญาช้าง
ยืนนิ่งไม่กินอาหาร และพูดว่า “ถ้าไม่มีแม่ช้าง ฉันจะไม่กินอะไรทั้งสิ้น”
พระราชารักและสงสารพญาช้างมาก สั่งให้ควาญช้างและทหารนาพญาช้างกลับคืนสู่ป่า
กลับไปหาแม่ช้าง พญาช้างส่งเสียงเรียกแม่ แม่ช้างดีใจที่ลูกกลับมา พญาช้ างรีบนาผลไม้มาให้
แม่กิน และรอกินส่วนที่เหลือ เมื่อมีเวลาว่างพระราชาจะนาผลไม้และพวงมาลัยมาให้แม่ลูกคู่นี้

สรุปความรู้จากนิทาน
นิทานเรื่องนี้ เป็นการกล่าวถึง การใช้ชีวิตของช้างป่า และความกตัญญูกตเวทีที่เป็นเครื่อง
นาพาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนใคร
กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๑. เล่านิทานให้หนูฟังหน่อย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้าว.

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่อง สมบัติพ่อ แล้วตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนดให้
นิทานพื้นบ้านเรื่อง
นิทานพื้นบ้านภาคใด
แหล่งข้อมูล
ตัวละครสาคัญ

สถานที่

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

สรุปความรู้จากนิทานพืน้ บ้าน

ชื่อ....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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นิทานพื้นบ้าน เรือ่ ง สมบัติของพ่อ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นิทานไทย เรือ่ ง สมบัติของพ่อ
กาลครั้งหนึ่ง ยังมีชายชราคนหนึ่งฐานะร่ารวย อยู่กับลูกชายสองคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกล
จากตัวเมืองมาก ชายผู้นี้เจ็บไข้ได้ป่วยมาเนิ่นนานแล้ว ก่อนจะสิ้นลมหายใจ เขาเรียกลูกชายที่รักใคร่ทั้งสองเข้า
มา แล้วยกทรัพย์สมบัติให้ พร้อมบอกปริศนา ๓ บท แนะนาวิธีการรักษาทรัพย์สินมิให้หมดสิ้นไปโดยง่าย
ข้อแรก เจ้าจงกินอาหารมื้อค่ากับไฟดวงใหญ่ ข้อสองเจ้าจงล้อมรั้วบ้านด้วยฟันสัตว์ และข้อสาม พ่อ
ให้เมล็ดมะขามจานวนหนึ่งให้ และต้องรู้วิธีกิน จึงจะกินเมล็ดมะขามเหล่านี้ได้นาน ๆ
ลูกทั้งสองรับสัญญา ชายชราจึงแบ่งสมบัติให้คนละเท่า ๆ กันจากนั้นไม่นานเขาก็ตายลูกชายคนเล็ก
ยังคงอยู่ในบ้านหลังเดิมของพ่อ พี่ชายเมื่อได้สมบัติในส่วนของตนก็ไปปลูกบ้านสร้างฐานะใหม่อยู่ในเมือง
ลูกชายคนเล็กเป็นคนโง่เขลาเบาปั ญญา ไม่คิดให้ลึกซึ้ง จึงสั่งคนใช้จุดตะเกียงดวงใหญ่ให้แสงสว่าง
ก่อนกินอาหารมื้อคา และสร้างรั้วทาด้วยงาช้างล้อมรอบบ้านไว้ทั้งหมด ลูกชายคนเล็กยังคั่วเมล็ดมะขามกินทุก
วัน ไม่นานน้ามันตะเกียงก็หมดเกลี้ยง และโจรยังมาขโมยรั้วที่เป็นงาช้างไปจนหมด ชายผู้นี้จึงยากจนลง
วันหนึ่งเขาระลึกถึงพี่ชาย และคิดว่าคงจะยากจนเหมือนเขา เพราะพ่อแบ่งสมบัติให้เท่ากัน คิดแล้ว
ชาย ผู้น้องจึงเดินทางไปหาพี่ชายที่อยู่ในตัวเมือง เมื่อย่างเท้าก้าวเข้ามาในบ้านของพี่ชาย ผู้เป็นน้องกลับรู้สึก
แปลกใจยิ่งนักที่เห็นบ้านของพี่ชายใหญ่โตกว้างขวาง มีผู้คนอยู่มากมาย
“โอ้ โฮ Ị พี่ ... ทาไมพี่ถึงร่ารวยเช่นนี้ พี่ทาอย่างไรนี่ ฉันทาตามคาสั่งของพ่อ แต่ฉันกลับจนลง...จนลง
จนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว” น้องชายร้องราพันให้พี่ชายฟัง
“ระหว่างทางที่พี่เดินทางเข้ามาในเมือง พี่ครุ่นคิดถึงปริศนาที่พ่อบอกเราทั้งสอง ปริศนาข้อแรก...คือ
...กินอาหารมื้ อ ค่ากับ ไฟดวงโต หมายความว่า ...ให้กินอาหารก่ อนดวงอาทิ ตย์ต ก จะได้ป ระหยัดน้ามั นจุด
ตะเกียง ปริศนาข้อที่สอง คือ ล้อมรั้วบ้านด้วยฟันสัตว์ พี่ตีความว่าให้เลี้ยงสุนัขไว้ป้องกันบ้านจากโจร ปริศนา
ข้อที่สาม พี่ไขความว่า ถ้าเรารู้จักวิธีการกินมะขามเราจะมีอาหารกินได้นาน ระหว่างที่เดินทางเข้าเมือง พี่คั่ว
มะขามกินบ้าง ที่เหลือ...พี่เก็บเอามาโยนไว้รอบบ้าน ไม่ช้ามันเจริญเติบโตออกฝักออกเมล็ด ให้พี่เก็บไปขายได้
เงินมาทุกปี นี่แหละน้อง พี่ได้ทาตามคาสอนพ่อแล้ว และเป็นจริงด้วย พี่จะเป็นคนร่ารวยไปตลอดชีวิต” พี่ชาย
พูดอย่างเบิกบานใจ
(ผู้เขียน : จุฑารัตน์ สุขสถิตย์ นิทานไทย เรื่อง สมบัติของพ่อ จากหนังสือเล่านิทานให้หนูฟงั หน่อย
หน้า ๑๓๘ – ๑๔๑)
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แนวคาตอบใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านนิทานพื้นบ้าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่อง สมบัติพ่อ แล้วตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนดให้
นิทานพื้นบ้านเรื่อง

นิทานพื้นบ้านภาคใด
แหล่งข้อมูล

ตัวละครสาคัญ
ชายชรา
ลูกชายสองคน

สมบัติของพ่อ

ภาคกลาง
จากหนังสือเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
สถานที่
บ้านของชายชรา
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ถ้าเราขยันตั้งหน้าตั้งตา
ทางาน เป็นอย่างดีแล้วละก็
สิ่งที่จะได้มาก็คือความสุข,
ความสมหวัง

สรุปความรู้จากนิทานพืน้ บ้าน
สมบัติของพ่อ เป็นนิทานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปัญญาในการทางาน ผนวกกับ
ความขยันทางาน และทาความดีประกอบการดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม

๘๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
นิทานท้องถิ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า แสดงให้เห็นวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ สภาพของ
สังคมและภูมิปัญญาไทย ทาให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ข้อคิด คติสอนใจ สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมายและลักษณะของนิทานท้องถิ่นได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของนิทานท้องถิ่นที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง
๔. สาระการเรียนรู้
การอ่านนิทานท้องถิ่น
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5
1. ครูตั้งคาถามเพื่อทบทวน 1. นักเรียนตอบคาถามและ - คาถาม
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที ประสบการณ์การอ่านนิทาน สนทนาร่วมกันกับครู เกี่ยวกับ
1. ความหมายของ
กับนักเรียน ดังนี้
คาถาม ดังนี้
นิทานท้องถิ่น
- นักเรียนรูจ้ ักนิทานท้องถิ่น - นักเรียนรูจ้ ักนิทานท้องถิ่น
2. ลักษณะของนิทาน
หรือไม่ ถ้ารูจ้ ัก เรื่องอะไรบ้าง หรือไม่ ถ้ารูจ้ ัก เรื่องอะไรบ้าง
ท้องถิ่น
- นิทานท้องถิ่นในจังหวัดของ - นิทานท้องถิ่นในจังหวัดของ
3. การนาข้อคิดที่ได้
เราได้แก่เรื่องอะไรบ้าง
เราได้แก่เรื่องอะไรบ้าง
ไปใช้ในชีวิตจริง
2. ครูขออาสาสมัครออกมา
เล่านิทานท้องถิ่น 1 เรือ่ ง ให้
เพื่อน ๆ ฟัง

2. นักเรียนที่เป็นอาสาสมัคร
ออกมาเล่านิทานท้องถิ่น 1
เรื่อง ให้เพือ่ น ๆ ฟัง

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

- นิทานของ
นักเรียน

3. ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับนิทาน 3. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถาม
ที่เพื่อนออกมาเล่า ดังนี้
- เป็นเรื่องของหมูบ่ ้านใด
- นาเสนอเรือ่ งราวเกี่ยวกับ
อะไร
- มีอยู่จริงหรือไม่ เพราะอะไร

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
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คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูแสดงความคิดเห็นสรุป 4. นักเรียนเข้าสู่ใบทเรียน
ท้ายและเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน

25 1. ครูตั้งคําถามอีกครั้งเพื่อย้ํา
นาที ความเข้าใจของนักเรียนว่า
ครู : นิทานท้องถิ่นคืออะไร
ครู : มีลักษณะอย่างไร

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายวิเคราะห์จากใบความรู้
เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
- ความหมายของนิทานท้องถิ่น
- ลักษณะของนิทานท้องถิ่น

สื่อการเรียนรู้

- สื่อ PPT
เรื่อง การอ่าน
นิทานท้องถิ่น
- คําถาม

2. นักเรียนดูตัวอย่างนิทาน
2. ครูยกตัวอย่างชื่อนิทาน
ท้องถิ่นมาให้นกั เรียนดู พร้อม ท้องถิ่น
ภาพประกอบ เช่น ปลาบู่ทอง
ผาแดงนางไอ่ เกาะหนูเกาะแมว

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมาย
และลักษณะของ
นิทานท้องถิ่นได้

3. ครูถามนักเรียน ดังนี้
ครู : นิทานท้องถิ่นของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์คือเรื่องอะไร
- เนื้อหาเล่าถึงเรื่องราวอะไร
- นักเรียนได้รับความรูอ้ ะไรบ้าง

3. นักเรียนตอบคําถาม เช่น
นักเรียน : นิทานท้องถิ่นของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ
ตาม่องล่าย

4. ครูให้นกั เรียนอภิปราย
วิเคราะห์ประเด็นหลัก ดังนี้

4. นักเรียนอภิปรายวิเคราะห์ - สื่อ PPT
ประเด็นหลัก ดังนี้
เรือ่ ง การอ่าน

- คําถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

1. ประเมิน
การตอบคําถาม
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ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นิทานท้องถิ่น
- การอ่านนิทานท้องถิ่น
- การอ่านนิทานท้องถิ่น
- ความสําคัญของนิทานท้องถิ่น - ความสําคัญของนิทานท้องถิ่น
- การเขียนสรุปเรื่องและข้อคิด - การเขียนสรุปเรื่องและข้อคิด
5. หลังจากนั้นครูถามนักเรียน
ว่า
ครู : ถ้าครูต้องการที่จะค้นหา
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน จะมี
วิธีการอย่างไร

3.

2. เขียนสรุปเรื่องและ
ข้อคิดของนิทาน
ท้องถิ่นที่อ่านได้

ขั้นปฏิบตั ิ

5. นักเรียน : ตอบคําถามและ
ช่วยกันสรุปหลักการค้นหา
ข้อคิดและการนําข้อคิดจาก
การอ่านนิทานท้องถิ่นไป

6. ครูให้นกั เรียนอ่านนิทาน
6. นักเรียนอ่านนิทานที่สนใจ
ท้องถิ่นที่สนใจ 1 เรื่อง โดยให้
นักเรียนนํามาจากบ้าน แต่ถ้า
ใครไม่มี ครูให้อ่านเรื่องที่ครู
สํารองไว้ให้
15 7. ครูชี้แจงการทํากิจกรรม
7. นักเรียนทํากิจกรรมในใบ - ใบงานที่ 2
นาที และกําหนดให้นักเรียนทําใบ งานที่ 2 การอ่านนิทานท้องถิ่น
งานที่ 2 การอ่านนิทานท้องถิ่น
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
ว่า : นักเรียนทําใบงานที่ 2
การอ่านนิทานท้องถิ่น)

การประเมิน
การเรียนรู้

(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ทําใบงานที่ 2 การอ่านนิทาน
ท้องถิ่น) พร้อมกัน

2. ตรวจใบงาน
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ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
4.

3. นาข้อคิดที่ได้ไปใช้
ในชีวิตจริง

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
8. ครูสรุปการทากิจกรรม
8. นักเรียนสรุปการทา
และประเมินการทางาน
กิจกรรมร่วมกัน
5 1. ครูกาหนดให้นกั เรียน
1. นักเรียนทั้งห้องช่วยกันสรุป - สื่อ PPT
นาที ช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง
ความรู้เป็นแผนภาพความคิด สรุปความรู้
การอ่านนิทานท้องถิ่น
เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
คือ นิทานท้องถิ่น เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมทีม่ ีคุณค่า
แสดงให้เห็นวิถีชีวิต ความคิด
ความเชื่อ สภาพสังคมและ
ภูมิปัญญาไทย
2. นักเรียนนาข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านนิทานท้องถิ่นไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

การประเมิน
การเรียนรู้
3. สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
3. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
4. คาถาม
5. ตัวอย่างนิทานท้องถิ่น
6. การเล่านิทานของเพื่อน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายและลักษณะ
ของนิทานท้องถิ่น
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของ
นิทานท้องถิ่นทีอ่ ่าน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- นาข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ 2 เรื่อง
การอ่านนิทานท้องถิ่น

- แบบประเมิน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
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เกณฑ์ประเมิน : การประเมินการวิเคราะห์ สรุปความรู้ คุณค่า และข้อคิดจากการอ่านนิทาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
1. การคิดวิเคราะห์ สามารถคิด
สามารถคิด
สามารถคิด
สามารถคิดวิเคราะห์
วิเคราะห์ได้อย่าง วิเคราะห์ได้อย่าง
วิเคราะห์ได้อย่าง
ได้อย่างสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ใน
สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ได้
น้อยมาก
ด้านบวกได้
เป็นส่วนใหญ่
เพียงบางส่วน
ทั้งหมด
2. การสรุป
สรุปความรู้ตรง สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ไม่ตรง
ความรู้
ประเด็นถูกต้อง ประเด็นถูกต้อง
ประเด็นถูกต้อง
ประเด็นถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
ร้อยละ ๘๐ ของ
ร้อยละ ๖๐ ของ
ร้อยละ ๔๐ ของ
เนื้อหาของเรื่อง เนื้อหาของเรื่อง
เนื้อหาของเรื่อง
เนื้อหาของเรื่อง
3. การอธิบาย เขียนบอกความ เขียนบอกความ
เขียนบอกความ
เขียนบอกความ
คุณค่า
สาคัญของเนื้อหา สาคัญของเนื้อหา สาคัญของเนื้อหาตรง สาคัญของเนื้อหาไม่
ตรงประเด็น และ ตรงประเด็น
ประเด็นบางส่วน
ตรงประเด็นและ
ยกตัวอย่าง
และวกวน
เขียนวกวน
4. การเขียน
เขียนข้อคิดตรง เขียนข้อคิดตรง
เขียนข้อคิดได้
เขียนข้อคิดได้
อธิบายข้อคิด
ประเด็นแสดง
ประเด็น สอดคล้อง บางส่วนสอดคล้อง น้อยมากและไม่
เหตุผลสอดคล้อง กับเรื่อง
กับเรื่องบางส่วน
ตรงประเด็น
กับเรื่อง
5. การนาข้อคิด เขียนข้อคิดไปใช้ เขียนข้อคิดไปใช้ใน เขียนข้อคิดไปใช้ใน เขียนข้อคิดไปใช้ใน
ไปใช้ใน
ในชีวิตประจาวัน ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวัน ได้อย่างถูกต้อง และใช้ได้จริง
บางส่วน
น้อย
และใช้ได้จริง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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แบบประเมินการประเมินการวิเคราะห์ สรุปความรู้ คุณค่าและข้อคิดจากการอ่านนิทาน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ............... ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ............... ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบความรู้ที่ 2 เรือ่ ง การอ่านนิทานท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นิทานท้องถิ่น
คื อ เรื่ อ งเล่ า ที่ มี ก ารด าเนิ น เรื่ อ งอย่ า งง่ า ย ๆ โครงเรื่ อ งไม่ ซั บ ซ้ อ น เล่ า เรื่ อ งอย่ า ง
ตรงไปตรงมา มั ก เริ่ม เรื่ องโดยกล่ าวถึ งตัว ละครส าคั ญ ของเรื่ อง ซึ่งอาจจะเป็ น รุ่น พ่ อ -แม่ข อง
พระเอกหรือนางเอก แล้วดาเนินเรื่องไปตามลาดับเหตุการณ์ ตัวละครเอกพบอุปสรรคปัญหา
แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก้ปัญหาลุล่วงไปจนจบเรื่อง มักจะจบแบบมีความสุข ถ้าเป็นนิทานคติ ก็
มักจะจบลงว่า “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…..”
ลักษณะของนิทานท้องถิ่น
๑. เป็นเรื่องเก่าที่เล่ากันด้วยปากด้วยถ้อยคาธรรมดาเป็นภาษาร้อยแก้ว สืบทอดกันมา
เป็นเวลาช้านาน ไม่ ปรากฏผู้เล่าดั้งเดิมเป็น ใครอ้า งแต่ว่า เป็นของเก่า ฟั งมาจากผู้เล่า (กุห ลาบ
มัลลิกะมาส 2518, หน้า 99-100)
๒. แสดงความคิด ความเชื่อของชาวบ้าน
นิทานพื้นบ้านท้องถิ่น แบ่งได้เป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้
ตัวอย่างชื่อนิทานท้องถิ่นของแต่ละภาค
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
ภาคใต้
- ลานนางคอย
- แม่นากพระโขนง
- ผาแดงนางไอ่
- เจ้าแม่ลิ้มกอเนี้ยว
- เชียงดาว
- สังข์ทอง
- ปู่ปะหลาน
- ลูกเนรคุณ
- เมืองลับแล
- ปลาบู่ทอง
- ซิ่นสองต่อน
- ปลาแก้มช้า
- เชี่ยงเหมี่ยง
- ศรีธนชัย
- ยายหมาขาว
- เกาะหนูเกาะแมว
- อ้านก้องขี้จุ๊
- โสนน้อยเรือนงาม - ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ - ตาม่องล่าย
- ควายลุงคา
- ไกรทอง
- พญาคันคาก
- ท้าวแสนปม พิกุลทอง - กุดนางใย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

นิทานท้องถิ่น
มีความสาคัญและมีคุณค่า ต่อชีวิตมนุษย์และสังคมในหลายด้าน ดังนี้
1. ช่วยให้เข้าใจสภาพของคนโดยทั่วไป ประมวลแห่งความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความ
นิยม ความบันเทิง
2. เป็นเสมือนกรอบล้ อมชีวิตให้อยู่ในขอบเขตที่ สังคมนั้นๆนิยมว่า ดีหรือถูกต้อง ได้ฟั ง
การอบรมในวิถีชีวิตตั้งแต่เด็ก
3. ทาให้ จัก สภาพชี วิต ท้อ งถิ่น ตามหลัก ที่ ว่า คติช าวบ้ า นเป็ น พื้ นฐานชี วิต ของคนชาติ
หนึ่ง ๆ หรือชนกลุ่มนั้น ๆ
4. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจาชาติ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ มีการจดจาและ
ถือปฏิบัติกันต่อ ๆ มา
5. เป็ น ทั้ ง ศิ ล ป์ แ ละศาสตร์ เป็ น ต้ น เค้ า แห่ ง ศาสตร์ ต่ า ง ๆ และช่ ว ยให้ ก ารศึ ก ษาใน
สาขาวิชาอื่นกว้างขวางยิ่งขึ้น
6. ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
7. นิทานพื้นบ้านเป็นเครื่องบันเทิงใจยามว่างของมนุษย์
แหล่งที่มา : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม www. Ich.cuture.go.th

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทานท้องถิ่น 1 เรื่อง แล้วตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนด
นิทานท้องถิ่นเรื่อง

แหล่งข้อมูล
ตัวละครสาคัญ

สถานที่

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

คุณค่าของนิทาน

ชื่อ......................................................นามสกุล...............................................ชั้น................เลขที่.............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านนิทานท้องถิ่น
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทานท้องถิ่น 1 เรื่อง แล้วตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนด
ตัวอย่างนิทานท้องถิ่นเรื่อง

แหล่งข้อมูล

ตาม่องล่าย

เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต http//www.google.com/wrmkmmphunban

ตัวละครสาคัญ

ตาม่องล่าย ยายราพึง
นางยมโดย เจ้าสาย เจ้ากรุงจีน

สถานที่

สถานที่หลักคือ บ้านริมทะเล

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
๑. การลงมือทาสิ่งใด ต้อง
ใคร่ครวญ ให้ดีเสียก่อน จะได้
ไม่เกิดข้อผิดพลาดภายหลัง
๒. พ่อแม่ ไม่ควรคลุมถุงชนลูก
ควรให้ลูกเป็นฝ่ายตัดสินใจเอง
จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นใน
ภายหลัง

คุณค่าของนิทาน
แสดงให้เห็นถึงความสัม พันธ์ ระหว่างเพื่อนบ้านใกล้เคียง การติดต่อค้าขายกับต่างชาติ ต่างภาษา
ต่างอาชีพและภูมิประเทศแถบชายฝั่งทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วยภูเขา เกาะแก่ง
ใหญ่ น้อยสวยงาม แปลกตา ซึ่ง เป็นสถานที่ ท่ องเที่ ยวส าคัญ ท าให้ เกิ ดจินตนาการนามาผูก เป็ นเรื่อง
เชื่อมโยงกับตัวละครซึ่งเล่าขานสืบต่อ กันมาแต่อดีต ทาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิ
ประเทศไปกับนิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจ
หมายเหตุ การตรวจขึ้นอยูก่ ับนิทานท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน การตรวจให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน
ซึ่งแต่ละท้องถิ่นนิทานจะมีความแตกต่างกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๘๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
นิท านเป็นเรื่อ งเล่าสืบ ต่อ กั นมา ให้ความสุนกสนานเพลิดเพลิน และแฝงด้วยความรู้ ข้อคิดเตือนใจ
จึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และวัย จึงจะทาให้ได้รับคุณค่า สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกความหมายและลักษณะของนิทานอาเซียนได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของนิทานอาเซียนที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง
๔. สาระการเรียนรู้
การอ่านนิทานอาเซียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๘๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
สื
อ
่
การเรี
ย
นรู
้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 1. ครูตั้งคาถามเพื่อทบทวน 1. นักเรียนตอบคาถามและ - คาถาม
- สังเกตการตอบ
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที ประสบการณ์การอ่านนิทาน สนทนาร่วมกันกับครู เกี่ยวกับ
คาถามของ
1. ความหมายของ
กับนักเรียน ดังนี้
คาถาม
นักเรียน
นิทานอาเซียน
- นักเรียนรู้จักนิทานอาเซียน
2. ลักษณะของนิทาน
หรือไม่ ถ้ารู้จกั เรื่องอะไรบ้าง
อาเซียน
จากประเทศใด
3. การนาข้อคิดที่ได้
- นักเรียนเคยอ่านนิทานอาเซียน
ไปใช้ในชีวิตจริง
เรื่องใดบ้าง ของประเทศใด
2. ครูเล่านิทานอาเซียนของ
ประเทศกัมพูชา “เรื่อง หมา
ป่ากับกุง้ ฝอย”

2. นักเรียนฟังครูเล่านิทาน
- นิทานอาเซียน
อาเซียน “เรื่อง หมาป่ากับกุ้ง เรือ่ ง หมาป่ากับ
ฝอย” และสรุปใจความสาคัญ กุ้งฝอย
ร่วมกัน

3. ครูตั้งคาถาม ดังนี้
- นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไร
แก่นักเรียน
- นักเรียนจะนาข้อคิดไปใช้อย่างไร

3. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถาม
และแสดงความคิดเห็นสรุป
ท้าย จากนั้นเข้าสูบ่ ทเรียน
พร้อมกัน

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๘๕

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
สื
อ
่
การเรี
ย
นรู
้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
20 1. ครูตั้งคาถามอีกครัง้ เพื่อย้า 1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถาม
- สังเกตการตอบ
2.
ขั้นสอน
นาที ความเข้าใจของนักเรียนว่า
คาถามของ
ครู : นักเรียนคิดว่า นิทานเรื่อง นักเรียน : ประเทศกัมพูชา
นักเรียน
หมาป่ากับกุง้ ฝอย น่าจะเป็น
นิทานอาเซียนจากประเทศใด
(ถ้านักเรียนตอบไม่ถูก ครูนา
อธิบาย เช่น บอกชื่อเมืองหรือ
สาเนียงภาษาของประเทศนัน้ ๆ
ครู : นิทานอาเซียนคืออะไร นักเรียน : นักเรียนสามารถ
อธิบายได้หลากหลาย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมาย
และลักษณะของ
นิทานอาเซียนได้

2. ครูยกตัวอย่างนิทาน
2. นักเรียนดูตัวอย่างนิทาน
อาเซียนมาให้นักเรียนดู เช่น อาเซียน
ลูกกระจงน้อยกับจระเข้ บาดัง
ผู้ทรงพลัง ภูท้าวภูนาง

- นิทานอาเซียน

3. ครูถามนักเรียน ดังนี้
- นิทานเรื่องนีเ้ ป็นนิทานจาก
ประเทศใด
- นิทานอาเซียนมีลกั ษณะอย่างไร
4. ครูให้นักเรียนอภิปราย
วิเคราะห์ประเด็นหลักจากใบ

- คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

- ใบความรู้ที่ ๓

1. ประเมิน
การตอบคาถาม

3. นักเรียนตอบคาถาม เช่น
- จากประเทศ.....
- อธิบายลักษณะของนิทาน
อาเซียน
4. นักเรียนอภิปรายประเด็น
หลักจากใบความรู้ที่ ๓ เรือ่ ง

๘๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

2. เขียนสรุปเรื่องและ
ข้อคิดของนิทาน
อาเซียนทีอ่ ่านได้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ความรู้ที่ ๓ ดังนี้
การอ่านนิทานอาเซียน ดังนี้
- การอ่านนิทานอาเซียน
- การอ่านนิทานอาเซียน
- ความสาคัญของนิทาน
- ความสาคัญของนิทาน
อาเซียน
อาเซียน
- การเขียนสรุปเรื่องและข้อคิด - การเขียนสรุปเรื่องและข้อคิด

สื่อการเรียนรู้

5. หลังจากนั้นครูถามนักเรียน
ว่า
ครู : ถ้าครูต้องการทีจ่ ะค้นหา
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน จะมี
วิธีการอย่างไร

5. นักเรียน : ตอบคาถามและ
ช่วยกันสรุปหลักการค้นหา
ข้อคิดและการนาข้อคิดจาก
การอ่านนิทานอาเซียนไป

6. ครูให้นักเรียนอ่านนิทาน
อาเซียนทีส่ นใจ 1 เรื่อง

6. นักเรียนอ่านนิทานทีส่ นใจ - สื่อ PPT
เรื่อง การอ่าน
นิทานอาเซียน

15 7. ครูชี้แจงการทากิจกรรมและ 7. นักเรียนทากิจกรรมในใบ
นาที กาหนดให้นักเรียนทาใบงาน งานที่ 3 การอ่านนิทาน
ที่ 3 การอ่านนิท านอาเซียน อาเซียน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : (นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
นักเรียนทาใบงานที่ 3 การอ่าน ทาใบงานที่ 3 การอ่านนิทาน

- ใบงานที่ 3
การอ่านนิทาน
อาเซียน

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ตรวจใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘๘๗

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

3. นาข้อคิดที่ได้ไปใช้
ในชีวิตจริง

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
การประเมิน
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นิทานอาเซียน)
อาเซียน) พร้อมกัน
8. ครูสรุปการทากิจกรรม
8. นักเรียนสรุปการทา
และประเมินการทางาน
กิจกรรมร่วมกัน
5 1. ครูกาหนดให้นกั เรียน
1. นักเรียนทั้งห้องช่วยกันสรุป - สื่อ PPT
3. สังเกต
นาที ช่วยกันสรุปความรู้เรื่อง
ความรู้เป็นแผนภาพความคิด
การตอบคาถาม
เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน
การอ่านนิทานอาเซียน
ของนักเรียน
คือ นิทานเป็นเรื่องเล่าสืบต่อ
กันมามีอยู่ในทุกชาติทุกภาษา
นิทานที่เล่ากันในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเรียกว่า นิทานอาเซียน
และการเลือกอ่านหนังสือ ต้อง
เลือกให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและวัย จึงจะ
ทาให้ได้รับคุณค่า สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง
2. นักเรียนนาข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านนิทานอาเซียนไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน
3. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน
4. คาถาม
5. ตัวอย่างนิทานอาเซียน
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกความหมายและลักษณะ
ของนิทานอาเซียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของ
นิทานอาเซียนที่อ่าน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

- คาถาม

- ตรวจใบงานที่ 3 เรื่อง
การอ่านนิทานอาเซียน

- แบบประเมิน
ร้อยละ ๖๐
การประเมินการวิเคราะห์ ขึน้ ไป
สรุปความรู้ คุณค่าและ
ข้อคิดจากการอ่านนิทาน

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- นาข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง - สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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เกณฑ์ประเมิน : การประเมินการวิเคราะห์ สรุปความรู้ คุณค่า และข้อคิดจากการอ่านนิทาน
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
1. การคิดวิเคราะห์ สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ใน
ด้านบวกได้ทั้งหมด
2. การสรุป
สรุปความรู้ตรง
ความรู้
ประเด็นถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
เนื้อหาของเรื่อง
3. การอธิบาย
เขียนบอกความ
คุณค่า
สาคัญของเนื้อหา
ตรงประเด็น
และยกตัวอย่าง
4. การเขียน
เขียนข้อคิดตรง
อธิบายข้อคิด
ประเด็นแสดง
เหตุผลสอดคล้อง
กับเรื่อง
5. การนาข้อคิด เขียนข้อคิดไปใช้ใน
ไปใช้ในชีวิต
ชีวิตประจาวันได้
ประจาวัน
อย่างถูกต้องและ
ใช้ได้จริง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สามารถคิด
สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่าง วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ได้
เป็นส่วนใหญ่
เพียงบางส่วน
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ประเด็นถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ของ ร้อยละ ๖๐ ของ
เนื้อหาของเรื่อง
เนื้อหาของเรื่อง
เขียนบอกความ
เขียนบอกความ
สาคัญของเนื้อหา สาคัญของเนื้อหา
ตรงประเด็น
ตรงประเด็น
บางส่วน และวกวน
เขียนข้อคิดตรง
เขียนข้อคิดได้
ประเด็น สอดคล้อง บางส่วนสอดคล้อง
กับเรื่อง
กับเรื่องบางส่วน

๑ (ปรับปรุง)
สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์น้อยมาก
สรุปความรู้ไม่ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ร้อยละ ๔๐ ของ
เนื้อหาของเรื่อง
เขียนบอกความ
สาคัญของเนื้อหา
ไม่ตรงประเด็นและ
เขียนวกวน
เขียนข้อคิดได้
น้อยมากและไม่
ตรงประเด็น

เขียนข้อคิดไปใช้ใน เขียนข้อคิดไปใช้ใน เขียนข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ชีวติ ประจาวันได้ ชีวติ ประจาวันได้
และใช้ได้จริง
บางส่วน
น้อย

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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แบบประเมินการประเมินการวิเคราะห์ สรุปความรู้ คุณค่าและข้อคิดจากการอ่านนิทาน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

892
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ใบความรู้ที่ 3 เรือ่ ง การอ่านนิทานอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การอ่านและศึกษานิทานอาเซียน
เป็นการอ่านเสริมพัฒนาการความรู้เสริมจิตนาการ สอดแทรกคุณธรรม และเตรียมความ
พร้อมด้านสังคมให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของเพื่อนบ้าน ทาให้รู้จักจิตใจของกัน
และกันมากยิ่งขึ้น การอ่ า นเรื่ อ งที่ ทาให้ รู้ จั ก เพื่ อ นบ้ า นมากยิ่ ง ขึ้ น
ประเทศกลุ่ ม สมาชิ ก อาเซี ย น 10 ประเทศ คื อ ไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อิ น โดนี เซี ย
ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ เวียดนาม บรูไน ลาว และกัมพูชา
คุณค่าของการอ่านนิทานอาเซียน
เป็นเรื่องเล่าของแต่ละชาติมีเนื้อหาหลากหลาย บางเรื่องเล่าบอกความเป็นมาของสถานที่
เพราะบางเรื่องกล่าวถึงสิ่ งมหัศจรรย์ บางเรื่องตลกขบขัน บางเรื่องเกี่ ยวกับผี มีเป็นประโยชน์
สรุปได้ดังนี้
๑. ความเพลิดเพลิน ตามแต่จินตนาการทาให้เพลิดเพลินไปกับความมหัศจรรย์ต่าง ๆ ที่
เราทาไม่ได้ในชีวิตจริงในเรื่องทานองนี้ เช่น ไกรทอง (การแปลงกายของจระเข้)
๒. กาลังใจ ตัวเอกในนิทานมักประสบความทุกข์ยากลาบาก แต่ก็จะได้รับความสุขสบาย
ในที่สุด เช่น บาดังจอมพลัง ตัวเอกเป็นทาส ทางานหนักรับใช้นาย ชีวิตไม่ ได้สบายเลย แต่เขามี
ความซื่อสัตย์ จริงใจ เรื่องแบบนี้ให้กาลังใจแก่ผู้ที่มีความทุกข์ได้เป็นอย่างดี
๓. คาอธิบายเกี่ยวกับที่ มาของสถานที่และสิ่งต่าง ๆ เช่น ไทยตานานที่มาของท่าเตียน
นิทานเหล่านี้ทาให้เรี ยนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เข้าใจและผูกพันกับท้ องถิ่น ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
๔. วีรบุ รุษ ประจาท้อ งถิ่น นิทานบางเรื่องทาให้รู้จักวีรบุรุษ หรือบุ คคลส าคัญที่ควรแก่
การยกย่อง เชิดชู เกิ ดความภูมิใจในความเป็ นชาติของตน เช่น บาดังจอมพลัง นิทานของชาว
สิงคโปร์
๕. ข้อคิดและคติเตือนใจ นิทานบางเรื่องสอดแทรกข้อคิด คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เมื่อเรา
ได้อ่านก็ซึมซับข้อคิดเหล่านี้ไปด้วยตามธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบงานที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านนิทานอาเซียน
หน่วยเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกนิทานอาเซียน 1 เรื่อง แล้วตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนดให้
นิทานอาเซียนเรื่อง

จากประเทศ
แหล่งข้อมูล
ตัวละครสาคัญ

สถานที่

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

คุณค่าจากนิทาน

ชื่อ....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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แนวคาตอบใบงานที่ 3 เรื่อง การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านนิทานอาเซียน
หน่วยเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านนิทานอาเซียน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกนิทานอาเซียน 1 เรื่อง แล้วตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนดให้
ตัวอย่างนิทานอาเซียนเรื่อง

ยายกะตา

จากประเทศ

ไทย

แหล่งข้อมูล

ห้องสมุดโรงเรียน : หนังสือรวมนิทานอาเซียน

ตัวละครสาคัญ

ยาย ตา หลาน นายพราน
แมว หนู ช้าง แมลงหวี ค้อน
ไฟ น้า ตลิ่ง

สถานที่
ไร่ของตากับยาย

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
๑. ความไม่รับผิดชอบของหลาน
๒. การไม่นิ่งดูดายในความ
เดือดร้อนของผูอ้ ื่น ควรให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๓. วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชไร่
การเกษตร

คุณค่าจากนิทาน
๑. ความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความเป็นไทยในด้านสังคมเกษตรกรรม
๒. การเน้นความกตัญญู และ การเคารพอาวุโสได้เป็นอย่างดี
๓. เป็นนิทานลูกโซ่ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ที่เล่าต่อเนื่องด้วยวิธีการทวนเรื่องซ้าไปมาผูกต่อกันเป็นลูกโซ่
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(การตรวจในเนื้อเรือ่ งนิทานอาเซียนอื่น ๆ อยู่ในดุลพินิจของครูผสู้ อน)

ตัวอย่างนิทานอาเซียนเรื่อง หมาป่ากับกุ้งฝอย

จากประเทศ

กัมพูชา

แหล่งข้อมูล

ห้องสมุดโรงเรียน : หนังสือรวมนิทานอาเซียน

ตัวละครสาคัญ
หมาป่า
กุ้งฝอย

1.
2.
3.
4.
5.

สถานที่
หนองน้า

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

1. เราไม่ ค วรคิ ด ปองร้ า ยชี วิ ต
ผู้อื่น หรือ ไม่ ค วรคิดว่าตนฉลาด
อยู่ฝ่ายเดียว เพราะผู้อื่นอาจจะ
ฉลาดกว่าตนก็เป็นได้
2. ความฉลาดสามารถน าพา
ชีวิตรอดจากอันตรายได้
3. สั ตว์เล็ ก อาจไม่ ได้เป็ นเหยื่ อ
ของสัตว์ใหญ่เสมอไป

เหตุการณ์สาคัญ
หมาป่าเดินมาเจอฝูงกุง้ ฝอยอยู่ในหนองน้าที่แห้งแล้ง ไม่ค่อยมีน้า และคิดจะกินกุ้งฝอย
กุ้งฝอยออกอุบายว่า ตัวเองสกปรก มีแต่โคลน ถ้าหมาป่าจะกินก็คงไม่อร่อย
หมาป่าจึงอาสาพากุง้ ฝอยเดินทางไปทีห่ นองน้าใสสะอาด เพือ่ ให้กุ้งฝอยล้างตัวให้สะอาด แล้ว
จะได้กินกุ้งฝอยอย่างเอร็ดอร่อย
พอถึงหนองน้า เหล่ากุง้ ฝอยก็พากันกระโดดลงน้า แล้วรีบว่ายน้าหนีไปจากหมาป่า
หมาป่านึกแค้น และโทษตนเอง เป็นเพื่อความโง่ และคิดร้ายต่อผู้อื่น ทาให้อดกินกุ้งฝอย

(การตรวจในเนื้อเรือ่ งนิทานอาเซียนอื่น ๆ อยู่ในดุลพินิจของครูผสู้ อน)
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๑. นิทานของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เรือ่ ง ปลาน้อยหัวรัน้

ครั้งหนึ่งยังมีลูกปลาตัวเล็ก กระจ้อยร่อยตัวหนึ่ง อาศัยอยู่ในสระแห่งหนึ่ง ลูกปลาน้อยมี เพื่อนเป็น
ลูกอ๊อด ทั้งสองชอบชวนกันไปแหวกว่ายเล่นสนุกและหาอาหารกันเป็นประจา
เช้าวันหนึ่ง ลูกปลาน้อยรู้สึกสงสัยเมื่อมองเห็นขาคู่หนึ่งโผล่ออกมาใกล้ ๆ หางของลูกอ๊อด จึงถามว่า
ทาไมจึงมีขาออกมา “ฉันไม่ใช่ปลา...เหมือนอย่างเจ้า ฉันเป็นลูกอ๊อด...ลูกกบไงล่ะ อีกไม่นานฉันจะตัวโตขึ้น...
ใหญ่ขึ้น...ฉันก็จะอาศัยอยู่ในสระนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว” ลูกอ๊อดอธิบายให้เพื่อนฟัง
“ไม่จริง...เจ้าพูดเท็จ” ลูกปลากล่าวหาเพื่อน
“ถ้าไม่เชื่อฉัน ก็คอยดูซิ...ค่อย ๆ ดูก็แล้วกัน” ลูกอ๊อดตอบแล้วก็ว่ายน้าหายลับตาไป
สองสามวันมานี้ ลูกปลาน้อยรู้สึกวิตกกังวลใจมาก ด้วยไม่รู้ว่าเจ้าลูกอ๊อดเพื่อนรักหายหน้าไปอยู่ที่ใด
แม้จะเที่ยวหาสักเท่าไรก็ไม่พบ แต่ต่อมาอีก สองสามวันต่อมา ลูกอ๊อดกลับปรากฏตัวขึ้นตรงหน้า ลูกปลาน้อย
ดีใจที่เห็นเพื่อนรักกลับมา และอีกครั้งหนึ่งที่ลูกปลาน้อยเกิดความแปลกใจแกมสงสัยใคร่รู้ เมื่อมองเห็นลูกอ๊อด
มีขางอกออกมาอีกคู่หนึ่ง คราวนี้ขาหน้าคู่นี้อยู่หน้าขาคู่เดิม แถมหางที่เคยยาวกลับหดสั้นเข้าไป
“นี่...เจ้าลูกอ๊อด เจ้าหายไปไหนมา” ลูกปลาน้อยถาม
“ฉันขึ้นไปบนบก...บนพื้นดินนะซี จาไม่ได้หรือ...ฉันบอกเจ้าว่า ฉันคงอยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว นี่ไง...
เห็นขาทั้ง ๔ ข้างของฉันไหม ถึงเวลาแล้วนะที่ฉันต้องไปอยู่บนพื้นดินบนโน้น เพื่อจะได้มีชีวิตต่อไป” ลูกอ๊อด
ชี้แจงให้เพื่อนฟัง แล้วพูดขอร้องว่า “ต่อจากนี้ไปอย่าเรียกฉันว่าลูกอ๊อดอีกนะ ให้เรียกฉันว่า กบ แทน จะได้
ไหม ลาก่อนนะเพื่อน...ปลา” ลูกปลาน้อยพิศวง งงงวยเหลือเกินกับการเปลีย่ นแปลงของเพื่อน มันยังอยู่ในสระ
แห่งนั้น ในที่สุดมันก็เจริญเติบโตกลายเป็นปลาตัวใหญ่
วันหนึ่ง ขณะที่ปลากาลังแหวกว่ายไปตามสายน้าเพื่อหาอาหารนั้น ฉับพลัน มีกบตัวหนึ่งกระโดดลงมา
ในน้า ...เจ้ากบเพื่อนเก่านั่นเอง เจ้าปลาดีใจที่ได้พบเพื่อนอีกครั้ง กบเล่าเรื่องที่มันพบเห็นมาบนพื้นดินให้ปลา
ฟัง “ฉันขอขึ้นไปบนพื้นดินกับเจ้าด้วยได้ไหม” ปลาร้องขอ “เจ้าไม่มีเหงือกสาหรับหายใจบนบก ขืนขึ้นไป...
เหงือกแห้งตายแน่ ๆ” กบห้ามปรามเพื่อน ทั้งสองพูดคุยกันจนค่ามืดได้เวลาอาลาจากกัน ปลารู้สึกเศร้าสร้อย
อยากติดตามเพื่อนขึ้นบก
เช้าวันรุ่งขึ้น ปลารวบรวมความกล้ากระโดดพุ่งขึ้นไปสุดแรงเกิด ...พลั่ก...ปลาตกลงพื้นฝั่งริมน้า แต่
อนิจจาเอ๋ย ปลาเริ่มหายใจติดขัด...หายใจไม่ออก มันอ้าปากส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บ ปวด โชคดีแท้ ๆ กบ
เพื่อนเก่ากาลังหากินอยู่บริเวณนั้นได้ยินเสียงร้องของปลา กบไม่รอช้ากระโดดออกแรงผลักปลาไปยังสระน้า
ทันที ตูม ปลาได้น้ากระทบผิวกาย พลันได้สติชีวิตพื้นกลับคืนออกว่ายในสายน้าอีกครั้ง
“ฉันบอกเจ้าแล้วไง พื้นดินไม่ ใช่ที่อยู่ของเจ้า ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม บนบกหรือในน้า ทุ กที่ล้วน
สวยงาม ทาไมเจ้าไม่เชื่อฟังฉันบ้างละ” กบเตือนปลา “ฉันไม่ชอบที่นี่ ไม่เห็นดีตรงไหน” ปลาบ่น “นี่แน่ะเพื่อน
เจ้าควรดีใจที่เกิดมาเป็นปลา มีสัตว์ไม่กี่ชนิดที่อยู่ในน้าได้ตลอดเวลาเหมือนพวกปลาอย่างเจ้า รู้ไหมเพื่อน” กบ
แนะนาปลา
ปลายิ้มรับเป็นเชิงเห็นด้วย แล้วออกแหวกว่ายไปตามสายน้าอย่างร่าเริงเป็นสุข ลัดเลาะไปตามกอไม้
กอหญ้าใต้น้า ด้วยรู้แน่แก่ใจว่าสิ่งที่เพื่อนกบกล่าวไว้ คือ ความจริงแท้แน่นอน
(แหล่งที่มา : ผูเ้ ขียน อะลิมะห์ ซะลาม จากหนังสือเล่านิทานให้หนูฟงั หน่อย. หน้า ๑๐๔-๑๑๐
กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๑.)
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๒. นิทานของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรื่อง สามพี่น้องผู้ฆ่ายักษ์

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีพี่น้อง ๓ คน คนโตและคนที่สองเป็นชาย ส่วนคนสุดท้ องเป็นหญิง พี่ชาย
คนแรกชื่อวังกาลา น้องชายคนที่ สองชื่อ ปังกลาวัง ส่วนน้องหญิงคนสุดท้องชื่อ นียาไบ พี่ชายและน้องสาว
ทั้งสามคนมีชีวิตที่สุขสงบ ต่างช่วยกันทางานทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานทาสวน ทาไร่
ไถนา พรวนดิน และงานจิปาถะอื่น ๆ
ทุก ๆ วัน วังกาลา และปังกลาวังจะออกไปทางานในสวน ให้น้องสาวคนเล็กอยู่เฝ้าบ้านคอยหุงหา
อาหาร ทางานบ้านรอท่าเมื่อพี่ชายเสร็จจากงานกลับบ้าน พอมีเวลาว่างหลังหุงข้าวปลาอาหารเสร็จสรรพ
นียาไบชอบนั่งปั่นด้ายกรอไหมทอผ้า ฝีมือทอผ้าของเธอเรียบละเอียดเนียนงามมาก ผ้าที่ทอยาวออกไปทุกที
แต่แล้ววันหนึ่ง เหตุการณ์ร้ายพลันบังเกิดขึ้น มียักษ์ตนหนึ่งปรากฏกายขึ้นที่บ้านของพี่น้องทั้งสามคน
แล้วแอบจับนียาไบลักพาตัวไปขังไว้ที่บ้านของมัน ยักษ์คิดจะกินนียาไบเป็นอาหารในค่านี้ เมื่อพี่ชายทั้งสอง
กลับบ้านไม่พบน้องสาวที่บ้าน ก็รู้สึกสงสัยแกมประหลาดใจยิ่งนัก ยิ่งเห็นแต่เพียงเส้นด้ายที่นี ยาไบกรอ หล่น
ทิ้งทอดยาวเลื้อยไปตามทางเดินเช่นนั้น สองพี่น้องสังหรณ์ใจว่า คงมีเหตุร้ายเกิดกับน้องสาวสุดที่รักแน่แท้ จึง
เริ่มต้นออกเดินทางไปตามเส้นด้ายทันที ทั้งคู่เชื่อมั่นว่าน้องสาวของตนมีเจตนาทิ้งด้ายไว้ใ ห้สังเกตและออก
ติดตามช่วยเหลือ
วังกาลาและปังกลาวัง ติดตามเส้นด้ายอย่างไม่ลดละ จนกระทั่งเดินทางไปถึงบ้านของยักษ์ และรู้ว่า
น้องสาวถูกยักษ์จับตัวมา จึงวางแผนช่วยเหลือน้องสาวทันที ทั้งสองเดินไปหน้าประตูบ้านยักษ์ วังกาลาเคาะ
ประตู “นั่นใคร มาทาไม” เสียงดังออกมาจากบ้านเป็นเสียงยักษ์ผู้หญิง พร้อมเปิดประตู นางยักษ์ตนนี้เป็น
เมียของยักษ์ผู้ชาย ซึ่งมีนามว่า วาตูวาเร ยักษ์ผัวเมียคู่นี้มีลูกชื่อ วาเก็ง
“เราอยากท างาน ท่านพอจะมี งานให้เราทั้งสองทาไหม” วังกาลาเอ่ยถาม นางยักษ์ดีใจที่มี คนมา
เสนอตัวท างานบ้านให้ วัง กาลา และปัง กลาปัง จึงถูก จ้างให้ท างานในบ้ านทั นที “เจ้าสองคนเข้าครัว ไป
ทาอาหารเดี๋ยวนี้ สับเด็กผู้หญิงที่อยู่ในกรงนั่นออกเป็นชิ้น ๆ ใส่จานไว้ มันจะเป็นอาหารที่แสนอร่อยสาหรับข้า
และผัวข้าในค่าคืนนี้แน่นอน” นางยักษ์ออกคาสั่งแล้วเดินออกจากบ้านเข้าไปในสวน
วังกาลาและปังกลาวัง รีบเข้าไปปล่อยน้องสาวออกจากที่กักขัง และซ่อนเธอไว้ในที่ปลอดภัย จากนั้น
รีบจับตัวลูกยักษ์มาปรุงเป็นอาหารให้ยักษ์ผู้เป็นพ่อแม่กิน แล้วรีบออกจากบ้านยักษ์ทันที งานสุดท้ายที่ทั้งสอง
ทา คือ เลื่อยเสาสะพานที่ยักษ์ผัวเมียใช้ข้ามเป็นประจาทุกวัน ให้เกือบขาดจากกัน ถ้ายักษ์เดินมาสะพานจะได้
หักลงทันที ทาให้มันหล่นลงไปบนหอกไม้ปลายแหลม ที่พี่น้องช่วยกันปักไว้ใต้สะพาน
เมื่อยักษ์ผัวเมียกลับเข้าบ้าน ทั้งคู่หิวมากจึงตะกรุมตะกรามกินอาหารเย็นที่จัดวางไว้ ทันใดนั้นนกที่
เกาะบนหลังคาก็ร้องเพลงว่า “จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ วาตูวาเร กับนางเมียยักษ์ กินลูกแสนรัก เป็นอาหารเย็น ”
ยักษ์ผัวเมียได้ยินเช่นนั้น จึงก้มดูอาหารที่กาลังกิน ก็รู้ว่าลูกชายตายแล้ว มันโกรธแค้นแทบกระอักเลือด รีบวิ่ง
ติดตามไล่ล่าทันที วังกาลากับน้องชายแอบที่ปลายสะพานอีกฟากหนึ่ง เมื่อยักษ์ทงั้ สองตนวิ่งมาถึงกลางสะพาน
ได้จังหวะสะพานหักสะบั้น ยักษ์ทั้งคู่หล่นลงไปในหุบเขาเบื้องล่าง ตกลงไปบนใบหอกแหลมคม ทั้งคู่ตายสนิท
วังกาลาชวนน้องชายกลับเข้าไปในบ้านยักษ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพาน้องสาวกลับบ้าน ณ ที่นั้น พี่น้องสาม
คนได้พบชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่น ๆ อีกหลายคนถูกจับขังไว้ในกรง สามพี่น้องช่วยกันปล่อยชาวบ้านทั้งหมดให้
เป็นอิสระ แล้วเดินทางกลับคืนสู่บ้านเรือนของตน มีชีวิตที่เป็นสุขตลอดไป
(แหล่งที่มา : ผูเ้ ขียน ดรา เดโลยานา กุสุมา จากหนังสือเล่านิทานให้หนูฟงั หน่อย. หน้า ๑๑๑-๑๑๔
กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๑.)
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๓. นิทานประเทศไทย เรื่อง ยายกะตา
ยายกะตาปลูก ถั่ว ปลูก งาให้ หลานเฝ้ า หลานไม่ เฝ้ า กามากิน ถั่ วกิ น งาเจ็ ดเมล็ ด เจ็ ด
ทะนาน ยายมายายด่า ตามาตาตี หลานร้องไห้ไปหานายพรานขอให้ช่วยยิงกา นายพรานตอบว่า
“ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”
หลานจึงไปหาหนู ขอให้ช่วยกัดสายธนูนายพราน หนูตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”
หลานจึงไปหาแมว ขอให้แมวช่วยกัดหนู แมวตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”
หลานจึงไปหาหมา ขอให้ช่วยกัดแมว หมาตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”
หลานจึงไปหาไม้ค้อนให้ย้อนหัวหมา ไม้ค้อนตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”
หลานจึงไปหาไฟให้ช่วยไหม้ไม้ค้อน ไฟตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”
หลานจึงไปหาน้าให้ช่วยดับไฟ น้าตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”
หลานจึงไปหาตลิ่งให้ช่วยพังทับน้าน้าไม่ช่วยดับไฟ ตลิ่งตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”
หลานจึงไปหาช้างให้ช่วยถล่มตลิ่ง ช้างตอบว่า “ไม่ใช่กงการอะไรของข้า”
หลานจึงไปหาแมลงหวี่ให้ช่วยตอมตาช้าง แมลงหวี่ตอบว่า “ข้าจะช่วยตอมตาช้างให้ตา
เน่าทั้งสองข้าง”
ช้างตกใจจึงรีบไปช่วยถล่มตลิ่ง ตลิ่งจึงรีบไปช่วยพังทับน้า น้าจึงรีบไปช่วยดับไฟ ไฟจึงรีบ
ไปช่วยไหม้ไม้ค้อน ไม้ค้อนจึงรีบไปช่วยย้อนหัวหมา หมาจึงรีบไปช่วยกัดแมว แมวจึงรีบไปช่วย
กัดหนูหนูจึงรีบไปช่วยกัดสายธนูของนายพราน นายพรานจึงรีบไปช่วยยิงกา กาจึงเอาถั่วเอางา
เจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนานมาคืนหลาน หลานเอาถั่วเอางาไปให้แก่ยายกะตา ยายกะตาก็เลิกด่าเลิกตี
หลานแต่นั้นมา
นิทานเรื่องยายกะตา เป็นตัวอย่างนิทานไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความ
เป็นไทยในด้านสังคมเกษตรกรรม การเน้นความกตัญญู และ การเคารพอาวุโสได้เป็นอย่างดี เป็น
นิทานลูกโซ่ซึ่งมีลักษณะที่พิเศษคือ เป็นเรื่องที่เล่าต่อเนื่องด้วยวิธีการทวนเรื่องซ้าไปซ้ามาผูกต่อกัน
เป็นลูกโซ่
นิ ท าน ยายกะตา เป็ น นิ ท านเก่ า สื บ ประวั ติ เท่ า ที่ ห ลั ก ฐานได้ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ ๓
เนื่องจากปรากฏเป็นภาพวาดที่เชิงบานหน้าต่างในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ
(แหล่งที่มา : www.ich.culture.go.th)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๔. นิทานของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เรื่อง บาดังผู้ทรงพลัง
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ครั้งหนึ่งในอาณาจักรยะโฮร์ มีทาสชายคนหนึ่งชื่อ บาดัง ทุกวัน เขาทางานหนักในป่าเพื่อปรับพื้นดิน
ให้แก่นาย โดยตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ ๆ ยามว่างก็วางไซดักปลาในแม่น้าใกล้ ๆ วันหนึ่งบาดังผิดหวังเพราะไม่มีปลา
ในไซเลย เขาก้มลงดูเห็นเกล็ดปลาและก้างปลาอยู่ก้นไซ เขาคิดว่า ต้องมีขโมย วันหนึ่งเมื่อเขาวางไซแล้ว ก็ไป
ซ่อนตัวอยู่ในกอกกต้นสูง ๆ ริมแม่น้า เขาเห็นอสุรกายนัยน์ตาแดงก่า ผมดกหนายุ่งเหยิงเครายาวลงมาถึงเอว
กาลัง กินปลาของเขา ๆ กระโจนพรวดถึงตัวมั นฉวยเครามั นเอาไว้แน่น มั นร้อ งวิงวอนขอชีวิตโดยแลกกั บ
ทรัพย์สิน อานาจ ก าลั งกาย หรือจะเอาอะไรก็ได้ บาดังคิดอย่างรวดเร็วว่าเขาอยากได้กาลัง กาย ถ้าเขา
แข็งแรงจะได้ถากถางพื้นที่เสร็จในเวลาไม่นาน บาดังจึงบอกว่า “ข้าอยากได้กาลัง กายที่แข็งแรง ถอนต้นไม้
ใหญ่ที่สุดได้ด้วยมือข้างเดียว” อสูรให้ตามบาดังต้องการ แต่เขายังไม่ยอมปล่อยจนกว่าจะได้ทดลองกาลังของ
เขาก่ อน บาดังลากอสูร เดินเข้าไปในป่า เอามื อถอนต้นไม้ ที่ ใหญ่ที่ สุดในป่าทั้ งรากทั้ งโคนง่ายเหมื อนถอน
ต้นหญ้า เขาจึงปล่อยอสูรนั้นไป
บาดังยังคงทางานในป่า เขาทางานเสร็จภายในสองสามนาที ต้นไม้ใหญ่ ๆ ถูกดึงถอน ไม่นานป่าทึบก็
กลายเป็นพื้นที่ราบโล่ง พร้อมจะลงมือไถคราดได้ นายถามเขาว่าทาได้อย่างไร บาดังเล่าเรื่องทั้งหมดให้นายฟัง
ว่าเขาเลือกขอกาลังกาย เพื่อจะทางานให้นายให้ดีกว่าเดิม นายได้ฟังก็ตื้นตันใจ จึงให้อิสรภาพแก่บาดัง ตั้งแต่
นั้นมา ชื่อเสียงของบาดังเลื่ องลือไปทั่วแคว้น รายาแห่งแคว้นสิงคปุระจึงเชิญบาดังไปเป็นแม่ทัพ บาดังรับคา
เชิญและได้ทาวีรกรรมทางพลังกายให้แก่รายาหลายครั้ง
ต่อมาราชาแห่งอาณาจัก รกลิงคะรู้ เรื่องของบาดังผู้ท รงพลัง ก็ส่งคนที่แข็ ง แรงที่ สุดในแคว้นมาท้ า
แข่งขันยกก้อนหินขนาดใหญ่ที่พระลานในวังของรายาสิงคปุระ ผู้คนมาดูกันมากมาย องค์ราชาก็เสด็จมาดูด้วย
โดยตกลงว่าผู้แพ้ต้องยกเรือใหญ่เจ็ดลา พร้อมด้วยทรัพย์สินมีค่าเต็มลาให้แก่ผู้ที่ชนะ ฝ่ายกลิงคะยกก้อนหินขึ้น
อย่างสุดกาลังแต่ยกไม่ขึ้น บาดังก้มตัวยกก้อนหินอย่างง่ายเหมือนยกหินก้อนเล็ก ๆ บาดังเป็นผู้ชนะ
เรื่องราวพลังแกร่งกล้าของบาดังขจรขจายไปถึงอาณาจักรเปลัค ราชาแห่งแคว้นเปลัค ซึ่งเป็นอนุชา
ของ รายาแห่งแคว้นสิงคปุระ ได้ส่งเบนเดรังมาแข่งขันกับบาดัง ถ้าแพ้จะยกคลังมหาสมบัติให้ รายาแห่งแคว้น
สิงคปุระเห็นว่าเบนเดรังตัวใหญ่กว่าบาดัง ท่าทางแข็งแรงกว่าจึงขอคิดดูก่อน และถามบาดังว่าจะเอาชนะใน
การท้าแข่งครั้งนี้หรือไม่ บาดังทูลว่า “พูดยาก” แล้วทูลแนะว่าควรจัดงานเลี้ยงคืนนี้ เพื่อจะได้ทดลองกาลังของ
เบนเดรัง ถ้าเขาแข็งแกร่งกว่า พระองค์ก็ปฏิเสธไม่แข่งด้วยจะไม่มีฝ่ายใดเสียเกียรติ
คืนวันนั้นในงานเลี้ยงใหญ่แขกทุกคนนั่งขัดสมาธิบนพื้น บาดังก็เข้าไปนั่งใกล้เบนเดรัง ๆ เอาขาทับซ้อน
ลงบนขาของบาดัง แล้วทิ้ งน้าหนักตัวลงไปสุดแรงเกิด แต่บ าดังก็ยกขาของเขางัดขาของเบนเดรั ง ได้อย่าง
ง่ายดาย แล้วเอาขาทับขาของเบนเดรังลงอย่างรวดเร็ว เบนเดรังพยายามยกขาขึ้นอย่างสุดแรงก็ไม่สาเร็จ เมื่อ
แขกกลับไปยังเรือแล้ว บาดังบอกว่าเขาสู้กับเบนเดรังต้องชนะ ในเวลาเดียวกันเมื่อกลับไปถึงเรือเบนเดรังก็พูด
กับอัครเสนาบดีว่า บาดังแข็งแรงมากให้ลม้ เลิกการแข่งขันเสีย ด้วยเกรงว่าจะแพ้บาดังแน่นนอน
เช้าวันรุ่งขึ้น รายาเสด็จออกขุนนางในท้องพระโรง อัครเสนาบดีของแคว้นเปลัครอเฝ้าอยู่แล้ว รายา
กาลังจะประกาศให้มีการแข่งขัน แต่อัครเสนาบดีทูลว่าเป็นการไม่เหมาะที่จะประลองฝีมือกันระหว่างเบนเดรัง
กับ บาดัง เพราะไม่ ว่าฝ่ายไหนจะมี ชัยชนะก็ตาม จะกลายเป็นว่าพระองค์กับ พระอนุชาทรงท้ าแข่ง กันเอง
ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสียพระเกียรติ แล้วคณะแขกผู้มาเยือนก็กลับคืนแคว้นเปลัค
จากนั้นก็ไม่มีใครกล้าท้าบาดังอีกเลย ประชาชนทุกแห่งไม่ว่าในแดนใกล้หรือแดนไกลต่างยอมรับว่า
ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั้นไม่มีใครอื่นนอกจากบาดัง ชายที่เคยเป็นทาสจากเกาะเล็ก ๆ นามว่า สิงคปุระ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
(แหล่งที่มา : www.ich.culture.go.th)

๕. นิทานของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เรือ่ ง หนูกรุงกับหนูบ้านนอก

หนูกรุงกับหนูบ้านนอกเป็นญาติกัน วันหนึ่งหนูกรุงไปเยี่ยมหนูบ้านนอก ในหมู่บ้านชนบท
หนูบ้านนอกเชิญให้เข้าไปในบ้านหลังเล็ก ที่ มืดทึ ม แต่อยู่กลางทุ่งนาข้าวและทุ่ งหญ้าเขียวสะอาด
อากาศบริสุท ธิ์ หนู ก รุง ไม่ พ อใจในความเป็นอยู่และอาหารที่ ห นูบ้ านนอกนามาให้ “อาหารมี แต่ข้าวโพด
ข้าวเปลือก ฉันไม่ชอบมีอย่างอื่นอีกไหม” หนูกรุงบ่น “มีมะม่วงอีกอย่างด้วยนะ” หนูบ้านนอกบอก
“เจ้าไม่มีเนยแข็ง เนยเหลวบ้างหรือไง เนื้อสัตว์ เนื้อปลาเล่า เจ้าเคยกินบ้างไหม” หนูกรุงถาม
“แฮะ...แฮะ...ไม่มีหรอกพี่ ทั้งเนยแข็ง เนยเหลว” หนูบ้านนอกตอบเสียงเบา ๆ
“นี่ถามจริง ๆ เจ้าเคยลิ้มชิมรสขนมเค้ก หรือคุกกี้บ้างไหม” หนูกรุงซักต่อ
“ไม่เคยหรอกพี่ แต่บางวันนะ ฉันจะมีผลไม้สุกหอมหวานนานาชนิด เช่น กล้วย มะม่วง มะละกอ มา
ให้พี่ลิ้มรสเปรี้ยวหวาน พอหายอยาก และมีประโยชน์ต่อร่างกายทาให้ดวงตาแจ่มใส มองเห็นได้ถนัดชัดเจน
ยิ่งขึ้นด้วยนะ” หนูบ้านนอกอธิบาย
“พี่ล่ะเศร้าใจ เสียดายแทนเจ้าที่ไม่มีโอกาสกินอาหารที่ แสนอร่อย จาพวกหมูแฮม ไก่ทอด หรือขนม
ปังปิ้ง อะไรทานองนี้ เอาอย่างนี้ไหม ไปกับพี่ ไปเที่ยวบ้านพี่ในเมืองกรุงกัน แล้วเจ้าจะเห็นเองว่า ตึกรามบ้าน
ช่องในเมืองล้วนใหญ่โต มีตลาดใหญ่กว้างขวาง อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารนานาชนิด มีห้างสรรพสินค้า
สูงใหญ่หลายสิบชั้น ขายเสื้อผ้าแพรพรรณ สินค้ามากมาย ไปนะ” หนูกรุงชวนหนูบ้านนอก
“ตกลง ฉันจะไปกับพี่” หนูบ้านนอกรีบรับคาเชิญ
ด้วยเหตุนี้ หนูบ้านนอกจึงออกเดินทางไปกับหนูกรุงผู้เป็นญาติผู้พี่ มุ่งหน้าสู่เมืองกรุง จวบจนมืดค่า
ยามกลางคืน จึงเข้าสู่ใจกลางเมืองหลวง
“หนวกหูจังเลย ทาไมมีแต่เสียงเอะอะอึกทึกครึกโครม ปู๊ด ๆ แป๊ด ๆ ดังสนั่นมาก ที่บ้านฉันยามค่าคืน
ทุกอย่างเงียบสงบ ไร้เสียงอึกทึก” หนูบ้านอกบ่น
“นั่นมันเสียงรถที่วิ่งไปมา ทั้งรถยนต์ รถโดยสาร และรถบรรทุก ผู้คนในเมืองเขาทางานและมีธุระต้อง
เดินทางไปติดต่อตลอดวันตลอดคืน จึงมีเสียงดังแบบนี้ตลอดเวลาไงล่ะ” หนูกรุงพูดเล่าให้ฟัง
หนูกรุงและหนูบ้านนอกพากันมาจนถึงบ้านใหญ่ห ลังหนึ่ง ที่ มีแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า มีอาหาร
มากมายวางอยู่บนโต๊ะ หนูกรุงยื่นเนยแข็ง ไก่ทอดและหมูแฮมให้หนูบ้านนอกกิน ขณะที่ทั้งสองกาลังกินอาหาร
พลันสุนัขตัวมหึมา ๒ ตัวกระโจนเข้ามา หนูทั้งสองตัววิ่งหนีเข้าไปในโพลงมืดมิด หนูบ้านนอกตกใจกลัวเนื้อตัว
สั่นงันงกจนพูดไม่ออก หนูกรุงยื่นหน้าบอกให้ออกไปกินอาหารต่อเพราะสุนัขไปแล้ว แต่หนูบ้านนอกส่ายหน้า
และบอกว่า “ไม่เอาแล้ว กินอะไรไม่ลง ฉันอยากกลับบ้าน ชีวิตที่นี่ไม่ปลอดภัยมีอันตรายรอบด้าน ที่โน่ นสุข
สบายกว่า เงียบสงบกว่า ฉันขอลาไปก่อนล่ะ ” จากนั้นหนูบ้านนอกจึงออกวิ่งกลับคืนสู่บ้านชนบทหลังเล็กอัน
สงบร่มรื่นของตนทันที
(แหล่งที่มา : ผูเ้ ขียน อาราเชลี มาราซีกัน วิลลามิน จากหนังสือเล่านิทานให้หนูฟงั หน่อย.
หน้า ๙๕-๑๐๐ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๑.)
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๖. นิทานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่อง สุนัขอกตัญญู

กาลครั้งหนึ่งยังมีสุนัขเกียจคร้านตัวหนึ่ง อยู่กับนายพราน วันหนึ่งนายพรานพาสุนัขตัวนี้พร้อมสุนัข
ตัวอื่น ๆ เข้าป่าล่าสัตว์ เข้าสุนัขขี้เกียจวิ่งตามอย่างเชื่องช้าไม่นานมันก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและหลงทาง มันเห่ า
หอนเรียกนายพรานจนมืดค่า มันรู้สึกหวาดกลัวและหิวกระหาย จนมันวิ่งไปถึงหน้าอาศรมฤษีตนหนึ่ง มันรีบ
คลานเข้าไปนอนใต้ชายคาอาศรม เมื่อฤษีกลับมาจากป่าเห็นเข้าก็รู้สึกเวทนา จึงเลี้ ยงเอาไว้ให้อาหารกิน เจ้า
สุนัขกินแล้วนอน...นอนแล้วก็กิน สุขสบายจนมันไม่เคยคิดถึงเจ้าของเดิมเลย
ไม่นานนักฤษีนึกขึ้นได้ว่า “เจ้าหมาตัวนี้คงหลบหนีทุกข์ร้อนบางอย่าง มาพึ่งพิงเราอยู่ที่นี่ แต่ไม่ดีแน่
หากเราเลี้ยงเอาไว้ชาวบ้านอาจคิดว่าเราเลี้ยงหมาเอาไว้ล่าสัตว์ก็เป็นได้”
หลังคิดใคร่ครวญอยู่นาน ฤษีตัดสินใจใช้อานาจวิเศษเสกร่างสุนัขให้กลายเป็นกวางทองรูปร่างงดงาม
เจ้ากวางทองเยื้องย่างและเล็มหญ้าอยู่แถวบริเวณอาศรม ด้วยความลาพองใจที่ตนเองสามารถวิ่งเร็วได้ไกล
รวดเร็ว วันหนึ่งขณะเล็มหญ้าอยู่หน้าอาศรม บังเอิญมีเสือตัวใหญ่เดินผ่านบริเวณนั้น พอเห็นเสือกวางทองก็
วิ่งหนีด้วยความกลัว ฤษีเห็นก็รู้สึกเวทนาและคิดว่าต้องใช้อานาจวิเศษเสกให้เป็นเสือคงดีกว่า จะได้ป้องกัน
ตัวเองได้ ดังนั้นกวางจึงกลายเป็นเสือ
ตั้งแต่เป็นเสือมันก็ลาพองตัวว่า สามารถออกไปล่าหาอาหาร ไกลออกไปจากอาศรม เวลาผ่านไป วัน
หนึ่งเจ้าเสือถูกสิงโตไล่ตะปบ มันวิ่งหนีมาหาฤษีที่อาศรมอีก และเหมือนเดิมฤษีสงสารจึงเสกให้เป็นสิงโตเป็น
เจ้าแห่งสัตว์ป่า และแล้วเสือก็กลายเป็นสิงโตท่องเที่ยวไปในป่าไร้ความหวาดกลัวต่อสิ่งใด
ต่อมาไม่นานมันพบสิงโตสาวแสนสวยและตกหลุมรักทันที สิงโตสาวให้มันไปหาพ่อแม่และสู่ขอ เจ้า
สิงโตจึงไปหาพ่อแม่สิงโตสาว แต่พ่อแม่ สิงโตสาวบอกว่า ยังไม่ให้แต่งงานในตอนนี้ เพราะยังไม่รู้จักหัวนอน
ปลายเท้าว่าเป็นใครมาจากไหน พ่อสิงโตสาวบอกว่า “เราจะไปหาฤษีซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าเพื่อไต่ถามเรื่องของ
เจ้า ถ้าเรารู้ทุกอย่างแล้ว เราจะไม่ขัดขวางเจ้าแต่งงานกับลูกของเรา”
เจ้าสิงโตหนุ่มวิตกกังวลด้วยรู้ว่า ฤษีเป็นคนดีต้องไม่พูดเท็จ ฤษีต้องบอกความจริงชีวิตของมันที่เริ่มต้น
จากสุนัขตัวหนึ่ง ความลับจะต้องถูกเปิดเผยจะไม่ได้แต่งงานกับสิงโตสาว แล้วความคิดอันชั่วร้ายก็แล่นเข้ามา
ในหัวมัน “ถ้าเราฆ่าฤษีได้ก่อน ฤษีก็ไม่มีวันบอกความลับของเราได้” แล้วมันก็วิ่งไปที่อาศรมฤษีทันที ฉับพลันที่
ฤษีเห็นสิงโตยืนผงาดด้วยขาหลัง หางพุ่งตรงชี้เด่ขึ้นไปในอากาศ นึกรู้ทันทีว่าเจ้าสิงโตคิดจะทาอะไร ฤษีพูดกับ
ตนเองว่า “เจ้าสิงโตตัวนี้ช่างเนรคุณและอกตัญญูเสียเหลือเกิน ดูสิ ... เราเลี้ยงดูมัน ช่วยเหลือมันให้มีชีวิตที่ดีมี
สุข เราเปลี่ยนร่างจากหมาเป็นกวาง จากกวางเป็นเสือ และจากเสือเป็นสิงโต...สัตว์ที่มีอานาจที่สุดในป่า เรา
ให้มันทุกอย่างมันยังคิดอยากฆ่าเราอีก ” ฤษีจ้องหน้าสิงโตแล้วเอ่ยว่า “ฉันจะไม่สงสารเจ้าอีกต่อไปแล้ว เจ้า
เป็นสัตว์เหลวไหลใช้ไม่ได้จริง ๆ จงกลับร่างเป็นหมาเช่นเดิมเถิด”
แล้วฤษีก็ใช้อานาจวิเศษอีกครั้ง เปลี่ยนร่างสิงโตให้กลายเป็นสุนัขดังเดิม เจ้าสุนัขรู้สึกอับอายจนไม่อาจ
อยู่สู้หน้าฤษีได้อีก จึงออกวิ่งเข้าไปในป่า มันถูกหมาป่าวิ่งไล่ล่าและจู่โจมฉีกเนื้อออกเป็นชิ้น ๆ นี่เหละอวสาน
ของสุนัขอกตัญญู
(แหล่งที่มา : ผูเ้ ขียน สัมริด บัวสีสะหวัด จากหนังสือเล่านิทานให้หนูฟงั หน่อย. หน้า ๕๔-๕๘
กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๔๑.)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๗. นิทานประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา เรือ่ ง กระต่ายผู้ชาญฉลาด

กระต่ายตัวหนึ่งชอบกระโดดไปมาที่ริมสระน้า มันชอบสถานที่นี้มาก สัตว์ป่าและนกต่าง ๆ ก็มักจะมา
กินน้าในสระนี้ ที่ฝั่งน้ามีค้นไม้เขียวขจีเจริญเติบใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ใบดกหนาทอดเงาสู่น้าอันใสแจ๋วประกอบเป็น
ภาพสะท้อนที่สวยงามตระการตา ต่อมามีคนโค่นเอาต้นไม้ต้นนี้ไปทาเรือมาดลาเรียวเล็ก จึงเหลือแต่ตอไม้ บน
ตอมียางไม้สีเหลืองอร่ามไหลซึมออกมาเป็นเม็ดใหญ่ ๆ
กระต่ายน้อยเมื่อเห็นตอไม้นี้ ก็กระโดดขึ้นไปตั้งใจจะนั่งสักครู่ ขณะที่กระต่ายนั่งอยู่บนตอไม้อย่างสุข
สบายนั้น ก้นและหางก็ถูกยางไม้ตรึงแน่นติดอยู่กับตอ ผ่านไปสักครู่มันคิดจะไปวิ่งเล่นในป่า แต่มันไม่สามารถ
กระโดดออกจากตอไม้ได้ ไม่ว่ากระต่ายจะออกแรงเท่าไรก็หมดหนทางที่จะดึงตัวออกจากตอไม้ มันจึงได้แต่
หมอบอยู่ที่เดิม กระดิกหางอย่างจนปัญญา
กระต่ายน้อยคิดหาวิธีให้ตนพ้นภัยในครั้งนี้ จึงหลับตาลงพร้อมครุ่นคิดอย่างจริงจัง ขณะนั้นมีช้างใหญ่
ตัวหนึ่งเดินมุ่งหน้ามาที่ริมสระ ช้างกระหายน้าเพราะอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกิน กระต่ายน้อยฟังเสียงเท้าอัน
หนักหน่วงนี้อยู่พักหนึ่งก็ลืมตาขึ้น พอเห็นช้างก็นึกในใจว่า ผู้ช่วยชีวิตมาแล้ว จึงร้องตะโกนขึ้นว่า
“เจ้าช้าง ห้ามกินน้านะ เพราะน้าในสระนี้เป็นของฉัน ” ช้างทาท่าเหมือนไม่ได้ยินเสียงของกระต่าย
น้อย กลับ ยื่นงวงอันยาวลงไปดูดน้าในสระ “แกไม่เห็นฉันนั่งอยู่นี่ห รือ ฉันเฝ้าดูน้าในสระนี้อยู่ ถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตจากฉัน ไม่ว่าใครก็ห้ามกินทั้งนั้น ไปให้พ้น ” กระต่ายน้อยร้องต่อไป แต่ช้างใหญ่ไม่นาพาต่อเสียงร้อง
ของกระต่าย ยังคงกินน้าอย่างกระหาย
“แกไม่เชื่อฟังฉันหรือ ฉันจะหักงวงของแก กะเทาะฟันของแก” กระต่ายน้อยร้องขู่
“ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ” ช้างอ้าปากหัวเราะเสียงดัง เมื่อช้างกินน้าพอแล้วก็เริ่มพ่นน้า
“ฉันจะหักงวงของแก กะเทาะฟันของแก” กระต่ายน้อยร้องขู่อีก
“แกพูดบ้าบอคอแตกอะไรอยู่นะ” ช้างขึ้นเสียงอย่างหมิ่นแคลนว่า “วันนี้ฉันได้กินน้าในสระนี้ วันหน้า
ฉันก็จะมากินน้าที่นี่อีกต่อไป เจ้าของน้าคือสระ ฉันเป็นมิตรเก่ากับสระมานมนานหลายปีแล้ว...”
“เจ้าช้าง แกไม่รู้อะไรเลย ถ้าแกยังขืนกินน้าอีกคา ฉันจะเหยียบกระดูกแกให้หัก ” กระต่ายน้อยกล่าว
อย่างโกรธ ช้างมองดูกระต่ายน้อยด้วยสายตาเหยียดหยาม และพึม พาว่า “เจ้านี่คุยโวเก่งจริงนะ ฉันเพียง
เหยียบเจ้าสักทีกระดูกของเจ้าก็แหลกเป็นผุยผงแล้ว”
ช้างเดินมาที่ ห น้าตอไม้ แล้วยื่นงวงอันทรงพลัง เกี่ ยวเจ้ากระต่ายน้อยไว้แน่ น แล้วชูง วงขึ้นสู ง ทุ่ ม
กระต่ายน้อยลงพื้นสนามหญ้า “เฉดหัวไปให้พ้น” ช้างยิ้มเย้ยหยันพร้อมกับพูดว่า “วันหลังห้ามพูดเหลวไหล
อีก”
กระต่ายน้อยโชคดีที่ถูกช้างดึงออกจากตอไม้ได้ พอลงถึงพื้นก็รีบวิ่งโกยอ้าว ช้างใหญ่จ้องดูกระต่าย
น้อยเผ่นหนีเข้าป่าราวกับใส่ปีก บนตอไม้อันราบเรียบนั้น กระต่ายน้อยทิ้งหางไว้และยังมีขนกระต่ายกระจุก
หนึ่งติดแน่นอยู่กับยางไม้
ตั้งแต่นั้นมา หางกระต่ายก็ กุดเหลือเพียงสั้น ๆ และขนที่ก้ นกระต่ายก็ เป็นสีขาว เพราะว่ามันงอก
ขึ้นมาใหม่แทนขนที่หลุดไปนั่นเอง
(แหล่งที่มา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต : วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์
ช่วงชั้นที่ ๒ หน้า ๑๑๔-๑๑๖)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๘. นิทานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เรื่อง ชาวนากับเสือ
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กาลนานมาแล้ว มีเสือตัวหนึ่งเป็นพญาของสัตว์ป่าทั้งหลาย มันมีขนสีดาพู ตาลุกเป็นประกาย ฟันคม
ราวกับมีด พญาเสือตัวนี้เป็นที่เกรงกลัวไปทั่วป่า ฆ่าสัตว์กินสัตว์มาเสียมากมาย
วันหนึ่ง หลังจากมันกินกวางตัวหนึ่งเป็นอาหารเช้าเสร็จแล้ว มันก็ออกมาเดินเล่น สังเกตดูสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวมัน ก็เห็นสัตว์นานาชนิดวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเมือ่ เห็นมัน ทันใดนั้นพญาเสือก็เห็นสิง่ หนึ่ งซึง่ มันไม่แน่ใจ
ว่าเป็นอะไร มันเห็นตัวอะไรในทุ่งนาข้างเชิงเขาลูกหนึ่ง ควายตัวหนึ่งกาลังลากคันไถอย่างสงบ ดูมีเรี่ยวแรง
มั่นคง มีชาวนาหนุ่มถือคันไถตามหลัง ทั้งตวาดทั้งตีควายตัวนั้นด้วยเรียวไม้ไผ่
พญาเสือสงสัยมาก เพราะไม่เคยมีผู้ใดกระทาเช่นนี้มาก่อนในอาณาจักรของตน มันหยุดคอยแล้วคอย
เล่าจนกระทั่งชาวนาและควายหยุดพักไถนา มันก็เดินเข้าไปใกล้ควายแล้วถามว่า “บอกหน่อยเถอะสหาย มัน
ยังไงกัน เจ้าถึงยอมให้มนุษย์ตัวเล็ก ๆ ตีด่าตวาดเจ้าได้อย่างไร ข้าเห็นเจ้าก็แข็งแรงใหญ่โต ทั้งยังมีเขาปลาย
แหลมราวกับปลายมีด หากเจ้าจะแทงเจ้ ามนุษย์ตัวนั้น ก็ง่ายนิดเดียวที่จะทาให้มันตายเมื่อใดก็ได้ ข้าไม่เข้าใจ
จริง ๆ ว่า ทาไมเจ้ายอมมันได้อย่างไร”
ควายเงยมองหน้าดูพ ญาเสือ แล้วก็ ตอบอย่างเศร้า ๆ ว่า “มนุษย์ตัวเล็กก็ จริง แต่ท่านไม่รู้เลยรึว่า
มนุษย์มีปัญญาความคิดฉลาดเฉลียวนัก”
“เจ้าว่า มันมีปัญญาความคิดฉลาดอย่างนั้นรึ ไอ้ปัญ ญาฉลาดเฉลียว หมายถึงอะไร” พญาเสือถาม
อย่างประหลาด ควายชักราคาญหงุดหงิด เพราะมันเองก็ไม่รู้ความหมายของคานี้ แต่มันไม่ยอมรับ จึงตอบไป
ว่า “เจ้าก็ลองไปถามเจ้ามนุษย์นั่นเองซิ”
พญาเสือเดินเข้าไปหาชาวนา ซึ่งกาลังสูบยากล้องไม้ไผ่อยู่และพูดว่า “เจ้าควายมันบอกแก่ข้าว่า เจ้ามี
ปัญญาความฉลาดนักจริงหรือเปล่า”
“จริงสิ” ชาวนาตอบ พญาเสือก็ถามอีกว่า “แล้วปัญญาความคิดฉลาดนี่ มันเหมือนกับอะไรเล่า โปรด
พาข้าไปดูหน่อยเถอะ”
“ข้าเองก็อยากจะอวดมันเหมือนกัน ตาข้าทิ้งมันไว้ที่บ้านเมื่อเช้านี้เอง ด้วยกลัวมั นจะหล่นหายเสียใน
ท้องนา”ชาวนาบอก “เจ้ากลับบ้าน ไปเอามันมาอวดข้าหน่อยได้ไหมล่ะ ข้าอยากเห็นมันจริง ๆ ว่า จะเหมือน
อะไร” เสืออ้อนวอน “ตกลงข้าจะไปเอามา” ชาวนาพูด แล้วก็เดินไปสองสามก้าว ทันใดก็หยุดหันกลับมาพูด
ว่า “ข้าไปตอนนี้ไม่ได้แล้ว เพราะท่านคงฆ่าควายของข้า ระหว่างที่ข้าไม่อยู่ที่นี่นะซิ” พญาเสือรับปากว่าจะไม่
ทาเพราะมันเพิ่งกินกวางยังอิ่มอยู่ ชาวนาหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วเอ่ยปากว่า “ตกลงข้าไปแน่ ถ้าท่านยอมให้ข้า
ผูกท่านไว้กับต้นไม้โน่น ข้าจะได้ไม่ห่วงว่าท่านจะกินควายของข้า”
อารามที่พญาเสืออยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เรียกว่า ปัญญาปราดเปรื่อง มันยอมให้ชาวนาผูกไว้กับต้นไม้
ชาวนาผูกพญาเสือไว้แล้วก็เก็บใบไม้แห้งและกิ่งไม้เชื้อไฟ วางล้อมรอบพญาเสือ แล้วบอกว่า “นี่อย่างไรเล่า ตัว
เรียกว่า ปัญญาปราดเปรื่องของข้าละ”
แล้วชาวนาก็ จุดไฟลุก พรึบ เปลวไฟทั้ ง ร้อนทั้ งพุ่ง ขึ้นสูงพญาเสือ ไม่ อาจกระดิก ตัวดิ้นรน ท่ าทาง
เจ็บปวด ไม่มีทางใดช่วยตัวเองได้ อยู่ท่ามกลางกองไฟร้อนแรงนั้น เจ้าควายหัวเราะจนตัวโยนโดดกระแทก
ก้อนหินใหญ่ จนฟันบนร่วง จนเชือกที่ผูกพญาเสือไหม้ทาให้พญาเสือหลุดวิ่งหนีเข้าป่าไป
ตั้งแต่นั้นมาเหล่าลูกหลานของพญาเสือ เวลาเกิดมีขนสีดาบ้าง สีน้าตาลไหม้บ้าง เพราะผลจากต้นสกุล
ของมันเกิดเหตุดังกล่าว และลูกเต้าเหล่าควายเกิดมาฟันบนไม่มี
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
(แหล่งที่มา : ผูเ้ ขียน เหวียน กัน เฉา จากหนังสือเล่านิทานให้หนูฟงั หน่อย. หน้า ๔๖-๔๙
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๑.)

๙. นิทานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เรือ่ ง หอยทากผู้เฉียบแหลม

ม้าตัวหนึ่งกาลังวิ่งบนถนน ระหว่างทางพบหอยทากตัวหนึ่งกาลังคลานต้วมเตี้ยมไปอย่างเชื่องช้าก็
รู้สึกขบขันจึงร้องขึ้นว่า “แกวิ่งเร็วอะไรปานนี้ ถ้าเดินอย่างแก ระยะทางสักร้อยก้าวก็ต้องใช้เวลานานเป็นร้อยปี
แน่” หอยทากตอบว่า “ฉันออกมานี่ก็เพื่อสูดอากาศสดชื่น ไม่ได้คิดจะเดินทางไปไหน แล้วจะให้ฉันวิ่งเร็ว ๆ ไป
ทาไมกัน ฉันกล้าพูดว่า ถ้าวิ่งกันจริง ๆ ก็ไม่ล้าหลังแกถึงร้อยก้าวหรอก”
“แกนี่คุยโวเก่งจริง” ม้าร้องขึ้นอีก
ทากพูดว่า “ถ้าไม่เชื่อก็ลองดู พรุ่งนี้พอฟ้าสางแกก็มาที่นี่ แล้วเราตั้งต้นวิ่งแข่งขันกัน จากที่นี่ถ้าฉันวิ่ง
ล้าหลังแกร้อยก้าว แกเหยียบฉันให้ตายได้เลย” ม้าเห็นชอบกับข้อเสนอของหอยทากทันที
วันนั้นเอง หอยทากก็เรียกญาติพี่น้องมาทั้งหมด ซึ่งมีจานวนมากเป็นหมื่นตัว หอยทากให้พี่น้องของ
เขาซ่อนตัวตามทางให้แต่ละตัวห่างกันร้อยก้าว รุ่งขึ้นพอฟ้าสาง ม้าก็มาตามถึงทีที่นัดหมายไว้
“เจ้าจอมคุยโว แกอย่าดื้อรั้นที่จะให้ฉันใช้กีบเท้าสังหารชีวิตแกเลย ฉันขอเตือน แกจะเปลี่ยนความ
ตั้งใจใหม่ก็ยังไม่สายเกินไป” ม้าพูดกับหอยทาก หอยทากตอบว่า “ถ้าแกกลัวจะแพ้ฉันละก็ฉันไม่เคี่ยวเข็ญให้
แกมาวิ่งแข่งกับฉันหรอก” คาพูดของหอยทากทาให้ม้าอดทนรอต่อไปไม่ไหว จึงตะโกนว่า “เอาละ แกวิ่งไล่
ตามฉันมาซิ”
ม้าออกวิ่งไป วิ่งไปได้ร้อยก้าวก็หันมาดูทีห นึ่ง หอยทากอยู่ห่างจากตัวเขาไม่ไกลนัก ม้าวิ่งต่อไปอีก
คราวนี้วิ่งอย่างรวดเร็วถึงสองร้อยก้าว และร้องถามหอยทากด้วยน้าเสีย งเยาะเย้ย “แกคลานอยู่ไหนกัน เจ้า
จอมคุยโวที่น่าสงสาร”
“แกหันหน้ามาดูซิ ดูว่าฉันล้าหลังแกเกินร้อยก้าวไหม” เสียงตอบอย่างหนักแน่น ม้าหันมาดู หอย
ทากคลานตามหลังอย่างไม่ รีบ ร้อ นห่างออกไปไม่ ถึงร้อยก้าวจริง ๆ ม้ ารู้สึกประหลาดใจยิ่งนัก รีบ วิ่งต่อไป
หลังจากวิ่งได้สี่ร้อยก้าว ม้าหันมาดูข้างหลัง ก็เห็นหอยทากเหมือนสองครั้งก่อน คลานต้วมเตี้ยมห่างจากเขาไม่
ไกลนัก ม้าเหลือเชื่อ ได้แต่วิ่งต่อไปข้างหน้า ทุกครั้งที่ม้าเหลียวมาดู ก็เห็นหอยทากอยู่ห่างจากเขาไม่ไกลนัก
ม้าวิ่งไปพลางหอบไปพลาง ยิ่งวิ่งยิ่งเร็ว แต่ว่าหอยทากยังคงตามหลั งอยู่เหมือนเดิม ซึ่งอยู่ห่างจากเขา
ไม่ไกลนัก ม้าวิ่งจนอ่อนเปลี้ยไปทั้งตัว ในที่สุดก็ล้มลงกลางถนน เขาไม่มีแรงวิ่งต่อไปได้อีก ขณะนั้นหอยทาก
ได้คลานเข้ามาใกล้ ๆ ตัวและพูดยิ้ม ๆ ว่า “แกนึกว่าแกมีสี่ขาก็เอาชนะได้อย่างนั้นหรือ ตรงกันข้าม ผู้ชนะหา
ใช่ม้าอย่างแกที่มีสี่ขาและวิ่งได้เร็วไม่ หากเป็นหอยทากอย่างฉันที่มีหัวสมองรู้จักครุ่นคิดต่างหาก”
(แหล่งทีม่ า : หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ ื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อชีวิต : วรรณกรรมปฏิสมั พันธ์
ช่วงชั้นที่ ๒ หน้า ๑๕๔-๑๕๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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๑๐. นิทานประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม เรื่องแก้ลา

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในประเทสบรูไนมีชายคนหนึ่ง มาเที่ยวซื้อข้าวของในเมือง เขาใช้เงินซื้อข้าวของ
อย่างอื่นหมด จนไม่เหลือเงินซื้ออาหาร เขารู้สึกหิวมาก ยิ่งเดินผ่านร้านขายอาหารที่กาลังย่างเนื้อส่งกลิ่นหอม
อบอวล เมื่อได้กลิ่นเนื้อย่าง ชายคนนั้นกลืนน้าลายลงคอด้วยความหิว พลันมีเสียงร้องเอะอะมาจากเจ้าของ
ร้าน แล้วชายเจ้าของร้านก็วิ่งมายืนชี้หน้าร้องขึ้นมา “ไอ้คนพเนจร แกขโมยของข้า” ชายผู้ถูกกล่าวหายืนงุนงง
อยู่ครู่หนึ่ง จึงตอบโต้ขึ้นว่า “ข้าไม่ได้ขโมยอะไรของท่าน” เขาร้องขึ้นท่ามกลางสายตาคนอื่น ๆ ที่กาลังนั่งกิน
อาหารอยู่ในร้าน เขารู้สึกอับอาย ขณะที่เจ้าของร้านตะโกนขึ้นดัง ๆ ว่า “แก่ไม่ต้องมาเถียง”
เจ้าของร้านอาหารลากตัวผู้ชายผู้นั้นไปที่ห้องพิพากษาเพื่อพิจารณาความ “ชายคนนี้ขโมยของอะไร
ของเจ้า” ผู้พิพากษาถาม “ท่านผู้พิพากษาที่เคารพ ชายคนนี้ขโมยกลิ่นหอมเนื้อย่ างในร้านของข้า ขณะที่ข้า
กาลังย่างเนื้อ เขาเดินผ่านหน้าร้านของเขา มองแล้วกลืนน้าลาย ข้าเห็นกับตาของข้าจริง ๆ” ผู้พิพากษายืน
ตะลึงด้วยความงุนงง นับตั้งแต่เป็นผู้พิพากษามาหลายปี ไม่เคยเจอคาฟ้องกล่าวโทษที่แปลกประหลาดอย่างนี้
จึงหันไปทางชายที่ถูกกล่าวหาพลางถามว่า “เจ้าทาอย่างที่เจ้าของร้านเนื้อย่างตั้งข้อกล่าวหารึป่าว” “จริง
ขอรับ ข้าก าลัง หิว พอได้ก ลิ่นเนื้อ ย่างหอมๆ เลยกลืน น้าลายจริง ๆ” “อือ...” ผู้พิ พากษาครางเสียงยาว
“ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ขโมยกลิ่นเนื้อย่างของเขาจริง ๆ เจ้าต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วละ”
ชายเจ้าของร้านเนื้อย่างยิ้มในหน้าอย่างพอใจ เอ่ยขึ้นว่า “ท่านผู้พิพากษาผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ข้า
ขอขอบคุณ” ผู้พิพากษากล่าวกับชายผู้หิวโหยว่า “เจ้ามีเงินชดใช้เขาหรือเปล่า” “ข้าไม่มีเงินเลย เงินที่เตรียม
มาจากบ้านก็ซื้อข้าวของหมดแล้ว” เขาตอบ ผู้พิพากษายิ้มในหน้าอย่างคนอารมณ์ดี “เอาล่ะ ถ้าไม่มีข้าให้ยืม
ห้าเหรียญ” พูดจบ ผู้พิพากษาก็ควักเหรียญออกจากกระเป๋าห้าเหรียญทาให้เกิดเสี ยงดัง กริ๊ก ๆ ๆ แล้วยื่นให้
ผู้ชายผู้ถูกกล่าวหา เขายื่นมือไปรับเหรียญจากมือผู้พิพากษา เหรียญทั้งห้ากระทบกันดังกริ๊ก ๆ ชายเจ้าของ
ร้านเนื้อย่างผู้โลภมากยิ้มอย่างพอใจ ที่ได้เงินค่ากลิ่นเนื้อย่างตั้งห้าเหรียญ ซึ่งเขารู้ว่าได้เงินมาโดยไม่เสียอะไร
เลย
เขายื่นมือมาจะรับเงินจากชายผู้ถูกกล่าวหา “เดี๋ยวก่อน !” ผู้พิพากษาพูดเสียงเข้มจัด จ้องหน้าชาย
เจ้าของร้านเนื้อย่าง พลางเอ่ยขึ้นดัง ๆ ว่า “ทาไมเจ้าขโมยของเขา” ชายเจ้าของร้านเนื้อย่างตกใจ “ท่านผู้
พิพากษา ท่านก็เห็นว่าข้าไม่ได้ขโมยอะไรของเขา” ผู้พิพากษาถามกลับว่า “เจ้าได้ยินเสียงกระทบกันรึเปล่า ”
“ข้าได้ ยินเหรียญกระทบกั นดังกริ๊ก ๆ” “นั่นแหละ เจ้าขโมยเสียงเงินกระทบกั นเมื่ อครู่ ” ผู้พิพากษาพู ด
“โธ่ ..ก็แค่เสียงเงินเหรียญกระทบกัน คนที่มีหูได้ยินทั้งนั้นทาไมถึงกล่าวว่าข้าขโมยล่ะครับ ” ผู้พิพากษาตอบโต้
ว่า “ถ้าเช่นนั้ นใคร ๆ มี จ มู ก ก็ สูดดมกลิ่นเนื้อย่างได้ แล้วเจ้าจะกล่าวว่าเขาขโมยกลิ่นเนื้อย่างของเจ้าได้
อย่างไร” ชายเจ้าของร้านอึ้ งพูดอะไรไม่อ อก ขณะเสียงของผู้พิพากษาดังขึ้นว่า “ศาลตัดสินว่า จาเลยไม่ มี
ความผิดดังข้อกล่าวหา ขอปิดคดี ณ บัดนี้” ผู้ใดคิดจะเอาเปรียบคนอื่น บุคคลผู้นั้นกาลังตกอยู่ในห้วงชองการ
เอาเปรียบแน่นอน
(แหล่งที่มา : www.ich.culture.go.th)

๙๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสรุปเรื่อง เป็นการนาความคิดหลักหรือประเด็นสาคัญของเรื่อง มาสรุปให้ได้ใจความชัดเจน กระชับ
ด้วยสานวนภาษาของตนเอง ซึ่งใจความสาคัญอาจจะอยู่ตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายของเรื่องก็ได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการสรุปเรือ่ งจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อา่ นได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้
๔. สาระการเรียนรู้
การสรุปเรือ่ งจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๙๐๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
- การสรุปเรื่องจาก
วรรณคดีและ
วรรณกรรม
ที่อ่าน

เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียน 1. นักเรียนและครูทบทวนความรู้ - คาถาม
- สังเกต
นาที โดยใช้คาถาม ดังนี้
จากการอ่านนิทานต่าง ๆ ดังนี้
การตอบคาถาม
ครู : นิทานพื้นบ้านที่นักเรียนอ่าน นักเรียน : ให้ข้อคิดในการดาเนิน
ของนักเรียน
ให้ข้อคิดอะไรบ้างแก่นักเรียน
ชีวิตประจาวัน
ครู : นิทานอาเซียนทีเ่ คยอ่าน ให้
ความรู้อะไรแก่นักเรียน
2. ครูนาวรรณคดีฉบับการ์ตูนมา 2. นักเรียนฟังและดูการ์ตูน
ให้นักเรียนฟังและดู แล้วตั้ง
วรรณคดีไทยแล้วร่วมกันตอบ
ประเด็นคาถาม ดังนี้
คาถาม
- เรื่องที่นักเรียนดูมีเนื้อหาอะไร
- เราสามารถสรุปความรูจ้ ากเรื่อง
ที่ดูได้หรือไม่ อย่างไร
3. ครูแสดงความคิดเห็นสรุปท้าย 3. นักเรียนแสดงความคิดเห็นสรุป
ท้ายแล้วเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาใน
แล้วเชื่อมโยงเข้าสูเ่ นื้อหาใน
บทเรียน
บทเรียน

- การ์ตูน
วรรณคดีไทย
- คาถาม

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

๙๐๘
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
2. จุดประสงค์
ขั้นสอน
การเรียนรู้
1. บอกความหมาย
และลักษณะของ
นิทานพื้นบ้านได้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
20 1. ครูตั้งคาถามว่า
1. นักเรียนตอบคาถามและ
- คาถาม
- สังเกต
นาที ครู : นักเรียนคิดว่า การสรุปเรือ่ ง สนทนาเกี่ยวกับการสรุปเรือ่ งจาก - สื่อ PPT
การตอบคาถาม
จากวรรณคดีและวรรณกรรมที่ วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ของนักเรียน
อ่าน คืออะไร
ตามความเข้าใจของนักเรียน
2. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับ
การสรุปเรือ่ งจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน โดยศึกษาจาก
ใบความรู้ที่ ๔ ดังนี้
- ประเภทวรรณคดีและวรรณกรรมที่
นักเรียนควรได้อ่านและเรียนรู้
- การอ่านวรรณคดี/วรรณกรรม
ทาให้เข้าใจอะไรบ้าง
- การสรุปเรื่องจากวรรณคดี /
วรรณกรรม มีหลักการอย่างไร
- การเขียนสรุปเรื่องจากการอ่าน
วรรณคดีหรือวรรณกรรมได้
อย่างไร

2. นักเรียนร่วมกันสนทนา
เกี่ยวกับการสรุปเรื่องจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
โดยศึกษาจากใบความรูท้ ี่ ๔

3. หลังจากนั้นครูถามนักเรียนว่า 3. นักเรียน : ตอบคาถามและช่วย
ครู : การอ่านวรรณคดีมหี ลักการ กันสรุปหลักการเขียนสรุปเรื่องจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้
สรุปเรื่องอย่างไร

- ใบความรู้ที่ ๔ 1. ประเมินการ
ตอบคาถาม
(ประเมินด้าน K)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๙๐๙

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ทีใ่ ช้

3.

2. เขียนสรุปเรื่อง
จากวรรณคดีและ
วรรณกรรม
ที่อ่านได้

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกอ่าน
5. ครูให้นกั เรียนเลือกอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่สนใจ วรรณคดี และวรรณกรรม ตาม
1 เรื่อง
ความสนใจ โดยครูนําเรื่องมาให้
เลือกอ่าน หรือให้ค้นหาหนังสือ
จากห้องสมุดมาอ่าน
15 6. ครูชี้แจงการทํากิจกรรมและ 6. นักเรียนทําในใบงานที่ 4
นาที กําหนดให้นักเรียนทําใบงานที่ 4 การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและ
การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อา่ น
วรรณกรรมที่อ่าน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ PPT เรื่อง
การสรุปเรื่อง
จากวรรณคดี
และวรรณกรรม
ที่อ่าน
- ใบงานที่ 4
2. ตรวจใบงาน

(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : (นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
นักเรียนทําใบงานที่ 4 การสรุปเรื่อง ทําใบงานที่ 2 การสรุปเรื่องจาก
จากวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ ่าน) วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน)
7. ครูสมุ่ ออกมานําเสนอผลงาน
ประมาณ 2-3 กลุ่ม

4.

3. นําข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้

ขั้นสรุป

7. นักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
ประมาณ 2-3 กลุ่ม

8. - ครูสรุปการทํากิจกรรม
8. - นักเรียนสรุปการทํากิจกรรม
- ประเมินการทํางาน
- ประเมินการทํางาน
5 1. ครูกําหนดให้นักเรียนช่วยกัน 1. นักเรียนทั้งห้องช่วยกันสรุป
นาที สรุปความรู้เรื่อง การสรุปเรื่องจาก ความรู้ เรื่อง การสรุปเรื่องจาก

- สื่อ PPT
สรุปความรู้

3. สังเกต
การตอบคําถาม

๙๑๐
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้
ดังนี้ การสรุปเรือ่ ง เป็นการนา
ความคิดหลักหรือประเด็นสาคัญ
ของเรือ่ งมากล่าวให้เห็นเด่นชัด
พูดหรือเขียนเป็นประโยคสั้น ๆ ที่
ได้ใจความชัดเจน เป็นการสรุป
เรื่องที่อ่าน และจับใจความสาคัญ
ของเรือ่ ง
2. นักเรียนนาข้อคิดที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
3. สื่อ PPT เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
4. คาถาม
5. การ์ตูนวรรณคดีไทย
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการสรุปเรื่องจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนสรุปเรื่องจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- นาข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

วิธีการ
- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง - แบบประเมินการสรุป
การสรุปเรือ่ งจาก
เรือ่ งจากวรรณคดีและ
วรรณคดีและวรรณกรรม วรรณกรรมที่อ่าน
ที่อ่าน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
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เกณฑ์ประเมิน : การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
๑. การสรุป
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ไม่ตรง
ความรู้
ประเด็นถูกต้อง
ประเด็นถูกต้อง
ประเด็นถูกต้อง
ประเด็นถูกต้อง
ครบถ้วนตามเนื้อหา ร้อยละ ๘๐ ของ
ร้อยละ ๖๐ ของ
ร้อยละ ๔๐ ของ
ของเรือ่ ง
เนื้อหาของเรื่อง
เนื้อหาของเรื่อง
เนื้อหาของเรื่อง
๒. การเขียน
เขียนข้อคิดตรง
เขียนข้อคิดตรง
เขียนข้อคิดได้
เขียนข้อคิดได้
อธิบายข้อคิด
ประเด็น แสดง
ประเด็น สอดคล้อง บางส่วนสอดคล้อง น้อยมากและไม่
เหตุผลสอดคล้อง กับเรื่อง
กับเรื่องบางส่วน
ตรงประเด็น
กับเรื่อง
๓. การนาข้อคิด เขียนข้อคิดไปใช้ใน เขียนข้อคิดไปใช้ใน เขียนข้อคิดไปใช้ใน เขียนข้อคิดไปใช้
ไปใช้ในชีวิต
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้
ในชีวิตประจาวัน
ประจาวัน
อย่างถูกต้องและ
และใช้ได้จริง
บางส่วน
ได้น้อย
ใช้ได้จริง
หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 60 คะแนน หาร 3 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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แบบประเมินการสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบความรู้ที่ 4 เรือ่ ง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ประเภทเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรม

วรรณคดี เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่แสดงถึงความเจริ ญรุ่งเรืองในอดีต บอกเรื่องราวชีวิต ความคิด
ความเชื่อ และความเป็นไปต่าง ๆ นานาของคนในสังคม จนมีผู้กล่าวว่า “ถ้าอยากรู้ว่าคนชาติใดมีนิสัยอย่างไร
ให้ศึกษาวรรณคดีของคนในชาตินั้น ก็จะเข้าใจคนชาตินั้นอย่างถ่องแท้”
วรรณคดีแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. วรรณคดีมรดก เช่น เรื่องขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี ราชาธิราช
๒. วรรณคดีท้องถิ่น เช่น เรื่องตากะยาย นิทานเกาะหนูเกาะแมว
๓. วรรณกรรมเบ็ดเตล็ด เช่น นิทานอีสป เพลงกล่อมเด็ก เพลงร้องเล่น
ในระดับประถมศึกษา กาหนดให้เรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ได้แก่ บทดอกสร้อยสุภาษิต เพลง
กล่อมเด็ก บทร้องเล่นของเด็ก นิทานอีสป นิทานชาดก นิทานสาหรับเด็ก
การเขียนสรุปเรื่อง
การเขียนสรุปเรื่อง หรือสรุปความ เป็นการสรุปแนวคิดหลักหรือประเด็นสาคัญของเรื่อง จากการฟัง
หรือการอ่าน แล้วถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ จึงต้องเก็บสาคัญของเรื่อง แล้วนามาเขียนใหม่เพือ่ ให้งา่ ยในการเข้าใจ
เทคนิคการสรุปความ
เนื้อหาและงานเขียนแต่ละประเภทมีวิธีการที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดปลีกย่อยแต่หลักการและ
ขั้นตอนในภาพรวมมีความคล้ายคลึงกัน ดังนี้
1. อ่านหรือฟังเรื่องราวให้เข้าใจทั้ งหมดอย่างน้อย ๒ เที่ยว เพื่อให้เข้าใจว่าเรื่องที่อ่านเกี่ยวของกับ
“ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ผลเป็นอย่างไร”
2. พิจารณาประเภทของสาร/ประเภทของงานเขียน
3. พิจารณาวัตถุประสงค์ของเรื่อง/งานเขียน เพื่อสร้างกรอบประเด็นเนื้อหา
4. ค้นหาประเด็นเรื่องจากชื่อเรื่อง หรือจากย่อหน้า
5. ค้นหาหัวข้อย่อยจากแต่ละย่อหน้า
6. ค้นหาใจความสาคัญตามหัวข้อย่อยให้ถูกต้องและครบถ้วน
7. หากใจความสาคัญยังไม่ชัดเจน อาจจาเป็นต้องสรุปประเด็นจากเนื้อเรื่องย่อย
8. จัดเรียงประเด็นความคิด และลาดับเรื่องราว ด้วยภาษาของตนเอง
9. เรียบเรียงเขียนด้วยเป็นภาษาเขียน ใช้คาที่สั้น เข้าใจง่าย และได้ใจความ ไม่ควรใช้คาย่อ
10. อ่านทบทวนและขัดเกลาภาษาให้สละสลวย
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ตัวอย่างที่ ๑
หลังฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรมักปลูกพืชอายุสั้นและทนแล้ง พืชที่เหมาะสมได้แก่ ถั่วเขียว ถ้าปลูก
ถั่วเขียวโดยวิธีหว่านจะมีปัญหามาก เพราะมีหญ้าขึ้นแข่งกับต้นถั่วเขียว จึงยากต่อการกาจัดต้นหญ้า ทาให้
ได้ผลผลิตต่า
วิธีการสรุปความ
ใคร
- เกษตรกร
ทาอะไร
- ปลูกถั่วเขียว
เมื่อไร
- หลังฤดูเก็บเกี่ยว
อย่างไร
- ใช้วิธีหว่าน
ผลเป็นอย่างไร - หญ้าขึ้นแข่ง ได้ผลผลิตต่า
สรุปความได้ว่า
เกษตรกรปลูกถั่วเขียว หลังฤดูเก็บเกี่ยว ถ้าใช้วิธีหว่านทาให้หญ้าขึ้นแข่ง ได้ผลผลิตต่า

ตัวอย่างที่ ๒ นิทานเรื่อง ปูอวดเก่ง
ครั้งหนึ่งที่ บึงแห่งหนึ่ง มี ปูตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในรู อยู่ม าวันหนึ่งมี ช้างป่าเดินผ่านมา ปูรู้สึก ว่าแผ่นดิน
สะเทือนจึงออกมาจากรู บังเอิญช้างเหยียบลงไปในรูปูซึ่งเป็นดินเหลว ปูจึงจมลงไปในดิน เมื่อช้างถอนเท้า
ออกจากดิน ปูก็วิ่งไปหาช้างและพูดว่า “หยุดก่อน” ช้างได้ยินจึงหยุดและหันมาดูปู เห็นปูเอาก้ามชูขึ้ น จึง
ถามว่า “เจ้ามีธุระอะไรกับข้าหรือ” ปูตอบว่า “ท่านบังอาจเหยียบเราจมดิน” ช้างจึงตอบว่า “เราไม่บังอาจ
เหยียบเจ้าหรอก เราไม่เห็นจริง ๆ เราขอโทษด้วย” ปูได้ยินช้างพูดเช่นนั้นก็ยิ่งโกรธเป็นกาลัง ตรงเข้าใช้ก้าม
หนีบขาช้าง ช้างจึงยกขาสลัดปูออกไป ปูกระเด็นไปกระทบหินกระดองแตกตาย
นิทานเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า ความโกรธมีโทษมาก อาจเป็นอันตรายต่อตัวเองได้
วิธีสรุปการสรุปความ
ใคร
- ปู
ทาอะไร
- โกรธช้าง
ที่ไหน
- บึง
เมื่อไร
- ช้างเหยียบรู
อย่างไร
- ปูใช้ก้ามหนีบขาช้าง
ผลเป็นอย่างไร - ช้างสลัดปูไปกระทบก้อนหินตาย
สรุปความได้ว่า
ที่บึงปูโกรธช้างที่เหยียบรู จึงใช้ก้ามหนีบขาช้าง ช้างสลัดปูไปกระทบก้อนหินตาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
ข้อเสนอแนะ
เรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ควรอ่าน ได้แก่
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง
๑. สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
๒. กระเช้าสีดา
๓. มะกะโท พ่อค้าจากเมืองเมาะตะมะ
๔. วรรณกรรมเรื่อง ม้าก้านกล้วย
๕. วรรณกรรมเรื่อง ความสุขของกะทิ
๖. นิทานวรรณคดีเรือ่ ง แก้วหน้าม้า ไกรทอง โคบุตร หลวิชัยคาวี เป็นต้น

917

918

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 4 เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เลือกอ่าน ๑ เรื่อง
เรื่อง..............................................................................................
สรุปเรื่อง

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

วาดภาพประกอบเรื่อง

การนาข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจาวัน

ชื่อ....................................................นามสกุล..............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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แนวคาตอบใบงานที่ 4 เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เลือกอ่าน ๑ เรื่อง
เรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิดพระสังข์
สรุปเรื่อง
วรรณคดีเรื่อง สังข์ทอง ตอน กาเนิด
พระสั ง ข์ เป็ น เรื่ อ งราวที่ ก ล่ า วถึ ง การ
ผจญภั ย ของพระสั งข์ ที่ ซ่ อ นตั ว อยู่ ใ น
หอยสั ง ข์ ตอนโตต้ อ งซ่ อ นตั วอยู่ ในรู ป
เงาะ ในวัยเด็กมีความลาบาก ต้องฟันฝ่า
อุ ป สรรคต่ า ง ๆ ในที่ สุ ด ได้ พ บกั บ บิ ด า
และมารดา

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
1. ความรักของแม่ที่มีต่อลูก เป็นความ
รัก ที่บ ริสุท ธิ์ ยากแท้ห าสิ่งใดมาเปรีย บ
พระคุณของแม่นั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใด ดัง
จะเห็นได้จากความรักของพระมารดาที่
มีต่อสังข์ทอง
2. ความดีสามารถเอาชนะทุกสิ่ง
3. สอนให้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค

วาดภาพประกอบเรื่อง

การนาข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจาวัน
1. เป็นคนดี กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา
2. เคารพผู้ที่อาวุโสกว่า
3. ต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ด้วยปัญญาและสติ
4. ช่วยเหลืองานการต่าง ๆ ของครอบครัว
5. เป็นคนซื่อสัตย์ มีวินัยในการดาเนินชีวิต

๙๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนย่อความจากเรือ่ งที่อ่าน (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๔ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนย่อความเป็นการนาใจความสาคัญของเรือ่ งมาสรุปใหม่ โดยใช้สานวนของผู้เขียน ให้มีความสั้น
กระชับ และเข้าใจง่าย เขียนให้ถูก ต้องตามรูป แบบของการย่อความ และมีส าระส าคัญ ของเรื่องไว้อย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการเขียนย่อความได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สรุปหลักการเขียนย่อความได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู้
หลักการเขียนย่อความ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
51 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๙๒๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนย่อความจากเรือ่ งที่อ่าน (1) จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูให้นักเรียนอ่านข้อความ
1. นักเรียนอ่านข้อความทีเ่ ป็น
- หัวข่าว
1 ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที พาดหัวข่าว 1 เรื่อง ประมาณ 5 ส่วนพาดหัวข่าว 1 เรื่อง แล้วตอบ
- หลักการเขียนย่อ
บรรทัด แล้วครูตั้งคาถาม ดังนี้
ถามคาถาม ดังนี้
ความ
ครู : ข้อความที่นักเรียนอ่านเป็น นักเรียน : ตอบคาถามเกี่ยวกับ
ข่าวอะไร
การอ่านข้อความพาดหัวข้อ
ครู : ผู้เขียนข่าวมีจุดประสงค์ใด
ครู : ข้อความพาดหัวใช้คาว่าอะไร
กล่าวถึงเรื่องใด
ครู : ถ้านักเรียนต้องเล่าข่าวให้
เพื่อน ๆ ฟังโดยไม่ต้องอ่าน
ทั้งหมด นักเรียนจะมีวิธีการเล่า
อย่างไร
2. ครูแสดงความคิดเห็นสรุปท้าย 2. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน แล้วเข้าสูเ่ นื้อหาใน
แล้วเชื่อมโยงเข้าสูเ่ นื้อหาใน
บทเรียน
บทเรียน

- คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

๙๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
25 1. ครูอธิบายความรู้ ดังนี้
1. นักเรียนตอบคาถามและ
2.
ขั้นสอน
นาที การย่อความและหลักการเขียนย่อ สนทนาเกี่ยวกับการเขียนย่อความ
ความ จากการอ่านนิทาน เรื่องสั้น
สารคดี เนื้อหาในบทเรียน หรือ
บทความ ดังนี้
- หลักการเขียนย่อความ
- รูปแบบการเขียนย่อความ
- ตัวอย่างการเขียนย่อความ
- ความสาคัญ/ประโยชน์ของ
การเขียนย่อความ
จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. บอกหลักการ
เขียนย่อความได้

2. จากนั้นครูตั้งคาถามเกี่ยวกับ
การสรุปหลักการเขียนย่อความ
ดังนี้
ครู : นักเรียนจะมีหลักการย่อ
ความอย่างไร

2. นักเรียนจับคูส่ นทนาหา
คาตอบและช่วยกันอธิบาย
หลักการย่อความจากใบความรูท้ ี่
5 โดยส่งตัวแทนออกมาพูดหน้า
ชั้นเรียน

สื่อการเรียนรู้
- คาถามสื่อ
PPT เรื่อง
หลักการเขียน
ย่อความ

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการ
ตอบคาถามของ
นักเรียน

- ใบความรู้ที่
1. ประเมิน
5 เรื่อง หลักการ การตอบคาถาม
เขียนย่อความ

นักเรียน : หลักการเขียนย่อความ - สื่อ PPT เรื่อง
หลักการเขียน
ดังนี้
- อ่านเนื้อเรื่องเพือ่ ให้รู้ว่า “อะไร ย่อความ
ใครทาอะไร กับใคร ที่ ไหน เมื่อไร
และ ผลเป็นอย่างไร”

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

๙๒๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- แยกเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น หรือแสดงอารมณ์
- บันทึกใจความสาคัญเป็น
ถ้อยคาตนเอง
- ตัดเนื้อหาที่ไม่จาเป็นออก เช่น
การยกตัวอย่าง รายละเอียด
- ถ้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับคาพูด ต้อง
เปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒
เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓
- ไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนคา
ราชาศัพท์
- เมื่อเขียนยกร่างย่อความแล้ว
ควรอ่านอีกครั้งหนึ่งและแก้ไขให้
สมบูรณ์
- เขียนขึ้นต้นตามรูปแบบของย่อ
ความก่อน เพื่อให้รู้ที่มาของเรื่องที่
นามาย่อ แล้วจึงเขียนย่อความให้
สมบูรณ์

สื่อการเรียนรู้

3. ครูให้นักเรียนพูดสรุปหลักการ 3. นักเรียนพูดสรุปหลักการเขียน - กระดาษ
เขียนย่อความจากการจับคู่
ย่อความจากการจับคูส่ นทนาหา
สนทนาหาคาตอบ
คาตอบ

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
3. 2. เขียนสรุป
ขั้นปฏิบัติ
หลักการเขียน
ย่อความได้
3. มีมารยาทใน
การเขียน

4.

ขั้นสรุป

เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
15 4. ครูชี้แจงการทากิจกรรมและ 4. นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ - ใบงานที่ 5
นาที กาหนดให้นักเรียนทาใบงานที่ 5 5 การสรุปหลักการเขียนย่อความ การสรุป
การสรุปหลักการเขียนย่อความ
หลักการเขียน
ย่อความ
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า :
(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง ทา
นักเรียนทาใบงานที่ 5 การสรุป ใบงานที่ 5 การสรุปหลักการย่อ
หลักการย่อความ)
ความ)
5. - ครูสรุปการทากิจกรรม
5. - นักเรียนสรุปการทากิจกรรม
- ประเมินการทางาน
- ประเมินการทางาน
5 1. ครูกาหนดให้นกั เรียนช่วยกัน 1. นักเรียนทั้งห้องช่วยกันสรุป
- สื่อ PPT
นาที สรุปความรู้เรื่อง หลักการย่อความ ความรู้ เรื่อง หลักการย่อความ
หลักการเขียน
ย่อความ
2. ครูมอบหมายให้กลับไป
2. นักเรียนกลับบ้านไปทบทวน
ทบทวนหลักการเขียนย่อความให้ หลักการเขียนย่อความ
จาขึ้นใจ
เพราะชั่วโมงต่อไปจะปฏิบัติ
การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
3. ครูให้นักเรียนไปเลือกเรื่องที่
ต้องการอ่านและเขียนย่อความ
จากเรื่องนั้นคนละ 1-4 เรื่อง

การประเมิน
การเรียนรู้
2. ตรวจใบงาน
3. สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง การสรุปหลักการเขียนย่อความ
3. สื่อ PPT เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
4. พาดหัวข่าว
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 5 เรื่อง การสรุปหลักการเขียนย่อความ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการเขียนย่อความ

วิธีการ
- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- สรุปหลักการเขียนย่อความ
- ตรวจใบงานที่ 5 เรื่อง
การสรุปหลักการเขียน
ย่อความ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- มีมารยาทในการเขียน
- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการสรุป
หลักการเขียนย่อความ

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 5 เรื่อง การสรุปหลักการเขียนย่อความ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)
1. ความถูกต้อง สรุปความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ
การย่อความได้
ถูกต้องทั้งหมด
2. การลาดับ
ลาดับความคิดตาม
ความคิดใน
หลักการเขียนย่อ
การสรุปหลักการ ความได้ครบทุก
เขียนย่อความ
ขั้นตอน

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
สรุปความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบการย่อ
ความได้ถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
ลาดับความคิดได้
ถูกต้อง 3 ขั้นตอน

๒ (พอใช้)
สรุปความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบการย่อ
ความได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน
ลาดับความคิดได้
ถูกต้องเพียง 2
ขั้นตอน

๑ (ปรับปรุง)
สรุปความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ
การย่อความได้
เพียงเล็กน้อย
ลาดับความคิดไม่
ถูกต้องตาม
หลักการเขียนย่อ
ความ

3. สรุปความรู้ได้ สรุปความรู้ได้เข้าใจ สรุปความรู้ได้เข้าใจ สรุปความรู้ได้เข้าใจ สรุปความรู้ไม่
เข้าใจ ชัดเจน
ชัดเจน ครบถ้วน
ครบถ้วนตาม
แต่ยังไม่ชัดเจน
เข้าใจและไม่
ตามหลักการย่อ
หลักการย่อความ ครบถ้วนเท่าที่ควร ชัดเจน
ความ
หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 60 คะแนน หาร 3 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 5 เรื่อง การสรุปหลักการเขียนย่อความ
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบความรู้ที่ 5 เรือ่ ง การย่อความเรือ่ งที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การย่อความเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การเขียนย่อความ
เป็นการเขียนจากการอ่านเก็บใจความสาคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนามาเรียบเรียงใหม่เป็น
ถ้อยคาสานวนของผู้เขียนเอง และเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของย่อความ
การเขียนย่อความที่ดี ผู้เขียนจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจ ควรอ่า นเรื่องโดยละเอียด และ
ทาความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ แล้วนามาเรียบเรียงใหม่เป็นถ้อยคาที่สละสลวย
หลักการเขียนย่อความ
๑. อ่านเนื้อเรื่องที่จะย่อให้ตลอดโดยละเอียดอย่างน้อย ๒ ครั้ง ครั้งแรกอ่านสารวจอย่าง
คร่าว ๆ อ่านเร็ว ๆ เพื่อให้รู้ว่าเรื่องนั้นกล่าวถึง “ใคร ทาอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และ
ผลเป็นอย่างไร” จากนั้นจึงอ่านอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาใจความสาคัญของเรื่อง
๒. แยกว่ า เนื้อ หาที่ น าเสนอเป็ น งานเขี ยนแบบใด ข้ อ เท็ จ จริง ข้อ คิ ดเห็ น หรือ แสดง
อารมณ์
๓. บันทึกใจความสาคัญเป็นถ้อยคาของผู้เขียนย่อความ ใช้คาสั้นที่สุดและเข้าใจง่าย
๔. ตัดเนือ้ หาที่ไม่จาเป็นออก เช่น การยกตัวอย่าง รายละเอียด ส่วนผสม การเปรียบเทียบ
๕. ถ้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับคาพูด ต้องเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒ เป็นสรรพนามบุรุษ
ที่ ๓
๖. ไม่ใช้อักษรย่อ หากมีคาราชาศัพท์ต้องเขียนให้ถูกต้อง
๗. การเลือกใช้คา
- ใช้คาที่ครอบคลุม เช่น ชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ ให้ใช้คาว่า เกษตรกร แทน
- ค าบางค าที่ ต้ อ งแปลความหมายควรเปลี่ ย นเป็ น ค าที่ อ่ า นง่า ย เช่ น มวล
บุปผาชาติสุมาลีส่งกลิ่นขจรอบอวล ในไพรสณฑ์ ควรเขียนใหม่ว่า เหล่าดอกไม้ในป่าส่งกลิ่นหอม
๘. เมื่อเขียนร่างย่อความแล้ว ควรอ่านอีกครั้งหนึ่งและแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยตัดข้อความที่
ซ้าซ้อนออก เพื่อให้เนื้อหากระชับ รัดกุมและเขียนข้อความให้สัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ
๙. เขียนขึ้นต้นตามรูปแบบของย่อความก่อน เพื่อให้รู้ที่มาของเรื่องที่นามาย่อ แล้วจึง
เขียนย่อความให้สมบูรณ์

930

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

รูปแบบของย่อความ
ย่อเรื่อง.....................................................ผู้แต่ง...................................................................
จากหนังสือ..........................................................................ความว่า
(เนือ้ เรื่องที่ย่อ)......................................................................................................................

รูปแบบขึ้นย่อความ
๑. ย่อความเรียงร้อยแก้วธรรมดาขึ้นต้นดังนี้
ย่อเรื่อง.............................ของ (ชื่อผู้แต่ง)......................จากหนังสือ ..................................หน้า............
ความว่า…………………..…
๒. ย่อจดหมาย ขึ้นต้นดังนี้
จดหมายของ.............................ถึง...........................ลงวันที.่ ...........เดือน .....................พ.ศ. ..............
ความว่า..........................
๓. ย่อคาประกาศ แถลงการณ์ คาสั่ง ระเบียบ ขึ้นต้นดังนี้
คาประกาศของ.......................................แก่..................................ลงวันที่ ........................................
ความว่า............................
๔. ย่อคาปราศรัย สุนทรพจน์ พระราชดารัส ขึ้นต้นดังนี้
คาปราศรัยของ...................................แก่................................เนือ่ งใน ..............................................
ทาง (สถานทีส่ ื่อทีก่ ล่าว).......................................... ณ วันที่....................................ความว่า
๕. ย่อปาฐกถา คาบรรยาย คาสอน ขึ้นต้นดังนี้
คาบรรยายของ...........................เรื่อง.................................................แก่...................ที่ ....................
ณ..........................วันที่.......................เวลา..............................................ความว่า...............
๖. ย่อคาประพันธ์ ขึ้นต้นดังนี้
คาประพันธ์ประเภท.......................เรื่อง.....................ของ ................................... ตอน.....................
ความว่า................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบงานที่ 5 เรื่อง การสรุปหลักการเขียนย่อความ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การย่อความเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนย่อความ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนย่อความลาดับ
ต่อไป

การเขียนย่อความ

ชื่อ....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 5 เรื่อง การสรุปหลักการเขียนย่อความ

ชื่อ.....................................................นามสกุ
้น.................เลขที่
หน่วยการเรียนรู้ทลี่...................................................ชั
6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
...............
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การย่อความเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนย่อความ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนย่อความลาดับ
ต่อไป
อ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดโดยละเอียด
อย่างน้อย ๒ รอบ เพื่อทาความ
เข้าใจเนื้อหาว่า ใครทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไร อย่างไร ผลเป็นอย่างไร และ
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น

ตัดเนื้อหาที่ไม่จาเป็นออก เช่น
การยกตัวอย่าง รายละเอียด
ส่วนผสม ถ้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับคาพูด
ต้องเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ ๑ และ
๒ กลายเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓

การเขียนย่อความ
คาบางคาที่ต้องแปลความหมาย
ควรเปลี่ยนเป็นคาที่อ่านง่าย
เช่น “มวลบุปผาชาติสุมาลีสง่ กลิ่น
ขจรอบอวลในไพรสณฑ์” ควรเขียน
ใหม่ว่า “เหล่าดอกไม้ในป่าส่ง
กลิ่นหอมไปทั่ว”

ใช้คาที่ครอบคลุม เช่น ชาวสวน
ชาวนา ให้ใช้คาว่า เกษตรกร แทน
ในกรณีที่เป็นคาราชาศัพท์ก็ต้อง
เขียนให้ถูกต้อง ห้ามย่อความ

ไม่ควรย่อความเป็นอักษรย่อ
ยกเว้นคาที่เข้าใจดี เช่น พ.ศ.
และเดือน เช่น ม.ค. ก.พ. หรือเวลา
เช่น ชม. น. ควรใช้คาสั้นที่สุด
และเข้าใจง่าย ชัดเจน ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๙๓๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเขียนย่อความจากเรือ่ งที่อ่าน (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๔ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนย่อ ความเป็ นการนาใจความส าคัญ ของเรื่องมาสรุป ใหม่ โดยใช้ส านวนของผู้เขียนให้ มี
ความสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เขียนให้ ถูกต้องตามรูปแบบของการย่อความ และมีสาระสาคัญของเรื่องไว้
อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการเขียนย่อความได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู้
- การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๙๓๔

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก จํานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน (1) จํานวน 1 ชั่วโมง

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนร่วมกันดูงานเขียน - ตัวอย่างงาน
5 ๑. ครูนําตัวอย่างงานเขียน
1 ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนํา
นาที ย่อความ ๒ รูปแบบ มาให้
ย่อความ 2 รูปแบบที่ครูนํามา เขียนย่อความ
- การเขียนย่อความ
นักเรียนพิจารณาและใช้คําถาม ให้
จากเรื่องที่อ่าน
เพื่อทบทวนความรู้ของ
นักเรียน เช่น
ครู : ย่อความทั้ง ๒ แบบ
- สังเกตการตอบ
นักเรียน : ตอบคําถามเกี่ยวกับ - คําถาม
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
คําถามของ
การอ่านข้อความพาดหัวข้อ
ครู : แบบที่ ๑ คือย่อเรื่องอะไร
นักเรียน
แบบที่ ๒ ย่อเรื่องอะไร
ครู : เมื่ออ่านย่อความนี้แล้ว
เข้าใจเรื่องราวหรือไม่ อย่างไร
2. ครูถามความคิดเห็นของ
นักเรียน
ครู : นักเรียนมีข้อเสนอแนะ
ในการเขียนย่อความหรือไม่
อย่างไร

2. นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นของงานเขียนย่อ
ความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๙๓๕

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการเขียน
ย่อความได้

ขั้นสอน

3.

2. เขียนย่อความจาก
เรื่องที่อ่านได้
3. มีมารยาทใน
การเขียน

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูกล่าวแสดงความคิดเห็น 3. นักเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเขียนย่อความ
ร่วมกัน แล้วเข้าสูเ่ นื้อหาใน
จากนั้นเข้าสู่บทเรียน
บทเรียน
10 1. ครูทบทวนหลักการเขียน 1. นักเรียนตอบคาถามและ
นาที ย่อความ ดังนี้
สนทนาเกี่ยวกับการเขียน
- รูปแบบการเขียนย่อความ
ย่อความ
แบบต่าง ๆ
- นักเรียนร่วมกันดูรูปแบบ
- ตัวอย่างการเขียนย่อความ การย่อความแบบต่าง ๆ
- ความสาคัญของการเขียนย่อ - นักเรียนดูตัวอย่างการย่อความ
ความ
- นักเรียนช่วยกันอธิบาย
ความสาคัญของการเขียน
ย่อความ
25 2. ครูแจกใบงานนักเรียนและ 2. นักเรียนฟังครูอธิบาย
นาที อธิบายการทาใบงานที่ 6
การทางานแล้วลงมือเขียนย่อ
การเขียนย่อความจากเรื่องที่ ความจากเรื่องที่อ่าน โดยศึกษา
อ่าน
จากใบความรู้ที่ 6 หลักการ
เขียนย่อความประกอบ
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 6
การเขียนย่อความ)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ PPT เรื่อง
หลักการเขียน
ย่อความ

1. ประเมิน
การ ตอบคาถาม

- ใบความรู้ที่ 6
เรื่อง หลักการ
เขียนย่อความ

2. ตรวจใบงาน
3. สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน

(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง - ใบงานที่ 6
ทาใบงานที่ 6 การเขียน
เรือ่ ง การเขียน
ย่อความ)
ย่อความจาก
เรื่องที่อ่าน

๙๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. - ครูสรุปการทากิจกรรม
3. - นักเรียนสรุปการทา
- ประเมินการทางาน
กิจกรรม
- ประเมินการทางาน

4. ครูให้นักเรียนตัวแทนออกมา
นาเสนอผลงานของตัวเอง
5 ๑. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป
นาที บทเรียนเรือ่ ง การเขียนย่อความ
ดังนี้
ครู : นักเรียนมีวิธีการพัฒนา
การเขียนย่อความของตนเอง
ให้ดีขึ้นอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

4. นักเรียนตัวแทนออกมา
- ใบงานที่ 6
นาเสนอผลงานของตัวเอง
1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - สื่อ PPT เรื่อง
หลักการเขียนย่อ
ความ
นักเรียน : เขียนให้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนย่อความ

ครู : การเขียนย่อความ มีส่วน นักเรียน : ได้ เพราะเป็น
ช่วยในการทบทวนความรู้ได้ การทบทวนความรู้ด้วย
การอ่านเฉพาะใจความสาคัญ
หรือไม่ เพราะเหตุใด
ของเรือ่ งนั้น ๆ ในเวลาที่
รวดเร็ว
2. ครูสรุปประโยชน์ของ
การย่อความอีกครั้ง และให้
นักเรียนร่วมกันสรุปตามด้วย

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
3. สื่อ PPT เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
4. ตัวอย่างงานเขียนย่อความ
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 6 เรื่อง การเขียนย่อความจากเรือ่ งทีอ่ ่าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการเขียนย่อความ

วิธีการ
- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน - ตรวจใบงานที่ 6
เรื่อง การเขียนย่อความ
จากเรื่องที่อ่าน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- สังเกตพฤติกรรม
- มีมารยาทในการเขียน
นักเรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการย่อ
ความจากเรื่องทีอ่ ่าน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 6 เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)
1. การเขียนส่วน เขียนส่วนนาได้
นา
ถูกต้องตามรูปแบบ
ที่กาหนด
2. ความถูกต้อง เขียนย่อความได้
ตามรูปแบบของ ถูกต้องตามรูปแบบ
การเขียนย่อ
ของการเขียนย่อ
ความ
ความ
3. การจับ
จับใจความสาคัญ
ใจความสาคัญ ของเรือ่ งทีอ่ ่านได้
ของเรือ่ ง
ตรงประเด็นมี
เฉพาะข้อความหลัก
4. การใช้สรรพนาม ใช้คาสรรพนามได้
ถูกต้องตามหลักการ
เขียนย่อความ

๓ (ดี)
เขียนส่วนนาได้
ถูกต้องเป็นบางส่วน

5. เขียนสะกด
คา

เขียนสะกดคา
ได้ถูกต้องตาม
พจนานุกรม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๒ (พอใช้)
-

๑ (ปรับปรุง)
เขียนส่วนนาไม่
ถูกต้อง

ขาด 1
องค์ประกอบ

ขาด 2
องค์ประกอบ

ขาด 3
องค์ประกอบ

จับใจความสาคัญ
ของเรือ่ งมีข้อความ
หลักและมีข้อความ
รองปะปนเล็กน้อย
-

จับใจความสาคัญ
ของเรือ่ งได้ แต่ไม่
ครบถ้วน มีข้อความ
รองปะปนมาก
-

จับใจความสาคัญ
ไม่ถูกต้อง ไม่ได้
ประเด็นสาคัญของ
ข้อความหลัก
ใช้คาสรรพนามไม่
ถูกต้องของหลักการ
เขียนย่อความ

เขียนสะกดคา
ผิด 1-2 คา

เขียนสะกดคา
ผิด 3-4 คา

เขียนสะกดคาผิด
มากกว่า 4 คาขึ้นไป

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 6 เรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบความรู้ที่ 5 เรือ่ ง การย่อความเรือ่ งที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การย่อความเรื่องที่อ่าน (2)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การเขียนย่อความ
เป็นการเขียนจากการอ่านเก็บใจความสาคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนามาเรียบเรียงใหม่เป็น
ถ้อยคาสานวนของผู้เขียนเอง และเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของย่อความ
การเขียนย่อความที่ดี ผู้เขียนจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจ ควรอ่า นเรื่องโดยละเอียด และ
ทาความเข้าใจเรื่องนั้น ๆ แล้วนามาเรียบเรียงใหม่เป็นถ้อยคาที่สละสลวย
หลักการเขียนย่อความ
๑. อ่านเนื้อเรื่องที่จะย่อให้ตลอดโดยละเอียดอย่างน้อย ๒ ครั้ง ครั้งแรกอ่านสารวจอย่าง
คร่าว ๆ อ่านเร็ว ๆ เพื่อให้รู้ว่าเรื่องนั้นกล่าวถึง “ใคร ทาอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร และ
ผลเป็นอย่างไร” จากนั้นจึงอ่านอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาใจความสาคัญของเรื่อง
๒. แยกว่ า เนื้อ หาที่ น าเสนอเป็ น งานเขี ยนแบบใด ข้ อ เท็ จ จริง ข้อ คิ ดเห็ น หรือ แสดง
อารมณ์
๓. บันทึกใจความสาคัญเป็นถ้อยคาของผู้เขียนย่อความ ใช้คาสั้นที่สุดและเข้าใจง่าย
๔. ตัดเนือ้ หาที่ไม่จาเป็นออก เช่น การยกตัวอย่าง รายละเอียด ส่วนผสม การเปรียบเทียบ
๕. ถ้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับคาพูด ต้องเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒ เป็นสรรพนามบุรุษ
ที่ ๓
๖. ไม่ใช้อักษรย่อ หากมีคาราชาศัพท์ต้องเขียนให้ถูกต้อง
๗. การเลือกใช้คา
- ใช้คาที่ครอบคลุม เช่น ชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ ให้ใช้คาว่า เกษตรกร แทน
- ค าบางค าที่ ต้ อ งแปลความหมายควรเปลี่ ย นเป็ น ค าที่ อ่ า นง่า ย เช่ น มวล
บุปผาชาติสุมาลีส่งกลิ่นขจรอบอวล ในไพรสณฑ์ ควรเขียนใหม่ว่า เหล่าดอกไม้ในป่าส่งกลิ่นหอม
๘. เมื่อเขียนร่างย่อความแล้ว ควรอ่านอีกครั้งหนึ่งและแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยตัดข้อความที่
ซ้าซ้อนออก เพื่อให้เนื้อหากระชับ รัดกุมและเขียนข้อความให้สัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ
๙. เขียนขึ้นต้นตามรูปแบบของย่อความก่อน เพื่อให้รู้ที่มาของเรื่องที่นามาย่อ แล้วจึง
เขียนย่อความให้สมบูรณ์
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

รูปแบบของย่อความทั่วไป
ย่อเรื่อง.....................................................ผู้แต่ง...................................................................
จากหนังสือ..........................................................................ความว่า
(เนื้อเรื่องที่ย่อ)......................................................................................................................

รูปแบบการขึน้ ย่อความ (ส่วนนา)
๑. ย่อความเรียงร้อยแก้วธรรมดาขึ้นต้นดังนี้
ย่อเรื่อง.............................ของ (ชื่อผู้แต่ง)......................จากหนังสือ ..................................หน้า............
ความว่า…………………..…
๒. ย่อจดหมาย ขึ้นต้นดังนี้
จดหมายของ.............................ถึง...........................ลงวันที.่ ...........เดือน .....................พ.ศ. ..............
ความว่า..........................
๓. ย่อคาประกาศ แถลงการณ์ คาสั่ง ระเบียบ ขึ้นต้นดังนี้
คาประกาศของ.......................................แก่..................................ลงวันที่ .........................................
ความว่า............................
๔. ย่อคาปราศรัย สุนทรพจน์ พระราชดารัส ขึ้นต้นดังนี้
คาปราศรัยของ...................................แก่................................เนือ่ งใน ...............................................
ทาง (สถานทีส่ ื่อทีก่ ล่าว).......................................... ณ วันที่....................................ความว่า
๕. ย่อปาฐกถา คาบรรยาย คาสอน ขึ้นต้นดังนี้
คาบรรยายของ...........................เรื่อง.................................................แก่...................ที่ .....................
ณ..........................วันที่.......................เวลา..............................................ความว่า...............
๖. ย่อคาประพันธ์ ขึ้นต้นดังนี้
คาประพันธ์ประเภท.......................เรื่อง.....................ของ ................................... ตอน.....................
ความว่า................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ระวังอันตรายจากแอลกอฮอล์เช็ดแผล

ตามท้องตลาดในขณะนี้ มีการขายแอลกอฮอล์กันโดยเสรี ทั้งเมทิลแอลกอฮอล์และเอทิ ลแอลกอฮอล์
เมื่อมีผู้บริโภคไปซื้อแอลกอฮอล์เช็ดแผลจากร้านขายยา ผู้ขายมักจะหยิบแอลกอฮอล์มาให้เลือกทั้ง ๒ ชนิด
ราคาเอทิลแอลกอฮอล์จะสูงกว่าเมทิลแอลกอฮอล์เล็กน้อย เพราะฉะนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่และ โดยเฉพาะผู้ที่
ไม่รู้คุณสมบัติที่แท้จริง ของแอลกอฮอล์ทั้ง ๒ ชนิด มักจะเลือกชนิดที่ราคาถูกกว่า เพราะประหยัดเงิน และ
เข้าใจว่ามีคุณสมบัติเช็ดแผลได้เหมือนกัน แต่อันที่จริงแล้วคุณสมบัติของเอทิลแอลกอฮอล์ต่างกันมาก คือ
เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ได้ เช่น ผสมในยารับประทาน ผสมในสุรา
หรือเครื่องดื่มประเภทของมึนเมา หรือใช้ทาภายนอกร่างกาย เช่น ล้างแผล ผ้าเย็น กระดาษเช็ดหน้า สเปรย์
เป็นต้น เมทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ชนิดมีพิษ ใช้สาหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดให้
แสงสว่าง หรือปนกับทินเนอร์ สาหรับผสมแลคเกอร์ แต่ห้ามใช้กับร่างกาย
จากคุณสมบัติของเมทิลแอลกอฮอล์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ควรนาเอาแอลกอฮอล์ทั้ง
๒ ชนิด มาใช้แทนกัน เพราะจะทาให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้ เนื่องจากเมทิลแอลกอฮอล์หากนามาใช้ล้าง
แผล แอลกอฮอล์จะซึมเข้าไปมาก ๆ อาจทาให้ผู้ดื่มตาบอดหรือถึงตายได้
ถึงแม้ว่าทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะควบคุม และตักเตือนผู้ผลิต และผู้ขายให้ระมัดระวัง
การนาเมทิ ลแอลกอฮอล์ม าใช้ไม่ให้ ผิดจากคุณลัก ษณะประจ าของตัวมั นแล้ว แต่ยังมี ก ารใช้ หรือขายผิด
ประเภทอยู่บ้าง
ทางส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้บ ริโ ภค จึ ง ใคร่ข อเตือ นผู้ผ ลิต และผู้ ขาย ขอให้ ใช้ ความ
ระมัดระวังในการขายเมทิล แอลกอฮอล์ ซึ่ งจะเป็นพิษต่อผู้บริโภคได้ และขอให้แนะนาผู้บริโภคว่า ก่อนซื้อ
แอลกอฮอล์เช็ดแผล ทุกครั้งควรตรวจดูฉลาก ให้ละเอียดและเลือกชนิดที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์เท่านั้น และ
ทางที่ดีถ้าท่านไม่ แน่ใจก็ควรซื้อแอลกอฮอล์สาหรับฆ่าเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือซื้อ จากร้านค้ าที่
เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว
(ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ หน้า ๖)

ย่อเรื่อง ระวังอันตรายจากแอลกอฮอล์เช็ดแผล จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ หน้า ๖ ความว่า
ตามท้ อ งตลาดในขณะนี้ มี ก ารขายแอลกอฮอล์ กั น โดยเสรี ทั้ ง เมทิ ล แอลกอฮอล์ และเอทิ ล
แอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์นั้นเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ได้ ส่วนเมทิลแอลกอฮอล์เป็น
แอลกอฮอล์ชนิดมีพิษ ใช้สาหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้ผลิตและผู้ขายไม่ควรนาแอลกอฮอล์ทั้ง 2 ชนิด
มาใช้แทนกัน เพราะจะทาให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้ ถึงแม้ว่าทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะ
ควบคุม แต่ก็ยังมีการใช้หรือขายผิด
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 6 เรื่อง การเขียนย่อความเรือ่ งทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิวัทนานอ่
านสนุเดื
ก อน ..................... พ.ศ. .............
ที่ ..........
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนย่อความเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง

ให้อ่านเรื่องสั้นต่อไปนี้ แล้วเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

อยากให้บ้านนี้มแี ต่รัก
อรวีเป็นสาวน้อยร่างโปร่ง ผิวขาวและเป็นลูก สาวคนเดียวของนัก ธุรกิ จชื่อดัง เธอเกิ ดใน
ครอบครัวที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีแต่เ ธอไม่มีความสุขสบายดังฐานะของเธอเลย ชีวิตของอรวีจึงเป็น
ชีวิตแบบหนึ่งในสังคมปัจจุบัน ตอนนี้อรวีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขาน้อยอกน้อยใจตลอดเวลา
ถ้าคิดถึงเรื่องภายในครอบครัวของเขาเพราะพ่อแม่ของอรวีไม่เคยมีเวลาให้เ ขาเลย แม้แต่วันหยุด
เรียนก็ยังต้องออกไปพบปะสังคมภายนอก ปล่อยให้เธออยู่บ้านตามลาพังคนเดียวไม่มีคนทีจ่ ะปรึกษา
ไม่มีคนคอยถามข่าวการเรียนของเขาเลย อรวีตื่นแต่เช้าออกจากบ้านเพื่อจะไปเรียนหนังสือ โดยที่แม่
กับพ่อของเขายังไม่ตื่นนอนเลย พอกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีใครอยู่ มีแต่คนใช้เพราะพ่อกับแม่ไปทางาน
กว่าจะกลับอรวีก็เขานอนแล้ว ชีวิตของอรวีเป็นอย่างนี้ทุกวันจนบางครั้งทาให้อรวีไม่อยากกลับบ้าน
เลย เขาไม่เคยมีความสุข เขาอยากมีชีวิตเหมือนคนปกติ ถึงแม้จะมีฐานะไม่ร่ารวยแต่เขาขอแค่พ่อแม่
ลูกอยู่พร้อมหน้ากินข้าวด้วยกัน แค่นี้ก็พอใจแล้ว วันหนึ่งเขาไปเรียนตามปกติก็ มีเพื่อนของเขาคน
หนึ่งมาคุยกับอรวีบอกว่าเขาเสียตัวให้กับผู้ชายที่พึ่งรู้จักจากการไปเที่ ยวผับกลางคืน อรวีตกใจมาก
จากเรื่องที่ได้ฟังทาให้อรวีคิดได้ว่าไม่มีที่ไหนจะปลอดภัยและอบอุ่นเท่าบ้านของเขาเอง ไม่มีใครที่จะ
ให้ความรักกับเราเท่าพ่อกับแม่
ชื่อผู้แต่ง ประภาศรี เทียนประเสริฐ
ที่มา แหล่งรวมเรื่องสั้น

ชื่อ....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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แนวคาตอบใบงานที่ 6 เรื่อง การเขียนย่อความเรือ่ งที่อ่าน

วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนย่อความเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง

ให้อ่านเรื่องสั้นต่อไปนี้ แล้วเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

อยากให้บ้านนี้มแี ต่รัก
อรวีเป็นสาวน้อ ยร่างโปร่ง ผิวขาวและเป็นลูก สาวคนเดียวของนัก ธุร กิ จ ชื่อดัง เธอเกิ ดใน
ครอบครัวที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีแต่เ ธอไม่มีความสุขสบายดังฐานะของเธอเลย ชีวิตของอรวีจึงเป็น
ชีวิตแบบหนึ่งในสังคมปัจจุบัน ตอนนี้อรวีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขาน้อยอกน้อยใจตลอดเวลา
ถ้าคิดถึงเรื่องภายในครอบครัวของเขาเพราะพ่อแม่ของอรวีไม่เคยมีเวลาให้เขาเลย แม้แต่วันหยุดเรียน
ก็ยังต้องออกไปพบปะสังคมภายนอก ปล่อยให้เธออยู่บ้านตามลาพังคนเดียวไม่มีคนที่จะปรึกษาไม่มี
คนคอยถามข่าวการเรียนของเขาเลย อรวีตื่นแต่เช้าออกจากบ้านเพื่อจะไปเรียนหนังสือ โดยที่แม่กับ
พ่อของเขายังไม่ตื่นนอนเลย พอกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีใครอยู่ มีแต่คนใช้เพราะพ่อกับแม่ไปทางาน กว่า
จะกลับอรวีก็เขานอนแล้ว ชีวิตของอรวีเป็นอย่างนี้ทุกวันจนบางครั้งทาให้อรวีไม่อยากกลับบ้านเลย
เขาไม่เคยมีความสุข เขาอยากมีชีวิตเหมือนคนปกติ ถึงแม้จะมีฐานะไม่ร่ารวยแต่เขาขอแค่พ่อแม่ลูก
อยู่พร้อมหน้ากินข้าวด้วยกัน แค่นี้ก็พอใจแล้ว วันหนึ่งเขาไปเรียนตามปกติก็มีเพื่อนของเขาคนหนึ่งมา
คุยกับอรวีบอกว่าเขาเสียตัวให้กับผู้ชายที่พึ่งรู้จกั จากการไปเที่ยวผับกลางคืน อรวีตกใจมากจากเรื่องที่
ได้ฟังทาให้อรวีคิดได้ว่าไม่มีที่ไหนจะปลอดภัยและอบอุ่นเท่าบ้านของเขาเอง ไม่มีใครที่จะให้ความรัก
กับเราเท่าพ่อกับแม่
ชื่อผู้แต่ง ประภาศรี เทียนประเสริฐ
ที่มา แหล่งรวมเรื่องสั้น

ย่อความเรื่อง
อยากให้บ้านนี้มีรัก
ผู้แต่ง ประภาศรี เทียนประเสริฐ
จากหนังสือ แหล่งรวมเรื่องสั้น ความว่า
อรวีเกิดในครอบครัวร่ารวย แต่เธอไม่มีความสุข เพราะพ่อกับแม่ทาแต่งาน ไม่มีเวลาให้เธอแม้แต่
วันหยุด เธอน้อยใจพ่อกับแม่มากที่ไม่มีเวลาให้ วันหนึ่งเธอได้ฟังปัญหาของเพื่อนที่เสียตัวให้กับผู้ชายที่พึ่งรู้จัก
ได้ไม่นาน เธอจึงคิดได้ว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าบ้านและไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่อีกแล้ว
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เรื่องสั้นสาหรับเลือกอ่าน และย่อความ
เรื่องที่ 1
ชื่อหนังสือ สายลมแห่งการให้อภัยและก้อนหินแห่งความทรงจา
ผู้แต่ง happy day
ที่มา http://www.kwamru.com/276
มีคน 2 คนเป็นเพื่อนรักกันมาก ร่วมเดินทางไปในทะเลทราย ระหว่างทางเกิดมีปากเสียงกันรุนแรง
ทะเลาะกัน เพื่อนคนหนึ่งระงับอารมณ์ไม่อยู่ ตบหน้าอีกฝ่าย เพื่อนที่ถูกทาร้ ายเจ็บปวด แต่ไม่เอ่ยวาจากลับ
เขี ยนข้อความลงบนผืนทรายว่า “วันนี้ฉันถูก เพื่อนรัก ตบหน้า” พวกเขายัง คงเดินทางต่อไปจนกระทั่ ง ถึง
แหล่งน้า พวกเขาก็อาบน้าเพื่อนคนที่เคยถูกตบหน้า ได้พลัดตกแหล่งน้าจมน้า เพื่อนอีกคนไม่รอช้า รีบลงไป
ช่วยทันที คนรอดตายยังคงไม่เอ่ยวาจา กลับสลักข้อความลงไปบนก้อนหินใหญ่ “วันนี้เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้”
อีกคนไม่เข้าใจเลยถามว่า “เมื่อเธอถูกฉันตบหน้า เธอเขียนเรื่องราวลงพื้นทราย แล้วเรื่องที่ฉันได้ช่วยเธอจาก
การจมน้า ทาไมจึงต้องสลักบนก้อนหิน” อีกคนยิ้มพรายกล่าวตอบ เมื่อถูกคนที่รักทาร้าย เราควรเขียนมันไว้
บนพื้นทราย ซึ่ง “สายลมแห่งการ ให้อภัย” จะทาหน้าที่พัดผ่าน ลบล้างไม่เหลือ ” แต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมาย
เกิ ดขึ้น เราควรสลัก ไว้บ น “ก้อ นหินแห่งความทรงจาในหัวใจ” ซึ่ง ต่อให้มี ส ายลมพัดแรงเพียงใด ก็ไม่ อาจ
ลบล้าง ทาลาย
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
บางทีที่เราทะเลาะกันทาให้มองข้ามเรื่องดี ๆ ที่เคยทาให้กันและกันไป เรื่องร้ายไม่อาจสาคัญและมี
อิทธิพลได้หากเราจดจาและให้ความสาคัญแก่เรื่องดี ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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เรื่องที่ 2
ชื่อหนังสือ นก วัว และแมว
ชื่อผู้แต่ง happy day
ที่มา www.kwamru.com
เช้าวันนั้นอากาศหนาวเย็นจัด เสียงลมพัดแรงข้ามท้องทุ่งโล่งกว้าง พัดเอาเปลือกและใบข้าวโพด หมุน
เคว้งคว้างไปมา ในขณะที่ลมพัดแรงกระแทกประตูโรงนาดังกึงกังกึงกัง นกน้อยตัวหนึ่งกาลังต่อสู้อย่างสิ้นหวัง
ที่ จ ะบิน ข้า มทุ่ ง หญ้ าเลี้ย งสัต ว์ และหมดแรงตกลงใกล้ ๆ โรงนานั้น ตัวนกน้อ ยตัวเปียกปอนสกปรก แต่
จุดมุ่งหมายสาคัญ มันจะต้องข้ามทุ่งหญ้าไปยังรังของมันให้ได้ จึงพยายามบินขึ้นและตกลงมาแล้วหลายครา
นกน้อยเหน็บหนาวและหมดแรง… รู้สึกเหมือนกาลังจะขาดใจตาย แม่วัวตัวหนึ่งอยู่ใกล้ ๆ จ้องมองที่นกน้อย
และเคลื่อนตัว หันก้นของมันมาทางนก ในขณะที่ปากเคี้ยวเอื้องอยู่ ในขณะที่นกกาลังหวาดกลัวอย่างมาก กลัว
ว่าจะถูกวัวเหยียบ แม่วัวก็ถ่ายมูลกองใหญ่ลงบนตัวนก ในตอนแรก นกน้อยสุดจะ “เซ็ง” หดหู่และสิ้นหวัง มัน
โกรธแม่วัวอย่างมากที่เหมือนซ้าเติมให้ยิ่งทุกข์ยาก มันพยายามดิ้นรนที่จะให้หลุดออกมาจากกองขี้วัว แต่สักครู่
เดียวมั นก็ เริ่ม รู้สึก ว่าไม่ ห นาวอี ก ต่อ ไปแล้ว ขี้ที่ เพิ่ง ออกจากตัวแม่ วัว มี ความร้อนพอจะท าให้ร่างกายของ
เจ้านกน้อยอบอุ่นขึ้น นกน้อยที่คิดว่าตัวเองกาลังจะตายไปแล้วด้วยสภาพอากาศอันย่าแย่ กาลังจะรอดชีวิต…
ด้วยขี้วัวโสโครก ที่ยังไม่ อาจทราบเลยว่าตกลงบนตัวของมั นด้วยความตั้งใจของวัวหรือไม่ เจ้านกน้อยรู้สึก
เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ เมื่อกระแสลมสงบลง มันจึงโผล่หัวออกมาจากกองขี้วัว และร้องเพลงด้วยความลิงโลด
ใจ แต่โชคร้ายที่แมวซ่าในโรงนานั้นได้ยินเสียงเพลง จึงคาบเอานกจากกองขี้วัวและกินเสีย
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
ผู้ที่นาความยากลาบากมาให้ อาจไม่ใช่เพื่อทาร้ายเรา ส่วนผู้ที่นาเราออกจากความยากลาบาก ก็อาจ
ไม่ใช่เพื่อที่จะช่วยเราและเมื่อได้ลิ้มรสความสุขสมหวัง ก็อย่าด่วนดีใจจนเกินไป
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เรื่องที่ 3
ชื่อหนังสือ คิดแบบผึง้ หรือแมลงวัน
ชื่อผู้แต่ง happy day
สมมุติว่าเราจับผึ้งจานวน 6 ตัว ใส่ในขวด และจับแมลงวัน 6 ตัว ใส่ในอีกขวด จากนั้นวางขวดนอน
ลง โดยหันก้ นขวดไปยังหน้าต่างที่มี แสงสว่างกว่า เราจะพบว่า … กลุ่ม ผึ้งจะพยายามบินออกทางก้ นขวด
จนกระทั่งมันตายจากการขาดอาหารหรือว่าหมดแรง ในขณะที่แมลงวัน จะบินวนอยู่ในขวดชนไปชนมา แต่ก็
จะค่อย ๆ ทยอยบินหาทางออกมาจากขวดได้ จากฝั่งคอขวด ที่อยู่ตรงกันข้ามกับก้นขวดซึ่งหันไปทางหน้าต่าง
ทาไมผลการทดลองจึงออกมาแบบนี้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ผึ้งเป็นสัตว์ที่ฉลาด มีองค์ความรู้ พวกมันรู้ว่าหาก
บินไปในทิศทางที่มีแสงสว่างจะเป็นทางออกจากรัง แต่เมื่อมันต้องมาอยู่ในขวด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผึ้ งไม่เคย
ประสบมาก่อน มันก็ยังคงเชื่อในความคิดแบบเดิม ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง คือ ต้องบินออกทางแสงสว่างเท่านั้น แต่
สาหรับแมลงวัน เป็นสัตว์ที่ ไม่มีความคิดเป็นตรรกะอะไร ดังนั้นเมื่อมันถูกจับไว้ในขวด มันจึงบินชนผนังขวด
แกะทางไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็พบกับทางออก
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
คนฉลาดก็สามารถที่จะพลาดพลั้งล้มเหลวได้ หากมีความรู้แต่ยึดติดกรอบเดิม ๆ ในขณะที่ผู้ไม่รู้ หาก
ทาในสิ่งที่แตกต่าง ก็อาจประสบความสาเร็จได้เช่นกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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เรื่องที่ 4
ชื่อหนังสือ กาน้าชาสอนใจ (เรื่องสั้น)
ชื่อผู้แต่ง ที่มา http://winne.ws/n6859
มีบ้านหลังหนึ่งที่ บ้านมี กาน้าชาสูงค่า เพราะเป็นกาที่ ปั้นมาจากดินชนิดพิเศษสุดของประเทศจีน
เลยวางไว้หัวเตียงอย่างทะนุถนอม มีอยู่คืนหนึ่ง ด้วยความไม่ระวัง มือไปปัดโดนฝากาน้าชากระเด็นตกสู่พื้น
ทั้งโกรธทั้งเจ็บใจ เมื่อคิดว่าทาฝาแตกแล้ว จะเก็บกาไว้ให้ดูเจ็บใจเล่นทาไม คิดได้ดังนั้นเลยหยิบกาน้าชาขว้าง
ออกไปนอกหน้าต่าง รุ่งเช้าตื่นมาลุกลงจากเตียง เห็นฝากาน้าชาหล่นอยู่บนรองเท้านุ่นที่ข้างเตียง ไม่มีอะไร
แตกเสียหาย กาน้าชาก็ขว้างทิ้งไปแล้ว ยิ่งเจ็บใจ เลยกระทืบฝาจนแตกละเอียด พอตอนสายเดินออกไปนอก
บ้าน ปรากฏว่ากาน้าชาที่ขว้างออกไปเมื่อคืนนั้น ยังคาอยู่บนต้นไม้ไม่มีอะไรบุบสลาย
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
เรื่องบางเรือ่ งรอสักนิด ดูสักหน่อย ตรองสักพัก เพราะเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ ราเห็นเรา
เข้าใจ ความวู่วามเปรียบเหมือนปีศาจร้าย ฝึกให้ใจเย็นไว้หน่อย นั่นคือวิถีของคนฉลาด
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เรื่องที่ 5
ชื่อเรื่อง ครอบครัวอบอุ่น
ชื่อผู้แต่ง ทองดี สุรเตโช
สานักพิมพ์ สานักงานกิจกรรมสตรีและสถานบันครอบครัว ปีที่พิมพ์ 2552
คาว่า ครอบครัว เป็น คาที่มีความหมายมาก คือ หมายถึงความรักความอบอุ่น ความเป็นอันเดียวกัน
สมัยลูกเป็นเด็ก ๆ เราอยู่รวมกันเป็นครอบครัว มีเสียงหัวเราะสนุกสนาน มี เสียงวิ่งเล่นวิ่งไล่กัน ได้ทานอาหาร
รวมกัน ได้อะไรด้วยกั น ดูมั นมีชีวิตชีวา แม้ พ่อแม่จ ะท างานเหน็ดเหนื่อยกั นมา พอเห็นหน้าลูก ๆ มาคอย
ต้อนรับหน้าประตู ถามว่าเหนื่อยไหมแล้วช่วยถือกระเป๋าถือของให้ เท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้ว เห็นลูกกินได้นอน
หลับ พ่อกับแม่ก็สบายใจ นี่แหละลูกเอ๋ยที่เขาว่าครอบครัวที่อบอุ่น ตอนนี้ลูกก็โตกันแล้ว หากสามารถเสกเป่า
ได้ พ่อกับแม่ก็อยากจะเสกเป่าให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่น พร้อมหน้าพร้อมตากัน เหมือนตอนเป็น
เด็กทานข้าวด้วยกัน ถามไถ่สุขของกันและกัน ได้อุ้มหลานตัวน้อย ๆ เท่านี้ก็ยืนอายุให้พ่อกับแม่ได้อีกหลายปี
แล้วลูกเอ๋ย
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
1. รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. รู้จัก ความเป็ นอยู่ข องครอบครัวว่าเวลาพ่ อ แม่ ท างานหาเงิน มาซื้ อกั บ ข้าว พ่ อกั บ แม่ ต้อ งทน
เหน็ดเหนื่อยมากขนาดไหน เพื่อจะให้ลูก ๆ อยู่กินมีความสุข
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เรื่องที่ 6
ชื่อเรื่อง เกือบสายไปแล้ว
ชื่อผู้แต่ง ถวัลย์ มาสจรัส
สานักพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว ปีทีพมิ พ์ 2539
ช่วงวัยของชีวิตไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าวัยรุ่นวัยเรียนนั้นน่าสนุกที่สุด เพราะเมื่อเราจากไกลบ้านแล้ว
นั้นเท่ ากับว่าไม่มีผู้ใหญ่คอยขีดขวางอีกแล้ว กับการมีชีวิตตามลาพังมี บททดสอบมากมายให้ลองผิดลองถูก
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ เราตัดสินเลือกหนทางเดินเองทั้งสิ้นดั้งนั้นคนคนหนึ่งที่เรารู้จักโดยบังเอิญ ชีวิตวัยเด็กเขา
เป็นเด็กดีมากถูกเลี้ยงมาอย่างดีเขาเป็นลูกคนเดียวจึงถูก ตามใจในทุก ๆ เรื่องหลังจบชั้นประถมก็ต่อชั้นมัธยม
เมื่อออกสู่โลกภายนอกทาให้ เขาหลงระเริงกับสภาพบรรยากาศใหม่ ๆ เรียนได้ไม่กี่ปีชีวิตเขาก็เปลี่ยนไป ทุก
อย่างทางที่ไม่ดีไม่ใส่ใจการเรียนติดยานานวันก็ยิ่งหนักขึ้นเป็นตัวปัญหา ที่ว่าสังคมไม่ต้องการทางบ้านจึงได้ส่ง
ตัวไปเมืองนอกเผื่อว่าจะดีขึ้น แต่กลับรุนแรงเข้าไปอีก เมื่อทางบ้านทราบข่าวสิ่งที่หวังจึงหมดหนทางสุดท้าย
เขาถูกส่งตัวกลับบ้านหลังจากนั้นเขาท าอะไรก็ ไม่ มีใครสนใจจนเขาเองก็ รู้สึกแปลกใจ วันหนึ่งเขาประสบ
อุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุครั้งนั้นทาให้เขาเกือบตาย ในขณะที่เขาอาการโคม่าเขาได้สานึกถึงการกระทาอัน
เลวร้ายที่ผ่านมา เขาได้สัญญากับตัวเองว่าหากเขาหายจากอาการแล้วคนแรกที่จะขอโทษคือพ่อแม่และจะเป็น
คนดีตลอดชีวิตถ้ามีชีวิตกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
ชีวิตของเรามี ค่ามหาศาล ก่อ นที่เราจะทาสิ่งไม่ดีให้นึก ถึงพ่อแม่เสี ยก่ อน ในยามที่เราไม่สบายและ
ท้อแท้คนที่อยู่เคียงค้างเราคือพ่อแม่
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดจากความคิด ความรู้สึกจากจินตนาการ
สร้างภาพรายละเอียดต่าง ๆ เป็นงานเขียนอิสระที่ผู้เขียนต้องหมั่นฝึกคิด สังเกต คิดสร้างสรรค์ สามารถลาดับ
ความคิด และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนที่น่าสนใจได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนเรื่องตามจินตนาการได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน
๔. สาระการเรียนรู้
- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 ๑. ครูนารูปภาพอวกาศมาให้ 1. นักเรียนดูรูปภาพอวกาศ
1 ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที นักเรียนดูและแสดง
และแสดงความคิดเห็น
- การเขียนเรื่องตาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียน เกี่ยวกับการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ
เรื่องตามจินตนาการ
จินตนาการ
2. ครูตั้งคาถามชวนคิดว่า
ครู : นักเรียนเห็นอะไรในภาพ
บ้าง
ครู : ถ้าวันหนึ่งนักเรียนมี
โอกาสได้ไปอวกาศ นักเรียนจะ
ทาอะไรเป็นสิ่งแรก
ครู : สิ่งที่นักเรียนคิด นักเรียน
ทราบไหมว่านั่นคือ
การจินตนาการ
ครู : แล้วรู้ไหมว่าจินตนาการ
คืออะไร

สื่อการเรียนรู้
- รูปภาพอวกาศ

2. นักเรียนตอบคาถามชวนคิด - คาถาม
ดังนี้
นักเรียน : อาจตอบจากความรู้
เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่
นักเรียนมีอยู่

3. ครูพูดแสดงความคิดเห็นว่า 3. นักเรียนทาความเข้าใจและ

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
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ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ
ได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ สนทนาร่วมกัน จากนั้นเข้าสู่
นั้นไม่ยาก เพียงแต่ต้องใช้
บทเรียน
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบ
ด้วย และเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน
20 1. ครูถามนักเรียนเพื่อจะสรุป 1. นักเรียนตอบคาถามและ - คาถาม
นาที ต่อจากขั้นนาเข้าสูบ่ ทเรียนว่า สนทนาเกี่ยวกับการเขียนเรื่อง
“การเขียนเรือ่ งตาม
ตามจินตนาการ
จินตนาการคืออะไรกันแน่”
ครู : สรุปแล้ว การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการคืออะไร
2. ครูกาหนดให้นกั เรียน
ร่วมกันศึกษาใบความรูท้ ี่ 7
เรื่อง การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ

2. นักเรียนร่วมกันศึกษาใบ
ความรู้ที่ 7 เรื่อง การเขียน
เรื่องตามจินตนาการ

- ใบความรู้ที่ 7
เรื่อง การเขียน
เรื่องตาม
จินตนาการ

3. ครูถามนักเรียนอีกครัง้ ว่า
ครู : การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการคืออะไร และมี
หลักการเขียนเรือ่ งอย่างไร

3. นักเรียนตอบคาถามและ - กระดาษ A4
สรุปหลักการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการในกระดาษ A4 ที่
ครูแจกให้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

1. ประเมิน
การตอบคาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๙๕๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. จากนั้นครูสุ่มนักเรียน
4. นักเรียนประมาณ 2 กลุ่ม
ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
ประมาณ 2 กลุม่

สื่อการเรียนรู้
- สื่อ PPT เรื่อง
เขียน เรื่องตาม
จินตนาการ

5. ครูพูดสรุปท้ายและอธิบาย 5. นักเรียนฟังครูอธิบายสรุป
ขยายความเพิ่มเติม ดังนี้
และจดบันทึกประเด็นสาคัญ
- หลักการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ
- การใช้ภาษาและความคิด
สร้างสรรค์ในการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ
6. ครูนาตัวอย่างลักษณะของ 6. นักเรียนดูตัวอย่าง เพื่อเป็น - ตัวอย่างงาน
งานเขียนประเภทจินตนาการ แนวทางในการเขียนเรื่องตาม เขียนประเภท
จินตนาการ
จินตนาการ
มาให้นักเรียนดู เช่น
- โลกและอวกาศอันพิศวง
- บ้านบนใบบัว เพราะน้าท่วม
โลก
- ธรรมชาติในศตวรรษที่ 50
- มนุษย์ต่างดาวที่ฉันอยากรู้จัก

การประเมิน
การเรียนรู้

๙๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
20 1. ครูแจกใบงานนักเรียนและ 1. นักเรียนทาใบงานที่ 7
3. 2. เขียนเรื่องตาม
ขั้นปฏิบัติ
จินตนาการได้
นาที อธิบายการทาใบงานที่ 7
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
3. มีความคิด
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
สร้างสรรค์ในการเขียน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 7
ทาใบงานที่ 7 การเขียนเรื่อง
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ) ตามจินตนาการ)
2. - ครูสรุปการทากิจกรรม
2. - นักเรียนสรุปการทา
- ประเมินการทางาน
กิจกรรม
- ประเมินการทางาน
5 1. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ 1. นักเรียนสรุปความรูเ้ รื่อง
4.
ขั้นสรุป
นาที เกี่ยวกับการเขียนเรื่องตาม
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
จินตนาการ เป็นแผนผัง
ดังนี้ การเขียนเรื่องตาม
ความคิดพร้อมกับครูในสือ่
จินตนาการเป็นการเขียน
PPT
เรื่องราวทีเ่ กิดจากความคิด
คานึง ความคิดฝัน การเขียน
เรื่องตามจินตนาการที่ดีต้อง
หมั่นฝึกคิด ฝึกสังเกต และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
มีมารยาทในการเขียน

สื่อการเรียนรู้
- ใบงานที่ 7
การเขียน
เรื่องตาม
จินตนาการ

- สื่อ PPT
การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ

การประเมิน
การเรียนรู้
2. ตรวจใบงาน
3. ประเมินจาก
การงานเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การเขียนเรือ่ งตามจินตนาการ
2. ใบงานที่ 7 เรื่อง การเขียนเรือ่ งตามจินตนาการ
3. สื่อ PPT เรื่อง การเขียนเรือ่ งตามจินตนาการ
4. คาถาม
5. ตัวอย่างงานเขียนประเภทเรือ่ งจินตนาการ
6. รูปภาพอวกาศ
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 7 เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการเขียนเรื่องตาม
- พิจารณาจากการตอบ
จินตนาการ
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ
- ตรวจใบงานที่ 7
เรื่อง การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
- สังเกตพฤติกรรม
เขียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการเขียน ร้อยละ ๖๐
เรื่องตามจินตนาการ
ขึน้ ไป

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน

958

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ระดับคุณภาพ

ประเด็น
การประเมิน

๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
1. การเขียนเรื่อง - เขียนเรื่องโดยใช้ ขาด ๑ ประเด็น
ตามจินตนาการ แผนภาพโครงเรื่อง
- การใช้ภาษา
เลือกใช้คาถูกต้อง
เหมาะสม
- ชื่อและเรื่องแปลก
ใหม่ไม่ซ้าเรื่องใคร
- เขียนสะกดคา
ถูกต้อง และลายมือ
สวยงามเป็นระเบียบ

๒ (พอใช้)
ขาด 2 ประเด็น

๑ (ปรับปรุง)
ขาด 3 ประเด็น

2. ความ
สอดคล้องของ
เนื้อหากับเรื่องที่
เรียน

ผลงานสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับ
หัวข้อหรือเรื่องที่
เขียน

ผลงานสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับ
หัวข้อหรือเรื่องที่
เขียนเป็นส่วนใหญ่

ผลงานสอดคล้อง ผลงานไม่
กับหัวข้อหรือเรื่องที่ สอดคล้องกับ
เขียนเป็นบางส่วน หัวข้อหรือเรื่องที่
เขียน

3. ความคิด
สร้างสรรค์และ
จินตนาการ

งานเขียนมีความ
สร้างสรรค์และ
เนื้อหาเป็น
จินตนาการทั้งเรื่อง

งานเขียนมีความ
งานเขียนมีความ
สร้างสรรค์และ
สร้างสรรค์ เนื้อหามี
เนื้อหาเป็น
จินตนาการบางส่วน
จินตนาการเกือบทั้ง
เรื่อง

งานเขียนขาด
ความสร้างสรรค์
เนื้อหามี
จินตนาการ
เล็กน้อย

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 60 คะแนน หาร 3 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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แบบประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบความรู้ที่ 7 เรือ่ ง หลักการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการ
หน่วยเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง หลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของจินตนาการ
เป็นความคิดคานึงถึงที่เกิดขึ้นในจิตใจ อาจจะเป็นการวาดภาพขึ้นมา ตามความคิดฝันหรือ
ความคิดคานึงนั้นอาจจะมาจากประสบการณ์ แล้วสร้า งภาพใหม่ให้ กว้างและวิจิตรบรรจงกว่า
ประสบการณ์เดิม การเขียนเรียงความจากจินตนาการจะต้องอาศัย ศิล ปะเฉพาะตัวของผู้เขียน
และได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิต
จากอดีตไปสู่อนาคต หรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยผูกเป็นเรื่องราว
ขึ้นมา จากความคิด ของนัก เรียน การเขียนเล่า เรื่องจากภาพ เป็นการใช้ประสบการณ์ ร่วมกั บ
จินตนาการของแต่ละคน โดยดูรายละเอียดต่าง ๆ จากภาพเป็นพื้นฐานในการจินตนาการ เขียน
เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน การเขียนเรื่องจากภาพต้อง
เรียบเรียงเรื่องราวต่าง ๆ จากภาพให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
หลักการเขียนเรื่องจากภาพ
๑. ดูภาพ พิจารณาภาพรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
๒. จิ นตนาการผูก เรื่องราวย้อนไปในอดีต คิด ไปในอนาคต หรือเชื่อ มโยงเหตุ การณ์ ใด
เหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน
๓. สร้างความคิดคานึงโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน
๔. ลาดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
๕. เขียนเล่าความให้ต่อเนื่อง
๖. ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
๗. เขียนลายมือให้อ่านง่าย จบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน
แหล่งที่มา : จากใบความรู้สอื่ 60 พรรษา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

สรุปหลักการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการ

- คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน
เรื่องที่จะเขียน
- วางแผนและศึกษาหลักการ
เขียนเรื่องจินตนาการ

- คิดเรื่องตามจินตนาการของ
ผู้เขียนว่าจะมีใครทาอะไร
ที่ไหน อย่างไรบ้าง
- วางโครงเรื่อง ลาดับเหตุการณ์
ก่อนหลัง

หลักการเขียนเรือ่ งตามจินตนาการ

- เขียนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง
- วางรูปสระ วรรณยุกต์ และ
เครื่องหมายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ตามรูปแบบของอักษรไทย
- ตรวจทานการเขียนสะกดคา
- ช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์

- รักษาความสะอาดในการเขียน
- เลือกใช้ภาษาที่สุภาพ ถูกต้อง
ตามกาลเทศะ
- เขียนสะกดคาให้ถูกต้อง
- ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ

- เรียบเรียงเนื้อหาหรือ
เรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน
- ในการตั้งชื่อเรื่องควร
ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจและ
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
- เขียนด้วยลายมือบรรจง
เรียบร้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบงานที่ 7 เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ความยาว 5-8 บรรทัด พร้อมตัง้ ชื่อเรือ่ ง

เรื่อง......................................................................................................................

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

ชื่อ........................................................นามสกุล..............................................ชั้น................เลขที.่ .............

๙๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ป.๕/๔ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
บทร้อยกรองที่มีคุณค่า เป็นบทร้อยกรองที่มีความไพเราะ ให้คุณค่าในด้านต่าง ๆ และให้ข้อคิดที่ ดี
ทาให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์และจินตนาการ สามารถนาข้อคิดความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายลักษณะของบทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่าได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนสรุปข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกรองที่กาหนดได
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของบทร้อยกรอง
๔. สาระการเรียนรู้
บทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่า ได้แก่
- วิชาเหมือนสินค้า
- ตนเป็นที่พงึ่ แห่งตน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๙๖๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก จานวน 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
- บทร้อยกรองที่มี
คุณค่า วิชาเหมือน
สินค้า และตนเป็นที่
พึ่งแห่งตน

เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูเปิดคลิปวิดีโอการอ่าน 1. นักเรียนดูคลิปวิดีโอ
- คลิปวิดีโอ เรื่อง
นาที และท่องจาบทอาขยาน เรือ่ ง การอ่านและท่องจาบทอาขยาน วิชาเหมือนสินค้า
วิชาเหมือนสินค้า ให้นักเรียนฟัง เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
2. ครูถามคาถาม ดังนี้
ครู : จากการดูคลิปวิดีโอ
ข้างต้น นักเรียนได้รหู้ ลักการ
อ่านบทร้อยกรองอย่างไร
ครู : นักเรียนฟังบทร้อยกรอง
แล้วให้ความรู้สกึ อย่างไร
ครู : บทร้อยกรองมีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไร
ครู : นักเรียนทราบไหมว่าบท
ร้อยกรองนอกจากให้ความ
ไพเราะแล้ว ยังได้ข้อคิดและ
คุณค่าจากบทร้อยกรอง
นักเรียนคิดว่าบทที่ฟังข้างต้น
ให้ข้อคิดอย่างไรบ้าง

2. นักเรียนตอบคาถาม และ - คาถาม
สนทนาเกี่ยวกับการดูคลิป
วิดีโอข้างต้น และบอกข้อคิด
และคุณค่าจากบทร้อยกรอง
(นักเรียนเคยเรียนเรื่อง
การอ่านออกเสียงกาพย์ยานี
11 เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
มาแล้ว นักเรียนทบทวน
การบอกข้อคิดและคุณค่าของ
บทร้อยกรอง)

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๙๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

2.

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของ
บทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่า
ได้

2. เขียนสรุปข้อคิด
และคุณค่าของบท
ร้อยกรองที่กาหนดได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. จากนั้น ครูเชื่อมโยงเข้าสู่ 3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
การอ่านบทร้อยกรองทีม่ ี
พร้อมกัน
คุณค่า
20 1. ครูทบทวนเรื่อง การสรุป 1. นักเรียนฟังครูอธิบาย
- สื่อ PPT เรื่อง
นาที ข้อคิดและคุณค่าของบท
สนทนาและแสดงความคิดเห็น บทร้อยกรองทีม่ ี
ร้อยกรอง ดังนี้
ร่วมกัน
คุณค่า
- การสรุปข้อคิดของบท
ร้อยกรอง
- การสรุปคุณค่าของบท
ร้อยกรอง
2. ครูถามนักเรียนว่า
“บทร้อยกรองที่มีคุณค่านั้นมี
ลักษณะอย่างไร”

2. นักเรียนช่วยกันระดม
ความคิดเพื่อสร้างองค์ความรู้
ร่วมกันว่า บทร้อยกรองทีม่ ี
คุณค่านั้นมีลักษณะอย่างไร
จากนั้นตอบคาถามที่ครูกาหนด

3. ครูให้นักเรียนออกมา
นาเสนออธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะของบทร้อยกรองทีม่ ี
คุณค่า
4. ครูยกตัวอย่างบทร้อยกรอง

3. นักเรียนออกมานาเสนอ
อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ
บทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่า
ประมาณ 2-3 กลุ่ม
4. นักเรียนดูการสรุปข้อคิด

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ประเมิน
การตอบคาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

3.

4.

ขั้นปฏิบัติ

3. เห็นคุณค่าของบท
ร้อยกรอง

ขั้นสรุป

๙๖๗
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่มีคุณค่า เรื่อง “ในโลกนี้มี
และคุณค่าจากครู และ
อะไรเป็นไทยแท้” แล้วสรุป
สนทนาร่วมกัน
ข้อคิดและคุณค่าให้นักเรียนดู
เป็นแนวทาง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ตัวอย่างบท
ร้อยกรองที่มี
คุณค่าเรื่อง “ใน
โลกนี้มอี ะไรเป็น
ไทยแท้”
20 5. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 8 5. นักเรียนทาใบงานที่ 8 บท - ใบงานที่ 8
1. ตรวจใบงาน
นาที บทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่า
ร้อยกรองที่มีคุณค่า
บทร้อยกรองทีม่ ี 2. ประเมิน
คุณค่า
การท่องจาบท
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : (นักเรียนทัง้ ต้นทาง/ปลายทาง
อาขยานเป็น
นักเรียนทาใบงานที่ 8 บท
ทาใบงานที่ 8 บทร้อยกรองที่
การประเมินนอก
ร้อยกรองที่มีคุณค่า)
มีคุณค่า)
6. - ครูพานักเรียนสรุปการทา 6. – นักเรียนร่วมกันสรุป
กิจกรรม
การทากิจกรรม
- ประเมินการทางาน
- ประเมินการทางาน
5 1. ครูตั้งคาถามว่า
1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - สื่อ PPT
นาที
ดังนี้
บทร้อยกรองทีม่ ี
นักเรียน : ทาให้สามารถนา
คุณค่า
ครู : การเรียนเรื่องบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่า ช่วยให้ผู้ที่ ข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องไป
ปรับใช้ในชีวิตจริงได้
เรียนเป็นคนอย่างไร

3. สังเกตจาก
พฤติกรรมของ
นักเรียน

๙๖๘
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูพาสรุปความรู้ เรื่อง
2. นักเรียนสรุปความรู้ ดังนี้
บทร้อยกรอง ที่มีคุณค่า
นักเรียน : บทร้อยกรองที่มี
คุณค่า เป็นบทร้อยกรองทีม่ ี
ความไพเราะ มีคุณค่าและให้
ข้อคิดที่ดี ควรหมั่นท่องจาให้
คล่องแคล่ว เพื่อนาไปใช้
อ้างอิงและเป็นการอนุรกั ษ์บท
ร้อยกรอง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
2. ใบงานที่ 8 เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
3. สื่อ PPT เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
4. คาถาม
5. ตัวอย่างบทร้อยกรองทีม่ ีคุณค่า เรื่อง ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้
6. คลิปวิดีโอ เรื่อง วิชาเหมือนสินค้า
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 8 เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้
- อธิบายลักษณะของบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่า
ด้านทักษะและกระบวนการ
- เขียนสรุปข้อคิดและคุณค่า
ของบทร้อยกรองที่กาหนดได้
- ท่องจาบทอาขยานตามที่
กาหนดได้
ด้านคุณลักษณะ
- เห็นคุณค่าของบทร้อยกรอง
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ 8
- ประเมินการท่องจาบท
อาขยาน

- แบบประเมิน/ใบงานที่ 8 ร้อยละ ๖๐
- แบบประเมินการท่องจา ขึน้ ไป
บทอาขยาน

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การตอบคาถาม

1. แบบประเมินคาถาม
2. แบบประเมินการทางาน
กลุ่ม

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การประเมินการทาใบงานที่ 8 บทร้อยกรองที่มีคุณค่า

ประเด็น
การประเมิน
1. การสรุป
ความรู้และข้อคิด
ของบทร้อยกรอง
ที่อ่าน
2. การสรุป
คุณค่าของบท
ร้อยกรองที่อ่าน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ประเด็นถูกต้อง
ประเด็นถูกต้อง
ครบถ้วนตามเนื้อหา ร้อยละ ๘๐ ของ ร้อยละ ๖๐ ของ
ของเรือ่ ง
เนื้อหาของเรื่อง เนื้อหาของเรื่อง
เขียนบอก
เขียนบอก
เขียนบอก
ความสาคัญของ
ความสาคัญของ ความสาคัญของ
เนื้อหาตรงประเด็น เนื้อหาตรง
เนื้อหาตรงประเด็น
และยกตัวอย่าง
ประเด็น
บางส่วน และวกวน

๑ (ปรับปรุง)
สรุปความรู้ไม่ตรง
ประเด็นถูกต้อง
ร้อยละ ๔๐ ของ
เนื้อหาของเรื่อง
เขียนบอก
ความสาคัญของ
เนื้อหาไม่ตรง
ประเด็นและเขียน
วกวน

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน หาร 2 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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แบบประเมินการประเมินการทาใบงานที่ 8 บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบความรู้ที่ ๘ เรือ่ ง บทร้อยกรองที่มคี ุณค่า
หน่วยเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

บทร้อยกรอง
หมายถึง คาประพันธ์ที่แต่งขึ้นโดยมีข้อบังคับหรือฉันทลักษณ์ จากัดคาและวรรคตอนให้
สัมผัสกันไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์ เช่น กลอนสุภาพ โคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี
11 และกาพย์ฉบับ 16 ฯลฯ
คาว่า “บทร้อยกรอง” มีคาที่ใช้เรียกแตกต่างกันหลาย ๆ อย่าง เช่น คาประพันธ์ คาประพันธ์
ร้อยกรอง กาพย์กลอน กวีนิพนธ์ หรือบทกวี ซึ่งมีคุณค่าต่อผู้อ่าน
คุณค่าของบทร้อยกรอง
๑. ช่วยให้เข้าถึงรสและเห็นความงามของบทร้อยกรองที่อ่าน
๒. ช่วยให้ได้รับความไพเราะและเกิดความซาบซึ้ง
๓. ช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๔. ช่วยให้จาบทร้อยกรองได้รวดเร็วและแม่นยา
๕. ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยนและเยือกเย็น
๖. ช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมในการอ่านทานองเสนาะไว้เป็นมรดกของ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 8 เรื่อง เขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากบทร้อยกรองที่มีคณ
ุ ค่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคุณค่า
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง แล้วเขียนสรุปความรู้และข้อคิดของบทร้อยกรอง
วิชาเหมือนสินค้า
วิชาเหมือนสินค้า
ต้องยากลาบากไป
จงตั้งเอากายเจ้า
ความเพียรเป็นโยธา
นิ้วเป็นสายระยาง
ปากเป็นนายงานไป
สติเป็นหางเสือ
ถือไว้อย่าให้เอียง
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา
ขี้เกียจคือปลาร้าย
เอาใจเป็นปืนคม
จึงจะได้สินค้ามา
จงหมั่นมั่นหมายใจ

สรุปความรู้
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...........

อันมีค่าอยู่เมืองไกล
จึงจะได้สินค้ามา
เป็นสาเภาอันโสภา
แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
สองเท้าต่างสมอใหญ่
อัชฌาสัยเป็นเสบียง
ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม
จะทาลายให้เรือจม
ยิงระดมให้จมไป
คือวิชาอันพิสมัย
อย่าได้คร้านการวิชา
จากหนังสือเรียนวรรณคดีลานา ชั้น ป.5 หน้า 43

ข้อคิด
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
.....

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง
ควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟัน
กสิกิจพณิชยการงานมีเกียรติ
หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม
เอาดวงใจเป็นทุนหนุนนําหน้า
เอาความเพียรเป็นยานประสานกัน
เงินและทองกองอยู่ประตูหน้า
ทรัพย์ในดินสินในน้ําออกคล่ําไป
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อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน
คิดบากบั่นมุ่งหน้ามานะนํา
อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่ํา
เชิญเลือกทําตามถนัดอย่าผัดวัน
เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน
ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย
คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส
แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอํานวยเอย
จาก หนังสือวรรณคดีลํานํา ป.5 หน้า 70

สรุปความรู้
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

ข้อคิด
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

ชื่อ....................................................นามสกุล...............................................ชัน้ .................เลขที่...............
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แนวคําตอบใบงานที่ 8 เรื่อง เขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 8 เรื่อง บทร้อยกรองที่มีคณ
ุ ค่า
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คําชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง แล้วเขียนสรุปความรู้และข้อคิดของบทร้อยกรอง
วิชาเหมือนสินค้า
วิชาเหมือนสินค้า
ต้องยากลําบากไป
จงตั้งเอากายเจ้า
ความเพียรเป็นโยธา
นิ้วเป็นสายระยาง
ปากเป็นนายงานไป
สติเป็นหางเสือ
ถือไว้อย่าให้เอียง
ปัญญาเป็นกล้องแก้ว
เจ้าจงเอาหูตา
ขี้เกียจคือปลาร้าย
เอาใจเป็นปืนคม
จึงจะได้สินค้ามา
จงหมั่นมั่นหมายใจ

สรุปความรู้ การมีวิชาเหมือนมีทรัพย์สินเงิน

ทอง เพราะเราสามารถใช้ ปั ญ ญา วิ ช าความรู้
ต่าง ๆ ที่ติดตัวอยู่นั้นแสวงหาเงินทอง และเลี้ยงชีพ
ตนเองได้จนเติบใหญ่ และมั่นคง การมีวิชาความรู้
นั้นมิใช่เพียงแต่ประดับสมองเพียงอย่างเดียว แต่
หมายถึ ง การเอาตั ว รอดในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ความสุข

อันมีค่าอยู่เมืองไกล
จึงจะได้สินค้ามา
เป็นสําเภาอันโสภา
แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ
สองเท้าต่างสมอใหญ่
อัชฌาสัยเป็นเสบียง
ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง
ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา
ส่องดูแถวแนวหินผา
เป็นล้าต้าฟังดูลม
จะทําลายให้เรือจม
ยิงระดมให้จมไป
คือวิชาอันพิสมัย
อย่าได้คร้านการวิชา
จากหนังสือเรียนวรรณคดีลํานํา ชั้น ป.5 หน้า 43

ข้อคิด ใช้สอนผู้อ่านได้เป็นอย่างดี มีคติชีวิตใน

การดําเนินชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
นั่นคือ การใช้ปัญญา การแสวงหาความรู้ และ
ความขยัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่ง
ควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟัน
กสิกิจพณิชยการงานมีเกียรติ
หรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม
เอาดวงใจเป็นทุนหนุนนาหน้า
เอาความเพียรเป็นยานประสานกัน
เงินและทองกองอยู่ประตูหน้า
ทรัพย์ในดินสินในน้าออกคล่าไป
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อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน
คิดบากบั่นมุ่งหน้ามานะนา
อย่าหยามเหยียดพาลหาว่างานต่า
เชิญเลือกทาตามถนัดอย่าผัดวัน
เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขัน
ผลจะบรรลุสู่ประตูชัย
คอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับไส
แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอานวยเอย
จาก หนังสือวรรณคดีลานา ป.5 หน้า 70

สรุป การรู้จักพึ่งตนเอง และมุ่งมั่นทางานโดย
ไม่รังเกี ยจงาน เป็นสิ่ง ส าคัญ ของการท างานที่
ต้องใช้ทั้งกาลังใจและสติปัญญา

ข้อคิด การพึ่งพาตนเอง เป็นการฝึกฝนตนให้

สามารถดารงชีวิตได้ด้วยทักษะความสามารถของ
ตนเอง และมี ค วามขยัน หมั่ น เพี ยรในการงาน
ต่าง ๆ ไม่ควรเลือกงาน ควรตั้งใจทางานให้สาเร็จ
เพราะทุกอย่างจะดีขึ้นได้นั้นเพราะเราคือผู้ตั้งใจ
ทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง

๙๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ บอกคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
คาที่ม าจากภาษาต่างประเทศ เป็นการยืมคาภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยหลายภาษา เช่น
ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร จีน และภาษาอังกฤษ ทาให้ภาษามีความเจริญงอกงามและมีคาใช้มากขึ้น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกลักษณะของคาภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ระบุคายืมภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการยืมคาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
๔. สาระการเรียนรู้
- คายืมที่มาจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๙๗๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก จานวน ๑๐ ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ (๑) จานวน ๑ ชั่วโมง
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕ ๑. ครูตั้งคาถามนักเรียน ดังนี้ 1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถาม
- สังเกตการตอบ
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที ครู : ในชีวิตประจาวัน นักเรียน เช่น
คาถามของ
1. คายืมที่มาจาก
ใช้ภาษาอะไรติดต่อสื่อสารเป็น นักเรียน : ภาษาไทย
นักเรียน
ภาษาต่างประเทศ
ส่วนใหญ่
ภาษาไทยถิ่น
- ภาษาจีน
ครู : นักเรียนทราบกันหรือไม่ว่า
- ภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยของเรา มีการยืมคา นักเรียน : นักเรียนแสดง
ภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้เป็น ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
จานวนมาก
2. ครูนาข้อความสั้น ๆ ความยาว
ประมาณ 2-3 บรรทัดมาให้
นักเรียนอ่าน แล้วตั้งคาถาม
ดังนี้
ครู : ข้อความนี้มีการใช้คา
อย่างไร
ครู : นักเรียนสังเกตเห็นการใช้
คาตรงไหนบ้าง ที่คิดว่าไม่ใช่คา
ในภาษาไทย
ครู : นักเรียนทราบได้จากอะไร

2. นักเรียนร่วมกันอ่าน
ข้อความที่กาหนดให้ จากนั้น
แสดงความคิดเห็นและตอบ
คาถามร่วมกัน

- ข้อความสั้น ๆ

- คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๙๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
๒.

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. บอกลักษณะของ
คําภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษได้

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาใน 3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
บทเรียน
1. นักเรียนสังเกตภาพที่ครู
25 1. ครูนํารูปภาพให้นักเรียน
นาที สังเกต และใช้คําถามนําว่าสิ่ง นําเสนอ พิจารณาว่าเป็นภาพ
นั้นคืออะไร และเขียนอย่างไร อะไร และช่วยกันบอก
ได้แก่
- ภาพก๋วยเตี๋ยว
- ภาพรถเก๋ง
- ภาพฟุตบอล
- ภาพกวยจั๊บ
- ภาพคลินิก
2. ครูถามคําถามนักเรียน ดังนี้ 2. นักเรียน : ภาษาจีน ภาษา
ครู : นักเรียนทราบหรือไม่ว่าคํา อังกฤษ ซึ่งนักเรียนอาจตอบ
คําถามได้หลากหลาย
เหล่านี้เป็นคําภาษาอะไร
ครู : ทําไมคําเหล่านี้จึงนํามาใช้
ในภาษาไทย
3. ครูให้นกั เรียนศึกษาใบ
ความรู้ที่ 9 เรือ่ ง คําที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- รูปภาพ
- คําถาม

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

- คําถาม

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ - ใบความรูท้ ี่ 9
เรือ่ ง คําที่มาจาก
9 เรื่อง คําทีม่ าจากภาษา
ต่างประเทศจากนั้นแลกเปลี่ยน ภาษาต่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๙๘๑

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

2. ระบุคายืมภาษาจีน
และคาภาษาอังกฤษ
ได้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ภาษาจีน
ความรู้กับครูและเพื่อนในชั้น
- ภาษาอังกฤษ
เรียน
รวมถึงลักษณะการสังเกตคา
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ในภาษาไทย

4. ครูยกตัวอย่างคาภาษา
ภาษาจีน
ที่พบบ่อยในภาษาไทยให้
นักเรียนฝึกอ่าน และอธิบาย
หลักการสังเกตคา

- สื่อ PPT คา
ที่มาจากภาษา
ต่างประเทศใน
ภาษาไทย
- บัตรคา

5. ครูยกตัวอย่างคา
ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยใน
ภาษาไทยให้นักเรียนฝึกอ่าน
และอธิบายหลักการสังเกตคา
15 6. ครูชี้แจงการทากิจกรรมในใบ
นาที งานที่ 9 เรื่อง การระบุคา
ภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษ
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า :
นักเรียนทาใบงานที่ 9 เรื่อง

4. นักเรียนฝึกอ่านและสังเกต
คาภาษาจีน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

5. นักเรียนฝึกอ่านและสังเกต
คาภาษาอังกฤษ
6. นักเรียนทากิจกรรมในใบ
งานที่ 9 เรื่อง การระบุคา
ภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษ

- ใบงานที่ 9

นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ทาใบงานที่ 9 พร้อมกัน

- สื่อ PPT

2. ตรวจใบงาน

๙๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

4.

3. เห็นความสาคัญ
ของการยืมคา
ภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในภาษาไทย

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การระบุคาภาษาจีนและคา
ภาษาอังกฤษ)
7. ครูตรวจใบงานนักเรียน สรุป 7. นักเรียนตรวจใบงานพร้อม
การทากิจกรรม และประเมิน
กันและสรุปกิจกรรมร่วมกัน
การทางาน
๕ 1. ครูและนักเรียนเฉลยใบงาน 1. นักเรียนช่วยกันเสนอคา
นาที ร่วมกัน โดยให้นักเรียนช่วยกัน ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
เสนอคาภาษาจีนและ
คนละ ๑-๒ คา
ภาษาอังกฤษคนละ ๑-๒ คา

สื่อการเรียนรู้

- สื่อ PPT
สรุปความรู้

๒. ครูถามคาถามสรุปบทเรียน
2. นักเรียนตอบคาถาม เช่น
- คาถาม
ดังนี้
นักเรียน : คาที่มาจากภาษา
ครู : นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
ได้แก่ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ครู : นักเรียนคิดว่าการยืมคา
นักเรียน : ทาให้มีคาใช้ใน
ภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทยมากขึ้น
ภาษาไทยมีความสาคัญอย่างไร

๓. ครูให้นักเรียนสรุปบทเรียน 3. นักเรียนช่วยกันบอก
โดยให้นักเรียนช่วยกันบอก
หลักการสังเกตคาภาษาจีนและ
หลักการสังเกตคาภาษาจีนและ ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

การประเมิน
การเรียนรู้

3. สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง คายืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
2. ใบงานที่ 9 เรื่อง การระบุคายืมภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษ
3. สื่อ PPT เรื่อง คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ (๑)
4. ข้อความสั้น ๆ 2-3 บรรทัด
5. บัตรคา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 9 เรื่อง การระบุคายืมภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกลักษณะของคาภาษาจีน
- พิจารณาจากการตอบ - คาถาม
และภาษาอังกฤษ
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ระบุคายืมภาษาจีนและคา
ภาษาอังกฤษ

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ 9
- แบบประเมินการทา ร้อยละ ๖๐
เรื่อง การระบุคายืมภาษา ใบงานที่ 9 การระบุคา ขึน้ ไป
จีนและคาภาษาอังกฤษ ยืมภาษาจีนและคา
ภาษาอังกฤษ

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- เห็นความสาคัญของการยืมคา
- สังเกตพฤติกรรม
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย นักเรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
- สังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ของนักเรียน
ขึน้ ไป
- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 9 เรื่อง การระบุคายืมภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษ

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ระบุคาภาษาจีน
ระบุคาภาษาจีน
ระบุคาภาษาจีน
และคาภาษา
และคาภาษา
และคาภาษา
อังกฤษในประโยค อังกฤษในประโยค อังกฤษในประโยค
ได้ถูกต้องทั้ง 10 ได้ถูกต้องทั้ง 8-9 ได้ถูกต้องทั้ง 6-7
ประโยค
ประโยค
ประโยค
2. การยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างคา
ยกตัวอย่างคา
ยกตัวอย่างคา
คาภาษาจีนและ ภาษาจีนและภาษา ภาษาจีนและภาษา ภาษาจีนและภาษา
ภาษาต่างประเทศ ต่างประเทศได้
ต่างประเทศได้
ต่างประเทศได้
ถูกต้อง 10 คา
ถูกต้อง 8-9 คา
ถูกต้อง 6-7 คา
ประเด็น
การประเมิน
1. การระบุคา
ภาษาจีนและคา
ภาษาอังกฤษ
ในประโยค

๑ (ปรับปรุง)
ระบุคาภาษาจีน
และคาภาษา
อังกฤษในประโยค
ได้ถูกต้องต่ากว่า 6
ประโยค
ยกตัวอย่างคา
ภาษาจีนและภาษา
ต่างประเทศได้
ถูกต้องต่ากว่า 6 คา

หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน (คะแนนรวม 40 คะแนน หาร 2 จะได้ 20 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑8-๒๐
ดีมาก
15-๑7
ดี
๑2-๑4
พอใช้
ต่ากว่า 12
ปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 9 เรื่อง การระบุคายืมภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษ
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ..................  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ..................  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ใบความรู้ที่ 9 เรือ่ ง คายืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (๑)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การยืมคาภาษาต่างประเทศ
การยืมคาจากภาษาหนึ่งไปใช้อีกภาษาหนึ่ง เป็นลักษณะของทุกภาษา ทุกภาษาในโลกนี้ย่อมมีการใช้
คาภาษาอื่นปะปันกันเป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากแต่ละชาติจาเป็นต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน จึงเกิดการนาคาภาษาอื่นเข้ามาใช้ในภาษาของตนเอง
สาเหตุการยืมคาภาษาอื่น ๆ มาใช้ในภาษาไทย
1. การตั้งถิ่นฐาน ประเทศไทยมีพื้นที่ติดต่อกับเพื่อนบ้าน ทาให้คนไทยนาคาของภาษานั้น ๆ มาใช้
2. การค้าขาย ประเทศไทยติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ทาให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
3. ศาสนาและวัฒนธรรม การเผยแผ่ศาสนา การรับเอาศาสนา ทาให้เราใช้คาของศาสนานั้น
4. การศึกษาและการกีฬา ทั้งในหนังสือเรียน และข่าวสารต่าง ๆ
5. ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การแต่งงาน การเข้ารีต การสงคราม การทูต ฯลฯ
คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
๑. คายืมภาษาจีน
๑.๑ ที่มาของการยืมคาภาษาจีน
ไทยกั บ จีนมี ก ารติดต่อสัม พันธ์ท างการทู ตมาตั้ง แต่อดีต ผลของการที่ ชาวจีนอพยพมาตั้ง
รกรากถิ่นฐานทามาหากินในเมืองไทย มีการประกอบอาชีพต่าง ๆ ทาให้มีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีต่าง ๆ การยืม คาจีนบางคาเข้ามาใช้ในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นสาเนียงภาษาแต้จิ๋ว และมั กเป็นคา
เรียกชื่อสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร พืช ผัก ผลไม้ รวมทั้งคาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เรานิยมใช้คาจีนเป็นภาษาพูด
แต่ไม่นิยมใช้เป็นภาษาเขียน
๑.๒ หลักการสังเกตคาภาษาจีน
คายืม ภาษาจีน ส่วนมากเป็ นคาโดดและน้าเสียงฟังดูแล้วจะมี เ อกลัก ษณ์ เฉพาะ ใช้เสียง
วรรณยุกต์ตรีและจัตวา ซึ่งมีหลักสังเกตดังนี้
๑. นามาเป็นชื่ออาหารการกิน เช่น ก๋วยเตี๋ยว เต้าทึง แป๊ะซะ เฉาก๊วย จับฉ่าย เป็นต้น
๒. เป็น คาที่ เกี่ ย วกั บ สิ่ง ของเครื่องใช้ที่ เรารับ มาจากชาวจีน เช่น ตะหลิ ว ตึก เก้ าอี้ เก๋ ง
ฮวงซุ้ย เป็นต้น
๓. เป็นคาที่เกี่ยวกับการค้า และการจัดระบบทางการค้า เช่น เจ๋ง หุ้น ห้าง เป็นต้น
๔. เป็นคาที่ใช้วรรณยุกต์ตรี จัตวา เป็นส่วนมาก เช่น ก๋วยจั๊บ กุ๊ย เก๊ เก๊ก ก๋ง ตุ๋น เป็นต้น
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ตัวอย่างคาภาษาจีน หมวดอาหารการกิน

คายืมภาษาจีน
เต้าหู้
เต้าเจี้ยว
เต้าส่วน
เต้าฮวย
ก๋วยเตี๋ยว
กวยจั๊บ
เกาเหลา
เกี้ยมอี๋
พะโล้
ซาลาเปา
บะช่อ
บะหมี่
เฉาก๊วย
เปาะเปี๊ยะ
โอเลี้ยง
กุนเชียง
เกี๊ยว
เจ
โจ๊ก
แป๊ะซะ
ปาท่องโก๋
เย็นตาโฟ
จับฉ่าย

ความหมาย
ถั่วที่โม่เป็นแป้งแล้วทาเป็นแผ่น ๆ
ถั่วเหลืองหมักเกลือ ใช้ปรุงอาหาร
ขนมหวานทาด้วยแป้งเปียกกวนกับถั่วเขียวที่เปลือกออก แล้วราดด้วยกะทิ
ขนมหวานทาด้วยน้าถั่วเหลืองแข็งตัว ปรุงด้วยน้าขิงต้มน้าตาล
ของกินชนิดหนึ่งทาด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นเส้น ๆ ปรุงอาหารทัง้ แห้งและน้า
ชื่อของกินทาด้วยแป้งข้าวเจ้าหั่นเป็นชิ้นใหญ่ ๆ
แกงมีลกั ษณะอย่างแกงจืด ปรุงรสได้ ไม่ใช่แกงเผ็ดแกงส้ม
ของกินทาด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นเส้นสั้น ๆ กลม ๆ สองปลายแหลมปรุงแบบก๋วยเตี๋ยว
ชื่ออาหารรสเค็มหวาน ที่มีไข่ต้มปอกเปลือก เต้าหู้ หมู ใส่เครือ่ งปรุงที่เรียกว่าเครื่องพะโล้
ขนมชนิดหนึ่งของจีน ทาด้วยแป้งสาลีปั้นเป็นลูกกลมมีทงั้ ไส้หวานและไส้เค็ม
เนื้อหมูสบั ละเอียด มักใส่ในแกงจืด
แป้งซึง่ ทาเป็นเส้นเล็ก ๆ แล้วตากแห้ง
ชื่อขนมชนิดหนึ่งคล้ายวุ้น ทาจากเมือกของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งมีสีดา
อาหารทาเป็นแผ่น ทาจากแป้งสาลีห่อไส้ต่าง ๆ
กาแฟเย็นไม่ใส่นม
ไส้กรอกจีน
ของกินทาด้วยแป้ง เป็นแผ่นบาง ๆ ทอดกรอบ หรือห่อหมูแล้วนึ่ง
อาหารทีท่ าจากพืชผักผลไม้ ยกเว้นผลไม้กลิ่นฉุน และไม่มเี นือ้ สัตว์
ข้าวต้มแบบละเอียด ทาจากข้าว
ชื่ออาหารใช้ปลานึ่งจิ้มน้าส้มกินกับผัก
อาหารทาจากแป้งสาลี ตัดเป็นท่อน ๆ จับคู่ติดกัน ทอดน้ามันให้พอง
อาหารคล้ายก๋วยเตี๋ยว ใส่ผักบุ้ง เต้าหู้ ปลาหมึก
ชื่อต้มอย่างหนึง่ ใส่ผกั หลายชนิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

989

ตัวอย่างคาภาษาจีน หมวดพืช ผัก ผลไม้
คายืมภาษาจีน
แป๊ะก๊วย
เก๊กฮวย
ตั้งโอ๋
กุยช่าย
กะหล่า
เกาลัด
ลิ้นจี่
ลันเตา
สาลี่

ความหมาย
เมล็ดของต้นแป๊ะก๊วย ใช้ต้มน้าตาลรับประทาน แปะก๊วย ก็ใช่
ดอกเบญจมาศหนู ใช้เป็นยารักษาโรคได้หลายอย่าง หรือต้มเป็นน้าดื่มกินได้
ผักจีนชนิดหนึ่ง ใบเล็กหนามีกลิ่นหอม
ผักชนิดหนึ่งคล้ายต้นหอมหอมหรือกระเทียมใบแบน ๆ มีกลิน่ หอมฉุย, กุ๊ยช่าย ก็ใช้
ชื่อไม้ล้มลุก มีหลายพันธุ์
ไม้ต้นขนาดเล็ก เปลือกผลหนา ไม่มหี นาม เมล็ดเกลี้ยง
ไม้ผล ผลกลมสีแดง รสเปรี้ยวอมหวาน
ถั่วชนิดหนึ่ง เป็นไม้เถามีมือเกาะเป็นยอดและฝักอ่อนสามารถกินได้
ไม้ผล มีเนื้อกรอบ รสหวานอมเปรี้ยว กลิ่นหอม
ตัวอย่างคาภาษาจีน หมวดกริยา

คายืมภาษาจีน
เก๊ก
เก๋
เจ๊า
เจี๊ยบ
แฉ
ซวย
เซียน
ตุน
ตุ๋น
เอี่ยว
โละ
เฮง

ความหมาย
วางท่า
งานเข้าที
เลิกกันไป หายกัน
จัดหนัก มาก ยิ่งนัก
แบ ตีแผ่ เปิดเผย
เคราะห์ร้าย อับโชค
ชานาญ
การเก็บหรือกันสิง่ ของเอาไว้ในยามขาดแคลน
การปรุงอาหาร
มีส่วนร่วม
ไม่เอา ทิ้ง
ดี เจริญ
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ตัวอย่างคาภาษาจีน เกี่ยวกับการค้าขาย

คายืมภาษาจีน
หุ้น
ห้าง
หมึก
เหลา
โสหุ้ย
แป๊ะเจีย
เจ๊ง
ยี่ห้อ

ความหมาย
ส่วนที่ลงทุน ในการค้าขาย เช่น เล่นหุ้น ลงหุ้น จาหน่ายหุ้น
สถานที่ขายของขนาดใหญ่
น้าหรือแท่งสาหรับเขียน ปกติเป็นสีดา
ร้านอาหาร ภัตตาคาร
ค่าใช้จ่าย
เงินกินเปล่า
ล้มเลิกกิจการเพราะทุนหมด
เครื่องหมายการค้า
ตัวอย่างคาภาษาจีน เกี่ยวกับเครือญาติ บุคคล

คายืมภาษาจีน
ก๋ง
อาม่า
ซ้อ
ตี๋
เตี่ย
แปะ
หมวย
เฮีย
เจ๊
ป๋า

ความหมาย
ปู่ ตา
ย่า ยาย
พี่สะใภ้ คาเรียกผู้หญิงเพื่อยกย่อง
เด็กผู้ชายจีน
พ่อ
สรรพนามใช้เรียกคนแก่ชายชาวจีน มีความหมายว่าลุง
เด็กหญิงหรือหญิงสาวลูกจีน ม่วยก็ใช่
พี่ชาย, คือที่ใช้เรียกผู้ชายเพื่อยกย่อง
พี่สาว, คาเรียกผู้หญิงเพื่อยกย่อง
พ่อ หรือชายสูงวัยที่มกี าลังทรัพย์ปรนเปรอผู้หญิง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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ตัวอย่างคาภาษาจีน หมวดทั่วไป
คายืมภาษาจีน
ก๊ก
กงเต๊ก
กังฟู
กุ๊ย
เก้าอี้
โต๊ะ
งิ้ว
เข่ง
จับกัง
เซียน
ตะหลิว
ตั๋ว
แต๊ะเอีย
ไต้ฝุ่น
บ๊วย
เปีย
โป๊ะ
โพย
หวย
อั้งโล่
ฮวงซุ้ย
ฮวงจุ้ย
ปุ้งกี๋
เต๋า

ความหมาย
หมู่ เหล่า พวก
การทาบุญให้ผู้ตาย โดยการสวดและเผากระดาษรูปต่าง ๆ เช่น บ้าน รถ เงิน ของใช้
ศิลปะการต่อสู้อย่างหนึ่ง
คนเลว นักเลง
ที่นั่งมีขา ยกย้ายได้มีหลายรูปแบบ
ที่เขียน ที่วางของ ใช้คู่กับเก้าอี้
ละครจีนโบราณ
ภาชนะสานมีรูปแบบต่าง ๆ
กรรมกร ผู้ใช้แรงงาน
ผู้สาเร็จ ผู้ทเี่ ก่ง
เครื่องมือใช้แซะหรือตักของทอก หรือใช้ผัด
บัตรบางอย่างแสดงสิทธิ์ของผู้ใช้
เงินที่ใช้ในโอกาสพิเศษ
พายุหมุนกาลังแรง 120 กม./ชม.
สุดท้าย ทีหลัง
ผมที่ถักห้อยลงมาอย่างเป็นระเบียบ
ทุ่นสาหรับทอดสะพาน
บัญชี ทะเบียน
การพนันอย่างหนึ่ง
เตาไฟแบบจีน ใช้ถ่านกับฟืน
ที่บรรจุศพของชาวจีน
ลมและน้า ศาสตร์ในการกาหนดที่ตั้งให้เหมาะสม
เครื่องสาน รูปคล้ายหอยแครงใช้โกยดิน
เรียกลูกบาศก์สาหรับทอดหรือเขย่านับแต้มเล่นการพนัน ว่า ลูกเต๋า
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๒. คายืมภาษาอังกฤษ
๒.๑ ที่มาของการยืมคาภาษาอังกฤษ
อังกฤษมีก ารติดต่อกั บไทยมาตั้งแต่ส มัยอยุธยา โดยเข้ามาค้าขาย และภาษาอังกฤษเริ่ม มี
บทบาทในไทยมากขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาเข้า
มาเผยแผ่คริส ต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ ในไทย และในรัชสมั ยพระบาทสมเด็จ พระจอมกล้า เจ้าอยู่หั ว
(รัชกาลที่ ๔) ไทยได้มีการติดต่อกับฝรั่งชาติอังกฤษและอเมริกันมากขึ้น อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีความสนพระราชหฤทัยในการศึกษาภาษาอังกฤษจน ทาให้ศึกษาภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉาน
คายืมจากภาษาอังกฤษจึงได้มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
๒.๒ หลักการสังเกตคาภาษาอังกฤษในภาษาไทย
คายืมภาษาอังกฤษที่นามาใช้ในภาษาไทย มีลักษณะและหลักการสังเกต ดังนี้
- คายื ม ภาษาอั ง กฤษส่ ว นใหญ่ เป็ นคาหลายพยางค์ เช่ น ช็อ กโกแลต แคปซู ล โฟกั ส
เทรนเนอร์ คอมพิวเตอร์ ไวโอลิน เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- คายืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคาทับศัพท์ เช่น
คาที่ไทยใช้
กลูโคส
ออกซิเจน
เค้ก
คุกกี้
ครีม
ชีส
สลัด
โซดา
เบียร์
ฟุตบอล
โซฟา
ไมโครโฟน
วิดีโอ
กีตาร์

คาอังกฤษ
glucose
oxygen
cake
cookie
cream
cheese
salad
soda
beer
football
sofa
microphone
video
guitar

- คายืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคาที่มีตัวสะกดหลายตัว และมีเครื่องหมาย ทัณฑฆาต
กากับอยู่ บนตัวสะกดตัวแรก หรือตัวสะกดตัวสุดท้าย เช่น ฟิล์ม การ์ด ปาล์ม มาร์ก ชอล์ก ฟาร์ม คอร์ส
ฟอร์ม เบียร์ ออกไซด์ ไวน์ ฟิวส์ กีตาร์
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- คายืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคาที่ใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการ เช่น
คาที่ไทยใช้
แอร์
แอร์ (แอร์โฮสเตส)
แบด (แบดมินตัน)
แบต (แบตเตอรี่)
คอม (คอมพิวเตอร์)
มอไซค์ (มอเตอร์ไซค์)

คาอังกฤษ
air-conditionner
air-hostess
badminton
battery
computer
motercycle

- คายืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคาที่มีเสียงพยัญชนะควบกล้า บล บร ดร ฟล ฟร
ทร เช่น บล็อ ก เบรก บร็อ กโคลี บรอนซ์ ดรัม เมเยอร์ ดร็อป แอดเดรส แฟลต ฟลุก ฟรี เฟรม
แฟรนไชส์ ทรัมเป็ต เทรน อิเล็กทรอนิกส์
- คายืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นคาที่สะกดด้วยพยัญชนะ ฟ ล ส ศ ต เช่น กราฟ
กอล์ฟ บอล อีเมล โบนัส โฟกัส แก๊ส ช็อกโกแลต รีสอร์ต แครอต โดนัต
๒.๓ ตัวอย่างคาภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาไทย
คาภาษาอังกฤษที่ไทยนามาใช้ในวงการต่าง ๆ เช่น
- คาศัพท์ในวงการการช่าง เช่น คลัตซ์ คาร์บูเรเตอร์ โซลา ดีเซล ไดนาโมแทรกเตอร์ น็อต
ปั๊ม ปาร์เกต์ แป๊บ มอเตอร์ สปริง สวิตซ์ คอนกรีต ฯลฯ
- คาศัพท์ในวงการกีฬา เช่น กอล์ฟ เทนนิส ฟุตบอล มาราธอน ยิมนาสติก วอลเลย์บอล สกี
สเก็ต สนุกเกอร์ เสิร์ฟ สเตเดียม สปอร์ต เกม ฯลฯ
- คาศัพท์ในวงการแพทย์ เช่น กอซ เกาต์ คลินิก โคม่า เซรุ่ม วัคซีน ไวรัส ปรสิต
- คาศัพท์ในวงการวิทยาศาสตร์ เช่น กลูโคส ก๊ าซ แก๊ส คลอรีน แคลเซียม แคลอรี เซลล์
โซดา ตะกั่ว ไนลอน โปรตีน โฟกัส ฟิ ล์ม ยิป ซัม โมเลกุล เลเซอร์ ออกซิเจน อิเล็ก ทรอนิก ส์ แอลกอฮอล์
ฟิสิกส์ ฯลฯ
- คาศัพท์ในวงการศึกษา เช่น ชอล์ก เทอม ฟังก์ชัน สถิติ ฯลฯ
- คาศัพท์ในวงการเศรษฐกิจ เช่น เครดิต เคาน์เตอร์ แค็ตตาล็อก เช็ ค แชร์ สต็อก สโตร์
อีเมล สเตชัน เฮลิคอปเตอร์ แอร์โฮสเตส ฯลฯ
- คาศัพท์เกี่ยวกับอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ เค้ก แซนด์วิช ทูน่า สตรอเบอรี่
ไอศกรีม ไวน์ วิสกี้ ซอส ซุป ฯลฯ
- คาศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น คลิป คัตเตอร์ โซฟา เน็กไท เชิ้ต โน้ตบุ๊ก
- คาศัพท์อื่น ๆ เช่น กัปตัน แก๊ป คิว โจ๊ก เซ็น ซิป เต็นท์ ปาร์ตี้ โปสเตอร์ เฟอร์นิเจอร์
แฟลต แฟชั่น แฟนซี มะกะโรนี เมนู ริบบิ้น สติ๊กเกอร์ สไตล์ แอร์ ฮันนีมูน กุ๊ก กอปปี้ แฮปปี้ ฯลฯ
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ข้อความ (สาหรับขั้นนาเข้าสูบ่ ทเรียน)
นักกีฬาฟุตบอลทีมแข้งสายฟ้า ได้เข้าแข่งขันต่อรอบไฟนอล ชิงถ้วยพระราชทาน
ซึ่งสามารถเอาชนะคู่แข่ง 4 : 1 ประตู นับว่าเจ๋งมาก ๆ และเย็นวันนี้นัดฉลองแชมป์
ณ สนามฟุตบอลแข้งสายฟ้า เวลา 18.00 น.
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ใบงานที่ 9 เรื่อง การระบุคาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (๑)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1

ข้อ

ให้นักเรียนอ่านประโยคทีก่ าหนดให้ แล้วค้นหาคาภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษ จากนั้นขีดเส้นใต้
และนาไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ประโยค
ตัวอย่าง
นักบาสเกตบอลกาลังฝึกซ้อมทีส่ นาม

1 พ่อของฉันชอบกินบะหมี่น้าใส เพราะรสชาติกลาง ๆ ดี
2 โรคโควิดระบาดหนักเช่นนี้ เราควรงดการเดินทางนอกสถานที่
3 พายุไต้ฝุ่นกระหน่าตอนใต้ของจีนทาให้เกิดความเสียหายหนัก
4 คุณป้านั่งเขย่าเซียมซีลุ้นจนตัวสั่นว่าจะได้หมายเลขอะไร
5 คุณครูใช้คลิปหนีบกระดาษ เพื่อให้แน่นไม่หลุดร่วง
6 ตาหมายแกชอบนุ่งกางเกงขาก๊วย เพราะใส่สบาย
7 ควรปิดก๊อกน้าทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
8 ถนนคอนกรีตสายนี้ ยาวไปจนถึงท้ายหมู่บ้าน
9 แพทย์ใช้แคปซูลบรรจุยาชนิดผง
10 สงสัยบ้านหลังนี้ฮวงจุ้ยไม่ดี เพราะคนในครอบครัวป่วยบ่อย

คา

ภาษา

บาสเกตบอล

อังกฤษ
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ตอนที่ 2
ข้อที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ให้นักเรียนยกตัวอย่างคาภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 คา
คาภาษาจีน

คาภาษาอังกฤษ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ....................................................นามสกุล....................................................ชั้น.................เลขที่.............
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แนวคาตอบใบงานที่ 9 เรื่อง การระบุคาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (๑)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ตอนที่ 1

ข้อ

ให้นักเรียนอ่านประโยคทีก่ าหนดให้ แล้วค้นหาคาภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษ จากนั้นขีดเส้นใต้
และนาไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ประโยค

คา

ภาษา

บาสเกตบอล

อังกฤษ

1 พ่อของฉันชอบกินบะหมี่น้าใส เพราะรสชาติกลาง ๆ ดี

บะหมี่

จีน

2 โรคโควิดระบาดหนักเช่นนี้ เราควรงดการเดินทางนอกสถานที่

โควิด

อังกฤษ

3 พายุไต้ฝุ่นกระหน่าตอนใต้ของจีนทาให้เกิดความเสียหายหนัก

ไต้ฝุ่น

จีน

4 คุณป้านั่งเขย่าเซียมซีลุ้นจนตัวสั่นว่าจะได้หมายเลขอะไร

เซียมซี

จีน

5 คุณครูใช้คลิปหนีบกระดาษ เพื่อให้แน่นไม่หลุดร่วง

คลิป

อังกฤษ

6 ตาหมายแกชอบนุ่งกางเกงขาก๊วย เพราะใส่สบาย

ขาก๊วย

จีน

ก๊อก

อังกฤษ

8 ถนนคอนกรีตสายนี้ ยาวไปจนถึงท้ายหมู่บ้าน

คอนกรีต

อังกฤษ

9 แพทย์ใช้แคปซูลบรรจุยาชนิดผง

แคปซูล

จีน

10 สงสัยบ้านหลังนี้ฮวงจุ้ยไม่ดี เพราะคนในครอบครัวป่วยบ่อย

ฮวงจุ้ย

อังกฤษ

ตัวอย่าง
นักบาสเกตบอลกาลังฝึกซ้อมทีส่ นาม

7 ควรปิดก๊อกน้าทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
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ตอนที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ให้นักเรียนยกตัวอย่างคาภาษาจีนและคาภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 คา
ตัวอย่าง

ข้อที่

คาภาษาจีน

คาภาษาอังกฤษ

1

กงเต๊ก

เกียร์

2

กังฟู

เทคโนโลยี

3

ซาลาเปา

กีตาร์

4

ตะหลิว

โซดา

5

เต้าเจี้ยว

อัตโนมัติ

6

จับกัง

การ์ด

7

ลันเตา

คอร์รปั ชัน

8

เปาะเปี๊ยะ

กอล์ฟ

9

ห้าง

คอนเสิร์ต

10

เฮง

เปียโน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

๙๙๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง นิทานอ่านสนุก
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ บอกคาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ เป็นการยืม คาภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยหลายภาษา เช่น
ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร จีน และภาษาอังกฤษ ทาให้ภาษามีความเจริญงอกงามและมีคาใช้มากขึ้น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.๑ ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกลักษณะของคาภาษาเขมรและภาษาบาลีสันสกฤตได้
๓.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ระบุคายืมภาษาเขมรและภาษาบาลีสันสกฤตได้
๓.๓ ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการยืมคาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
๔. สาระการเรียนรู้
- คายืมที่มาจากคาภาษาเขมรและภาษาบาลีสันสกฤต
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๐๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก จานวน ๑๐ ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ (2) จานวน ๑ ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕ ๑. ครูทบทวนการยืมคาทีม่ า 1. นักเรียนร่วมกันทบทวน
- คาถาม
๑. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที จากภาษาต่างประเทศ ด้วย
การยืมคาทีม่ าจากภาษา
- คายืมที่มาจาก
คาถาม ดังนี้
ต่างประเทศ เช่น
ภาษาต่างประเทศ
ครู : สาเหตุทปี่ ระเทศไทยมี นักเรียน : การค้าขาย การทูต
ภาษาเขมร ภาษาบาลี
การยืมคาภาษาต่างประเทศมี พื้นที่ติดต่อกัน ศาสนาและ
สันสกฤต และภาษา
อะไรบ้าง
วัฒนธรรม ฯลฯ
อื่น ๆ ที่กาหนด
2. ครูยกตัวอย่างประโยค ดังนี้ 2. นักเรียนร่วมกันอ่าน
- ตาบลนีถ้ นนไม่ค่อยดีเลย
ประโยคที่ครูกาหนด

- แถบประโยค
- รูปภาพถนน

3. ครูตั้งคาถามกระตุ้นความคิด 3. นักเรียนช่วยกันคิดหา
ดังนี้
คาตอบ
ครู : คาที่ขีดเส้นใต้เป็นคา
นักเรียน : คาภาษาเขมร
ภาษาใด
(ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ ครูบอก
ตัวเลือกดังนี้
- ภาษาเขมร
- ภาษาจีน
- ภาษาอังกฤษ)

- คาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
ลาดับ
ที่

๑๐๐๑

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
(เมื่อนักเรียนตอบถูก ครูถาม
ต่อไปว่า
ครู : นักเรียนทราบได้อย่างไร
ว่าคาที่ขีดเส้นใต้เป็นคาภาษา
เขมร)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

4. ครูพูดแสดงความคิดเห็น 4. นักเรียนร่วมแสดง
สรุปท้ายว่าที่นักเรียนตอบถูก ความคิดเห็น
นั้น เพราะนักเรียนเรียนเรื่อง
คายืมที่มาจากภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษผ่านมาแล้ว จึงทา
ให้วิเคราะห์ได้ว่า คาที่ว่า
“ตาบล” และ “ถนน” ไม่ใช่
คาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
อย่างแน่นอน

๒.

ขั้นสอน

5. ครูเชื่อมโยงเข้าสูเ่ นื้อหาใน
บทเรียน
30 1. ครูนานักเรียนสนทนาว่า
นาที นอกจากคาภาษาเขมรที่ไทย
เรายืมมาใช้แล้ว ยังมีคาภาษา
อื่น ๆ อีกหรือไม่ อย่างไร

5. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
พร้อมกัน
1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
คาภาษาอื่น ๆ ที่ไทยยืมมาใช้
ในภาษาไทย

- สื่อ PPT
คาภาษา
ต่างประเทศ
ในภาษาไทย

- สังเกต
การแสดง
ความคิดเห็น

๑๐๐๒
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูนาสนทนาว่า มีคาภาษา 2. นักเรียนดูตัวอย่างคาภาษา
อื่น ๆ โดยยกตัวอย่างใน PPT อื่น ๆ ที่ไทยเรามีการยืมมาใช้
ให้นักเรียนดู ได้แก่
ในภาษาไทย
- คาภาษาเขมร
- คาภาษาบาลี สันสกฤต
- คาภาษาชวา มลายู
- คาภาษาโปรตุเกส
- คาภาษาเปอร์เซีย
- คาภาษาญี่ปุ่น
ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะของ
คาภาษาเขมรและ
ภาษาบาลีสันสกฤตได้

3. จากนั้นครูนาคาว่า “ตาบล” 3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
และ “ถนน” มาสนทนา และ คายืมภาษาเขมร โดยศึกษา
นาเข้าสู่คายืมภาษาเขมร
จากใบความรูท้ ี่ 10

- ใบความรู้ที่ 10

4. ครูอธิบายเรื่อง คายืมภาษา
เขมร
- เป็นคาราชาศัพท์
- มักสะกดด้วย จ ญ ร ล ส
- อ่านออกเสียงแบบอักษรนา
- มักขึ้นต้นด้วย กา ชา ดา ตา
ทา สา

4. นักเรียนฟังครูอธิบายเรือ่ ง - สื่อ PPT คา
คายืมภาษาเขมร และทาแบบ ภาษาต่างประเทศ
ฝึกในสือ่ PPT พร้อมกัน
ในภาษาไทย

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
ลาดับ
ที่

ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

๑๐๐๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- มักขึ้นต้นด้วย บัง บัน บรร บา
- เป็นคาแผลง
5. ครูอธิบายเรื่อง คายืมภาษา
บาลีและสันสกฤต เป็นตาราง
เปรียบเทียบ และพานักเรียน
ร่วมทาแบบฝึกในสื่อ PPT ไป
ด้วยกัน

สื่อการเรียนรู้

5. นักเรียนฟังครูอธิบายเรือ่ ง
คายืมภาษาบาลีและสันสกฤต
และทาแบบฝึกในสื่อ PPT ไป
ด้วยกัน

6. ครูตั้งคาถามสรุปหลักการ 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน
ดังนี้
อธิบายสรุปหลักการยืมคา
ครู : คายืมภาษาต่างประเทศมี ภาษาต่างประเทศ
หลักการอย่างไรบ้าง จง
อธิบาย
7. ครูนาสนทนาเรื่อง คายืม
ภาษาอื่น ๆ เพียงเกร็ดความรู้
สั้น ๆ ได้แก่
- คาภาษาชวา มลายู
- คาภาษาโปรตุเกส
- คาภาษาเปอร์เซีย
- คาภาษาญี่ปุ่น

7. นักเรียนฟังครูอธิบายและ
สนทนาร่วมกัน

- ใบความรู้ที่ 9
เรื่อง คาที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๐๐๔
ลาดับ
ที่

3.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2. ระบุคายืมภาษา
เขมรและภาษาบาลี
สันสกฤตได้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
8. ครูอธิบายวิธีการทา
8. นักเรียนทากิจกรรม
กิจกรรมวิเคราะห์จาแนกคา วิเคราะห์จาแนกคายืมภาษา
ยืมภาษาเขมรและคายืมภาษา เขมรและคายืมภาษาบาลี
บาลี สันสกฤต ด้วยบัตรคา
สันสกฤต ด้วยบัตรคา

9. สรุปการทากิจกรรมและ
ประโยชน์ที่ได้จากการทา
กิจกรรม
15 10. ครูชี้แจงการทาใบงานที่
นาที 10 เรื่อง ระบุคายืมภาษา
เขมรและภาษาบาลีสันสกฤต

สื่อการเรียนรู้
- บัตรคา

9. สรุปการทากิจกรรม
10. นักเรียนทาใบงานที่ 10
เรื่อง การระบุคายืมภาษา
เขมรและภาษาบาลีสันสกฤต

- ใบงานที่ 9

นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง - สื่อ PPT
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 10 ทาใบงานที่ 10 พร้อมกัน
เรื่อง การระบุคายืมภาษาเขมร
และภาษาบาลีสันสกฤต )
11. ครูตรวจใบงานนักเรียน
สรุปการทากิจกรรม

การประเมิน
การเรียนรู้

11. นักเรียนตรวจใบงาน
พร้อมกันและสรุปกิจกรรม
ร่วมกัน

2. ตรวจใบงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. 3. เห็นความสาคัญ
๕ 1. ครูให้นักเรียนสรุปความรู้ 1. นักเรียนร่วมกันตอบ
ขั้นสรุป
ของการยืมคาภาษา
นาที ด้วยคาถาม ดังนี้
คาถาม และสรุปความรู้
ต่างประเทศที่ใช้ใน
ครู : การยืมคาภาษาต่าง
ร่วมกัน ดังนี้
ภาษาไทย
ประเทศมาใช้ในภาษาไทยมี นักเรียน : ช่วยให้ภาษาไทย
ความสาคัญอย่างไร
เรามีคาใช้ที่หลากหลายมาก
ขึ้น เกิดความไพเราะตาม
การใช้ และเป็นเสน่ห์ของ
ภาษาไทย

๑๐๐๕
สื่อการเรียนรู้
- สื่อ PPT
สรุปความรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
3. สังเกต
การตอบคาถาม
ของนักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง คายืมภาษาเขมร ภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาอื่น ๆ
2. ใบงานที่ 10 เรื่อง การระบุคายืมภาษาเขมร ภาษาบาลี และสันสกฤต
3. สื่อ PPT เรื่อง คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ (2)
4. แถบประโยค
5. บัตรคา
๙. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 10 เรื่อง การระบุคายืมภาษาเขมร ภาษาบาลี และสันสกฤต
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกลักษณะของคาภาษาเขมร
และภาษาบาลี สันสกฤต
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ระบุคายืมภาษาเขมรและภาษา
บาลีสันสกฤต
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- เห็นความสาคัญของการยืมคา
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1 ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

วิธีการ
- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม

- ตรวจใบงานที่ 10 เรื่อง - แบบประเมินการทา
การระบุคายืมภาษาเขมร ใบงานที่ 10 การระบุ
และภาษาบาลีสันสกฤต คายืมภาษาเขมรและ
ภาษาบาลีสันสกฤต

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ของนักเรียน
ขึน้ ไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก

1007

เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 10 เรื่อง การระบุคายืมภาษาเขมร ภาษาบาลี และสันสกฤต
ประเด็น
การประเมิน
การเติมคาได้
ถูกต้องตาม
ภาษาที่กาหนด

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
เติมคาได้ถูกต้อง
เติมคาได้ถูกต้อง เติมคาได้ถูกต้อง
กับภาษาที่กาหนด กับภาษาที่กาหนด กับภาษาที่กาหนด
โดยตอบถูกจานวน โดยตอบถูกจานวน โดยตอบถูกจานวน
ตั้งแต่ 15-16 คา ตั้งแต่ 12-14 คา ตั้งแต่ 9-11 คา

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

คะแนน
15-16
12-14
9-11
ต่ากว่า 9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 45 ขึ้นไป (ต้องได้ระดับดีขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
เติมคาได้ถูกต้อง
กับภาษาที่กาหนด
โดยตอบถูกจานวน
ต่ากว่า 9 คา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินการทาใบงานที่ 10 เรื่อง การระบุคายืมภาษาเขมร ภาษาบาลี และสันสกฤต
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ..................  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ..................  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 10 เรือ่ ง คายืมภาษาเขมร ภาษาบาลี และสันสกฤต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การยืมคาภาษาต่างประเทศ
การยืมคาจากภาษาหนึ่งไปใช้อีกภาษาหนึ่ง เป็นลักษณะของทุกภาษา ทุกภาษาในโลกนี้ย่อมมีการใช้
คาภาษาอื่นปะปนกันเป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากแต่ละชาติจาเป็นต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน จึงเกิดการนาคาภาษาอื่นเข้ามาใช้ในภาษาของตนเอง
สาเหตุการยืมคาภาษาอื่น ๆ มาใช้ในภาษาไทย
1. การตั้งถิ่นฐาน ประเทศไทยมีพื้นที่ติดต่อกับเพื่อนบ้าน ทาให้คนไทยนาคาของภาษานั้น ๆ มาใช้
2. การค้าขาย ประเทศไทยติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ทาให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้า
3. ศาสนาและวัฒนธรรม การเผยแผ่ศาสนา การรับเอาศาสนา ทาให้เราใช้คาของศาสนานั้น
4. การศึกษาและการกีฬา ทั้งในหนังสือเรียน และข่าวสารต่าง ๆ
5. ปัจจัยอื่น ๆ เช่น การแต่งงาน การเข้ารีต การสงคราม การทูต ฯลฯ
คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
1. คายืมภาษาเขมร
เขมรเป็นชาติที่มีความสัมพันธ์มานานทั้งการค้า การสงคราม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม
เขมรมีอิทธิพลเหนือดินแดนสุวรรณภูมิก่อ นกรุงสุโขทั ยและกรุงศรีอยุธยาจะเรืองอานาจ ทาให้ภาษาเขมร
เข้ามาปะปนในภาษาไทยเป็นเวลาช้านาน
ลักษณะคาภาษาเขมรในภาษาไทย
1. มัก เป็นคาที่มั กสะกดด้วย จ ญ ร ล เช่น เสด็จ เผด็จ อาจ อานาจ บ าเพ็ญ สราญ กาจร จราจร
ตาบล บันดาล
๒. มักเป็นคาควบกล้า เช่น ไกร ขลัง ปรุง ปรับปรา ปรอง
๓. มักขึ้นต้นด้วยคาที่ใช้ บัง บัน บรร บา นาหน้า เช่น บังคับ บังคม บังเกิด บังอาจ บันได บันดาล
บันลือ บาเพ็ญ บาบัด บาเหน็จ
4. มักขึ้นต้นด้วยคาว่า กา ดา ตา จา ชา สา บา รา เช่น
กา = กาเดา กาแพง กาลัง กาไร กาจัด กาจร กาธร กาพร้า กาสรวล กาเนิด
ดา = ดาเนิน ดาริ ดารู ดารง (ดารี ดาไร แปลว่า ช้าง)
ตา = ตานาน ตารวจ ตาบล ตารา ตาลึง ตาหนัก ตาหนิ
จา = จานา จานอง จาหน่าย จาแนก
ชา = ชานิ ชานาญ ชาร่วย ชาระ ชาแหละ ชารุด
สา = สาราญ สารวย สาเริง สาเนา สาเภา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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บา = บาเรอ บาราบ บานาญ บาเหน็จ บารุง บาเพ็ญ
รา = ราคาญ ราไร
5. นิยมเป็นคาที่นิยมใช้อักษรนา เช่น สนุก สนาน สมัคร สมาน เสด็จ สมอ ถนน เฉลียว
6. คาเขมรส่วนมากใช้เป็นคาราชาศัพท์ เช่น เสวย ผนวช บรรทม เสด็จ โปรด ขนง เขนย สรวล
7. เป็นคาแผลง เช่น ครบ > คารบ, ขดาน > กระดาน, จ่าย > จาหน่วย, แจก > จาแนก,
ชาญ > ชานาญ, เดิน > ดาเนิน, เรียบ > ระเบียบ, รา > ระบา, ตริ > ดาริ, ตรวจ > ตารวจ
2. คาภาษาบาลี สันสกฤต
ข้อสังเกต คายืมที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ดังนี้
คาภาษาบาลี
คาบาลีสันสกฤต
1. ไม่ใช้พยัญชนะ “ศ” และ “ษ”
1. ใช้ “ศ” และ “ษ” เช่น ปักษา ปักษี ศาสนา
กษัตริย์ ตรุษ ศาสตรา ศัพท์ อักษร ศรี เศียร
2. ไม่ใช้ “รร” แต่นิยมใช้ “ริ” เช่น จริยา ภริยา 2. ใช้ รร เช่น จรรยา สุบรรณ สุวรรณ สุพรรณ
กริยา
ภรรยา ครรภ์ ธรรม บรรพต วรรค ขรรค์
3. นิยมใช้พยัญชนะ 2 ตัวติดกัน
3. ใช้คาที่พยัญชนะข้ามวรรค ไม่ติดกัน
เช่น นิพพาน ปัญญา บุคคล ปัจจัย ภัตตา อัคคี เช่น จันทรา มนตรี อุทยาน พิสดาร วิทยา พัสดุ
วิญญาณ
มัธยม ดัสกร อาตมา
4. ไม่ใช้ ฤ ฤๅ
4. ใช้ตัว ฤ ฤๅ เช่น ฤๅษี ฤทธิ์ ฤกษ์ ฤทัย กฤษณา

1012

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 10 เรื่อง การระบุคายืมภาษาเขมร ภาษาบาลี และสันสกฤต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (๑)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนนาคาในกรอบสี่เหลี่ยม ไปเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาษาที่กาหนดให้
ศาสนา

ตานาน

อัคคี

ฤๅษี

อานาจ

บุคคล

เขนย

ภริยา

นิพพาน

ดาเนิน

ตรวจ

ศาสนา

ปักษา

ภรรยา

วิญญาณ

เสด็จ

คายืมภาษาเขมร

คายืมภาษาบาลี

คายืมภาษาสันสกฤต

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
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แนวคาตอบใบงานที่ 10 เรือ่ ง การระบุคายืมภาษาเขมร ภาษาบาลี และสันสกฤต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง นิทานอ่านสนุก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (๑)
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนนาคาในกรอบสี่เหลี่ยม ไปเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาษาที่กาหนดให้
ศาสนา

ตานาน

อัคคี

ฤๅษี

อานาจ

บุคคล

เขนย

ภริยา

นิพพาน

ดาเนิน

ตรวจ

ศักดิศ์ รี

ปักษา

ภรรยา

วิญญาณ

เสด็จ

คายืมภาษาเขมร

คายืมภาษาบาลี

คายืมภาษาสันสกฤต

ตานาน

วิญญาณ

ปักษา

อานาจ

นิพพาน

ภรรยา

เขนย

บุคคล

ศาสนา

ดาเนิน

อัคคี

ศักดิ์ศรี

ตรวจ

ภริยา

ฤๅษี

เสด็จ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________สกุล : __________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. ____

หน่วยการเรียนรู้ที่___๖___เรื่อง นิทานอ่านสนุก
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย
การประเมินเหล่านี้



ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับ
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง

ที่

รายการ

๑
๒
๓
๔
๕

สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านนิทานพื้นบ้านได้
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้
เขียนเรื่องตามจินตนาการได้
อธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองทีอ่ ่านได้
จาแนกคาภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับปรุง
ข้างดี

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............……………………………………………..................................................................................
..................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............……………………………………………..................................................................................
..................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๑๕

๑๐๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑
รายวิชาภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เวลา ๑๔ ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชีวัด
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๔ ใช้คาราชาศัพท์
ป.๕/๗ ใช้สานวนได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๑๗

สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด
๑. การอ่านออกเสียงคาที่มีพยัญชนะควบกลา จะต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธี
และบอกความหมายของคาได้
๒. ค าที่ มี อั ก ษรน า คื อ ค าที่ มี พ ยัญ ชนะ ๒ ตั วร่ วมอยู่ในสระเดี ย วกั น มี วิธี อ่ านหลายวิธี การรู้
หลักเกณฑ์เรื่องอักษรนา เป็นพืนฐานสาคัญ ในการอ่าน และนาไปใช้ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
๓. คาที่มีตัวการันต์ เป็นคาที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต ( -์ ) กากับไว้ เพื่อไม่ต้องการออกเสียงและลด
พยางค์ของคาดังกล่าวให้น้อยลง ตัวการันต์อาจอยู่ระหว่างกลางคาหรืออยู่ท้ายก็ได้ การรู้จักและเข้าใจ คาที่มี
ตัวการันต์ จะทาให้สามารถอ่าน เขียนสะกดคาและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
๔. การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยาย และการพรรณนา ต้องเข้าใจความหมายของคา ประโยคและ
ข้อความ จะช่วยให้อ่านได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ทาให้เข้าใจความหมายของข้อความหรือเรื่องที่อ่าน
และนาไปใช้ประโยชน์ได้
๕. วรรณคดี เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท เป็นตอนที่แสดงให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียร
และความมีปฏิภาณไหวพริบของมะกะโทในการใช้ชีวิต
๖. การอ่านคาแนะนาในการใช้พจนานุกรมช่วยให้ปฏิบัติตามได้ถูกวิธี ค้นหาที่มา ความหมาย ชนิด
ของคาและอ่านเขียนคาได้ถูกต้อง
๗. การเขียนคาแนะนาและคาอธิบาย แสดงขันตอน เป็นการเขียนเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ให้ความรู้
ความเข้าใจ ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาทางการ ถ้อยคากะทัดรัด ชัดเจน เขียนถูกต้อง ตามลาดับขันตอน เพื่อให้
ปฏิบัติหรือนาไปใช้ได้ถูกวิธี
๘. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าวต้ องดูการเล่าเหตุการณ์ตามลาดับตังแต่ต้นจนจบ ไม่ปิดบัง
ที่มา สถานที่ เวลา และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน
๙. การพูดลาดับขันตอนการปฏิบัติงานเป็นการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ควรพูดให้
ชัดเจนเรียงเนือหาตามลาดับ เพื่อให้ผู้ฟังเกิ ดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามได้ และควรมีมารยาทในการฟัง
การดูและการพูด
๑๐. ถ้อ ยคาสุ ภาพและราชาศัพ ท์ เป็ นวัฒ นธรรมและเอกลัก ษณ์ ของภาษาไทย ที่ ต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมตามฐานะของบุคคล และต้องคิดไตร่ตรองก่อนพูดและเขียน จึงจะทาให้การสื่อสารสัมฤทธิผล
๑๑. คาพั งเพยเป็นการเปรียบเทียบกับ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง สุภาษิตเป็นคติสอนใจให้ป ระพฤติดี ส่วน
สานวนมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงคาพังเพยและสุภาษิต การเข้าใจความหมายของคาพังเพยและสุภาษิต
ทาให้นาไปใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม
๑๒. เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท แสดงให้เห็นถึงคุณลั กษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรม
ของผู้ที่จะเป็นผู้นา รวมทังได้ข้อคิดที่ดีที่สามารถนาไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง

๑๐๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๑๓. ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโทเป็นวรรณคดีร้อยแก้วที่มีสานวนโวหารไพเราะ สอดแทรกข้อคิด
และคติสอนใจ เนือเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบและความขยันขันแข็งของมะกะโท
การอ่านอย่างพินิจพิจารณา ทาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริง และสามารถนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตได้
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนาได้
๒. บอกหลักการอ่านจับใจความได้
๓. อธิบายความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
๔. บอกหลักการวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่านได้
๕. บอกหลักการเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขันตอนได้
๖. บอกหลักการพูดลาดับขันตอนการปฏิบัติงานได้
๗. บอกหลักการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวันได้
๘. บอกหลักการใช้พจนานุกรมได้
๙. บอกลักษณะของสานวนที่เป็นคาพังเพยได้
๑๐. บอกลักษณะของสานวนได้
๑๑. บอกความหมายของคาราชาศัพท์ได้
๑๒. บอกความหมายของคาที่มีพยัญชนะควบกลาได้
ทักษะ/กระบวนการ
๑. อ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนาได้
๒. อ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโทได้
๓. เขียนอธิบายความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้
๔. วิเคราะห์และเขียนอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้
๕. เขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขันตอนได้
๖. พูดลาดับขันตอนการปฏิบัติงานได้
๗. วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวันได้
๘. เรียงลาดับคาตามพจนานุกรมและหาความหมายโดยใช้พจนานุกรมได้
๙. เขียนความหมายและใช้สานวนได้ถูกต้อง
๑๐. เปรียบเทียบลักษณะของสานวนได้
๑๑. จัดหมวดหมู่ของคาราชาศัพท์ได้
๑๒. อ่านและเขียนคาที่มีพยัญชนะควบกลาได้
เจตคติ
๑. มีมารยาทในการอ่าน
๒. มีมารยาทในการเขียน
๓. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
ชินงานหรือภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
๒. ใบงานที่ ๒ การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องราชาธิราช ตอนกาเนิดมะกะโท
๓. ใบงานที่ ๓ การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
๔. ใบงานที่ 4 การวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
๕. ใบงานที่ ๕ การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขันตอน
๖. ใบงานที่ ๖ การพูดลาดับขันตอนการปฏิบัติงาน
๗. ใบงานที่ ๗ การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
๘. ใบงานที่ ๘ การใช้พจนานุกรม
๙. ใบงานที่ 9 สานวนที่เป็นคาพังเพย
๑๐. ใบงานที่ ๑๐ สานวนที่เป็นคาพังเพย
๑๑. ใบงานที่ 11 คาราชาศัพท์
๑๒. ใบงานที่ ๑๒ คาที่มีพยัญชนะควบกลา
๑๓. ใบงานที่ ๑๓ คาที่มีอักษรนา

๑๐๑๙

๑๐๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องราชาธิราช ตอนกาเนิดมะกะโท
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
๑. การตอบ
ตอบคาถามจาก
ตอบคาถามผิด
ตอบคาถามผิด
ตอบคาถามผิดเกิน
คาถามจาก
เรื่องได้ถูกต้องทุก
๒ ข้อ
ไม่เกิน ๓ ข้อ
กว่า ๓ ข้อ
เรื่องที่อ่านได้ ข้อ
๒. บอก
ใจความสาคัญ
จากเรื่องที่อ่าน
๓. บอกข้อคิด
ที่ได้จากเรื่อง
ที่อ่าน

บอกเนือหาสาระ
ถูกต้องได้ใจความ
ต่อเนือ่ ง
บอกข้อคิดของเรื่อง
ได้ตรงประเด็น
และสมบูรณ์

บอกเนือหาสาระได้
ถูกต้องแต่วกวนบ้าง

๔. แสดง
ความคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่าน
๕. มารยาท
ในการอ่าน

เสนอความคิดเห็น
ด้วยเหตุผลและเป็น
ประโยชน์
ไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อื่น ไม่เล่นในขณะ
อ่าน และเก็บ
หนังสือเข้าทีเ่ มื่ออ่าน
เสร็จ

เสนอความคิดเห็น
ด้วยเหตุผล

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

บอกเนือหาสาระ
บอกเนือหาสาระ
ได้ถูกต้อง แต่วกวน ได้บ้างและวกวน

บอกข้อคิดของเรื่องได้ บอกข้อคิดของเรื่อง บอกข้อคิดของเรื่อง
ตรงประเด็น แต่ไม่
ได้ตรงประเด็น
ได้บ้างแต่วกวน
ต่อเนื่องบ้างเล็กน้อย แต่วกวน
เสนอความคิดเห็น
และแสดงเหตุผล
บ้าง
ไม่ส่งเสียงดังรบกวน ส่งเสียงดัง และเล่น
ผู้อื่น ไม่เล่นในขณะ ในขณะอ่าน แต่เก็บ
อ่าน แต่ไม่เก็บ
หนังสือเข้าทีเ่ มื่อ
หนังสือเข้าทีเ่ มื่ออ่าน อ่านเสร็จ
เสร็จ
ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึนไป

เสนอความคิดเห็น
แต่ไม่แสดงเหตุผล
ส่งเสียงดัง และเล่น
ในขณะอ่าน ไม่เก็บ
หนังสือเข้าทีเ่ มื่อ
อ่านเสร็จ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๒๑

เกณฑ์การประเมินการวิเคราะห์ สรุปความรู้ คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
๑. การสรุป
สรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ได้
สรุปความรู้ได้
ความรู้
ตรงประเด็นและ ตรงประเด็นและ ตรงประเด็นและ
ตรงประเด็นและไม่
ถูกต้องตามเนือหา ถูกต้องเป็นส่วน
ถูกต้องเป็นเพียง
ตรงประเด็น
ของเรือ่ งทีอ่ ่าน
ใหญ่
บางส่วน
เท่าที่ควร
๒. การอธิบาย
อธิบายข้อคิด และ อธิบายข้อคิดและ อธิบายข้อคิดและ อธิบายข้อคิดและ
ข้อคิดและ
สรุปเรื่องได้ตรง
สรุปเรื่องได้ตรง
สรุปเรื่องได้ตรง
สรุปเรื่องได้น้อยมาก
การสรุปเรือ่ ง
ประเด็นและถูกต้อง ประเด็นและถูกต้อง ประเด็นและถูกต้อง และไม่ตรงประเด็น
ทังหมดตามเนือหา เป็นส่วนใหญ่
เป็นเพียงบางส่วน เท่าที่ควร
ของเรือ่ งทีอ่ ่าน
๓. การนาข้อคิด สามารถนาข้อคิด สามารถนาข้อคิด สามารถนาข้อคิด สามารถนาข้อคิด
ไปใช้ใน
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจาวัน
ในชีวิตประจาวันได้ ในชีวิตประจาวันได้ ในชีวิตประจาวันได้ ในชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้องและ อย่างเหมาะสม
เป็นเพียงบางส่วน น้อยมาก
เหมาะสม
๔. การอธิบาย
อธิบายคุณค่าได้ตรง อธิบายคุณค่าได้ตรง อธิบายคุณค่าได้ตรง อธิบายคุณค่าได้
คุณค่า
ประเด็นและถูกต้อง ประเด็นและถูกต้อง ประเด็นและถูกต้อง น้อยมากและไม่ตรง
ทังหมดตามเนือหา เป็นส่วนใหญ่
เป็นเพียงบางส่วน ประเด็นเท่าที่ควร
ของเรือ่ งทีอ่ ่าน
๕. การคิด
สามารถคิด
สามารถคิด
สามารถคิด
สามารถคิด
วิเคราะห์
วิเคราะห์ได้อย่าง วิเคราะห์ได้อย่าง วิเคราะห์ได้อย่าง
วิเคราะห์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ใน
สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์น้อย
ด้านบวกได้ทังหมด เป็นส่วนใหญ่
เพียงบางส่วน
มาก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึนไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑๐๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์การแบบประเมินภาระงาน/ชิน้ งาน
รายการประเมิน

ดีมาก (๔)

๑. ผลงานตรง ผลงานที่ทา
กับจุดประสงค์ที่ สอดคล้องกับ
กาหนด
จุดประสงค์ทกุ
ประเด็น
๒. ผลงานมี
เนือหาสาระของ
ความถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
สมบูรณ์
ครบถ้วน
๓. ผลงานมี
ผลงานแสดงออกถึง
ความคิด
ความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
แปลกใหม่และเป็น
ระบบ
๔. ผลงานมี
ผลงานมีความเป็น
ความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ระเบียบ
ถึงความประณีต
ตังใจ
๕. ผลงานเสร็จ ส่งงานตามเวลาที่
ตามเวลาที่
กาหนด
กาหนด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)

ปรับปรุง (๑)

ผลงานที่ทา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์เป็นส่วน
ใหญ่
เนือหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่
ผลงานมีแนวคิด
แปลกใหม่ แต่ยังไม่
เป็นระบบ

ผลงานที่ทา
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์บาง
ประเด็น
เนือหาสาระของ
ผลงานถูกต้องเป็น
บางส่วน
ผลงานมีความ
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
แนวคิดแปลกใหม่

ผลงานที่ทาไม่
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์

ผลงานส่วนใหญ่มี
ความเป็นระเบียบ
แต่ยังมีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย
ส่งงานล่าช้ากว่า
เวลาที่กาหนด ๑-๒
วัน

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ แต่มี
ข้อบกพร่อง
ค่อนข้างมาก
ส่งงานล่าช้ากว่า
เวลาที่กาหนด ๓-๕
วัน

ผลงานส่วนใหญ่ไม่
เป็นระเบียบและมี
ข้อบกพร่องมาก

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึนไป

เนือหาสาระของ
ผลงานไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่
ผลงานไม่แสดง
แนวคิดใหม่

ส่งงานล่าช้ากว่า
เวลาที่กาหนดเกิน
กว่า ๕ วัน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๒๓

เกณฑ์การประเมินการพูดลาดับขั้นตอน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. การเรียบเรียง ผู้นาเสนอนาเสนอ ผู้นาเสนอนาเสนอ ผู้ฟังติดตามการ
ข้อมูลตามลาดับ
ข้อมูลตามลาดับ
นาเสนอได้ยาก
ต่อเนื่องและน่าสนใจ ต่อเนื่อง ทาให้ผู้ฟงั เพราะผู้นาเสนอ
ทาให้ผู้ฟงั ติดตาม ติดตามได้ง่าย
ข้ามไปข้ามมา
ได้ง่าย

๑ (ปรับปรุง)
ผู้ฟังไม่อาจเข้าใจ
การนาเสนอ เพราะ
ไม่มีการลาดับ
ข้อมูล

๒. ความรู้เนือหา ผู้นาเสนอแสดงออก
ว่ามีความรู้เต็ม
เปี่ยม (มากเกิน
ต้องการ) ตอบ
คาถามพร้อมกับ
อธิบายและขยาย
ความเพิ่มเติม
๓. สื่อประกอบ ผู้นาเสนอใช้สื่อ
ประกอบซึ่งอธิบาย
เสริมเนือความและ
การนาเสนอ

ผู้นาเสนออย่าง
สบายใจในการตอบ
ทุกคาถามที่ตน
พร้อมจะตอบ แต่
ไม่สามารถขยาย
ความต่อได้

ผู้นาเสนอมั่นใจว่ามี
ข้อมูลเพียงพอและ
ตอบได้เฉพาะ
คาถามทั่ว ๆ ไป
เท่านัน

ผู้นาเสนอไม่มีข้อมูล
เพียงพอและไม่
สามารถตอบ
คาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่นาเสนอได้

ผู้นาเสนอใช้สื่อ
ประกอบทีเ่ ชื่อมโยง
กับเนือความและ
การนาเสนอ

ผู้นาเสนอใช้สื่อ
ประกอบเกิน
จาเป็นหรือไม่ใช้เลย

๔. การสบตา

ผู้นาเสนอสบตา
ผู้ฟังเกือบ
ตลอดเวลา แต่ก้ม
ลงดูโน้ตบ่อย ๆ
ผู้นาเสนอพูด
ชัดเจน และออก
เสียงคา ส่วนใหญ่
ถูกต้อง ทาให้ผู้ฟัง
ส่วนใหญ่ได้ยิน
การนาเสนอ

ผู้นาเสนอใช้สื่อ
ประกอบบางครัง
บางคราว แต่ไม่
ค่อยสอดคล้องกับ
เนือความและการ
นาเสนอ
ผู้นาเสนอสบตาผู้ฟงั
เป็นบางครังบางคราว
แต่ก็ยังก้มหน้าก้ม
ตาอ่านรายงาน
ผู้นาเสนอพูดค่อย
และออกเสียงคาไม่
ถูกต้องจนผู้ฟังได้
ยินการนาเสนอไม่
ชัดเจน

๕. ความชัดเจน
ในการพูด

ผู้นาเสนอสบตา
ผู้ฟังตลอดเวลา
นาน ๆ ครังจึงก้มดู
โน้ต
ผู้นาเสนอใช้
เสียงพูดชัดเจนและ
ออกเสียงคาถูกต้อง
ทาให้ผู้ฟงั ทังหมดได้
ยินการนาเสนอ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ ๖๐ ขึนไป

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

ผู้นาเสนอก้มหน้า
ก้มตาอ่านรายงาน
โดยไม่สบตาผู้ฟัง
ผู้นาเสนอพูดพึมพา
ออกเสียงคาไม่
ถูกต้องและพูดค่อย
เกินไปจนผู้ฟงั ที่อยู่
หลังห้องไม่ได้ยิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๑๐๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์การประเมินการทางานกลุ่ม

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
1. กระบวนการ 1. มีประธาน
ทางานกลุม่
เลขานุการ ผู้ร่วมงาน
ผู้นาเสนอ
2. มีการวางแผนงาน
3. เตรียมวัสดุอปุ กรณ์
4. ปฏิบัติตามแผน
และพัฒนางาน
2. ความ
ทุกคนทาหน้าที่ของ
รับผิดชอบต่อ ตนเองอย่าง
หน้าที่
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
3. การแสดง
สมาชิกทุกคนร่วม
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ขาดขันตอน 1
ขาดขันตอน 2
ขันตอน หรือไม่
ขันตอนขึนไป
ชัดเจน
หรือไม่ชัดเจน

๑ (ปรับปรุง)
ขาดขันตอน ๓
ขันตอนขึนไป
หรือไม่ชัดเจน

มีผู้มหี น้าที่ แต่ไม่
รับผิดชอบ 1 คน

มีผู้มหี น้าที่ แต่ไม่รบั มีผู้มหี น้าที่ แต่ไม่
ผิดชอบ 2 คนขึนไป รับผิดชอบ ๓ คน
ขึนไป

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

สมาชิกมากกว่า
ครึ่งร่วมแสดง
ความคิดเห็น

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดง
ความคิดเห็น
4. การร่วมงาน ทุกคนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
ร้อยละ 60 ของ
ร้อยละ ๕๐ ของ
กลุ่มอย่าง
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม
มีความสุข
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมี
ความสุข
5. ความสาเร็จ ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไม่มี
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
คุณภาพ เสร็จไม่
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา
ทันตามกาหนด
เวลา
รวม
๒๐
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑๗-๒๐
๑๓-๑๖
๑๐-๑๒
ต่ากว่า ๑๐

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึนไป

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๒๕

เกณฑ์การประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

1. ความตังใจใน สนใจในการเรียน
การเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

๒ (พอใช้)

สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง
2. ความสนใจ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อ มีการถามในหัวข้อที่
และการซักถาม ที่ตนไม่เข้าใจทุก ที่ตนไม่เข้าใจเป็น ตนไม่เข้าใจเป็น
เรื่องและกล้า
ส่วนมากและกล้า บางครังและไม่ค่อย
แสดงออก
แสดงออก
กล้าแสดงออก
3. การตอบ
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถาม ร่วมตอบคาถามใน
คาถาม
เรื่องที่ครูถามและ ในเรื่องที่ครูถาม เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามถูกทุก และตอบคาถาม บางครังและตอบ
ข้อ
ส่วนมากถูกต้อง คาถามถูกเป็น
บางครัง
4. มีส่วนร่วมใน ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน การทากิจกรรมเป็น
การทากิจกรรม บางครัง
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
14-16
11-13
8-10
0-7

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึนไป

๑ (ปรับปรุง)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจและไม่กล้า
แสดงออก
ไม่ตอบคาถาม

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

๑๐๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย
ตัวชีวัดที่ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๓.๑.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ไม่ปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อตกลง
ข้อบังคับของ
กฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎเกณฑ์
ครอบครัว
ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
ข้อบังคับของ
ระเบียบ ข้อบังคับ
โรงเรียน และสังคม ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ของครอบครัว
ไม่ละเมิดสิทธิ
โรงเรียน ตรงต่อ โรงเรียน ตรงต่อ โรงเรียน ตรงต่อ และโรงเรียน
ของผู้อื่น
เวลาในการปฏิบัติ เวลาในการปฏิบัติ เวลาในการปฏิบัติ
๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการ กิจกรรมต่าง ๆ
กิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ
ปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน ในชีวิตประจาวัน ในชีวิตประจาวัน
ต่าง ๆ ในชีวิต
และรับผิดชอบ แต่ต้องมีการเตือน แต่ต้องมีการเตือน
ประจาวัน และ
ในการทางานได้ เป็นบางครัง
เป็นส่วนใหญ่
รับผิดชอบในการ ด้วยตนเอง
ทางาน
ใฝ่เรียนรู้
ตัวชีวัดที่ ๔.๑ ตังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๔.๑.๑ ตังใจเรียน
ตังใจเรียน เอาใจ ตังใจเรียน เอาใจ ตังใจเรียน เอาใจ ไม่ตังใจเรียน
๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความ ใส่และมีความ
ใส่และมีความ
ใส่และมีความ
เพียรพยายามในการ เพียรพยายามใน เพียรพยายามใน เพียรพยายามใน
เรียนรู้
การเรียนรู้ เข้าร่วม การเรียนรู้ เข้าร่วม การเรียนรู้ เข้าร่วม
๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียน
การเรียนรู้ต่าง ๆ
รู้ต่าง ๆ เป็น
รู้ต่าง ๆ บ่อยครัง รู้ต่าง ๆ บางครัง
ประจา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๒๗

มุ่งมั่นในการทางาน
ตัวชีวัดที่ ๖.๑ ตังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีก่ ารงาน
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๑.๑ เอาใจใส่ตอ่ การ
ตังใจและรับผิดชอบ ตังใจและรับผิดชอบ ตังใจและรับผิดชอบ ไม่ตังใจปฏิบัติ
ในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติ
หน้าทีก่ ารงาน
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รบั
หน้าที่ที่ได้รบั
หน้าที่ที่ได้รบั
รับมอบหมาย
มอบหมายให้
มอบหมายให้
๖.๑.๒ ตังใจและรับผิดชอบ มอบหมายให้
สาเร็จ มีการ
สาเร็จ มีการ
สาเร็จ
ในการทางานให้
ปรับปรุงและ
ปรับปรุงการ
สาเร็จ
๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนา พัฒนาการทางาน ทางานให้ดีขึน
ให้ดีขึนด้วยตนเอง
การทางานด้วย
ตนเอง
ตัวชีวัดที่ ๖.๒ ทางานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
พฤติกรรมบ่งชี้
ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผ่าน (๑)
ไม่ผ่าน (๐)
๖.๒.๑ ทุ่มเททางาน อดทน ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ทางานด้วยความ ไม่ขยัน อดทน
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ขยัน อดทน ไม่ย่อ ขยัน อดทน
ขยัน พยายามให้ ในการทางาน
และอุปสรรค
ท้อต่อปัญหา ใน พยายามให้งาน งานสาเร็จตาม
ในการทางาน
การทางาน
สาเร็จตาม
เป้าหมาย
๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหา พยายามให้งาน เป้าหมาย
และอุปสรรคใน
สาเร็จตาม
ชื่นชม ผลงานด้วย
การทางานให้สาเร็จ เป้าหมาย ชื่นชม ความภาคภูมิใจ
๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วย ผลงานด้วยความ
ความภาคภูมิใจ
ภาคภูมิใจ

๑๐๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยาย และการพรรณนา ต้องเข้าใจความหมายของคา ประโยคและ
ข้อความ จะช่วยให้อ่านได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ทาให้เข้าใจความหมายของข้อความหรือเรื่องที่อ่านและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกลักษณะข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนาได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
อ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนาได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีนิสัยรักการอ่าน
๔. สาระการเรียนรู้
- การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๒๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท จานวน 11 ชั่วโมง
รายวิชา ภาษาไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูให้นักเรียนอ่านข้อความที่ 1. นักเรียนร่วมกันอ่าน
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที ตัดตอนมาจากวรรณคดีเรือ่ ง
ข้อความที่ตัดตอนมาจาก
1. ลักษณะข้อความ
ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท วรรณคดีเรือ่ ง ราชาธิราช ตอน
ที่เป็นบรรยายโวหาร
ดังนี้
กาเนิดมะกะโท ดังนี้
และพรรณนาโวหาร
2. การอ่านข้อความที่
“มะกะโทเป็นบุตรมะปะนาย
“มะกะโทเป็นบุตรมะปะนาย
เป็นการบรรยายและ
ผู้เป็นพ่อค้าใหญ่อยู่บ้านเกาะวาน ผู้เป็นพ่อค้าใหญ่อยู่บ้านเกาะ
พรรณนา
แขวงเมืองเมาะตะมะ และ
วาน แขวงเมืองเมาะตะมะ และ
มะกะโทนั้นมีน้องหญิงคนหนึง่
มะกะโทนั้นมีน้องหญิงคนหนึง่
ชื่อนางอุ่นเรือน น้องชายถัดจาก ชื่อนางอุ่นเรือน น้องชายถัด
อุ่นเรือน ชื่อมักกะตา มะกะโทมี จากอุ่นเรือน ชื่อมักกะตา
อายุสิบสี่สบิ ห้าปี”
มะกะโทมีอายุสิบสี่สบิ ห้าปี”
2. ครูตั้งคาถามกระตุ้นความคิด
ดังนี้
ครู : ข้อความที่นักเรียนอ่าน
ข้างต้นมีลักษณะอย่างไร
ครู : นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจ
ความหมายหรือไม่ อย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ข้อความที่ตัด
ตอนมาจาก
วรรณคดีเรื่อง
ราชาธิราช ตอน
กาเนิดมะกะโท

2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
- คาถาม
ซึ่งอาจตอบได้หลากหลายตาม
อยูใ่ นสื่อ PPT
ความเข้าใจของนักเรียน

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๑๐๓๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูแสดงความคิดเห็นสรุป
3. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
ท้าย และแจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ จากนั้นเชื่อมโยง
เข้าสู่เนื้อหาในบทเรียน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน - คําถามอยู่ใน - สังเกตการตอบ
20 1. ครูตั้งคําถามชวนคิด ดังนี้
คิดหาคําตอบ โดยระดม
สือ่ PPT
คําถามของ
นาที ครู : นักเรียนคิดว่าข้อความที่
นักเรียน
อ่านในขั้นนําเข้าสู่บทเรียนข้างต้น ความคิดภายในกลุ่มเพื่อ
วิเคราะห์ว่า ข้อความที่อ่าน
นั้น เป็นข้อความประเภทใด
ข้างต้นในขั้นนําเข้าสู่บทเรียน
(โดยคาดเดาก่อน)
นั้น เป็นข้อความประเภทใด
ก. ประเภทบรรยายโวหาร
ข. ประเภทพรรณนาโวหาร
2. จากนั้น ครูยังไม่เฉลยคําตอบ
แต่ให้นักเรียนช่วยกันระดม
ความคิดต่อไป โดยการให้
นักเรียนทุกกลุม่ อภิปรายความรู้
จากการศึกษาใบความรู้ที่ 1
การอ่านข้อความที่เป็นการ
บรรยายและพรรณนา

2. นักเรียนระดมความคิด
โดยการอภิปรายภายในกลุ่ม
ด้วยการศึกษาจากใบความรู้
ที่ 1

- ใบความรูท้ ี่ 1
เรื่อง การอ่าน
ข้อความที่เป็น
การบรรยายและ
พรรณนา

3. เมื่อนักเรียนอภิปรายความรู้
เสร็จแล้วจากนั้น ครูถามคําถาม

3. นักเรียนตอบคําถาม โดย - ใบความรู้ที่ 1
สามารถตอบได้ถูกต้อง เพราะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
ลําดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

จุดประสงค์
การเรียนรู้
1. บอกลักษณะ
ข้อความบรรยายและ
พรรณนาได้

๑๐๓๑
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนอีกครั้งว่า ข้อความที่
ได้ศึกษาอภิปรายความรู้จาก
อ่านในขั้นนําเข้าสู่บทเรียนนัน้
ใบความรู้ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
เป็นข้อความประเภทใด
4. ครูให้นกั เรียนพูดสรุป
ความหมายและลักษณะของ
ข้อความที่เป็นการบรรยาย
โวหารและพรรณนาโวหาร

4. นักเรียนพูดสรุปความหมาย
ของข้อความที่เป็น
การบรรยายโวหารและ
พรรณนาโวหารที่ได้จาก
การศึกษาจากใบความรู้ที่ 1
เรื่อง การอ่านข้อความที่เป็น
การบรรยายและพรรณนา

5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การอ่านข้อความที่เป็น
การบรรยายและพรรณนา

5. นักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการอ่านข้อความที่
เป็นการบรรยายและพรรณนา

6. จากนั้น ครูยกตัวอย่าง
ข้อความที่เป็นบรรยายโวหาร
และพรรณนาโวหาร มาให้
นักเรียนฝึกอ่านและอธิบาย
ความหมาย ดังนี้

6. นักเรียนดูตัวอย่างและ
ร่วมกันอ่านข้อความที่เป็น
บรรยายโวหารและพรรณนา
โวหาร ดังนี้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ประเมิน
การตอบคําถาม

๑๐๓๒
ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
บรรยายโวหาร
บรรยายโวหาร
- แถบข้อความ
“วรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช
“วรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช บรรยายโวหาร
ตอน กาเนิดมะกะโท เป็น
ตอน กาเนิดมะกะโท เป็น
วรรณคดีร้อยแก้วเรื่องหนึ่งที่
วรรณคดีร้อยแก้วเรื่องหนึ่งที่
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) แปล เจ้าพระยาพระคลัง (หน) แปล
และเรียบเรียงมาจากพงศาวดาร และเรียบเรียงมาจาก
มอญ เป็นเรื่องที่คนไทยรู้จกั กัน พงศาวดารมอญ เป็นเรื่องที่คน
ดี”
ไทยรู้จักกันดี”
พรรณนาโวหาร
“ท้องทะเลนั้นสวยงามยิง่ นัก
ยามเย็นมีลมพัดเฉื่อย ๆ และมี
คลื่นน้าซัดมาเป็นระลอก ๆ ทา
ให้ใจดวงนี้ยิ่งเหงาเพิม่ ขึ้นไปอีก
ระดับหนึ่ง”

พรรณนาโวหาร
- แถบข้อความ
“ท้องทะเลนั้นสวยงามยิง่ พรรณนาโวหาร
นัก ยามเย็นมีลมพัดเฉื่อย ๆ
และมีคลืน่ น้าซัดมาเป็นระลอก
ๆ ทาให้ใจดวงนี้ยงิ่ เหงาเพิม่ ขึ้น
ไปอีกระดับหนึ่ง”

7. ครูอธิบายความหมายของ
ข้อความข้างต้นให้นักเรียนฟัง

7. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ความหมายของข้อความ
ข้างต้น และสนทนาแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๓๓

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. 2. อ่านข้อความที่เป็น ขั้นปฏิบัติ
15 8. ครูชี้แจงการทางานและให้
8. นักเรียนทากิจกรรมในใบ - ใบงานที่ 1
การบรรยายและ
นาที นักเรียนทากิจกรรมในใบงานที่ 1 บงานที่ 1 การอ่านข้อความที่
พรรณนาได้
การอ่านข้อความที่เป็น
บรรยายและพรรณนา
3. ใฝ่เรียนรู้และมี
การบรรยายและพรรณนา
นิสัยรักการอ่าน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : (นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง - สื่อ PPT
นักเรียนทากิจกรรมการอ่าน
ทากิจกรรมพร้อมกัน)
ข้อความที่เป็นการบรรยายและ
พรรณนา)
9. ครูประเมินและสรุปการทา
กิจกรรมการอ่านข้อความทีเ่ ป็น
การบรรยายและพรรณนา
4.

ขั้นสรุป

5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป ดังนี้
นาที ครู : นักเรียนสามารถสรุป
ความรู้จากการเรียนในชั่วโมงนี้
ได้ว่าอย่างไร
2. ครูสรุปความรูเ้ รื่อง การอ่าน
ข้อความที่เป็นการบรรยายและ
พรรณนา

การประเมิน
การเรียนรู้
2. ประเมินการ
อ่านข้อความฯ
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

9. นักเรียนร่วมกันสรุปการทา
กิจกรรมการอ่านข้อความที่
เป็นการบรรยายและพรรณนา
1. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้ - คาถาม
นักเรียน : สามารถอ่านเขียน
ได้ถูกต้องและการเข้าใจ
ความหมายของคาและข้อวาม
ซึ่งทาให้การสื่อสารในชีวิตจริง
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
2. นักเรียนสรุปความรู้ใน
- สื่อ PPT
บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ใน (สรุปความรู)้
สื่อ PPT

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านข้อความทีเ่ ป็นการบรรยายและพรรณนา
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านข้อความทีเ่ ป็นการบรรยายและพรรณนา
3. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านข้อความทีเ่ ป็นการบรรยายและพรรณนา
4. แถบข้อความบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร
9. การวัดและประเมินผล
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 1 เรื่อง การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
2. การอ่านข้อความทีเ่ ป็นการบรรยายและพรรณนา
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกลักษณะข้อความที่เป็น
การบรรยายและพรรณนา
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- อ่านข้อความที่เป็นการบรรยาย
และพรรณนา
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- มีนิสัยรักการอ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

- พิจารณาจากการตอบ - คาถาม
คาถามของนักเรียน

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ประเมินการอ่าน
ข้อความที่เป็นการ
บรรยายและพรรณนา

- แบบประเมินการอ่าน
ร้อยละ ๖๐
ข้อความที่เป็นการบรรยาย ขึน้ ไป
และพรรณนา

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ประเด็น
การประเมิน
๑. อักขรวิธี

๒. การแบ่ง
วรรคตอน
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เกณฑ์ประเมิน : การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
อ่านถูกต้องทุกคา อ่านผิด ๑-2 คา
อ่านผิด 3-4 คา
ออกเสียง ร ล
และออกเสียง ร ล และออกเสียง ร ล
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
แบ่งวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค

๓. บุคลิกภาพ
นั่งในท่าที่เหมาะสม
ท่าทางในการอ่าน ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ไม่ชี้หรือ
ส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
๔. น้าเสียง
น้าเสียงชัดเจน
ในการอ่าน
นุ่มนวล น่าฟัง
สอดแทรกอารมณ์
สัมพันธ์กบั เนื้อหา
หมายเหตุ : ค่าน้าหนักข้อละ ๕ คะแนน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

แบ่งวรรคตอนผิด
๑-๒ แห่ง

แบ่งวรรคตอนผิด
๓-๔ แห่ง

๑ (ปรับปรุง)
อ่านผิดตั้งแต่ ๕
คาขึ้นไป และ
ออกเสียง ร ล ไม่
ชัดเจน
แบ่งวรรคตอนผิด
มากกว่า ๔ แห่ง

นั่งในท่าที่เหมาะสม
ใช้สายตามองกวาด
ตัวหนังสือ ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่

นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสมใช้สายตา
มองกวาด ส่ายหน้า
ตามตัวหนังสือ
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย
น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟังเป็น
ส่วนน้อย

นั่งในท่าที่ไม่
เหมาะสม ใช้นิ้วชี้
ตามตัวอักษร
และส่ายหน้าตาม
ตัวอักษร
น้าเสียงไม่ชัดเจน
ขาดความมั่นใจ
ในการอ่าน

น้าเสียงชัดเจน
นุ่มนวลน่าฟังเป็น
ส่วนใหญ่

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินการอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ เรื่อง การข้อความทีเ่ ป็นการบรรยายหรือพรรณนา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การบรรยาย คือ การเล่าเรื่อง การกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน โดยชี้ให้เห็นฉาก สถานที่ เวลา
เหตุการณ์สาเหตุที่ก่อให้เกิด สภาพแวดล้อม บุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณ์นั้น ๆ เนื้อหาใน
การบรรยายอาจเป็นเรื่องจริง เช่น ประวัติบุคคล เรื่องเล่าจากประสบการณ์หรือเป็นเรื่องสมมติ เช่น นิทาน
นิยาย เรื่องสั้นที่มีการเล่าเรื่อง
การพรรณนา คือ การให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นอาจจะเป็นบุคคล วัตถุ สถานที่หรือ
เหตุการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่ง โดยพรรณนาส่วนประกอบแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ งหรือชี้ให้เห็นลักษณะเด่นของ
สิ่งนั้น ๆ
ข้อความที่เป็นการบรรยาย คือ ข้อความที่เป็นการเล่าเรื่อง การกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน โดย
ชี้ให้เห็นฉาก สถานที่ เวลา เหตุการณ์ สาเหตุที่ก่อให้เกิด สภาพแวดล้อม บุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่เกิด
จากเหตุการณ์นั้น ๆ เนื้อหาในการบรรยายอาจเป็นเรื่องจริง เช่น ประวัติบุคคล เรื่องเล่าจากประสบการณ์หรือ
เป็นเรื่องสมมุติ เช่น นิทาน นิยาย เรื่องสั้นที่มีการเล่าเรื่อง
ข้อความที่เป็นการพรรณนา คือ ข้อความที่เป็นการให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นอาจจะเป็น
บุคคล วัตถุ สถานที่หรือเหตุการณ์ช่วงใดช่วงหนึ่ง โดยอยกพรรณนาส่วนประกอบแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้งหรือ
ชี้ให้เห็นลักษณะเด่นของสิ่งนั้น ๆ
ตัวอย่างการบรรยาย
“ผมเกิ ดที่บ้านสวน ธนบุ รี หน้าบ้านติดคลองวัดดอกไม้ ไม่ไกลจากสถานีตํารวจบุปผาราม
ปัจจุบันมากนัก สถานีตํารวจแห่งนี้สร้างมาก่อนผมเกิด แต่ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
เดิมเป็นเรือนไม้สูง พื้นชั้นล่างลาดซีเมนต์ มีเรือนพักตํารวจเป็นเรือนแถวเก่า ๆ ไม่กี่ห้อง หน้าโรงพักมี
ถนนผ่านกลาง ฝั่งตรงข้ามคือวัดดอกไม้ ซึ่งเป็นศัพท์ชาวบ้าน ภาษาราชการเรียกว่า วัดบุปผาราม”
เด็กบ้านสวน ของ พ.เนตรรังษี
ตัวอย่างการพรรณนา
“อ้อมผ่านไม้ใหญ่ขนาดสองโอบ กองธงทั้งสี่พบเห็นพญาลอหมอบซุกอยู่กลางกอหญ้าเหลือง
เกรียมหน้าแดงสดใสดังสีน้ําคร่ํา ขนปีกเลื่อมระยับจับแดดเป็นสีเขียวก่ําแกมคราม แล้วทาทับด้วยทอง
แจ่มจนสว่างไสว ขนหางอ่อนโค้งราวแกล้งดัด เหลือบแรรุ้งร่วง กลมกลืนอ่อนแก่ดูเรียวระหง ขนอกอ่อน
นุ่มดูนวลเนียนราวไม่เคยคลุกฝุ่นเผ้าละอองดิน”
หุบเขากินคน ของ มาลา คําจันทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ใบงานที่ ๑ เรื่อง การอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การข้อความที่เป็นการบรรยายหรือพรรณนา
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับกลุ่มร่วมกันอ่านออกเสียงข้อความทีเ่ ป็นการบรรยายหรือพรรณนา ตามที่กาหนดให้
แล้วออกมาอ่านหน้าชั้นเรียน
“เสียมเรียบเป็นเมืองเล็กนิดเดียว แต่เรารู้สึกว่าพอได้เดินในเมืองเสียมเรียบสักสองสามรอบ เราก็
รู้จักเขมร และเมืองเขมรขึ้นมากเอาการอยู่ เราข้ามแม่น้าเสียมเรียบไปเดินเล่นกันตามชายฝั่งแม่น้า ตรงข้าม
กับ ตัวเมือง ที่นั่นมีวัดใหญ่อยู่วัดหนึ่งมีกาแพงคอนกรีต มีลานวัดโรยทรายสะอาดสะอ้าน มีโบสถ์คอนกรีต
ประดับ กระจกแวววาว มี กุฏิตึกมี การเปรียญตึกโอ่โถง มี อะไรเป็นตึกที่ คงไม่พ ลาดจากโรงเรียนนัก ธรรม
ความจริงวัดนี้มีอะไรทุกอย่างที่จะถูกใจสมภารบ้านนอก เราเห็นวัดนี้สะอาดสะอ้านร่มเย็นดีก็เดินเข้าไปเที่ยว
ชวนกันหยุดไหว้พระที่หน้าโบสถ์หน่อยหนึ่ง แล้วก็เดินต่อไป เสียงพระหลายองค์กาลังว่าคาถาอะไรซ้า ๆ เป็น
ทานองอยู่ เราก็คิดว่าท่านกาลังท่ องสวด มนต์ พวกเราสามคนเคยบวชมาแล้วคือครูกับผมบวชวัดบวรฯ คุณ
ประหยัดบวชวัดประยูรวงศ์ คุณประยูรคนเดียวที่ยังเป็นคนดิบ ฉะนั้นเสียงข้างมากของเราเมื่อได้ยินเสียง
พระสวดมนต์ก็อดไม่ได้ อยากจะฟังว่าท่านสวดอะไรกันจึง ชวนกันย่องไปยืนใกล้ ๆ ตึกอะไรที่หน้าตาเหมือน
โรงเรียนนักธรรมนั่น เพราะท่านกาลังท่องกันอยู่ในนั้น เรายืนอยู่เป็นนานพยายามจับคาว่า ท่านท่องคาถา
อะไรกันแน่ พอจับคาได้แล้วเราก็เดินกลับ
พระวัดนั้นท่านกาลังท่องสูตรคูณ เป็นภาษาฝรั่งเศส”
ข้อความข้างต้น คัดมาจากหนังสือ “ถกเขมร” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ท่านเขียนเรื่องนี้เมื่อ
ครั้งไปเที่ยวเมืองเขมรเมื่อ 40 ปีก่อน ก่อนหน้าที่เขมรจะมีสงครามภายในและรบกันจนบ้านเมืองพังพินาศ
อ่านแล้วให้ความรู้สึกเพลิดเพลินเหมือนได้ไปเที่ยวเมืองเขมรกับท่านผู้เขียนด้วย ผู้เรียนสังเกตไหมว่า ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ท่านมีวิธีการเล่าเรื่อ งการไปเที่ ยวธรรมดา ๆ ให้น่าอ่าน ชวนให้ติดตาม เพลิดเพลิน ไม่ รู้เบื่อ การ
เขียนเรื่องทานองนี้แหละที่เรียกว่า เล่าเรื่องให้รนื่ รมย์ หรือการเขียนบรรยายเรื่องราว หรือการเล่าเหตุการณ์
สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด
พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา
คิ้วก่ง เหมือน กงเขาดีดฝ้าย
หูกลวงดวงพักตร์หักงอ

งาม ละม้ายคล้าย อูฐกะหลาป๋า
ทั้งสองแก้มกัลยา ดัง ลูกยอ
จมูก ละม้ายคล้าย พร้าขอ
ลาคอโตตันสั้นกลม
ระเด่นลันได – พระมหามนตรี (ทรัพย์)

ชื่อ................................................นามสกุล....................................ชัน้ ..................เลขที่...........

๑๐๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรือ่ ง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่ านจับใจความเพื่ อวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน เป็นการแยกแยะข้อเท็จจริงของสาระจากเรื่องที่ อ่าน
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุ มีผล สามารถทาให้เกิดทักษะที่ดี นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
อ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาข้อคิดที่ได้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต
๔. สาระการเรียนรู้
- การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๔๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 1. ครูพาสนทนาเกี่ยวกับการอ่าน 1. นักเรียนสนทนาทบทวน
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที จับใจความสาคัญ จากนั้นครู เกี่ยวกับหลักการอ่านจับ
- การอ่านจับใจความ
ให้นักเรียนอ่านข้อความสั้น ๆ ใจความสาคัญ
สาคัญจากเรื่อง
ที่ตัดตอนมาจากวรรณคดีเรือ่ ง
ราชาธิราช ตอน
ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
กาเนิดมะกะโท
ในหนังสือวรรณคดีลานา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

สื่อการเรียนรู้
- เนื้อหาที่ตัด
ตอนมาจาก
วรรณคดีเรือ่ ง
ราชาธิราช ตอน
กาเนิดมะกะโท

2. นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบ - คาถาม
2. ครูตั้งคาถามกระตุ้น
คาถาม
ความสนใจ ดังนี้
ครู : จากการอ่านข้อความ
ข้างต้น เป็นเนื้อหาเกีย่ วกับอะไร
ครู : ข้อความดังกล่าว มี
ลักษณะอย่างไร
ครู : ข้อความดังกล่าว ให้
ข้อคิดอะไรแก่นักเรียน
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ใน
การเรียนวันนี้

3. นักเรียนทราบจุดประสงค์
ในการเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๑๐๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการจับ
ใจความสาคัญจาก
เรื่องที่อ่านได้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูพูดแสดงความคิดเห็น 4. นักเรียนเข้าสู่เนือ้ หาพร้อม
สรุปท้ายและเชื่อมโยงเข้าสู่
กัน
เนื้อหาในบทเรียน
15 1. ครูนานักเรียนอภิปราย
1. นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับ - ใบความรู้ที่ 2
นาที เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ การอ่านจับใจความสาคัญ จาก เรือ่ ง การอ่านจับ
สาคัญ
ประสบการณ์เดิมทีเ่ คยเรียนมา ใจความสาคัญ
2. ครูอธิบายสรุปเรื่อง
หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
และจุดมุง่ หมายในการอ่านจับ
ใจความสาคัญ

2. นักเรียนร่วมกันสรุป
- คาถาม
หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
และจุดมุ่งหมายในการอ่านจับ
ใจความสาคัญจากใบความรู้ที่ 2

3. ครูตั้งคาถาม ดังนี้
ครู : จากการศึกษาใบความรู้
นักเรียนเกิดแนวคิดเกี่ยวกับ
การอ่านจับใจความสาคัญ
อย่างไรบ้าง

3. นักเรียนตอบคาถาม เช่น
นักเรียน : การอ่านจับใจความ
สาคัญจะต้องตัง้ ใจอ่านเรื่องให้
เข้าใจแล้วสรุปใจความสาคัญ
จากเรื่องที่อ่าน

4. นักเรียนทุกกลุ่มพูดสรุป
4. ครูให้นักเรียนพูดสรุป
หลักการอ่านจับใจความสาคัญ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
ทีละกลุม่
และตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

1. ประเมิน
การตอบคาถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท

๑๐๔๓

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
20 5. ครูชี้แจงการทํางานและให้ 5. นักเรียนทํากิจกรรมในใบ - ใบงานที่ 2
3. 2. อ่านจับใจความ
ขั้นปฏิบตั ิ
งานที่ 2 การอ่านจับใจความ
นาที นักเรียนทําใบงานที่ 2
สําคัญจากเรื่อง
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิด
การอ่านจับใจความเรื่อง
ราชาธิราช ตอน
ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท มะกะโท
กําเนิดมะกะโท ได้
3. มีนิสัยรักการอ่าน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า : (นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
นักเรียนทําใบงานที่ 2
ทํากิจกรรมพร้อมกัน)
การอ่านจับใจความเรื่อง
ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท)

4.

ขั้นสรุป

๖. ครูเฉลยใบงานที่ 2 และ
ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน
จากนั้นสรุปการทํากิจกรรม
และข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
5 1. ครูตั้งคําถามเพื่อสรุป ดังนี้
นาที ครู : ตัวละครสําคัญในเรื่อง
ราชาธิราช ตอน กําเนิด
มะกะโท คือใคร
ครู : นักเรียนจะนําคุณธรรม
ของมะกะโทไปปรับใช้ในชีวิต
จริงอย่างไร

การประเมิน
การเรียนรู้
2. ตรวจใบงาน
ที่ 2
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

6. นักเรียนตรวจใบงานที่ 2
ร่วมกันและสรุปการทํา
กิจกรรม
1. นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
นักเรียน : มะกะโท
นักเรียน : สามารถนํา
คุณธรรม เรื่อง ความมานะ
พยายาม การมองการณ์ไกล
ความมุ่งมั่น ของมะกะโทไป
ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

- คําถาม

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

๑๐๔๔
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ครูสรุปความรูเ้ รื่อง
การอ่านจับใจความเรื่อง
ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะ
โท ในสื่อ PPT

2. นักเรียนสรุปความรู้ใน
บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ใน
สื่อ PPT

สื่อการเรียนรู้

- สื่อ PPT
สรุปความรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความสาคัญ
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความเรือ่ ง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
3. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
4. เนื้อหาที่ตัดตอนมาจากวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการจับใจความสาคัญ
จากเรื่องที่อ่าน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- อ่านจับใจความสาคัญจาก
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิด
มะกะโท
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- นาข้อคิดที่ได้ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- พิจารณาจากการตอบ - คาถาม
คาถามของนักเรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ประเมินการอ่านจับ
ใจความสาคัญ

- แบบประเมินการอ่าน
จับใจความสาคัญ

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. การตอบคาถาม ตอบคาถามจาก ตอบคาถามผิด ๑-๒ ตอบคาถามผิด
จากเรื่องที่อ่านได้ เรื่องได้ถูกต้องทุก ข้อ
๓ ข้อ
ข้อ
๒. บอกใจความ
บอกเนือ้ หาสาระ บอกเนือ้ หาสาระได้ บอกเนือ้ หาสาระ
สาคัญจากเรื่องที่ ถูกต้องได้ใจความ ถูกต้อง แต่วกวน
ได้ถูกต้อง แต่
อ่าน
ต่อเนื่อง
บ้าง
วกวน
๓. บอกข้อคิดที่ได้ บอกข้อคิดของ
จากเรื่องที่อ่าน
เรื่องได้ตรง
ประเด็นและ
สมบูรณ์
๔. แสดงความ
เสนอความคิดเห็น
คิดเห็นจากเรื่องที่ ด้วยเหตุผล
อ่าน
สอดคล้องกับเรื่อง
และเป็นประโยชน์
๕. มารยาทใน
อ่านอย่างมีสมาธิ
การอ่าน
และมีมารยาทใน
การอ่านไม่ส่งเสียง
ดังรบกวนผู้อื่น

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

บอกข้อคิดของเรื่อง
ได้ตรงประเด็น แต่
ไม่ต่อเนื่องบ้าง
เล็กน้อย
เสนอความคิดเห็น
ด้วยเหตุผล
สอดคล้องกับเรื่อง
บางส่วน
อ่านอย่างมีสมาธิ
และมีมารยาทใน
การอ่านดีพอควร
ส่งเสียงดังรบกวน
บางครัง้

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

๑ (ปรับปรุง)
ตอบคาถามผิด
๔ ข้อ
บอกเนือ้ หาสาระ
ได้บ้างและวกวน

บอกข้อคิดของ
บอกข้อคิดของ
เรื่องได้ตรง
เรื่องได้บ้าง แต่
ประเด็น แต่วกวน วกวน
เสนอความคิดเห็น
และแสดงเหตุผล
ไม่สอดคล้องกับ
เรื่อง
ขาดสมาธิการอ่าน
บางช่วง และมี
มารยาทใน
การอ่านพอควร
ส่งเสียงดังรบกวน
บางครัง้
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

เสนอความคิดเห็น
แต่ไม่แสดงเหตุผล
ไม่มีสมาธิใน
การอ่านและ
ส่งเสียงรบกวน
ผู้อื่นบ่อยครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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แบบประเมินการอ่านจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.......................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ใบความรู้ที่ 2 เรือ่ ง การอ่านจับใจความสาคัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การอ่านจับใจความสาคัญ

การอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิด ความคิดหลักของข้อความ หรือเรื่องที่อ่าน
เป็นข้อความที่ครอบคลุมข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้าหนึ่ง ๆ ไว้ทั้งหมด
ใจความส าคัญ หมายถึง ใจความที่ส าคัญ และเด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่ นของย่อหน้าที่สามารถ
ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่น ๆ ในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้
ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอื่นออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยว ๆ ได้ โดยไม่ต้อง
มีประโยคอื่นประกอบ ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสาคัญเพียงประโยคเดียว หรืออย่างมากไม่เกิน
๒ ประโยค
ใจความรองหรือพลความ (พน-ละ-ความ) หมายถึง ใจความหรือประโยคที่ ขยายความประโยค
ใจความสาคัญ เป็นใจความสนับสนุนใจความสาคัญให้ ชัดเจนขึ้น อาจเป็นการอธิบายให้รายละเอียด ให้คา
จากัดความ ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอย่างถี่ถ้วน เพื่อสนับสนุนความคิด ส่วนที่มิใช่ใจความ
สาคัญ และมิใช่ใจความรอง แต่ช่วยขยายความให้มากขึ้น คือรายละเอียด

หลักพื้นฐานการอ่านจับใจความสาคัญ

๑. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน
๒. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ พอเข้าใจ และเก็บใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๓. เมื่ออ่านจบให้ตงั้ คาถามตนเองว่า เรื่องที่อ่าน มีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
๔. นาสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสาคัญใหม่ด้วยสานวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวย

วิธีจับใจความสาคัญ

วิธีการจับใจความมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความชอบว่าอย่างไร เช่น
- การขีดเส้นใต้
- การใช้สีต่าง ๆ กัน เพื่อแสดงความสาคัญมากน้อยของข้อความ
- การบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านจับใจความสาคัญที่ดี แต่ผู้ที่ย่อควรย่อด้วยสานวนภาษาและ
ส านวนของตนเองไม่ ค วรย่ อ ด้ วยการตั ดเอาข้ อความส าคั ญ มาเรีย งต่อ กั น เพราะอาจท าให้ ผู้ อ่านพลาด
สาระสาคัญบางตอนไปอันเป็นเหตุให้การตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้

วิธีจับใจความสาคัญ
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๑. อ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้า และค้นหาประโยคใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๒. ตัดส่วนที่ เป็นรายละเอียดออก เช่น ตัวอย่าง สานวนเปรี ยบเทียบ ตัวเลข สถิติ ตลอดจนคาถาม
หรือคาพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยาย
๓. สรุป ใจความส าคัญ ด้วยส านวนภาษาของตนเอง โดยเขียนให้เข้าใจให้ม ากที่ สุด เพื่อให้เนื้อหา
กระชับ

การพิจารณาตาแหน่งของใจความสาคัญ

ใจความสาคัญของข้อความ แต่ละย่อหน้าจะปรากฏ ดังนี้
๑. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้า
๒. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้า
๓. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า
๔. ประโยคใจความสาคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า

ข้อสังเกต ในกรณีที่ใจความสาคัญหรือความคิดสาคัญนั้น อาจอยู่รวมในความคิดย่อย ๆ โดยไม่ มี
ความคิดที่เป็นประโยคหลัก หรือไม่มีประโยคหลักอยู่ตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้าย ผู้อ่านอาจจะสรุปขึ้น
เอง โดยการอ่านทั้งย่อหน้าแล้วสรุป

แหล่งที่มาข้อมูล : ปรับปรุงและเรียบเรียงมาจากเทคนิคการอ่านหนังสือให้เร็วและจับใจความได้
https://www.sites.google.com/site/technicalreading

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนจับกลุ่มร่วมกันอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง
1. เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท เป็นเรื่องเกี่ยวกับชนชาติใด ทราบได้อย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. นักเรียนคิดว่าเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท เป็นเรื่องจริงหรือไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. มะกะโทเชื่อคาทานายและหาช่องทางที่ก้าวหน้า มียศถาบรรดาศักดิ์ แสดงว่ามะกะโทเป็น
คนที่ทะเยอทะยานใฝ่หาความเจริญหรือไม่ เพราะเหตุใด
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. นักเรียนควรนาลักษณะนิสัยเรื่องใดของมะกะโทมาเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. ให้นักเรียนสรุปใจความสาคัญจากการอ่านเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ.......................................................นามสกุล.......................................ชั้น...................เลขที.่ ...............
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แนวคําตอบใบงานที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความเรือ่ ง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คําชี้แจง

ให้นักเรียนจับกลุ่มร่วมกันอ่านจับใจความเรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
แล้วตอบคําถามให้ถูกต้อง

1. เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท เป็นเรื่องเกี่ยวกับชนชาติใด ทราบได้อย่างไร
เป็นเรื่องเกี่ยวกับชนชาติมอญ เพราะมะกะโท เป็นชาวเมาะตะมะ ซึ่งเมืองเมาะตะมะ
..............................................................................................................................................
เป็นเมืองหลวงชนชาติมอญ
..............................................................................................................................................
2. นักเรียนคิดว่าเรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท เป็นเรื่องจริงหรือไม่ อย่างไร
เป็นเรื่องจริง เพราะมีการแปลและเรียบเรียงมาจากพงศาวดารมอญ ซึ่งพงศาวดารเป็น
..............................................................................................................................................
เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ
..............................................................................................................................................
3. มะกะโทเชื่อคําทํานายและหาช่องทางที่ก้าวหน้า มียศถาบรรดาศักดิ์ แสดงว่ามะกะโทเป็น
คนที่ทะเยอทะยานใฝ่หาความเจริญหรือไม่ เพราะเหตุใด
เป็นคนทะเยอะทะยาน เพราะเป็นความก้าวหน้าของชีวิตมะกะโท มะกะโทมีสิทธิท์ ี่จะไขว่คว้า
..............................................................................................................................................
เอาไว้ และด้วยความที่มะกะโทเป็นคนฉลาดและมองการณ์ไกล จึงได้อาสาทํางานให้กับกษัตริย์
..............................................................................................................................................
4. นักเรียนควรนําลักษณะนิสัยเรื่องใดของมะกะโทมาเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
การเป็นคนมีความมุ่งมั่นพยายามในการทํางาน มองการณ์ไกล อดทนต่ออุปสรรค และ
..............................................................................................................................................
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ
..............................................................................................................................................
5. ให้นักเรียนสรุปใจความสําคัญจากการอ่านเรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
มะกะโท เป็นพ่อค้าชาวมอญ ค้ าขายระหว่างเมืองเมาะตะมะกับกรุงสุโขทัย เขาเป็นคนที่มี
ความพยายาม เฉลียวฉลาด แก้ปัญหาได้เก่ง และมองการณ์ไกล มีโอกาสได้เข้าไปรับราชการในสมเด็จ
พระร่วงเจ้า แห่งกรุงสุโขทัย ด้วยความมุ่งมั่น จึงทําให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน จนได้รับยศ
เป็นขุนวัง ดูแลงานราชการภายในสุโขทัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๕๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เป็นการบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่อง และคุณธรรมของตัวละครสาคัญ ที่ แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และคุณธรรมของผู้ที่จะเป็นผู้นา รวมทั้งได้ข้อคิดที่ดีที่สามารถนาไปปรั บใช้ได้ในชีวิตจริง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการระบุความรู้และข้อคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ระบุความรู้และข้อคิดจากเรือ่ ง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
๔. สาระการเรียนรู้
- การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๐๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท จานวน 11 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูตั้งคาถามกระตุ้น
1. นักเรียนร่วมกันตอบ
- คาถาม
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที ความคิดของนักเรียน โดยใช้ คาถาม โดยครูสุ่มถามนักเรียน
- การระบุความรู้และ
คาถาม ดังนี้
ที่ยกมือตอบ เช่น
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
ครู : นักเรียนเคยอ่านนิทาน นักเรียน : เคยอ่าน/ไม่เคย
อีสปหรือไม่ ถ้าเคย เคยอ่าน อ่าน ซึ่งคาตอบอาจมีหลาย
เรื่องใดมาบ้าง
คาตอบ เพราะนักเรียนเคย
อ่านหนังสือมาไม่เหมือนกัน
2. ครูยกประโยคสั้น ๆ มา 1
ประโยค แล้วให้นกั เรียน
ช่วยกันบอกว่าประโยคนี้จัดอยู่
ในส่วนใดของเรือ่ ง
ตัวอย่างประโยค
“ความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสาเร็จอยู่ที่นั่น”

2. นักเรียนร่วมกันอ่าน
- แถบประโยค
ประโยคและช่วยกันวิเคราะห์
แสดงความคิดเห็นว่าประโยค
ข้างต้น จัดเป็นส่วนใดของ
เรื่อง

3. จากนั้น ครูตั้งคาถามว่า
ครู : ประโยคข้างต้นน่าจะ
จัดเป็นส่วนใดของเรื่อง

3. นักเรียนทุกคนร่วมกันตอบ - คาถาม
คาถาม
นักเรียน : “ความพยายามอยู่

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการระบุ
ความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่านได้

๑๐๕๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ที่ไหน ความสาเร็จอยูท่ ี่นั่น”
จัดเป็นส่วนของข้อคิดของเรื่อง

4. ครูแจ้งจุดประสงค์ จากนั้น
พูดแสดงความคิดเห็นสรุปท้าย
และเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาใน
บทเรียน
25 1. ครูให้นักเรียนอภิปราย
นาที วิเคราะห์หลักการสรุปความรู้
และค้นหาข้อคิดจากเรือ่ งที่
อ่านเป็นกลุ่ม

2. หลังจากนั้นครูถามนักเรียน
ว่า
ครู : ถ้าครูต้องการทีจ่ ะค้นหา
ความรู้และค้นหาข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่าน จะมีวิธีการอย่างไร

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

4. นักเรียนทราบจุดประสงค์
ในการเรียนและเข้าสูเ่ นื้อหา
ในบทเรียน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตาม
ความเหมาะสมกลุ่มละ 4 คน
ร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์จาก
ใบความรู้เรื่อง การระบุความรู้
และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
- หลักการสรุปความรู้และ
ข้อคิด
- การค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่
อ่าน
2. นักเรียนพูดนาเสนอ
- คาถาม
หลักการสรุปความรู้และค้นหา
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่านโดยให้
ตัวแทนพูดทีละกลุ่ม

1. ประเมิน
การสรุปหลักการ

๑๐๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

2. ระบุความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่อง
ราชาธิราช ตอน
กาเนิดมะกะโท ได้
3. นาข้อคิดที่ได้ไปปรับ
ใช้ในการดาเนินชีวิต

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูอธิบายสรุปเพิ่มเติม เพื่อ 3. นักเรียนฟังครูอธิบาย
- สื่อ PPT และ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน โดย เนื้อหาเรื่อง การระบุความรู้ ใบความรู้ที่ 3
อธิบายเนื้อหา ดังนี้
และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ร่วม
- การระบุความรูห้ รือการสรุป สนทนา แสดงความคิดเห็น
ความรู้ เป็นการอธิบายเนือ้ หา ร่วมกันและจดบันทึกเนื้อหา
ของเรือ่ งในส่วนที่เป็นความรู้ จาก PPT พร้อมกัน
แก่ผู้อ่าน และยกตัวอย่าง
สมุดบันทึก
ข้อความส่วนที่เป็นความรู้

- การบอกข้อคิดจากเรือ่ ง เป็น
การอ่านเรื่องทั้งหมดแล้วสรุป
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่านว่าให้
ข้อคิดในการดาเนินชีวิต
อย่างไรบ้าง โดยข้อคิดอาจสรุป
เป็นข้อหรือประโยคสั้น ๆ หรือ
คาคมก็ได้
15 4. ครูชี้แจงการทากิจกรรม
4. นักเรียนทากิจกรรมในใบ
นาที และกาหนดให้นักเรียนทาใบ งานที่ 3 การระบุความรู้และ
งานที่ 3 การระบุความรู้และ ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT

(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง

- ใบงานที่ 3

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ตรวจใบงาน
ที่ 3
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

๑๐๕๗
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ว่า : นักเรียนทําใบงานที่ 3
ทํากิจกรรมพร้อมกัน)
การระบุความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่าน)

5. ครูเฉลยใบงานที่ 3 และ
ตรวจสอบความถูกต้องพร้อม
กัน
5 1. ครูสรุปความรู้เรื่อง การระบุ
นาที ความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่าน โดยฝากแนวทางการสรุป
ความรู้และการค้นหาข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน

5. นักเรียนตรวจใบงานที่ 3
ร่วมกันและสรุปการทํา
กิจกรรม
1. นักเรียนทั้งห้องช่วยกัน
สรุปความรู้เป็นแผนภาพ
ความคิด และร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาที่สรุป
2. นําข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันและไม่
กระทําตนให้เป็นที่เดือดร้อน
ต่อผู้อื่น

สื่อการเรียนรู้

- สื่อ PPT

การประเมิน
การเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
3. สื่อ PPT เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
4. คาถาม
5. แถบประโยค “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ทนี่ ั่น”
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการระบุความรู้และ
ข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ระบุความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องที่อ่าน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- นาข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- พิจารณาจากการ
ตอบคาถามของ
นักเรียน

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ 3

- แบบประเมินการระบุความรู้
และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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เกณฑ์ประเมิน : การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ ไม่
ประเด็นและถูกต้อง ประเด็นและถูกต้อง ประเด็นและถูกต้อง ตรงประเด็นและ
ตามเนื้อเรื่อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นเพียงบางส่วน ไม่ถกู ต้องตามเนือ้
เรื่อง
๒. การอธิบาย
เขียนอธิบายข้อคิด เขียนอธิบายข้อคิด เขียนอธิบายข้อคิด เขียนอธิบาย
ข้อคิด
ตรงประเด็นถูกต้อง ตรงประเด็นและ
บางประเด็นและ ข้อคิด
ทั้งหมดตามเนื้อ
ถูกต้องเป็นส่วน
ถูกต้องบางส่วน
ได้น้อยมากและ
เรื่อง
ใหญ่
ไม่ค่อยตรง
ประเด็น
๓. การนาข้อคิด นาข้อคิดไปใช้ใน
นาข้อคิดไปใช้ใน
นาข้อคิดไปใช้ใน
นาข้อคิดไปใช้ใน
ไปใช้ใชีวิตประจา ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้ ชีวิตประจาวันได้ ชีวิตประจาวันได้
วัน
ถูกต้องเหมาะสม อย่างเหมาะสม
บางส่วน
น้อยมาก
ประเด็น
การประเมิน
๑. การสรุป
ความรู้

๔. การอธิบาย
คุณค่า

อธิบายคุณค่า
อธิบายคุณค่า
ได้ตรงประเด็น
ได้ตรงประเด็น
และถูกต้องทั้งหมด เป็นส่วนใหญ่

อธิบายคุณค่า
ได้ตรงประเด็น
เป็นเพียงบางส่วน

อธิบายคุณค่า
ได้น้อยมากและ
ไม่ตรงประเด็น

๕. การคิด
วิเคราะห์

คิดวิเคราะห์ได้
คิดวิเคราะห์ได้
อย่างสร้างสรรค์ใน อย่างสร้างสรรค์ได้
ด้านบวกได้ทั้งหมด เป็นส่วนใหญ่

คิดวิเคราะห์ได้
อย่างสร้างสรรค์ได้
เพียงบางส่วน

คิดวิเคราะห์ได้
อย่างสร้างสรรค์
น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

1060

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 3 เรือ่ ง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
คือ การหาข้อคิดหรือคติสอนใจจากเรื่องที่อ่านว่าเรื่องนั้น ๆ ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างแก่
ผู้อ่านแล้วจึงนาข้อคิดนั้นมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจาวัน การหาข้อคิดจากการอ่านหนังสือต่าง ๆ เช่น นิทาน
โดยอ่านจนจบเรื่องแล้วจับใจความสาคัญหรือประเด็นสาคัญที่ผู้เขียนต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่าน
วิธีการอ่านสรุปความรู้
๑. อ่านรอบแรกดูชื่อเรื่องก่ อน แล้วอ่านโดยมี คาถามในใจว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
ผลเป็นอย่างไร ข้อความใดสาคัญให้ขีดเส้นใต้ไว้
๒. อ่านอีกครั้งดูรายละเอียดของเนื้อหา
๓. สามารถอ่านเพิ่มได้จนกว่าจะเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
๔. ให้สรุปใจความสาคัญเพียงใจความเดียวของแต่ละย่อหน้าไว้
๔. นาใจความสาคัญที่รวบรวมไว้มาเขียนเรียบเรียงใหม่อย่างละเอียดและสละสลวยโดยใช้สานวนของ
ตนเอง
๕. ทบทวนการสรุปความอีกครั้งเพื่อพิจารณาหาส่วนที่ต้องแก้ไขหรือต้องการเพิ่มเติม
หลักการสรุปความรู้จากเรื่องที่อ่าน
๑. อ่านเนื้อเรื่องที่จะสรุปความโดยให้ความสาคัญกับชื่อเรื่อง ควรใช้เทคนิคการตั้งคาถาม เช่น ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ผลเป็นอย่างไร หลังจากที่อ่านจบแล้ว
๒. หาใจความสาคัญของแต่ละย่อหน้า
๓. นาใจความสาคัญที่ได้มาเรียบเรียงให้ต่อเนื่องกัน โดยควรรักษาเนื้อความเดิมของแต่ละย่อหน้าไว้
แต่อาศัยการใช้คาเชื่อมเพื่อความสละสลวย และต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
๔. อ่านทบทวนและแก้ไขหากพบว่าเนื้อความยังไม่มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน หากพบใจความซ้าซ้อน
ควรตัดออก
๕. การสรุปความสามารถนาเสนอได้ทั้งในรูปแบบของการเขียนและการพูด
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ตัวอย่างการสรุปความ
เรื่อง ลดอ้วน (ได้) โดยไม่พึ่งยา ยุคปัจจุบัน
มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยาลดความอ้วน ที่โฆษณาเกินจริง ว่ากินแล้วทาให้หุ่นดี น้าหนักลดซึ่งทา
ให้ประชาชนบางคนหลงเชื่อแบบผิด ๆ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้ว การลดน้าหนัก
เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนที่ดีที่สดุ ควรเน้นวิธีการทางธรรมชาติซึ่งเป็น วิธีที่เหมาะสมกับทุกคน คือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการกินด้วยการควบคุมปริมาณและชนิดของอาหาร ควบคู่กับการออกกาลังกาย
(ที่มา : นิตยสารกุลสตรีฉบับที่ ๑๑๑๘ ปีที่ ๔๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ หน้า ๑๔ )
วิธีสรุปความ
ใคร : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ทาอะไร : ยาลดความอ้วน
เมื่อไร : ยุคปัจจุบัน
อย่างไร : โฆษณาเกินจริง
ผลเป็นอย่างไร : ประชาชนบางคนหลงเชื่อแบบผิด ๆ
สรุป ความได้ ดังนี้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ อ าหารเสริม ยาลดความอ้ วน ในยุค ปัจ จุ บั นโฆษณาเกิ น จริง ท าให้
ประชาชนบางคน หลงเชื่อแบบผิด ๆ
ตัวอย่าง การวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์
เรื่อง ราชาธิราช ตอนกาเนิดมะกะโท มีความโดดเด่นในด้านวรรณศิลป์ ดังนี้
1. การใช้คามาบรรยายเล่าเรื่องทาให้เห็นจินตภาพ ดังที่ว่า
“เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขานั้นมิใช่ฤดูฝน ก็บังเกิดเป็นพายุใหญ่แล้วฝนตกฟ้าร้อง อสนีผ่าลงมาถูกคาน”
ซึ่งข้อความดังกล่าวทาให้ผู้อ่านได้จินตนาการถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และทาให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีขึ้น
2. การแทรกคาศัพท์น่ารู้ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้เข้าไปในเนื้อเรื่อง เช่นคาว่า “บูรพาทิศ, อรุณ,
วิมาน, ปราสาทราชมนเทียร, มหัศจรรย์, นิมิต, สักการบูชา, อสนี” เป็นต้น
3. การใช้ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนาในการเล่าเรื่อง ทาให้เนื้อเรื่องสนุกสนานและน่า
ติดตาม ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน และเข้าใจเรื่องได้ดี
4. การใช้คาภาษาของชนชาติมอญมาเล่าเรื่องและใช้เป็นชื่อของตัวละคร เช่น
ชื่อตัวละครได้แก่ มะกะโท มะปะนาย มักกะตา
ชื่อสถานที่ได้แก่ ภูเขาปะเตวะ เมืองเมาะตะมะ ตาบลบ้านมะเตวะ
2. คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ
เรื่อง ราชาธิราช ตอนกาเนิดมะกะโท ให้คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ ดังนี้
1. ได้รู้ประวัติศาสตร์ของชนชาติมอญ มีศูนย์กลางอานาจการปกครองอยู่ที่เมืองเมาะตะมะในสมัย
นั้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

2. ได้รู้เกี่ยวกับการเลือกเมล็ดพันธุ์ผักกาดและการเพาะปลูกผักกาดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่งอกงาม
3. ได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่าน ดาเนินเรื่องได้น่าสนใจ และให้ข้อคิดในการดาเนินชีวิตจริงได้
3. คุณค่าด้านสังคม
เรื่อง ราชาธิราช ตอนกาเนิดมะกะโท ให้คุณค่าด้านสังคม ดังนี้
1. สะท้อนสภาพสังคมและวิถีชีวิตของชนชาติมอญ และยังทราบถึงวัฒนธรรมของชาวมอญ
2. ท าให้ม องเห็นระบบศัก ดินา ชนชั้นในสมั ยนั้ นว่ามี ความแตกต่างกั นอย่างไรบ้าง เช่น ชนชั้ น
ปกครองมักมีความสะดวกสบาย มีอานาจ มีเงินทอง ส่วนชนชั้นถูกปกครอง (หรือชาวบ้าน) จะลาบากยากจน
4. การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจมุ่งมั่นในการทางาน ซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณ มี
ความอุตสาหะในการทางาน แก้ปัญหาด้วยสติปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ใบงานที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้ แล้วสรุปความรู้และข้อคิดให้ถูกต้อง
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านบทความที่กาหนด
“นอนไม่หลับ นอนน้อย ปัญหาของคนทางานกะกลางคืน”
คนที่ทางานตอนกลางคืนพยายามที่จะนอนในตอนกลางวัน และช่วงเวลาการนอนหลับจะสั้นกว่า
และหลับไม่สนิท กลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเตรียมพร้อมที่จะพัก ความกระตือรือร้นและประสิทธิภาพ
การทางานลดลง ดัง นั้นคนท างานกะกลางคืน จึงเป็นคนที่ ฝืนท างานตอนที่ ง่วงนอน และฝืนนอนตอนที่
ร่างกายตื่นตัว
คนที่มีปัญหาการนอนหลับจากผลกระทบของการทางานกลางคืน ทาให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ถึงแม้
จะเกิดขึ้นไม่กี่วัน ก็ยังส่งผลเสียต่ออารมณ์และระบบการเรียนรู้ได้ ส่วนคนที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลานาน ๆ
ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
การทางานกะกลางคืนมี ผลต่อโรคหัวใจ ภาวะอ้วน ความเครียด คนที่ทางานดึก หรือต้องทางาน
กลางคืน เป็นเวลานานถึง 10 ปี จะส่งผลทาให้ความสามารถในการเรียนรู้และจดจาลดน้อยลง เมื่อเทียบกับ
กลุ่มคนที่ทางานตอนกลางวัน

สรุปความรู้จากเรื่องได้ว่า
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ให้นักเรียนสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

สรุปความรู้จากเรื่องได้ว่า
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ชื่อ.........................................................นามสกุล.....................................................ชั้น............เลขที.่ ........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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แนวคาตอบใบงานที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทความต่อไปนี้ แล้วสรุปความรู้และข้อคิดให้ถูกต้อง
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านบทความที่กาหนด
“นอนไม่หลับ นอนน้อย ปัญหาของคนทางานกะกลางคืน”
คนที่ทางานตอนกลางคืนพยายามที่จะนอนในตอนกลางวัน และช่วงเวลาการนอนหลับจะสั้นกว่า
และหลับไม่สนิท กลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเตรียมพร้อมที่จะพัก ความกระตือรือร้นและประสิทธิภาพ
การทางานลดลง ดัง นั้นคนท างานกะกลางคืน จึงเป็นคนที่ ฝืนท างานตอนที่ ง่วงนอน และฝืนนอนตอนที่
ร่างกายตื่นตัว
คนที่มีปัญหาการนอนหลับจากผลกระทบของการทางานกลางคืน ทาให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ถึงแม้
จะเกิดขึ้นไม่กี่วัน ก็ยังส่งผลเสียต่ออารมณ์และระบบการเรียนรู้ได้ ส่วนคนที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลานาน ๆ
ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
การทางานกะกลางคืนมี ผลต่อโรคหัวใจ ภาวะอ้วน ความเครียด คนที่ทางานดึก หรือต้องทางาน
กลางคืน เป็นเวลานานถึง 10 ปี จะส่งผลทาให้ความสามารถในการเรียนรู้และจดจาลดน้อยลง เมื่อเทียบกับ
กลุ่มคนที่ทางานตอนกลางวัน

สรุปความรู้จากเรื่องได้ว่า

1. การอดนอนมีผลเสียต่อสุขภาพ อารมณ์ การเรียนรู้ และเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
.................................................................................................................................................................
2. การทางานกะกลางคืนมีผลต่อการเป็นโรคหัวใจ ภาวะอ้วน ความเครียด การเรียนรู้ และการจดจา
..................................................................................................................................................................
ลดน้อยลง
................................................................................................................................................................

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
1. การนอนไม่หลับ นอนน้อย เป็นปัญหาของคนทางานกะกลางคืน
....................................................................................................................................................................
2. การนอนพักผ่อน ทาให้สุขภาพดี
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ให้นักเรียนสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

สรุปความรู้จากเรื่องได้ว่า
1. การประกอบอาชีพ ค้ าขาย เช่น การใช้ปั ญ ญาในการเจรจาค้าขายกั บ ผู้ อื่น การมี
ความมุ่งมั่นในการทางาน เพื่อให้บรรลุความสาเร็จ
2. การแต่ง เครื่อ งสัก การบูชาก่ อนการฟัง คาท านาย หรือทั่ วไปเรียกว่า “การดูดวง”
3. ได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของชนชาติม อญ มี ศูนย์ก ลางอานาจการปกครองอยู่ในเมื อง
เมาะตะมะในสมัยนั้น และยังทราบถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง
4. ได้รู้เกี่ยวกับการเลือกเมล็ดพันธุ์ผักกาดและการเพาะปลูกผักกาดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่
งอกงาม

ข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
1. การมีความมุ่งมั่นพยายามในทาสิ่งใด ย่อมทาให้ประสบความสาเร็จ
2. ผู้มีปัญญาคิดไตร่ตรองเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ย่อมทาให้ผู้คนสรรเสริญ
3. การเชื่อมั่นในตนเอง มีความทะเยอทะยานในการไขว่คว้าความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิต
เป็นสิ่งที่ควรกระทา แต่ต้องกระทาด้วยความซื่อสัตย์และความอุตสาหะ
4. ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณจะทาให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า
5. ความกล้าหาญและรอบคอบในการท าสิ่งต่าง ๆ ย่อมนามาซึ่งความชนะต่ออุปสรรค
6. การมองการณ์ไกล จะทาให้เรามีแนวทางและทิศทางในการดาเนินชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๖๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ป.๕/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอธิบายคุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท เป็นวรรณคดีร้อยแก้วที่มีสานวนโวหาร
ไพเราะ สอดแทรกข้อ คิดและคติส อนใจ เนื้อเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบ และ
ความขยันขันแข็งของมะกะโท การอ่านอย่างพินิจพิจารณา ทาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริง และสามารถนาไปเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนอธิบายคุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท ได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
นาข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๔. สาระการเรียนรู้
- การระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการคิด
5.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๐๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูนารูปภาพมะกะโทและ 1. นักเรียนร่วมกันดูรปู ภาพ
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที ข้อความมาให้นักเรียนดูและ และอ่านข้อความที่ตัดตอนมา
- การอธิบายคุณค่า
อ่าน แล้วให้นักเรียนแสดง
จากเรื่อง ราชาธิราช ตอน
ของเรือ่ งทีอ่ ่าน
ความคิดเห็นว่า รูปภาพและ กาเนิดมะกะโท
ข้อความนีม้ ลี ักษณะอย่างไร
ตัวอย่างข้อความ
ตัวอย่างข้อความ
“มะกะโทครั้นได้ฟงั คา
“มะกะโทครั้นได้ฟงั คา
ทานาย ก็มีความยินดี จึงอาลา
ทานาย ก็มีความยินดี จึงอาลา บุรุษผู้นั้น”
บุรุษผู้นั้น”
2. ครูตั้งคาถามกระตุ้น
ความคิดของนักเรียน โดยใช้
คาถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนดูและอ่าน
ข้อความข้างต้น สังเกตเห็น
อะไรจากข้อความที่อ่าน

สื่อการเรียนรู้
- ข้อความสั้น ๆ
ที่ตัดตอนจาก
เรื่อง ราชาธิราช
ตอน กาเนิด
มะกะโท
- ภาพมะกะโท

2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถาม
อยูใ่ นสื่อ PPT
ดังนี้
นักเรียน : ข้อความข้างต้นมี
คุณค่าเกี่ยวกับวัฒนธรรม
การไปลามาไหว้ ดูจาก
พฤติกรรมของมะกะโทที่อาลา
บุรุษผู้นั้น

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๗๑

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3. ครูแจ้งจุดประสงค์ จากนั้น 3. นักเรียนทราบจุดประสงค์
พูดแสดงความคิดเห็นสรุปท้าย ในการเรียนและเข้าสูเ่ นื้อหาใน
และเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาใน บทเรียน
บทเรียน
25 1. ครูให้นักเรียนอ่านใบ
1. นักเรียนอ่านใบความรู้ที่ 4
นาที ความรู้ที่ 4 การอธิบายคุณค่า แล้วช่วยกันอภิปรายความรู้
และเรื่องที่อ่าน แล้วช่วยกัน เกี่ยวกับเรื่อง การอธิบาย
อภิปรายความรู้ภายในกลุม่
คุณค่าของเรื่องที่อ่าน
เกี่ยวกับการอธิบายคุณค่าของ
เรื่องที่อ่าน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ PPT เรื่อง
การอธิบาย
คุณค่าของเรื่องที่
อ่าน

2. ครูตั้งคาถามว่า
2. นักเรียนตัง้ คาถาม ดังนี้
ครู : นักเรียนศึกษาใบความรู้ นักเรียน : ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แล้วได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้าง หลักการอธิบายคุณค่าของ
เรื่องที่อ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการ
อธิบายคุณค่าของเรื่อง
ที่อ่านได้

3. ครูให้นักเรียนนาเสนอ
เกี่ยวกับหลักการอธิบายคุณค่า
ของเรือ่ งทีอ่ ่านโดยสรุปใน
กระดาษฟลิปชาร์ทที่ครูแจก
ให้นักเรียน

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน - กระดาษเทา
สรุปหลักการอธิบายคุณค่าของ ขาว/ปากกาสี
เรื่องที่อ่านลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ทที่ครูแจกให้

1. ประเมิน
การสรุปหลักการ

๑๐๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

3.

2. เขียนอธิบายคุณค่า
ของเรือ่ ง ราชาธิราช
ตอน กาเนิดมะกะโท
ได้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูพูดสรุปขยายความ
4. นักเรียนฟังครูอธิบาย
เกี่ยวกับการอธิบายคุณค่าของ เพิ่มเติมและสร้างความเข้าใจ
เรื่องที่อ่าน
ตรงกัน

5. ครูอธิบายความหมายและ
ลักษณะคุณค่าของเรือ่ งทีอ่ ่าน
โดยใช้สื่อ PPT เรื่อง
การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่
อ่าน ประกอบการอธิบาย
ดังนี้
- คุณค่าด้านเนื้อหา
- คุณค่าด้านวรรณศิลป์
- คุณค่าด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
15 ๖. ครูชี้แจงการทากิจกรรม
นาที และกาหนดให้นักเรียนทาใบ
งานที่ 4 เรื่อง การอธิบาย
คุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช
ตอน กาเนิดมะกะโท
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 4

สื่อการเรียนรู้

5. นักเรียนฟังครูอธิบายและ
จดบันทึกสาระสาคัญ/ประเด็น
สาคัญของเนื้อหาในสื่อ PPT
เรื่อง การอธิบายคุณค่าของ
เรื่องที่อ่าน ประกอบการอธิบาย
- คุณค่าด้านเนื้อหา
- คุณค่าด้านวรรณศิลป์
- คุณค่าด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

- สื่อ PPT เรื่อง
การอธิบาย
คุณค่าของเรื่องที่
อ่าน

6. นักเรียนทากิจกรรมในใบ
งานที่ 4 เรื่อง การอธิบาย
คุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช
ตอน กาเนิดมะกะโท

- ใบงานที่ 4
เรื่อง การอธิบาย
คุณค่าของเรื่อง
ราชาธิราช ตอน
กาเนิดมะกะโท

(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ทากิจกรรมพร้อมกัน)

การประเมิน
การเรียนรู้

2. ตรวจใบงาน
ที่ 4
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

4.

3. นาข้อคิดไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ขั้นสรุป

๑๐๗๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การอธิบายคุณค่าของเรื่อง
ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท)

๗. ครูเฉลยใบงาน ให้นักเรียน
ตรวจสอบความถูกต้องของใบ
งานที่ 4 พร้อมกัน
5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป
นาที ความรู้ ดังนี้
ครู : การอธิบายคุณค่าของ
เรื่องที่อ่านมีประโยชน์อย่างไร

7. นักเรียนตรวจใบงานที่ 4
ร่วมกันและสรุปการทา
กิจกรรม
1. นักเรียนทั้งห้องช่วยกันตอบ
คาถามเพื่อสรุปความรู้ ดังนี้
นักเรียน : ทาให้เห็นคุณค่าที่
แท้จริงของเรื่องที่อ่าน และ
สามารถนาไปเป็นแนวทางใน
2. จากนั้นครูสรุปความรู้ในสือ่ การดาเนินชีวิตประจาวันได้
PPT เรื่อง การอธิบายคุณค่า อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ของเรือ่ งทีอ่ ่าน

สื่อการเรียนรู้

- สื่อ PPT เรื่อง
การอธิบาย
คุณค่าของเรื่องที่
อ่าน

การประเมิน
การเรียนรู้
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
3. สื่อ PPT เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
4. คาถาม
5. ข้อความสั้น ๆ ที่ตัดตอนจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
6. กระดาษเทาขาว/ปากกาสี
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการอธิบายคุณค่า
ของเรือ่ งทีอ่ ่าน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนอธิบายคุณค่าของเรื่อง
ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- นาข้อคิดไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ประเมินการเขียน
อธิบายคุณค่าของเรื่อง
ราชาธิราช ตอน กาเนิด
มะกะโท

- แบบประเมินการเขียน ร้อยละ ๖๐
อธิบายคุณค่าของเรื่อง ขึน้ ไป
ราชาธิราช ตอน กาเนิด
มะกะโท

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ของนักเรียน
ขึน้ ไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

ประเด็น
การประเมิน
๑. การสรุป
ความรู้
๒. การอธิบาย
ข้อคิด
๓. การนาข้อคิด
ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๔. การอธิบาย
คุณค่า
๕. การคิด
วิเคราะห์

1075

เกณฑ์ประเมิน : การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑ (ปรับปรุง)
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ตรง
สรุปความรู้ ไม่
ประเด็นและถูกต้อง ประเด็นและถูกต้อง ประเด็นและถูกต้อง ตรงประเด็นและ
ตามเนื้อเรื่อง
เป็นส่วนใหญ่
เป็นเพียงบางส่วน ไม่ถกู ต้องตามเนือ้
เรื่อง
เขียนอธิบายข้อคิด เขียนอธิบายข้อคิด เขียนอธิบายข้อคิด เขียนอธิบาย
ตรงประเด็นถูกต้อง ตรงประเด็นและ
บางประเด็นและ
ข้อคิดได้น้อยมาก
ทั้งหมดตามเนื้อ
ถูกต้องเป็นส่วน
ถูกต้องบางส่วน
และไม่ค่อยตรง
เรื่อง
ใหญ่
ประเด็น
นาข้อคิดไปใช้ใน
นาข้อคิดไปใช้ใน
นาข้อคิดไปใช้ใน
นาข้อคิดไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้ ชีวิตประจาวันได้
ถูกต้องเหมาะสม อย่างเหมาะสม
บางส่วน
น้อยมาก
อธิบายคุณค่า
อธิบายคุณค่า
อธิบายคุณค่า
อธิบายคุณค่า
ได้ตรงประเด็น
ได้ตรงประเด็น
ได้ตรงประเด็น
ได้น้อยมากและ
และถูกต้องทั้งหมด เป็นส่วนใหญ่
เป็นเพียงบางส่วน ไม่ตรงประเด็น
คิดวิเคราะห์ได้
คิดวิเคราะห์ได้
คิดวิเคราะห์ได้
คิดวิเคราะห์ได้
อย่างสร้างสรรค์ใน อย่างสร้างสรรค์ได้ อย่างสร้างสรรค์ได้ อย่างสร้างสรรค์
ด้านบวกได้ทั้งหมด เป็นส่วนใหญ่
เพียงบางส่วน
น้อยมาก

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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แบบประเมินการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน
คิดเป็นร้อยละ....................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน
คิดเป็นร้อยละ....................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 4 เรือ่ ง การอธิบายคุณค่าของเรือ่ งทีอ่ ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การวิเคราะห์และเขียนอธิบายคุณค่าจากเรื่องที่อ่าน
การวิเคราะห์ หมายถึง การพิ จารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมิ นค่า ซึ่งจะเกิ ดประโยชน์ต่อ
ผู้วิเคราะห์ในการนาไปแสดงความคิดเห็น อภิปรายข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นทราบ ด้วยว่าใครเป็นผู้แต่ง เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง ผู้วิเคราะห์ มีความเห็นอย่างไร เรื่องที่อ่านมีคุณค่าด้านใดบ้าง
และแต่ละด้าน สามารถนาไปประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันอย่างไรบ้าง
แนวทางในการวิเคราะห์วรรณกรรม
การวิเคราะห์วรรณกรรมมีห ลัก เกณฑ์ ก ารปฏิบัติอย่างกว้าง ทั้ งนี้เพื่อให้ครอบคลุม งานเขียนทุ ก
ประเภทแต่ละประเภท ผู้วิเคราะห์ต้องนาแนวการวิเคราะห์ไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับงานเขียนแต่ละชิ้นงาน
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งประพนธ์ เรืองณรงค์ และคณะ (๒๕๔๕ : ๑๒๘) ได้ให้หลักเกณฑ์กว้าง ๆ ใน
การวิเคราะห์วรรณกรรม ดังนี้
๑. ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้แต่ง เพื่อช่วยให้วิเคราะห์ในส่วนอื่น ๆ
๒. ลักษณะคาประพันธ์
๓. เรื่องย่อ
๔. เนื้อเรื่อง ให้วิเคราะห์เรื่องในหัวข้อต่อไปนี้ตามลาดับ โดยบางหัวข้ออาจจะมี หรือไม่มีก็ได้ตาม
ความจาเป็น เช่น โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแต่ง ลักษณะการเดินเรื่อง การใช้ถ้อยคา สานวนในเรื่อง
ท่วงทานองการแต่ง วิธีคิดสร้างสรรค์ ทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียน เป็นต้น
๕. แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผู้เขียนที่ฝากไว้ในเรื่อง ซึ่งต้องวิเคราะห์ออกมาก
คุณค่าของวรรณกรรม โดยปกติจะวิเคราะห์ตามหัวข้อต่อไปนี้
๑) คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ ซึ่งอาจทาให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ ความรู้สึก
และจินตนาการตามรส ความหมายของถ้อยคาและภาษาที่ผู้แต่งเลือกใช้เพื่อให้มีความหมายกระทบใจผู้อ่าน
แนวการวิเคราะห์คุณค่า
๒) คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิดและกลวิธีนาเสนอ
๓) คุณค่าด้านสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมจะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและวรรณคดีที่ ดี
สามารถจรรโลงสังคมได้อีกด้วย
๔) การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ผู้อ่านสามารถนาแนวคิดและประสบการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
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ใบงานที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนอธิบายคุณค่าที่ได้จากการอ่านเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท ให้ถูกต้อง

๑) คุณค่าด้านวรรณศิลป์
ด้านการแต่ง.........................................................................................................................................
ด้านการใช้ภาษา..................................................................................................................................
ด้านการใช้คา.......................................................................................................................................
๒) คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ
ด้านข้อคิด............................................................................................................................................
ด้านการลาดับเรื่อง.............................................................................................................................
ด้านการสรุปเรื่อง.................................................................................................................................
๓) คุณค่าด้านสังคม
ให้ข้อคิดอะไรแก่สังคม........................................................................................................................
ด้านการสะท้อนภาพสังคม..................................................................................................................
มีการสอดแทรกวัฒนธรรมอย่างไร......................................................................................................
๔) การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

ชื่อ....................................................นามสกุล..................................................ชั้น...............เลขที.่ ............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนอธิบายคุณค่าที่ได้จากการอ่านเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท ให้ถูกต้อง

๒) คุณค่าด้านวรรณศิลป์

การตรวจขึ้นอยูก่ ับดุลพินิจของครูผู้สอน

ด้านการแต่ง.........................................................................................................................................
ด้านการใช้ภาษา..................................................................................................................................
ด้านการใช้คา.......................................................................................................................................
๒) คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ
ด้านข้อคิด............................................................................................................................................
ด้านการลาดับเรื่อง.............................................................................................................................
ด้านการสรุปเรื่อง.................................................................................................................................
๓) คุณค่าด้านสังคม
ให้ข้อคิดอะไรแก่สังคม........................................................................................................................
ด้านการสะท้อนภาพสังคม..................................................................................................................
มีการสอดแทรกวัฒนธรรมอย่างไร......................................................................................................
๔) การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๘๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน เป็นการเขียนเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ความรู้ และความ
เข้าใจ ภาษาที่ใช้ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ความหมายกระชับ เขียนถูกต้องตามลาดับขั้นตอน เพื่อให้
สามารถปฏิบัตไิ ด้ถูกต้องหรือนาไปใช้ได้ถูกวิธีและเหมาะสม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอนได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอนได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
๔. สาระการเรียนรู้
- การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๐๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูนารูปภาพอาหาร “ผัด 1. นักเรียนดูรูปภาพ “ผัด
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
นาที กะเพรา” มาให้นกั เรียนดูและ กะเพรา” และสังเกตผัด
- การเขียนคาแนะนา
สังเกต
กะเพรา
และคาอธิบายแสดง
ตัวอย่างรูปภาพผัดกะเพรา ตัวอย่างรูปภาพผัดกะเพรา
ขั้นตอน

2. ครูตั้งคาถามกระตุน้ ความ
สนใจ ดังนี้
ครู : อาหารในรูปภาพชื่อว่า
อะไร
ครู : ใครสามารถอธิบายวิธีการ
ทาอาหารในรูปภาพนี้ได้บ้าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- รูปภาพ
ผัดกะเพรา

2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถามอยู่ในสื่อ - สังเกตการตอบ
ดังนี้
PPT
คาถามของ
นักเรียน : ผัดกะเพรา
นักเรียน
จากนั้นตัวแทนนักเรียนออกมา
พูดอธิบายวิธีการทาผัดกะเพรา
ให้ครูและเพื่อน ๆ ฟัง

3. ครูพูดแสดงความคิดเห็นต่อ 3. นักเรียนทราบจุดประสงค์
จากตัวแทนนักเรียนพูดอธิบายจบ ในการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๘๓

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
2.

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่
4. นักเรียนเข้าสู่เนือ้ หาใน
เนื้อหาในบทเรียน
บทเรียน
25 1. ครูตั้งคาถามเพื่อนาอธิบาย 1. นักเรียนตอบคาถาม
นาที เนื้อหาของการเขียนคาแนะนา เกี่ยวกับการเขียนคาแนะนา
และคาอธิบายแสดงขั้นตอน ดังนี้ และคาอธิบายแสดงขั้นตอน
ครู : นอกจากอธิบายการทา ดังนี้
ผัดกะเพรานักเรียนคิดว่าเรา นักเรียน : เราสามารถอธิบาย
สามารถอธิบายวิธีการทาอะไร วิธีการทาอาหารชนิดอื่น ๆ ได้
ได้อีกบ้าง
อีก เช่น ข้าวผัด น้าพริกกะปิ
ผัดผัก ฯลฯ และอธิบาย
ขั้นตอนการทางาน เช่น การล้าง
รถยนต์ การทาความสะอาดบ้าน
การซักผ้า การซ่อมแซม
เครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ
2. ครูให้นักเรียนอภิปราย
ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
คาแนะนาและคาอธิบายแสดง
ขั้นตอน โดยการศึกษาจากใบ
ความรู้ที่ 5

2. นักเรียนอภิปรายความรู้
เกี่ยวกับการเขียนคาแนะนา
และคาอธิบายแสดงขั้นตอน
โดยการศึกษาจากใบความรู้
ที่ 5

3. ครูตั้งคาถามเพื่อตรวจสอบ 3. นักเรียนระดมความคิด

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- คาถามสื่อ PPT - สังเกตการตอบ
เรื่องการเขียน
คาถามของ
คาแนะนา และ นักเรียน
คาอธิบายแสดง
ขั้นตอน

- ใบความรู้ที่ 5
การเขียน
คาแนะนา และ
คาอธิบายแสดง
ขั้นตอน

๑๐๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการเขียน
คาแนะนาและ
คาอธิบายแสดง
ขั้นตอนได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้ และช่วยกันตอบคาถาม ดังนี้
ครู : การเขียนคาแนะนาและ นักเรียน : ตอบจากการระดม
คาอธิบายแสดงขั้นตอนคือ
ความคิดและจากการศึกษา
อะไร
ใบความรู้
ครู : ถ้านักเรียนจะเขียน
นักเรียน : เขียนอธิบาย
อธิบายขั้นตอนของเรื่องใด
ขั้นตอนให้ถูกต้อง ชัดเจน
เรื่องหนึง่ จะมีหลักการเขียน เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถปฏิบัติ
อย่างไร
ตามได้ถูกต้อง
4. ครูฟังนักเรียนพูดอธิบาย
สรุปเกี่ยวกับหลักการเขียน
คาแนะนาและคาอธิบายแสดง
ขั้นตอน แล้วแสดงความ
คิดเห็นจากสิง่ ที่นักเรียนสรุป

4. นักเรียนพูดสรุปหลักการ
หลักการเขียนคาแนะนาและ
คาอธิบายแสดงขั้นตอน
จากนั้นฟังครูพูดสรุปอีกครัง้

5. ครูอธิบายเนื้อหาเพือ่ สรุป
เกี่ยวกับการเขียนคาแนะนา
และคาอธิบายแสดงขั้นตอน
ดังนี้
- ความหมายของการอธิบาย
- หลักการเขียนอธิบาย
แสดงขั้นตอน

5. นักเรียนจดบันทึกสาระ
สาคัญของเนื้อหาในสื่อ PPT
เรื่อง การเขียนคาแนะนาและ
คาอธิบายแสดงขั้นตอน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ PPT เรื่อง
การเขียน
คาแนะนา
และคา อธิบาย
แสดงขั้นตอน

1. ประเมิน
การสรุปหลักการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท

๑๐๘๕

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

2. เขียนคําแนะนํา
และคําอธิบายแสดง
ขั้นตอนได้
3. นําข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจําวันได้

ขั้นปฏิบตั ิ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- ลักษณะการอธิบายที่ดี
6. ครูยกตัวอย่างการเขียน
6. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์
อธิบายแสดงขั้นตอนเรื่อง
ขั้นตอนการทําน้ําพริกกะปิ
การทําน้ําพริกกะปิ
ดังนี้
1. เตรียมครก สาก พริก
น้ําพริกทําไม่ยาก
กระเทียม มะนาว น้ําปลา
ครกและสากหามาเตรียม มะเขือพวง ให้พร้อม
กะปิพริกกระเทียม
2. ตําพริกกับกระเทียมให้
มะเขือพวงเขียวสดใส
ละเอียดแล้วใส่น้ํามะนาว
อีกทั้งน้ําตาลปี๊บ
น้ําตาลปี๊บ และน้ําปลา
มะนาวบีบคั้นน้ําไว้
3. จากนั้นปรุงรสตามใจ
น้ําปลาหยดลงไป
ชอบ
จิ้มผักสดรสโอชา
4. โรยหน้าด้วยมะเขือพวง
ให้สวยงาม
15 7. ครูพูดชี้แจงการปฏิบัติ
7. นักเรียนทํากิจกรรมในใบ
นาที กิจกรรมในใบงานที่ 5
งานที่ 5 การเขียนคําแนะนํา
การเขียนคําแนะนําและ
และคําอธิบายแสดงขั้นตอน
คําอธิบายแสดงขั้นตอน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT
ว่า : นักเรียนทําใบงานที่ 5
การเขียนคําแนะนําและ

(นักเรียนทั้งต้นทาง/ปลายทาง
ทํากิจกรรมพร้อมกัน)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- คําประพันธ์
เรื่อง การทํา
น้ําพริก

- ใบงานที่ 5
การเขียน
คําแนะนํา และ
คํา อธิบายแสดง
ขั้นตอน

2. ตรวจใบงาน
ที่ 5
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

๑๐๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
คาอธิบายแสดงขั้นตอน)
8. ครูเฉลยใบงาน ให้นักเรียน 8. นักเรียนตรวจใบงานที่ 5
ตรวจสอบความถูกต้องของใบ ร่วมกันและสรุปการทา
งานที่ 5 พร้อมกัน
กิจกรรม

4.

ขั้นสรุป

5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป
นาที ความรู้ ดังนี้
ครู : การเขียนคาแนะนาและ
คาอธิบายแสดงขั้นตอนมี
ประโยชน์อย่างไร

1. นักเรียนทั้งห้องช่วยกัน
ตอบคาถามเพื่อสรุปความรู้
ดังนี้
นักเรียน : ช่วยให้เรามีข้อมูล
เกี่ยวกับการทางานเรื่องใด
เรื่องหนึง่ ซึ่งภายหลังสามารถ
นามาดูและศึกษาได้อีกครัง้

สื่อการเรียนรู้

- สื่อ PPT เรื่อง
การเขียน
คาแนะนา
และคาอธิบาย
แสดงขั้นตอน
- คาถาม

2. จากนั้นครูสรุปความรู้ในสือ่ 2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ - สื่อ PPT เรื่อง
การเขียน
PPT เรื่อง การเขียนคาแนะนา กับครูอกี ครั้งเพื่อเน้นย้าให้
คาแนะนา
และคาอธิบายแสดงขั้นตอน เข้าใจอีกครัง้
และคาอธิบาย
แสดงขั้นตอน

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
3. สื่อ PPT เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขัน้ ตอน
4. คาถาม
5. สมุดบันทึก
6. คาประพันธ์เรื่อง การทาน้าพริก
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 5 เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขัน้ ตอน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการเขียนคาแนะนา
และคาอธิบายแสดงขั้นตอน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนคาแนะนาและ
คาอธิบาย
แสดงขั้นตอน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการเขียน
คาแนะนาและคาอธิบายแสดง
ขั้นตอน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ 5

- แบบประเมินการ
ร้อยละ ๖๐
เขียนคาแนะนาและ
ขึน้ ไป
คาอธิบายแสดงขั้นตอน

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน

ประเด็น
การประเมิน
1. การเขียน
แนะนา

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
เขียนแนะนาได้
เขียนแนะนาได้
เขียนแนะนาได้
เข้าใจและไม่สับสน เข้าใจและไม่สับสน เข้าใจและมีสบั สน
ถูกต้องทั้งหมด
บ้างเล็กน้อย

2. การเขียน
อธิบาย

เขียนอธิบายได้
ชัดเจน เข้าใจง่าย
ไม่ซับซ้อนวกวนไป
มา
ลาดับขั้นตอนได้
ถูกต้องตามวิธีการ
ทั้งหมด

3. การลาดับ
ขั้นตอน

4. การเรียบเรียง นาเสนอข้อมูล
ถูกต้องทุกประเด็น
ลาดับต่อเนื่อง
เข้าใจง่าย วิธีนา
เสนอน่าสนใจ
5. ความถูกต้อง ข้อมูลเนือ้ หา
ของข้อมูลที่เขียน ถูกต้องสอดคล้อง
กับเรื่องที่เขียน
ทั้งหมด

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

๑ (ปรับปรุง)
เขียนแนะนาไม่
ค่อยเข้าใจและมี
สับสนเป็นส่วนใหญ่

เขียนอธิบายได้
ชัดเจน เข้าใจง่าย
เป็นส่วนใหญ่

เขียนอธิบายได้
ชัดเจน เข้าใจง่าย
เป็นบางส่วน

เขียนอธิบายไม่ค่อย
ชัดเจน อ่านแล้ว
เข้าใจยาก

ลาดับขั้นตอนได้
ถูกต้องตามวิธีการ
เป็นส่วนใหญ่

ลาดับขั้นตอนได้
ถูกต้องตามวิธีการ
เป็นบางส่วน

ลาดับขั้นตอนไม่
ค่อยถูกต้องตาม
วิธีการ

นาเสนอข้อมูล
ถูกต้อง ร้อยละ ๘๐
ลาดับต่อเนื่อง
เข้าใจง่าย

นาเสนอข้อมูล
ถูกต้อง ร้อยละ ๖๐
ลาดับวกวน เข้าใจ
ยาก

ข้อมูลเนือ้ หา
ถูกต้องสอดคล้อง
กับเรื่องที่เขียน
ทั้งหมด
ร้อยละ 80-90

ข้อมูลเนือ้ หา
ถูกต้องสอดคล้อง
กับเรื่องที่เขียน
ทั้งหมด
ร้อยละ 60-70

นาเสนอข้อมูล
ถูกต้อง ร้อยละ ๔๐
ไม่มีการลาดับ
ข้อมูลและเข้าใจ
ยาก
ข้อมูลไม่ถูกต้อง
และไม่สอดคล้อง
กับเรื่องที่เขียน
เกือบทั้งหมด

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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แบบประเมินการเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ 5 เรือ่ ง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขัน้ ตอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การเขียนอธิบาย
การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ อย่างละเอียด
และถูกต้อง ด้วยกลวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา
1. ความหมายของคาว่า “อธิบาย”
ค าว่ า “อธิ บ าย” พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 ( 2546 : 1324 ) ได้ ใ ห้
ความหมายไว้ว่า ก. ไขความ, ขยายความ, ชี้แจง
ฉะนั้น จึงพอสรุป ได้ว่าการเขียนอธิบ าย คือ การเขียนไขความ การเขียนขยายความ หรือการเขียน
ชี้แจงนั่นเอง ซึ่งเป็นการเขียนที่มุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งอย่างถูกต้องชัดเจน โดยมุ่งที่จะบอก
ว่า สิ่งนั้น ๆ มีลักษณะมีสภาพหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้เขียนให้รายละเอียด เหตุผล ที่ชัดเจนน่าเชื่อถือ
2. วัตถุประสงค์ของการเขียนอธิบาย
เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องที่อธิบายอย่างละเอียด ชัดเจน ถูกต้อง ตรงตามที่
ผู้เขียนอธิบายต้องการ
3. ความสาคัญของการเขียนอธิบาย
1. ช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้และเข้าใจความหมายของคาได้อย่างถูกต้อง
2. ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ชัดเจน และกว้างขวางมากขึ้น
3. ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระสาคัญอันเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง
4. ช่วยให้ผู้อ่านเกิดองค์ความรู้ใหม่และมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
4. หลักการเขียนอธิบาย
การเขียนอธิบายที่ดีควรมีหลักการเขียน ดังนี้
4.1) ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการเขี ย นให้ ชั ด เจนว่ า ต้ อ งการเขี ย นอธิ บ ายเรื่ อ งอะไร และมี
วัตถุประสงค์ในการเขียนอย่างไร เพื่อจะได้เลือกวิธีเขียนอธิบายได้อย่างเหมาะสม
4.2) เตรียมเนื้อเรื่องหรือข้อมูล โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือหรื อสื่ออื่น ๆ เช่น หนังสือ คู่มือ ตารา
นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
4.3) กาหนดโครงเรื่องที่จะเขียน เพื่อเรียบเรียงความคิดและข้ อมูลให้มีความต่อเนื่องและน่าสนใจ
4.4) เลื อ กวิ ธีก ารอธิ บ ายให้ เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ เรื่ อ ง ในบางครั้ ง อาจจะต้ อ งใช้ วิ ธีอ ธิบ าย
มากกว่า 1 วิธีในการเขียนอธิบายก็ได้
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4.5) ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ รัดกุ ม และตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้อย่าง

5. ลักษณะของการเขียนอธิบาย
การเขียนอธิบายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันนั้นมีหลายลักษณะ มีทั้งเขียนอธิบายในเอกสาร ตารา
ตลอดจนในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในอินเทอร์เ น็ต ซึ่งลักษณะของการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ มีวิธีการเขียน
โดยสรุปดังนี้
5.1 การเขียนอธิบายโดยการนิยาม
การเขียนอธิบายโดยการนิยาม หรือให้คาจากัดความเป็นการอธิบายความหมายของคา สานวน
ต่าง ๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง เช่น
ตัวอย่าง การอธิบายความหมายคาในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ชีปะขาว (น.) ชื่อแมลงที่เป็นผีเสื้อของหนอนกอข้าว
ถึก (ว.)
เปลี่ยว, หนุ่ม (ใช้แก่ควายตัวผู้) เช่น ควายถึก
5.2 การเขียนอธิบายโดยยกตัวอย่าง
การเขียนอธิบายโดยยกตัวอย่างเป็นการเขียนอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องโบราณ
หรือเรื่องที่คน ในสมัยปัจจุบันอาจจะไม่เคยรู้จัก หรืออาจเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นนามธรรม เข้าใจยาก จึง
เขียนอธิบายโดยยกตัวอย่างด้วยรูปภาพ หรือยกตัวอย่างประโยคเหตุการณ์เพื่ อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและ
เร็วขึ้น
ตัวอย่าง
ผักสดที่คุณแม่บ้านจะเลือกมาทาสลัดนั้น หาได้ไม่ยากเลยทั้งจากตลาดสดใกล้บ้านหรือแม้กระทั่ง
ในซู เ ปอร์ ม าร์เ ก็ ต ก็ มี ผั ก มากมายให้ คุ ณ แม่ บ้ า นได้ เลื อ กสรรตามชอบใจ ไม่ ว่ า จะเป็ น ผั ก ไทย ๆ อย่ า ง
แตงกวา มะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ กะหล่าปลี และผักกาดหอม หรือผักของฝรั่ง อย่างแคร์รอต แชลารี่ ผักกาด
แก้ว กะหล่าปลีสีม่วง แรดิช และบีทรูท เป็นต้น
5.3 การอธิบายตามลาดับขั้นตอน
การอธิบายตามลาดับขั้นคือ การเขียนอธิบายที่แสดงขั้นตอนไปตามลาดับการเขียนอธิบายวิธีนี้
มักใช้กับการอธิบายกระบวนการ กิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีขั้นตอน เช่น วิธีทาอาหาร การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ การออกกายบริหาร และการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น
ตัวอย่าง
ไข่ตุ๋นวุ้นเส้น ต้นทุนต่าทากินแก้จน สูตรในการทา “ไข่ตุ๋น” ที่เจ็กจุ่นขายในราคาโถละ 30 บาท
จะใช้ไข่ไก่ 2 ฟอง หมู สับ 50 กรัม วุ้นเส้น เห็นทอดหั่น กระเที ยมเจียว ผักชี พริก ชี้ฟ้าสุก ( แดง ) เขามี
เทคนิค ในการทาหรือปรุง โดยเอาไข่ไก่ตีเข้ากับน้าซุป (น้าต้มกระดูกหมูหรือกระดูกไก่ก็ได้) โดยใช้สูตรน้าซุป
ครึ่งแก้วต่อไข่ไก่ 2 ฟอง (มากไปไข่ตุ๋นเหลว น้อยไปไข่ตุ๋นแข็งกระด้างไม่ดี) ตีจนเข้ากัน จากนั้นก็ใส่ซอส ซีอิ๊ว
ขาว พริกไทย (ไม่ใส่น้าปลาจะทาให้เกิดกลิ่นคาว) เมื่อเครื่องปรุงไข่ตุ๋นเสร็จแล้วเอาวุ้นเส้นใส่เข้าไปคนให้
เข้ากัน แล้วเอาเห็ดหอม พริกชี้ฟ้า ใส่เข้าไปคล้าย ๆ กับโรยหน้าแล้วนาไปนึ่งในซึ้งนานประมาณ 20 นาที ไข่
ตุ๋นก็จะสุกพอดีรับประทานพอยกออกมาจากซึ้งแล้วโรยด้วยผักชี ตักกินร้อน ๆ อร่อยเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
ตามคาขวัญที่ว่าบริโภคไข่ไก่ พลานามัยสมบูรณ์ (ข้อสาคัญอย่าใส่ผงชูรส)
ที่มา : ปัญญา เจริญวงศ์. “ทาได้ไม่จน.” ไทยรัฐ, 21 กุมภาพันธ์ 2546, หน้า 7
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5.4 การอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ
การอธิ บ ายด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บ คื อ การเขี ย นอธิ บ ายที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความเหมื อ นและ
ความแตกต่างของสิ่งที่ผู้เขียนนามาเปรียบเทียบกัน เช่น
ตัวอย่าง
การจะดูแลต้นส้ม ที่ รัก สัก ต้นให้ผ ลิดอกออกผลได้ดั่ง ใจไม่ ต่ างอะไรกั บ การอุ้ม ชูดูแลเด็ก อ่อ น
ใช่เพียงเพราะต้นส้มใช้เวลาตั้งท้อง นับแต่วันที่ผลิดอกจนถึงวันที่เก็บผลได้กินเวลาราวเก้าเดือนเหมือนกับคน
แต่ส้มยังมีความละเอียดอ่อนกับน้า ดิน อากาศ รวมไปถึงแมลงจึงต้องทะนุถนอมดุจเดียวกับทารก
(ที่มา : ธีรภาพ โลหิตกุล)
5.5 การอธิบายด้วยการแสดงเหตุและผล
การอธิบายด้วยการแสดงเหตุและผลคือ การเขียนอธิบายที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่า สาเหตุ
นั้น ๆ จะก่อให้เกิดผลอะไรตามมา หรือผลลัพธ์นั้น ๆ เกิดจากสาเหตุอะไร เช่น
ตัวอย่าง
ความเครีย ดในชี วิต ประจ าวัน ไม่ ว่าจะเป็ น เครี ยดเรื่ องงาน เรื่อ งเงิน หรื อเรื่อ งส่ วนตั วและ
การ รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา อีกทั้งยังรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด และเผ็ดจัด ล้วนเป็นสาเหตุที่
ทาให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ อาการเบื้องต้น คือ ปวดท้องทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร บางรายก็
คลื่นไส้และอาเจียน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทาให้ปวดท้องขั้นรุนแรงจนถึงกระเพาะอาหารทะลุได้
6. การเขียนอธิบายโดยการขยายความ
การเขียนอธิบายโดยการขยายความ เป็นการเขียนอธิบายความหมายของคาโดยขยายความ และ
เสนอรายละเอี ย ดจากการศึก ษาค้น คว้าส่วนที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ คา แล้วนามาเรีย บเรียงเป็ นเรื่อ งราวอัน เป็ น
องค์ความรู้ที่กว้างขวางและครบสมบูรณ์ จนสามารถนาไปใช้อ้างอิงได้ ดังจะเห็นได้จากการเขียนอธิบายใน
สารานุกรมต่าง ๆ เช่น สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ สารานุกรมสาหรับ
เยาวชน และสารานุกรมแนะนาหนังสือดี ๑๐๐ เล่ม เป็นต้น
7. การเขียนอธิบายเปรียบเทียบ
การเขียนอธิบ ายเปรียบเทียบเป็นการเขียนเพื่ออธิบ ายเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นโดย
การเปรียบเทียบสิง่ ของสองสิ่ง เหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต่างยุคสมัยกันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
ถึงความเหมือนความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
ตัวอย่าง แผนภาพการเขียนอธิบายโครงเรื่อง งานวันเด็ก

วาดรูป
ร้องเพลง
ตอบปัญหา

การประกวด
ความสามารถ

การเล่น
บันเทิง

เล่นเกม
จับสลาก

งานวันเด็ก

สวนสัตว์
สนามบิน

การชมสถานที่

การแสดง

มายากล
ราไทย

เรื่อง งานวันเด็ก
งานวั น เด็ ก ของอ าเภอปี นี้ จั ด ที่ ส วนสั ต ว์ แ ละสนามบิ น ในงานจั ด ให้ มี ก ารประกวด
ความสามารถ ได้แก่ การวาดรูประบายสี การร้องเพลง และการตอบปัญหา มีบริเวณที่จัดให้พ่อ แม่
ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเล่นบันเทิง ได้แก่การเล่นเกมและจับสลากของเล่น นอกจากนี้แล้วยังจัด
เวทีการแสดงเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการแสดงของนักเรียน โดยให้แสดงมายากลและราไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ตัวอย่างแผนภาพโครงเรือ่ ง การทาน้าพริกกะปิ

https://sites.google.com/site/aommznemoshop/xahar-phakh-klang/na-phrik-pla-thu
วิธีการทาน้าพริกกะปิ
๑. โขลกพริกกับกระเทียม ตาให้เข้ากัน
๒. ใส่กุ้งแห้ง กะปิ น้าตาลปี๊บ มะเขือพวง ตาเบา ๆ พอให้มะเขือแตก
๓. ปรุงด้วยน้าปลา น้ามะนาว คนให้เข้ากัน ตักใส่ถ้วย

วิธีทาน้าพริกกะปิ
น้าพริกกะปิของแต่ละบ้านมีผสมหลักเหมือน ๆ กัน แต่วิธีทาและการปรุงรสจะแตกต่างกันไปตาม
บ้าน ตามแต่ละพื้นที่ มีวิธีการทาดังนี้
๑. โขลกพริกขี้หนูกับกระเทียมให้ละเอียด ระหว่างตาให้ใช้มือป้องที่ปากครกเพื่อป้องกันไม่ให้พริก
กับกระเทียมกระเด็นออกมา
๒. ใส่กุ้งแห้งป่น กะปิ กับน้าตาลปี๊บลงไป ใช้สากขยี้ คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วใส่มะเขือพวงลงไป ใช้
สากบุบให้พอแตก
๓. ปรุงรสด้วยน้าปลา น้ามะนาว และคนให้เข้ากัน แล้วตักใส่ถ้วย แค่นี้ก็ได้น้าพริกกะปิรสเด็ดแล้ว
วิภา ตัณฑุลพงษ์. ๒๕๕๔. แนวการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 5 เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขัน้ ตอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาแนะนาหรือการอธิบายขั้นตอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจ
แผนภาพโครงเรื่องการเขียนคาแนะนา/อธิบายแสดงขั้นตอน
ชื่อเรือ่ ง

จุดประสงค์

ขั้นตอนวิธีการทางาน

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

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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......................................................................................
......................................................................................

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

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

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

สรุปการทางาน

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

ชื่อ.....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 5 เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนคาแนะนาและคาอธิบายแสดงขั้นตอน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนคาแนะนาหรือการอธิบายขั้นตอนเรื่องใดเรือ่ งหนึง่ ที่สนใจ
ตัวอย่างการเขียนคาแนะนาและการอธิบายแสดงขั้นตอน “การทาข้าวผัดหมู”

ชื่อเรือ่ ง

การทาข้าวผัดหมู

จุดประสงค์ 1.
2.

เพื่อให้ผู้อ่านทาข้าวผัดหมูได้ถูกต้อง
เพื่อให้ผู้อ่านนาความรูท้ ี่ได้ไปประกอบอาหารในชีวิตประจาวัน

ขั้นตอนวิธีการทางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ล้างผัก หั่นหมูเป็นชิ้นเล็ก ๆ หมักหมูด้วยน้ามันหอย ซีอิ๊วขาว น้าปลา
ตั้งกระทะใส่น้ามันเล็กน้อย รอจนร้อน เอากระเทียมสับ+หอมใส่ลงไปในกระทะ
พอหมูเริม่ สุก ใส่หอมหัวใหญ่ ใช้ตะหลิวคนให้ทั่ว แล้วตอกไข่ลงไป
ยีไข่ให้กระจาย ปรุงรสด้วยน้ามันหอย น้าปลา ผงรสดี พอประมาณ
ใส่ข้าวสวย 1 ถ้วย แล้วผัดให้เข้ากัน ถ้ามีผกั หั่นชิ้นเล็ก ๆ เช่น คะน้า สามารถใส่ได้
ผัดจนข้าวสุกได้ที่ จากนั้นชิมข้าวผัดของตนเองให้ได้รสชาติตามต้องการ
ตักใส่จานให้สวยงาม เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทาข้าวผัดหมู

สรุปการทางาน การทาข้าวผัดหมูเป็นการทาอาหารในครัวเรือนที่ง่าย ไม่ยุ่งยากและสะดวก ดังนั้น
ทุกคนสามารถทาข้าวผัดหมูรับประทานได้เองทีบ่ ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๐๙๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 การพูด การฟัง และการดู
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ป.๕/๔ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพูดล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการนาเสนอข้อมู ล ที่ได้จากการศึก ษาค้นคว้า ควรพูดให้
ชัดเจนเรียงเนื้อหาตามลาดับ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามได้ และควรมีมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
พูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
๔. สาระการเรียนรู้
- การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวินัย
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๑๐๐

คูม่ ือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 6 เรื่อง การพูดลําดับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน จํานวน 1 ชัว่ โมง

ลําดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูทบทวนเรื่อง การเขียน 1. นักเรียนร่วมกันทบทวน
ขั้นนํา
1. ขอบเขตเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่อง การเขียนอธิบาย
นาที อธิบายขั้นตอนการทํางาน
- การพูดลําดับขั้นตอน
และให้นักเรียนร่วมตอบ
ขั้นตอนการทํางาน
การปฏิบัติงานได้
คําถาม ดังนี้
โดยการตอบคําถาม ดังนี้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

นักเรียน : ทําให้จัดลําดับ
ความคิดและสามารถอธิบาย
ขั้นตอนของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ใดอย่างมีระบบ
นักเรียน : การทําข้าวผัด
การล้างรถ การซักผ้า การทํา
ความสะอาดบ้าน ฯลฯ

- คําถาม

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

2. ครูถามนักเรียนต่อไปว่า
ครู : เราจะใช้วิธีการอย่างไรที่
นําเสนอให้ผู้อนื่ ทราบในสิ่งที่
เราเขียนอธิบาย

2. นักเรียนช่วยกันคิดและตอบ
คําถาม
นักเรียน : พูดนําเสนอ พูด
รายงาน

- คําถาม

- สังเกตการตอบ
คําถามของ
นักเรียน

3. ครูกล่าวว่า วันนี้จะให้

3. นักเรียนปรึกษากันภายใน

ครู : การเขียนอธิบายมี
ประโยชน์อย่างไรต่อนักเรียน
ครู : ชั่วโมงที่แล้ว นักเรียน
เขียนอธิบายขั้นตอนเรื่อง
อะไรบ้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการพูด
ลาดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได้

๑๑๐๑
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนออกมาพูดนาเสนอ
กลุ่มโดยหาตัวแทนออกมาพูด
งานเขียนของตนเองที่ได้เขียน นาเสนองานเขียนของตนเอง
อธิบายลาดับขั้นตอน กลุ่มละ
2-3 นาที

4. ครูพูดแสดงความคิดเห็น
สรุปท้าย จากนั้นเชื่อมโยงเข้า
สู่เนื้อหาในบทเรียน
20 1. ครูตั้งคาถามเพื่อนาอธิบาย
นาที เนื้อหาของการพูดลาดับ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
ครู : ถ้านักเรียนจะพูดนาเสนอ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านให้ดีและ
ให้ผู้ฟงั เข้าใจ นักเรียนจะมี
วิธีการอย่างไร
2. ครูพูดสรุปและอธิบายขยาย
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพูด
ลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
เช่น
- พูดรายงานด้วยการกล่าวนา

สื่อการเรียนรู้

4. นักเรียนทราบจุดประสงค์
ในการเรียนและเข้าสูเ่ นื้อหาใน
บทเรียน
1. นักเรียนตอบคาถาม
- คาถาม
เกี่ยวกับการพูดลาดับขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน ดังนี้
นักเรียน : พูดนาเสนอให้ชัดเจน
พูดเสียงดังฟังชัด เนื้อหา
ถูกต้อง ลาดับการพูดตาม
ความสาคัญของเนือ้ หา ฯลฯ
2. นักเรียนสนทนา แสดง
ความคิดเห็นร่วมกันกับครู
ประกอบการศึกษาจาก
ใบความรู้ที่ 5 การพูดลาดับ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

- ใบความรู้ที่ ๖
การพูดลาดับ
ขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

1. ประเมิน
การสรุปหลักการ

๑๑๐๒
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เช่น ผู้ร่วมงาน จุดประสงค์
แหล่งข้อมูล
- ควรพูดให้ชัดเจน ออกเสียง
ถูกต้อง เสียงดังพอประมาณ
น้าเสียงน่าฟัง
- รายงานเรื่องตามลาดับเนื้อหา
- มีบุคลิกภาพที่ดี
- รักษาเวลาในการพูด
- กล่าวขอบคุณเมื่อได้รับคา
ชมเชย หรือข้อคิดเห็นเรื่อง
ต่าง ๆ

สื่อการเรียนรู้

3. ครูตั้งคาถามเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้
ครู : นักเรียนเข้าใจหลักการ
พูดนาเสนอแล้วหรือไม่
อย่างไร

3. นักเรียนระดมความคิด
และช่วยกันตอบคาถาม ดังนี้
นักเรียน : ตอบตามความ
เข้าใจ

- คาถาม

4. ครูสอบถามนักเรียนว่า
นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียน

4. นักเรียนพูดบอกครูทลี ะ
กลุ่มว่าเขียนอธิบายขั้นตอน

- สื่อ PPT เรื่อง
การพูดลาดับ

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๑๑๐๓
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับเรือ่ ง อะไรบ้าง จากนั้นครูให้
ขั้นตอน
อะไรบ้าง
นักเรียนเตรียมตัวเพื่อจะ
การปฏิบัตงิ าน
ออกมาพูดนาเสนอขั้นตอน
การปฏิบัตงิ านหน้าชั้นเรียนให้
เพื่อน ๆ ในห้องฟัง
5. ครูอธิบายการเขียนแบบ
ร่างการพูดนาเสนอรายงาน
ลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

3.

2. พูดลาดับขั้นตอน
การปฏิบัตงิ านได้
3. มีมารยาทในการฟัง
การดู และการพูด

ขั้นปฏิบัติ

5. นักเรียนแต่ละลุม่ ระดม
- ใบงานที่ 6
ความคิดและช่วยกันเขียน
แบบร่างการพูดนาเสนอ
รายงานลาดับขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน
20 6. ครูกาหนดให้นกั เรียนแต่ละ 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มทา
นาที กลุ่มทากิจกรรมการพูด
กิจกรรมการพูดนาเสนอลาดับ
นาเสนอลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
การปฏิบัตงิ าน

การประเมิน
การเรียนรู้

(ครูขึ้นข้อความในสไลด์ PPT
ว่า : นักเรียนทากิจกรรม
การพูดนาเสนอลาดับขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน)
7. เมื่อทากิจกรรมเสร็จ ครู
สรุปการทากิจกรรมและ

(นักเรียนทั้งต้นทางและ
ปลายทางทากิจกรรมการพูด
นาเสนอลาดับขั้นตอน
การปฏิบัตงิ านพร้อมกัน)
7. นักเรียนสรุปกิจกรรม
ร่วมกัน และประเมินการพูด

- สื่อ PPT

2. ประเมิน
การพูดนาเสนอ
ลาดับขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

๑๑๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

4.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ประเมินการพูดนาเสนอลาดับ นาเสนอลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
การปฏิบัตงิ านร่วมกัน
5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป
1. นักเรียนทั้งห้องช่วยกัน
นาที ความรู้ ดังนี้
ตอบคาถามเพื่อสรุปความรู้
ดังนี้
ครู : การพูดลาดับขั้นตอน
นักเรียน : ช่วยให้เป็นคนกล้า
การปฏิบัตงิ านมีประโยชน์
แสดงออกในการพูดนาเสนอ
อย่างไร
ฝึกมารยาทในการพูดและ
การฟังที่ดี พัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเองในการพูดนาเสนอ
ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้

- คาถาม

2. จากนั้นครูสรุปความรู้ในสือ่ 2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ - สื่อ PPT
อีกครั้ง
PPT เรื่องการพูดลาดับ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

การประเมิน
การเรียนรู้

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้»
1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง การเขียนแบบร่างการพูดนาเสนอลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
3. สื่อ PPT เรื่อง การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. คาถาม
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
1. ใบงานที่ 6 เรื่อง การเขียนแบบร่างการพูดนาเสนอลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
2. การพูดนาเสนอลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการเขียนคาแนะนา - พิจารณาจากการตอบ
และคาอธิบายแสดงขั้นตอน
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนคาแนะนาและ
- ตรวจใบงานที่ ๖
คาอธิบายแสดงขั้นตอน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการเขียน
คาแนะนาและคาอธิบายแสดง
ขั้นตอน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการ
เขียนคาแนะนาและคา
อธิบายแสดงขั้นตอน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การพูดนาเสนอลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. การเรียบเรียง นาเสนอข้อมูล
ถูกต้องทุกประเด็น
ลาดับต่อเนื่องเข้าใจ
ง่าย วิธีนาเสนอ
น่าสนใจ
๒. ความรู้เนื้อหา พูดความรู้ถูกต้อง
ทุกหัวเรื่อง มีการ
ตอบคาถามพร้อม
กับอธิบายและ
ขยายความเพิ่มเติม
ตรงหัวเรื่องที่
นาเสนอ
๓. สื่อประกอบ มีและใช้สื่อ
ประกอบทีอ่ ธิบาย
เสริมเนือ้ หาและ
สอดคล้องกับวิธีการ
นาเสนอ
๔. บุคลิกภาพ

๕. ความชัดเจน
ในการพูด

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
นาเสนอข้อมูล
นาเสนอข้อมูล
ถูกต้อง ร้อยละ ๘๐ ถูกต้อง ร้อยละ
ขึ้นไป ลาดับต่อเนื่อง ๖๐-๗๙ ลาดับ
เข้าใจง่าย
วกวน เข้าใจยาก
พูดความรู้ถูกต้อง
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
ตอบคาถามพร้อม
กับอธิบายตรงหัว
เรื่องที่นาเสนอ

พูดความรู้ถูกต้อง
ร้อยละ ๖๐-๗๙
ตอบคาถามในหัว
เรื่องที่นาเสนอได้
บางส่วน

มีและใช้สื่อ
มีและใช้สื่อ
ประกอบเนื้อหา
ประกอบบางครัง้
และวิธีการนาเสนอ บางคราวแต่ไม่ค่อย
สอดคล้องกับ
เนื้อหาและวิธีการ
นาเสนอ
สบตาผู้ฟัง
สบตาผู้ฟังเกือบ
สบตาผู้ฟังเป็น
ตลอดเวลา พูดโดย ตลอดเวลา แต่ก้ม บางครัง้ บางคราว
ไม่ดูโน้ต
ลงดูโน้ตเป็นครัง้
ก้มหน้าก้มตา ดูโน้ต
คราว
บ่อยครั้ง
ใช้เสียงพูดชัดเจน ใช้เสียงพูดชัดเจน พูดค่อย และออก
และออกเสียงคา
และออกเสียงคา
เสียงคาไม่ถูก ได้ยิน
ถูกต้องได้ยินเสียง ส่วนใหญ่ถูกต้อง ได้ เสียงการนาเสนอไม่
การนาเสนอทั่วถึง ยินเสียงการนา
ชัดเจน
เสนอเป็นส่วนใหญ่

๑ (ปรับปรุง)
นาเสนอข้อมูล
ถูกต้อง ต่ากว่าร้อยละ
๔๐ ไม่มีการลาดับ
ข้อมูล เข้าใจยาก
พูดความรู้ไม่ถูกต้อง
และไม่สามารถตอบ
คาถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่นาเสนอได้

ไม่มีสื่อประกอบ
หรือมีสื่อ แต่ไม่
สอดคล้องกับ
เนื้อหาและวิธีการ
นาเสนอ
ก้มหน้าก้มตาอ่าน
รายงาน โดยไม่
สบตาผู้ฟัง ใช้วิธี
อ่านรายงาน
พูดพึมพา ออกเสียง
คาไม่ถูกต้องและพูด
ค่อย ไม่ได้ยินเสียง
การนาเสนอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

1107
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินการพูดนาเสนอลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

1109

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 6 เรือ่ ง การพูดรายงานลาดับขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การพูดรายงานลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการพูดเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู
และการสนทนา เป็นวิธีก ารที่เหมาะสาหรับ แลกเปลี่ยนความรู้ การพูดรายงานอาจพูดเพื่อนาเสนอทฤษฎี
นาเสนอวิธีการ นาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ
หลักการพูดรายงานลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. เริ่มพูดรายงานด้วยการกล่าวนา เช่น ผู้ร่วมงาน จุดประสงค์ แหล่งข้อมูล
๒. ในขณะเริ่มรายงานควรพูดให้ชัดเจน ออกเสียงถูกต้อง เสียงดังพอประมาณ น้าเสียงนุ่มนวลน่าฟัง
๓. รายงานเรื่องตามลาดับเนื้อหา ลาดับขั้นตอน หรือลาดับเหตุการณ์ให้ถูกต้อง และต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
๔. มีบุคลิกภาพที่ดี ยืนหรือนั่งอย่างสารวม
๕. รักษาเวลาในการพูดตามที่กาหนด ไม่พูดยืดเยื้อ ไม่พูดวกวนไปมา
๖. เมื่อพูดรายงานจบ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังวักถามหรือแสดงความคิดเห็น
๗. กล่าวขอบคุณเมื่อได้รับคาชมเชย หรือข้อคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ
มารยาทในการพูดที่ดี มีดังนี้
๑. พูดจาไพเราะ
๒. ไม่แย่งกันพูด ควรแบ่งบทพูดให้พอดีและเหมาะสม
๓. พูดด้วยคาสุภาพ ไม่ยาบคาย
๔. พูดด้วยน้าเสียงที่นมุ่ นวล
๕. ไม่พูดแทรกจังหวะผู้อื่น
๖. พูดด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
๗. ใช้ความดังของเสียงให้พอเหมาะ ไม่เสียงเบาหรือดังเกินไป
๘. ไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
มารยาทในการดูที่ดี มีดังนี้
๑. ดูอย่างสงบเรียบร้อยไม่สงเสียงดังรบกวนผู้อื่น
๒. ดูอย่างตั้งใจ
๓. ไม่คุยหรือเล่นในขณะที่ดู ไม่สงเสียงดังรบกวนผู้อื่น
๔. ปรบมือเมื่อจบการพูด
๕. ไปถึงสถานที่ทมี่ ีการแสดงก่อนเวลา ประมาณ ๑๕ นาที
๖. ไม่นาอาหาร-เครือ่ งดื่มเข้าไปในงาน
๗. ไม่ลุกเดินไปมาและสร้างความราคาญ
มารยาทในการฟังที่ดี มีดังนี้
๑. ฟังด้วยความสงบ
๒. ฟังด้วยความตั้งใจ
๓. ปรบมือเมื่อชอบใจ
๔. มองหน้าสบตาผู้พูด
๕. เมื่อมีขอสงสัยควรถาม เมือ่ ผู้พูดเปิดโอกาสให้ถาม ไม่ควรถามแทรกขณะที่ผพู้ ูดกาลังพูดอยู่
๖. ไม่สงเสียงรบกวนผู้อื่น
๗. ไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจเมือ่ ไม่ชอบใจ
๘. ตั้งใจฟังตัง้ แต่ต้นจนจบ
๙. ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ร้อง
๑๐. ไม่ควรเดินเข้าเดินออกขณะทีผ่ ู้พูดกาลังพูด หากมีความจาเป็นควรทาความเคารพก่อน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 6 เรื่อง การเขียนแบบร่างการพูดนาเสนอลาดับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแบบร่างการพูดนาเสนอลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
แบบร่างการพูดเรื่อง......................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ.....................................................นามสกุล...............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๑๑๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน ต้องรู้จักวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ความรู้และ
ข้อคิดไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวันได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวันได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการอ่านและนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๔. สาระการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๑๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นน
- หลักการวิเคราะห์
ข่าวและเหตุการณ์
ประจาวัน

เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕ 1. ครูสนทนาซักถามนักเรียน 1. นักเรียนร่วมกันสนทนา
นาที ดังนี้
และแสดงความเห็นตามข่าว
ครู : ช่วงนี้มีข่าวและเหตุการณ์ และเหตุการณ์ที่อ่านหรือ
ประจาวันอะไรที่นกั เรียนเคย น่าสนใจในปัจจุบัน
อ่านจากสือ่ ต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ข่าว หนังสือพิมพ์
ที่กาลังเป็นที่สนใจของคน
ทั่วไปบ้าง
๒. ครูและนักเรียนช่วยกันเล่า
ข่าวนั้นและตั้งคาถามให้นักเรียน
ร่วมกันสนทนาหาคาตอบ ดังนี้
ครู : ข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่นักเรียนอ่านนั้นมีความเป็น
จริงและเชื่อถือได้หรือไม่
อย่างไร

2. นักเรียนร่วมกับครูเล่าข่าว
นั้นและตอบคาถามตามความ
เข้าใจของตนเอง เช่น
นักเรียน : ไม่จริงเสมอไป บาง
ข่าวก็เชื่อถือได้ บางข่าวก็
บิดเบือนข้อเท็จจริง

ครู : การอ่านข่าวและ
เหตุการณ์ประจาวันให้ได้รบั

นักเรียน : ควรจับประเด็น
สาคัญของข่าวนั้นให้ได้ ต้อง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- ข่าวจากหน้า - การตอบคาถาม
หนังสือพิมพ์หรือ ของนักเรียน
จากเว็บไซต์ข่าว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

๒.

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

๑๑๑๕
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ประโยชน์อย่างแท้จริงควรทา แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น ต้อง
อย่างไร
รู้จักหลักการวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็นเพื่อนา
ความรู้หรือข้อคิดไปใช้ ฯลฯ

3. ครูแสดงความคิดเห็นโดย
ยังไม่เฉลย แจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ และเชื่อมโยงเข้าสู่
เนื้อหาในบทเรียน
15 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุม่ ละ
นาที 4 คน โดยแบ่งกลุ่มคละตาม
ความสามารถ
๒. ครูให้นักเรียนฟังและดู
วีดิทัศน์ เรื่อง การวิเคราะห์
ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
และศึกษาความรู้เพิม่ เติมจาก
ใบความรู้ที่ ๗ แล้วร่วมกันสรุป
ความเข้าใจโดยใช้ประเด็น
คาถามลงในสมุดบันทึก ดังนี้
ครู : การวิเคราะห์ข่าวและ
เหตุการณ์ประจาวันมีหลักการ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

3. นักเรียนแสดงความคิด
ความเห็นเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมเข้าสู่
บทเรียนใหม่
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ คน
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กลุ่ม
2. นักเรียนฟัง ดูวีดิทัศน์และ - วีดิทัศน์
ศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ - ใบความรู้ที่ ๗
๗ แล้วอภิปรายสรุปความรู้ที่
ได้ภายในกลุ่มในสมุดบันทึก

- สังเกต
พฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม
กลุ่ม

๑๑๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการ
วิเคราะห์ข่าวและ
เหตุการณ์ประจาวันได้

3.

2. วิเคราะห์ข่าวและ
เหตุการณ์ประจาวันได้

ขั้นปฏิบัติ

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
อย่างไรบ้าง

๕ 3. ครูให้นักเรียนตัวแทนกลุ่ม
นาที นาเสนอผลงานภายในเวลาที่
กาหนด

3. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่ม
นาเสนอผลงานตามเวลาที่
กาหนด

๔. ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจ สอบและเสนอความเห็น
เพิ่มเติม
๒๐ ๕. ครูยกตัวอย่างการวิเคราะห์
นาที ข่าวและให้นักเรียนอ่านข่าว
๖. ครูแจกใบงานที่ ๗ ให้
นักเรียนทุกกลุ่มอ่านข่าวที่
เตรียมมาตามเวลาที่กาหนด
แล้วจับใจความ วิเคราะห์เพื่อ
แสดง ความคิดเห็น และนา
ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ใน
การดาเนินชีวิตภายในกลุ่ม
ตามประเด็นในสือ่ PPT ดังนี้
๑) ข่าวที่อ่านชื่อว่าอะไร
๒) เป็นข่าวประเภทใด
๓) ใจความสาคัญของข่าวว่า

๔. นักเรียนบันทึกความรู้
ความเข้าใจลงในสมุดบันทึก
ความรู้เพิ่มเติมส่งครู
๕. นักเรียนอ่านข่าวและฝึก
วิเคราะห์ตามขั้นตอนในสื่อ
PPT
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบ
งานที่ ๗โดยตอบคาถามจาก
ประเด็นที่ครูกาหนดให้ในสื่อ
PPT

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
๑. ประเมิน
การสรุปหลักการ

- ตัวอย่าง
๒. ตรวจใบงาน
การวิเคราะห์ข่าว ใบงานที่ ๗
- ใบงานที่ ๗

- คาถามอยู่ในสื่อ
PPT

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

๑๑๑๗
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
อย่างไร
๔) พาดหัวข่าวน่าสนใจ
หรือไม่ เพราะอะไร
๕) ที่มาของข่าวคืออะไร
๖) ข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่
อย่างไร
๗) ผลของเหตุการณ์ในข่าว
เป็นอย่างไร และส่งผลต่อ
สังคมอย่างไร
๘) ความรู้หรือข้อคิดที่ได้จาก
ข่าวคืออะไร
๙) นักเรียนจะนาความรูห้ รือ
ข้อคิดไปใช้อย่างไร
๑๐) นักเรียนมีความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอย่างไรต่อข่าวนี้
๗. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่ นา
ผลงานออกมาติดบอร์ด แล้ว
ร่วมกันประเมินผลงานเพื่อ
แก้ไขปรับปรุงจนครบทุกกลุม่

๗. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนา
ผลงานออกมาติดบอร์ด แล้ว
ร่วมกันประเมินผลงานเพื่อ
แก้ไขปรับปรุงจนครบทุกกลุม่

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๑๑๘
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
4. ๓. มีมารยาทในการ
ขั้นสรุป
อ่านและนาความรู้ไป
ใช้ในการดาเนินชีวิตได้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป ดังนี้ 1. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้ - สื่อ PPT
นาที ครู : การวิเคราะห์และแสดง นักเรียน : การอ่านข่าวและ สรุปบทเรียน
ความคิดเห็นจากสิ่งที่นักเรียน เหตุการณ์ประจาวัน ต้องรู้จัก
อ่านมีความสาคัญอย่างไร
วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็น เพื่อให้ได้ความรู้
และข้อคิดไปใช้ประโยชน์ใน
การดาเนินชีวิต
2. ครูสรุปความรูเ้ รื่อง
2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์
ในบทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้
ประจาวันด้วยสื่อ PPT อีกครั้ง ในสือ่ PPT

การประเมิน
การเรียนรู้
๓. สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
2. ใบงานที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
3. สื่อ PPT เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
4. วีดิทัศน์ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
๕. ข่าวและเหตุการณ์ประจาวันจากหน้าหนังสือพิมพ์ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการวิเคราะห์ข่าวและ - พิจารณาจากการตอบ
เหตุการณ์ประจาวัน
คาถามของนักเรียน
- ตรวจสมุดบันทึก
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- วิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์
- ตรวจใบงานที่ 7
ประจาวัน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- สังเกตพฤติกรรมของ
- มีมารยาทในการอ่านและนา
นักเรียน
ความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
- สังเกตพฤติกรรม
2. มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตพฤติกรรม
2. ความสามารถในการคิด
นักเรียน
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- คาถาม
- สมุดบันทึกของนักเรียน

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ใบงานที่ 7

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- คาถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน

ประเด็น
การประเมิน
๑. การตอบคาถาม
จากเรื่องที่อ่าน
๒. จับใจความ
สาคัญจากเรื่องที่
อ่าน
๓. บอกความรูห้ รือ
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ที่อ่าน
๔. การแสดง
ความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่าน
๕. มีมารยาท
ในการอ่าน

๔ (ดีมาก)
ตอบถูกต้องทุกข้อ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
ตอบผิด ๑-๒ ข้อ ตอบผิด ๓ ข้อ

เนื้อหาถูกต้องได้
ใจความต่อเนื่อง

เนื้อหาถูกต้องได้
ใจความแต่ไม่
ต่อเนื่อง
บอกความรูห้ รือ
บอกความรูห้ รือ
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ที่อ่านได้ตรง
ที่อ่านได้ตรง
ประเด็น ต่อเนื่อง ประเด็น แต่ไม่
และสมบูรณ์
ต่อเนื่องเล็กน้อย
พูดและเขียนแสดง พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นด้วย ความคิดเห็นแสดง
เหตุผลและ
เหตุผลบางส่วน
สอดคล้องกับเรื่อง สอดคล้องกับเรื่อง
ไม่ส่งเสียงดัง
ไม่ส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น รบกวนผู้อื่น ไม่เล่น
ขณะอ่าน และ
ขณะอ่าน
ตั้งใจอ่านอย่าง
ครบถ้วน

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

เนื้อหาถูกต้อง แต่
ใจความวกวน
บอกความรูห้ รือ
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่
อ่านได้ตรงประเด็น
แต่วกวน
พูดและแสดงความ
คิดเห็นบางส่วน
สอดคล้องกับเรื่อง
ส่งเสียงดัง และเล่น
ในขณะอ่านเป็น
บางครัง้

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์กาประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑ (ปรับปรุง)
ตอบผิดมากกว่า
๓ ข้อ
เนื้อหาถูกต้อง
บางส่วน และวกวน
บอกความรูห้ รือ
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
ที่อ่านได้บ้าง แต่ไม่
ตรงประเด็นและ
วกวน
พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็น ไม่
สอดคล้องกับเรื่อง
ส่งเสียงดัง และเล่น
ในขณะอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กําเนิดมะกะโท
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มีมารยาทในการอ่าน (๔ คะแนน)

ชื่อ-สกุล

บอกความรู้หรือข้อคิดที่ได้จาก
เรื่องที่อ่าน (๔ คะแนน)
การแสดงความคิดเห็นจากเรื่อง
ที่อ่าน (๔ คะแนน)

ลําดับ
ที่

การตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน
(๔ คะแนน)
จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน
(๔ คะแนน)

แบบประเมินการทําใบงานที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน
คําชีแ้ จง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทํางานของนักเรียน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กําหนดให้ถูกต้อง
สรุป
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ ผ่าน
(๒๐)

ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชัน้ เรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จํานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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๑0. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ใบความรู้ที่ ๗ เรือ่ ง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ข่าว คือ รายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสาคัญ ซึ่งเป็น
เรื่องราวที่ประชาชนให้ความสาคัญและสนใจ
การวิเคราะห์ข่าว
หมายถึง การใช้ปัญญาและความคิดในการใคร่ครวญ โดยการนาข่าวสารที่สนใจมาวิเคราะห์แยกแยะ
เพื่อให้ความกระจ่าง หรือวิเคราะห์ความสลับซับซ้อน ให้ได้ทราบถึงรายละเอียดมากยิ่งขั้น พิจารณาด้วยเหตุ
ด้วยผลในทุกด้าน ไม่ว่าด้านดีหรือด้านเสีย โดยมิใช่เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้วิเคราะห์ และประเมินผลสรุปถึง
แนวโน้มในอนาคต
การอ่านข่าวผ่านสื่อหลาย ๆ ประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ผู้ส่งสาร
จะถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็น โดยการเขียนข่าวตามประสบการณ์ การศึกษาและการอบรม
ตลอดจนความเชื่อ และลักษณะนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เราได้รับมานั้นอาจมี
ทั้งข้อเท็จจริง การบิดเบือนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ผู้รับสารจึงควรพิจารณาให้รอบคอบ ถี่ถ้วน เมื่ออ่านข่าว
นั้น ๆ
แนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้
๑. เป็นเรื่องอะไรหรือกล่าวถึงเรื่องใด
๒. เป็นข่าวประเภทใด
๓. ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
๔. ใจความสาคัญของข่าวว่าอย่างไร
๕. พาดหัวข่าวน่าสนใจหรือไม่ เพราะอะไร
๖. ข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร (แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น แล้วข้อหาข้อมูลหลักฐานมาประกอบ
เปรียบเทียบ ข่าวที่ดีต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง)
๗. ผลของเหตุการณ์ในข่าวเป็นอย่างไร และส่งผลต่อสังคมอย่างไร
๘. ความรู้หรือข้อคิดที่ได้จากข่าวคืออะไร และการนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างไร
๙. การใช้ภาษาในการนาเสนอข่าวเป็นอย่างไร (ถูกต้องตามหลักภาษา สุภาพ ไม่หยาบคาย ไม่ดูหมิ่น
ยุแหย่ให้เกิดการเกลียดชังแตกแยกหรือร้ายผู้อื่น)
๑๐. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อข่าวนี้ว่าอย่างไร (มีเหตุผลประกอบ)
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การเลือกเรื่องในการวิเคราะห์
เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มาก ไม่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง เป็นเรื่องที่มีความใหม่ หรือมีความสดอยู่
เป็นเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งอยู่ยังไม่มีการชี้ชัดในทางใดทางหนึ่งหรือเรื่องที่ยังมีความเคลือบคลุมไม่กระจ่าง
ชัด
เมื่ออ่านข่าวหรือเหตุการณ์ประจาวันแล้ว ผู้รับสารต้องรู้จักวิเคราะห์โดยต้องดูจากการเล่าเหตุการณ์
ตามล าดับ ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ ปิดบังอ าพราง อ้างอิง หลักฐานที่ ม า สถานที่ เวลา รวมถึง บุคคลที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน ทาให้ได้รับความรู้หรือข้อคิดที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการดาเนินชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ใบงานที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ชีวิตประจาวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านข่าวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้ววิเคราะห์ข่าวจากคาถามที่กาหนดให้

๑. ชื่อข่าว
จาก
๒. เป็นข่าวประเภท
๓. จุดมุ่งหมายในการเสนอข่าวเพื่อ
๔. ใจความสาคัญของข่าว

๕. พาดหัวน่าสนใจหรือไม่ เพราะอะไร
๖. ข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร
๗. ผลของเหตุการณ์ในข่าวเป็นอย่างไร และส่งผลต่อสังคมอย่างไร

๘. ประโยชน์/ข้อคิดที่ได้จากข่าวนี้ คือ

๙. จะนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตโดย

๑๐. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ชื่อ.....................................................นามสกุล..............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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แนวคาตอบใบงานที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ชีวิตประจาวัน
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่านข่าวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้ววิเคราะห์ข่าวจากคาถามทีก่ าหนดให้
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข่าว

๑. ชื่อข่าว ติดอาวุธสู้โควิด เจลฆ่าเชื้อ ไร้แอลกอฮอล์ นวัตกรรมใหม่ในยุคโควิด-19
จาก
ข่าวไทยรัฐออนไลน์ https://www.thairath.co.th/news/local/1995224
๒. เป็นข่าวประเภท ข่าวทั่วไป (ซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563)
๓. จุดมุ่งหมายในการเสนอข่าวเพื่อ นาเสนอนวัตกรรมเจลฆ่าเชื้อไร้แอลกอฮอล์ที่ฆ่าเชื้อได้มากกว่า 99 %
๔. ใจความสาคัญของข่าว มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จากงานวิจัยไทย เจลฆ่าเชื้อ ปราศจาก
แอลกอฮอล์ ผ่านการทดสอบการฆ่ าเชื้อ ก่ อโรคโควิด -19 และเชื้อ RSV ได้ม ากกว่า 99% ภายใต้ชื่ อ
"Besuto 12" หรือ "เบซูโตะ ทเวลฟ์" จากการร่วมมือของ เฮลทิเนส กับ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) กระทรวง
การอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ เอวีเอส อินโนเวชั่น จ ากั ด บริษัท ในกลุ่ม
อุท ยานวิท ยาศาสตร์ป ระเทศไทย (Thailand Science Park) เพื่ อหวังทางเลือ กใหม่ ส าหรับ คนในยุ ค
นิวนอร์มอล (New Normal)
๕. พาดหัวน่าสนใจหรือ ไม่ เพราะอะไร น่าสนใจ เพราะมี การใช้คาเปรียบเที ยบ โดยใช้คาว่า “อาวุธ”
ที่ เปรียบเสมือนการใช่ต่อสูก้ ับโรคโควิด และหัวข่าวตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๖. ข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร น่าเชื่อถือ เพราะมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีสถาบันรับ รองการผลิต
เจลฆ่าเชื้อ โรคโควิด
๗. ผลของเหตุการณ์ในข่าวเป็นอย่างไร และส่งผลต่อสังคมอย่างไร นวัตกรรมเจลรูปแบบใหม่ไร้
แอลกอฮอล์ เป็นหนึง่ ในนวัตกรรมทีส่ ามารถต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือของภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิดความมั่นใจ และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมจากงานวิจัยไทย
๘. ประโยชน์/ข้อคิดที่ได้จากข่าวนี้ คือ ได้ประโยชน์ต่อสังคมในเรื่องของนวัตกรรมการป้องกันโรคโควิด
ซึ่งก าลังเป็นที่ จับ ตามองในปัจจุบัน และได้ข้อคิดเกี่ ยวกับ การช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกั นในการรักษาโรค
ระบาด
หมายเหตุ

โรงเรียนปลายทางสามารถปรับเลือกข่าวที่สนใจ และเหมาะสมกับระดับของนักเรียน

๙. จะนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตโดย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย

๑๑๒๗
เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๕/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คาสั่ง ข้อแนะนา และปฏิบัติตาม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรู้เรื่อง การใช้พจนานุพรม เป็น การอ่านคาแนะนาในการใช้พจนานุกรมช่วยให้ปฏิบัติตามได้
ถูกต้องวิธี ค้นหาที่มา ความหมาย และชนิดของคา ทาให้นาคาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการใช้พจนานุกรมได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เรียงลาดับคาตามพจนานุกรมและหาความหมายโดยใช้พจนานุกรมได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
บอกประโยชน์ของพจนานุกรมได้
๔. สาระการเรียนรู้
- การใช้พจนานุกรม
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๑๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การใช้พจนานุกรม จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
10 1. ครูให้นักเรียนอ่านแถบอักษร 1. นักเรียนอ่านแถบอักษร
1. หลักการใช้
แล้วทายว่า
นาที ที่ตดิ บนกระดาน แล้วให้
พจนานุกรม
นักเรียนทายคาสลับอักษร ดังนี้
2. การเรียงลาดับคา
พจนานุกรม
พจนานุกรม
ตามพจนานุกรม
หาความหมายของคา
2. นักเรียนตอบคาถามตาม
๒. ครูตั้งคาถามให้นักเรียน
จากพจนานุกรม
ร่วมกันสนทนาหาคาตอบ ดังนี้ ความเข้าใจของนักเรียน
๓. ประโยชน์จาก
- พจนานุกรมคืออะไร
การใช้พจนานุกรม
- พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานกับปทานานุกรม
เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
- การใช้พจนานุกรมให้เก่งและ
รวดเร็วต้องทาอย่างไร
3. ครูให้นักเรียนดูพจนานานุกรม 3. นักเรียนดูพจนานานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๕๔
๒๕๕๔

สื่อการเรียนรู้
- แถบตัวอักษร
“พจนานุกรม”

- พจนานานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๑๒๙

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

๒.

ขั้นสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการใช้
พจนานุกรมได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูแสดงความคิดเห็นสรุป 4. นักเรียนเชื่อมโยง
ท้าย แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์เดิมเข้าสู่
จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่เนือ้ หาใน บทเรียน
บทเรียน
15 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุม่ ละ 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ คน
นาที 4 คน โดยแบ่งกลุ่มคละตาม
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ความสามารถ แล้วแจกใบความรู้ กลุ่ม
ที่ ๘ เรื่องการใช้พจนานุกรม
๒. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง
การใช้พจนานุกรม แล้วร่วมกัน
สรุปความเข้าใจโดยใช้ประเด็น
คาถามดังนี้
ครู : ถ้านักเรียนจะใช้พจนานุกรม
นักเรียนต้องทาอย่างไรบ้าง

2. นักเรียนระดมความคิด โดย
การอภิปรายในกลุม่ จาก
การศึกษาจากใบความรู้ที่ ๘
การใช้พจนานุกรมและหนังสือ
เรียนภาษาพาที ชั้น ป.๕ และ
สรุปความรูล้ งในสมุดบันทึก

3. ครูบรรยายเพิม่ เติมความเข้าใจ 3. นักเรียนบันทึกความรู้
ให้นักเรียนโดยใช้สื่อ PPT
ความเข้าใจลงในสมุดบันทึก
ความรู้เพิ่มเติมส่งครู
๔. ครูแจกใบงานที่ ๘ ตอนที่ ๑ ๔. นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุม่
ให้นักเรียนอ่านคาและขึ้นสื่อ
รับใบงานไปแจก และทาใบ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบความรู้ที่ ๘
เรื่อง การใช้
พจนานุกรม
- ใบความรู้ที่ ๘
เรื่อง การใช้
พจนานุกรม
- หนังสือเรียน
ภาษาพาที
ชั้น ป.๕
- สมุดบันทึก
ความรู้
- สื่อ PPT
- ใบงานที่ ๘
เรื่อง การใช้

๑. ตรวจการสรุป
ความรู้ในสมุด
บันทึกของ
นักเรียน

๑๑๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
PPT คาถาม ดังนี้
งานที่ ๘ ตอนที่ ๑ และตอบครู พจนานุกรม
ครู : จะต้องเรียงลาดับคา
เช่น
ตอนที่ ๑
ต่อไปนีอ้ ย่างไรจึงจะถูกต้องตาม นักเรียน : เรียงลาดับตามรูป
พจนานุกรม
ก-ฮ และรูปสระ
๕. ครูให้นักเรียนทุกคนท่อง
ก-ฮ และรูปสระให้คล่อง

3.

2. เรียงลาดับคาตาม
พจนานุกรมและหา
ความหมายโดยใช้
พจนานุกรมได้

ขั้นปฏิบัติ

- ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง
การใช้พจนานุกรม
ตอนที่ ๑
๒๐ ๖. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุม่
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มเรียง
- ใบงานที่ ๘
นาที แข่งขันเรียงลาดับคาตาม
ลาดับคาตามพจนานุกรมในใบ เรื่อง การใช้
พจนานุกรมในใบงานที่ ๘ ตอน งานที่ ๘ ตอนที่ ๑ ถ้ากลุ่มใด พจนานุกรม
ที่ ๑ โดยกาหนดว่ากลุ่มใดทา ทาเสร็จก่อน และทาเวลาได้ ตอนที่ ๒
เสร็จก่อน ทาเวลาได้เร็วที่สุด เร็วทีส่ ุด รีบยกมือขึ้นและ
และถูกต้องเป็นฝ่ายชนะ
ออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้น
ถ้าถูกต้องเป็นฝ่ายชนะ

การประเมิน
การเรียนรู้

.

๕. นักเรียนทุกคนท่อง ก-ฮ
และรูปสระจนคล่อง

๗. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม
๗. นักเรียนร่วมกันสรุปการทา
แข่งขันกันบอกความหมายของ กิจกรรมหาความหมายของคา
คาที่ครูกาหนด กลุ่มใดยกมือ ที่กาหนดในใบงานตอนที่ ๒
ตอบก่อนและถูกต้องจะได้
คะแนนคาละ ๑ คะแนน
(ครูขึ้นกิจกรรมในจอ PPT ว่า :

๒. ประเมินใบ
งาน ตอนที่ ๑
การเรียงคาตาม
พจนานุกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๑๓๑

ลาดับ ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่
จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้ ที่ใช้
4.

๓. บอกประโยชน์ของ
พจนานุกรมได้

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนทากิจกรรมใบความรู้ที่ ๘
เรื่อง การใช้พจนานุกรม ตอนที่ ๒
5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป ดังนี้ 1. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม - คาถามอยู่ใน
นาที
ดังนี้
สื่อ PPT
ครู : พจนานุกรมมีประโยชน์
นักเรียน :
อย่างไร ให้นักเรียนอาจเขียน - พจนานุกรมเป็นหนังสือ
สรุปเป็นแผนภาพความคิด
รวบรวมคาที่มีใช้อยู่ในภาษาไทย
โดยเรียงลาดับตามพยัญชนะ
และสระ
- กาหนดวิธีอ่าน ความหมาย
ตลอดจนทีม่ าของคาเพื่อใช้เป็น
แบบมาตรฐาน ในการเขียนหนังสือ
ไทยให้เป็นแบบแผนเดียวกัน
- การใช้พจนานุกรมช่วยค้นหา
ความหมายของคา ทาให้นาคา
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
(นักเรียนสรุปเป็นแผนภาพลง
สมุด)
2. ครูพานักเรียนสรุปความรู้
เรื่อง การใช้พจนานุกรมในสื่อ
PPT อีกครั้ง

2. นักเรียนสรุปความรู้ใน
บทเรียนร่วมกับครูอีกครัง้ ใน
สื่อ PPT

- สื่อ PPT
สรุปบทเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้
3. พิจารณาจาก
การตอบคาถาม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง การใช้พจนานุกรม
2. ใบงานที่ ๘ เรื่อง การใช้พจนานุกรม
3. สื่อ PPT เรื่อง การใช้พจนานุกรม
4. แถบคาสลับอักษร
๕. หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ป.๕
๖. พจนานานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ และปทานุกรม
7. คาถาม
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง การใช้พจนานุกรม
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการใช้พจนานุกรม

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เรียงลาดับคาตามพจนานุกรม
และหาความหมายโดยใช้
พจนานุกรม
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม
(A)
- บอกประโยชน์ของการใช้
พจนานุกรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด

วิธีการ
- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน
- ตรวจสมุดบันทึก

เครื่องมือที่ใช้
- คาถาม
- สมุดบันทึกของนักเรียน

เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ ๘
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง การใช้ ร้อยละ ๖๐
เรื่อง การใช้พจนานุกรม พจนานุกรม
ขึน้ ไป
- แบบประเมินการอ่าน
- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน
- สังเกตพฤติกรรม

- คาถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณถาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ ๘ การใช้พจนานุกรม
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
๑. การใช้
ใช้พจนานุกรมได้ ใช้พจนานุกรมได้ ใช้พจนานุกรมได้
พจนานุกรม
คล่องแคล่วและ
คล่องแคล่วและ
ตามวิธีการที่ถูกต้อง
รวดเร็ว สามารถ รวดเร็ว
แต่ต้องใช้เวลา
แนะนาผู้อื่นได้
๒. การเรียงลาดับ ใช้พจนานุกรมได้ ใช้พจนานุกรมได้ ใช้พจนานุกรมได้
คาตามพจนานุกรม คล่องแคล่วและ
คล่องแคล่วและ
ตามวิธีการที่ถูกต้อง
รวดเร็ว สามารถ รวดเร็ว
แต่ต้องใช้เวลา
แนะนาผู้อื่นได้
๓. การหาความ หาความหมายของ หาความหมายของ หาความหมายของ
หมายของคาโดย ของคาโดยใช้
คาโดยใช้
คาโดยใช้
ใช้พจนานุกรม
พจนานุกรมได้
พจนานุกรมได้
พจนานุกรมได้
ถูกต้อง ๑๐ คา
ถูกต้อง ๙ คา
ถูกต้อง ๘ คา
๔. ความเป็น
ระเบียบ

ผลงานเป็นระเบียบ ผลงานส่วนใหญ่
ประณีต
เป็นระเบียบ
แต่ไม่ประณีต

๕. เสร็จตามเวลา ส่งงานตามเวลาที่
ที่กาหนด
กาหนด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ส่งงานล่าช้ากว่า
เวลาที่กาหนด ๑
วัน
ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

๑ (ปรับปรุง)
ใช้พจนานุกรมได้
แต่ต้องมีผู้แนะนา
ใช้พจนานุกรมได้
แต่ต้องมีผู้แนะนา
หาความหมาย
ของคาโดยใช้
พจนานุกรมได้
ถูกต้อง ๗ คา

ผลงานบางส่วนเป็น ผลงานส่วนใหญ่
ระเบียบ มีข้อบกพร่อง ไม่เป็นระเบียบ
ค่อนข้างมาก
และมีข้อบกพร่อง
มาก
ส่งงานล่าช้ากว่าเวลา ส่งงานล่าช้ากว่า
ที่กาหนด ๒ วัน
เวลาที่กาหนด ๓
วัน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์กาประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

การใช้พจนานุกรม
(๔ คะแนน)
การเรียงลาดับคาตาม
พจนานุกรม(๔ คะแนน)
การหาความหมายของคา
โดยใช้พจนานุกรม (๔ คะแนน)
ผลงานมีความเป็น
ระเบียบ (๔ คะแนน)
เสร็จทันตามกาหนดเวลา
(๔ คะแนน)

แบบประเมินการทาใบงานที่ ๘ การใช้พจนานุกรม
คาชี้แจง ให้ครูผสู้ อนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องทีก่ าหนดให้ถูกต้อง
สรุป
รวม
คิดเป็น
คะแนน
ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
๑1
12
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ..............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ..............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบความรู้ที่ 8 เรือ่ ง การใช้พจนานุกรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การใช้พจนานุกรม
ปัจจุบันนี้ นักเรียนจะเห็นได้ว่า คา ที่เราใช้ในการพูดจากันมีมากมายจนบางครั้งทาให้เกิดปัญหา
ในด้านการใช้ภาษา บางครั้งไม่ทราบว่าจะเขียนคานั้นอย่างไร จะอ่านอย่างไร มี ความหมายว่าอย่างไร
และจะใช้คานั้นอย่างไร ตลอดจนที่มาของคานั้น ว่ามาจากภาษาใด
พจนานุกรม
คือ หนั งสือ ว่าด้วยถ้อยคาในภาษาใดภาษาหนึ่งเรียงตามล าดับ ตัวอัก ษร โดยทั่ ว ๆ ไปจะบอก
ความหมายและที่มาของคา
อักษรย่อและคาย่อในพจนานุกรม
๑. อักษรย่อหน้าบทนิยาม จะบอกชนิดของคาตามหลักไวยากรณ์
๒. อักษรย่อในวงเล็บท้ายบทนิยาม จะบอกทีม่ าของคา
๓. คาย่อในวงเล็บ จะบอกลักษณะของคาที่ใช้เฉพาะแห่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

แผนภาพความคิดประโยชน์ของพจนานุกรม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 8 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเรียงลาดับคาต่อไปนี้ตามพจนานุกรมให้ถูกต้อง
1. ชาวนา จัดสรร กังขา เจือจุน ขัตติยา

2. ถวายพระพร ชื่นฤดี ทวยเทพ ประจักษ์ ตรัส

3. พระบรมวงศ์ บุพกษัตริย์ ภูมี ขานไข เทวฤทธิ์

4. หยาดเสโท พระกายา รัฐ พงพี ยุบล

5. สารพัน ประชาราษฎร์ พระภูวดล มหาชน พยาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนบอกความหมายของคาต่อไปนี้ตามพจนานุกรม
วรรณคดี

ความหมาย

ประหลาด ความหมาย
อสนี

ความหมาย

ประกบ

ความหมาย

ชาแหละ

ความหมาย

บูรพาทิศ

ความหมาย

แสงอรุณ

ความหมาย

มนเทียร

ความหมาย

สักการบูชา ความหมาย
บุรุษ

ความหมาย

รามัญ

ความหมาย

อนุเคราะห์ ความหมาย
มูลดิน

ความหมาย

ชื่อ.....................................................นามสกุล..............................................ชั้น.................เลขที.่ ..............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แนวคาตอบใบงานที่ 8 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การใช้พจนานุกรม
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเรียงลาดับคาต่อไปนี้ตามพจนานุกรมให้ถูกต้อง
๑. ชาวนา จัดสรร กังขา เจือจุน ขัตติยา
กังขา

ขัตติยา

จัดสรร เจือจุน ชาวนา

๒. ถวายพระพร ชื่นฤดี ทวยเทพ ประจักษ์ ตรัส
ชื่นฤดี

ตรัส

ถวายพระพร

ทวยเทพ ประจักษ์

๓. พระบรมวงศ์ บุพกษัตริย์ ภูมี ขานไข เทวฤทธิ์
ขานไข เทวฤทธิ์

บุพกษัตริย์

พระบรมวงศ์ ภูมี

๔. หยาดเสโท พระกายา รัฐ พงพี ยุบล
พงพี

พระกายา

ยุบล รัฐ หยาดเสโท

๕. สารพัน ประชาราษฎร์ พระภูวดล มหาชน พยาน
ประชาราษฎร์

พยาน

พระภูวดล

มหาชน

สารพัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนบอกความหมายของคาต่อไปนี้ตามพจนานุกรม
วรรณคดี

ความหมาย วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์

ประหลาด

ความหมาย แปลกผิดปรกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้

อสนี

ความหมาย สายฟ้า, อาวุธพระอินทร์

ประกบ

ความหมาย แนบชิดกัน, ทาบกัน

ชาแหละ

ความหมาย เลาะเนื้อออกจากระดูก, แล่แล้วแบะออก, เฉือนเป็นชิ้น ๆ

บูรพาทิศ

ความหมาย ทิศตะวันออก

แสงอรุณ

ความหมาย แสงแดดในยามเช้า เวลาพระอาทิตย์ขึ้น

มนเทียร

ความหมาย เรือนหลวงซึ่งใช้เป็นที่ประทับประจาของพระมหากษัตริย์

สักการบูชา

ความหมาย การบูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา

บุรุษ

ความหมาย ผู้ชาย, เพศชาย

รามัญ

ความหมาย มอญ

อนุเคราะห์

ความหมาย เอื้อเฟื้อ, ช่วยเหลือ

มูลดิน

ความหมาย ดินที่สัตว์ขุดคุ้ยสูงขึ้นเป็นโขด
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๑๑๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๗ ใช้สานวนได้ถูกต้อง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
สานวนมีความหมายกว้างครอบคลุมถึงคาพังเพยและสุภาษิต คาพังเพยเป็นการเปรียบเทียบกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง สุภาษิตเป็นคติสอนใจให้ประพฤติดี การเข้าใจความหมายของสานวน คาพังเพย และสุภาษิต จะ
ทาให้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกลักษณะของสานวนไทยได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
เขียนระบุสานวนไทยได้ถูกต้อง
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของสานวนไทย
๔. สาระการเรียนรู้
- สานวนไทย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๑๔๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง (1) จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1 ขอบเขตเนื้อหา
10 1. ครูนารูปภาพมาให้นักเรียน 1. นักเรียนร่วมกันดูและ
ขั้นนา
นาที ดูและสังเกต โดยที่ครูไม่บอก สังเกตภาพที่ครูนามาให้ แล้ว
- สานวนไทย
ว่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไร
คิดวิเคราะห์ว่าภาพนั้น
เพื่อให้นกั เรียนคิดเอง
เกี่ยวกับอะไร
ครูเปิดภาพที่ 1
นักเรียนดูภาพที่ 1 และทาย
สานวน

ครูเปิดภาพที่ 2

นักเรียนดูภาพที่ 2 และทาย
สานวน

สื่อการเรียนรู้

- รูปภาพสานวน
ไทย
จับปูใส่กระด้ง

- รูปภาพสานวน
ไทย
คางคกขึ้นวอ

การประเมิน
การเรียนรู้

๑๑๔๔
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครูเปิดภาพที่ 3
นักเรียนดูภาพที่ 3 และทาย
สานวน

ครูเปิดภาพที่ 4

ครูเปิดภาพที่ 5

นักเรียนดูภาพที่ 4 และทาย
สานวน

สื่อการเรียนรู้

- รูปภาพสานวน
ไทย
เข็ญครกขึ้นภูเขา

- รูปภาพสานวน
ไทย
วัวหายล้อมคอก

นักเรียนดูภาพที่ 5 และทาย
สานวน
- รูปภาพสานวน
ไทย
รักดีหามจั่ว
รักชั่วหามเสา

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๑๑๔๕
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ครูตั้งคาถามชวนคิด ดังนี้ 2. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้ - คาถาม
ครู : รูปภาพที่นักเรียนทายเมื่อ นักเรียน : เป็นรูปภาพเกี่ยวกับ
ข้างต้นเป็นรูปภาพเกี่ยวกับ
สานวนไทยที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป
อะไร
นักเรียน : ทราบความหมายจาก
ครู : นักเรียนทราบความหมาย การดู สังเกต การวิเคราะห์และ
ของรูปภาพได้อย่างไร
ตีความ และจากประสบการณ์
เดิมทีเ่ คยเรียนรู้มา
3. จากนั้น ครูนารูปภาพ
จานวนหนึ่งมาให้นักเรียนดู
และช่วยกันเรียงให้ถูกต้องและ
มีความหมาย ดังนี้

3. นักเรียนดูรูปภาพและ
ช่วยกันวิเคราะห์ว่าภาพที่
กาหนดสื่อความหมายได้กี่
สานวน

4. ครูตั้งคาถามว่า
ครู : ภาพดังกล่าวสื่อ
ความหมายได้กี่สานวน
อะไรบ้าง

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน - คาถาม
ทายความหมายจากรูปภาพ
นักเรียน : 1. ไก่เห็นตีนงู งู
เห็นนมไก่

การประเมิน
การเรียนรู้
- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๑๑๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

2.

ขั้นสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะของ
สานวนไทยได้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
2. ลูกไก่ในกามือ
3. ไก่แก่แม่ปลาช่อน

5. จากนั้น ครูเชื่อมโยงเข้าสู่
บทเรียน
20 1. ครูอธิบายความหมายของ
นาที สานวนไทยให้นักเรียนฟัง

2. ครูกาหนดกิจกรรมให้
นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ความรู้ สนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของสานวนไทยและที่มาของ
สานวนไทย จากใบความรูท้ ี่ 9
เรื่อง สานวนไทย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อ PPT เรื่อง
สานวนไทย

- สังเกต
การสนทนาและ
แสดงความ
คิดเห็นของ
นักเรียน

5. นักเรียนเข้าสู่บทเรียน
1. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ความหมายของสานวนไทย
จากนั้นสนทนา แสดงความ
คิดเห็นร่วมกันกับครู และจด
บันทึกสาระสาคัญลงในสมุด
บันทึก

2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย - ใบความรู้ที่ 9 1. ประเมิน
ความรู้ สนทนา แลกเปลี่ยน เรือ่ ง สานวนไทย การสรุปหลักการ
ความคิดเห็น เกี่ยวกับลักษณะ
ของสานวนไทยและที่มาของ
สานวนไทย จากใบความรูท้ ี่ 9
เรื่อง สานวนไทย

3. นักเรียนตอบคาถาม ดังนี้
3. ครูตั้งคาถาม ดังนี้
ครู : สานวนมีลักษณะอย่างไร นักเรียน : สานวนไทยมี

- คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

3.

ขั้นปฏิบัติ

๑๑๔๗
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
และมีทมี่ าอย่างไร
ลักษณะเป็นการเปรียบเทียบ
เปรียบเปรย เป็นคาพูดทีม่ ีชั้น
เชิง ความหมายแฝงไม่ตรงรูป
ภาษามีที่มาตั้งแต่สมัยโบราณ
ซึ่งอาจเกิดจากการละเล่น
การพนัน เกมกีฬา ข้อคิด
การกระทา เป็นต้น

4. ครูยกตัวอย่างการอธิบาย
ความหมายของสานวน และ
การนาข้อคิดจากสานวนไปใช้
ในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง
และมีความเหมาะสม
15 6. ครูกาหนดให้นกั เรียนแต่ละ
นาที กลุ่มทากิจกรรมในใบงานที่ 9
เรื่อง สานวนไทย
(ครูขึ้นข้อความในสไลด์ PPT
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 9
เรื่อง สานวนไทย)

สื่อการเรียนรู้

4. นักเรียนจดบันทึกและฟัง - สื่อ PPT เรื่อง
ครูอธิบายตัวอย่างของสานวน สานวนไทย
ไทยและการนาข้อคิดไปปรับ สมุดบันทึก
ใช้ในชีวิตประจาวัน
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มทา
กิจกรรมในใบงานที่ 9 เรื่อง
สานวนไทย

- ใบงานที่ 9
สานวนไทย

(นักเรียนทั้งต้นทางและ
- สื่อ PPT
ปลายทางทาใบงานที่ 9 เรื่อง
สานวนไทย พร้อมกัน)

การประเมิน
การเรียนรู้
นักเรียน

๑๑๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. 2. เขียนระบุสานวน
5 7. เมื่อทากิจกรรมเสร็จ ครู
7. นักเรียนสรุปกิจกรรม
ขั้นสรุป
ไทยได้ถูกต้อง
นาที สรุปการทากิจกรรมและเฉลย ร่วมกันและตรวจใบงานที่ 9
ใบงาน
สานวนไทย พร้อมกัน
3. เห็นคุณค่าของ
สานวนไทย
1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป
1. นักเรียนทั้งห้องช่วยกัน
ความรู้ ดังนี้
ตอบคาถามเพื่อสรุปความรู้
ครู : การเรียนรูเ้ รื่อง สานวน ดังนี้
ไทย มีประโยชน์อย่างไรบ้าง นักเรียน : ทาให้ทราบ
ความหมายและลักษณะของ
สานวนไทย รู้จักสานวนไทย
มากขึ้น และนาสานวนไทยไป
ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวันได้
ถูกต้องตามความหมายและ
เห็นคุณค่าของสานวนไทยใน
ภาษาไทยมากขึ้น

สื่อการเรียนรู้
- ใบงานที่ 9
สานวนไทย
สื่อ PPT เรื่อง
สานวนไทย
- คาถาม
สื่อ PPT เรื่อง
สานวนไทย

การประเมิน
การเรียนรู้
2. ตรวจใบงานที่
9 สานวนไทย
3. สังเกต
พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง สานวนไทย
2. ใบงานที่ 9 เรื่อง สานวนไทย
3. สื่อ PPT เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง
4. คาถาม
5. รูปภาพสานวนไทย (เกมทายสานวนไทย)
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 9 เรื่อง สานวนไทย
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกลักษณะของสานวนไทย

วิธีการ
- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

เกณฑ์

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- แบบประเมินการทา
ใบงานที่ 9 เรือ่ ง
สานวนไทย

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตการตอบคาถาม
ของนักเรียน

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน

ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- เขียนระบุสานวนไทยได้
- ตรวจใบงานที่ 9
ถูกต้อง
เรือ่ ง สานวนไทย
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าของสานวนไทย

เครื่องมือที่ใช้

ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 9 เรื่อง สานวนไทย

ประเด็น
การประเมิน
ตอนที่ 1
1. การตอบคาถาม
จากรูปภาพสานวน
ที่กาหนดให้
2. เขียนระบุสานวน
ไทยได้ถูกต้อง
ตอนที่ 2
3. ระบุสานวนได้
ถูกต้องกับเหตุการณ์
ที่กาหนด
4. เขียนสะกดคา
สานวนไทยได้
ถูกต้อง
5. ส่งงานตรงเวลา

๔ (ดีมาก)

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

ตอบคาถามถูกต้อง ตอบคาถามถูกต้อง ตอบคาถามถูกต้อง ตอบคาถามถูกต้อง
ครบทัง้ 4 ข้อ
เพียง 3 ข้อ
เพียง 2 ข้อ
เพียง 1 ข้อ หรือ
ผิดทั้ง ๔ ข้อ
เขียนระบุสานวน เขียนระบุสานวน เขียนระบุสานวน เขียนระบุสานวน
ไทยได้ถูกต้องทั้ง ไทยได้ถูกต้องเพียง ไทยได้ถูกต้องเพียง ไทยได้ถูกต้องเพียง
4 ข้อ
3 ข้อ
2 ข้อ
1 ข้อ
ระบุสานวนได้
ถูกต้องครบทั้ง 10
ข้อ
เขียนสะกดชื่อ
สานวนไทยได้
ถูกต้องครบทั้ง 10
ข้อ
ส่งงานตรงเวลา

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระบุสานวนได้
ถูกต้อง ตั้งแต่ 8-9
ข้อ
เขียนสะกดชื่อ
สานวนไทยได้
ถูกต้องตั้งแต่ 8-9
ข้อ
ส่งงานช้าภายใน
1-2 นาที
ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระบุสานวนได้
ถูกต้อง ตั้งแต่ ๕-7
ข้อ
เขียนสะกดชื่อ
สานวนไทยได้
ถูกต้องตั้งแต่ ๕-7
ข้อ
ส่งงานช้าภายใน
3-4 นาที
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

ระบุสานวนได้
ถูกต้อง ต่ากว่า ๕
ข้อ
เขียนสะกดชื่อ
สานวนไทยได้
ต่ากว่า ๕ ข้อ
ส่งงานช้าเกิน
4 นาที ขึ้นไป
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 9 เรื่อง สานวนไทย
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ใบความรู้ที่ 9 เรือ่ ง สานวนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของสานวน

สานวน หมายถึง โวหาร ทานองพูด ถ้อยคาที่เรียบเรียง ถ้อยคาที่ไม่ถูกไวยากรณ์แต่รับใช้เป็นภาษาที่
ถูกต้อง การแสดงถ้อยคาออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ
ส านวนไทย จะมี ความหมายโดยนั ย เป็น ลัก ษณะความหมายเชิ งอุป มาเปรียบเที ยบ จะไม่ แปล
ความหมายตรงตามตัวอักษร จึงฟังแล้วมักจะ ไม่ได้ความหมายของตัวมันเอง ต้องนาไปประกอบกับบุคคล กับ
เรื่อง หรือเหตุการณ์จึงจะได้ความหมายเป็น คติ เตือนใจเช่นเดียวกับคาที่เป็นสุภาษิต

ตัวอย่างสานวนไทย
๑. ชักแม่น้าทั้งห้า
๒. ปากเปียกปากแฉะ
๓. ขายผ้าเอาหน้ารอด
๔. ฆ่าควายเสียดายพริก
๕. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
๖. ไข่ในหิน
๗. ตัดไฟแต่ต้นลม
๘. ตัดหางปล่อยวัด
๙. หมูไปไก่มา
๑๐. ยื่นหมูยื่นแมว
๑๑. สุกเอาเผากิน
๑๒. คางเหลือง
๑๓. เลือดเข้าตา
๑๔. เลือดขึ้นหน้า
๑๕. ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
๑๖. กระต่ายตื่นตูม
๑๗. สีซอให้ควายฟัง

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

พูดจาหว่านล้อมเพือ่ ให้คล้อยตามโดยอ้างสิง่ ต่าง ๆ
ว่ากล่าวตักเตือนซ้าแล้วซ้าเล่า
ทาให้สาเร็จลุล่วงเพื่อเอาตัวรอดไปก่อน
การจะทาการใหญ่ แต่กลัวว่าจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย
ลงทุนมากแต่กาไรน้อย
ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิง่
ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
ตัดความสัมพันธ์
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของตอบแทนซึ่งกันและกัน
แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน
ทาลวก ๆ พอให้เสร็จ ๆ
เป็นอาการของการเจ็บปางตาย
ฮึดสู้อย่างไม่คิดชีวิต เพราะไม่มีทางเลือก หรือโกรธที่ถูกบีบ
โกรธมาก
ปิดความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้กันทั่วแล้วไม่มิด
ตื่นตกใจโดยไม่ได้สารวจหรือพิจารณา
สั่งสอนคนโง่มกั ไม่ได้ผล

1154

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๑๘. ขิงก็ราข่าก็แรง
=
๑๙. น้าลดตอผุด
=
๒๐. จับปลาสองมือ
=
๒๑. สอนจระเข้ว่ายน้า
=
๒๒. ปากหวานก้นเปรี้ยว
=
๒๓. ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร
=
๒๔. จับปูใส่กระด้ง
=
๒๕. ปลาหมอตายเพราะปาก
=
๒๖. เก็บหอมรอมริบ
=
๒๗. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
=
๒๘. ไก่ได้พลอย
=
๒๙. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง =
๓๐. กระต่ายหมายจันทร์
=
สานวน

ต่างฝ่ายไม่ยอมลดละกัน
เมื่อหมดอานาจ ความชั่วที่ทาไว้ก็ปรากฏ
หมายจะให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อม ๆ กัน
สอนสิง่ ที่เขารู้หรือถนัดอยู่แล้ว
พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ
หญิงเสียหายง่ายกว่าชาย
ซุกซนอยู่ไม่นงิ่
เดือดร้อนเพราะคาพูดของตนเอง
เก็บรวบรวมไว้ทลี ะเล็กละน้อย
ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับซึ่งกันและกัน
ได้สิ่งที่ดีมีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า ดังนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์
ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง
ผู้ชายหมายปองผู้หญิงทีม่ ีฐานะดีกว่า

ความหมาย
ไกลปืนเที่ยง
ไม่รู้อะไร เพราะอยูห่ ่างไกลความเจริญ
ขวานผ่าซาก
โผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้กับการพูด)
ขิงก็รา ข่าก็แรง
ต่างฝ่ายต่างก็จัดจ้าน พอ ๆ กัน มีอารมณ์ร้อนพอ ๆ กัน ไม่ยอมลดละกัน
เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ประพฤติตนตามที่คนส่วนใหญ่เขาประพฤติกัน
แขวนนวม
เลิกชกมวย
คดในข้องอในกระดูก
มีสันดานคดโกง
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ คนรักมีน้อย คนเกลียดชังมีมาก
คลุกคลีตีโมง
มั่วสุม หรือคลุกคลีพัวพันกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
คว่าบาตร
ไม่คบค้าสมาคมด้วย
เคราะห์หามยามร้าย
เคราะห์ร้าย
ฆ้องปากแตก
ปากโป้ง เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนาความลับของผูอ้ ื่นไปโพนทะนา
ฆ่าช้างเอางา
ทาลายของใหญ่เพื่อให้ได้ของเล็กน้อย ซึ่งไม่คมุ้ ค่ากัน
งงเป็นไก่ตาแตก
งงมากจนทาอะไรไม่ถูก
งอมืองอตีน
เกียจคร้าน ไม่สนใจขวนขวายทาการงาน ไม่คิดสู้งาน
งูกินหาง
เกี่ยวโยงกันจากหัวถึงหางโดยซัดกันเป็นทอด ๆ
เงียบเป็นเป่าสาก
ลักษณะที่เงียบสนิท

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
สานวน
โง่แล้วอยากนอนเตียง
จับปลาสองมือ
จับแพะชนแกะ
จุดไต้ตาตอ
ชักน้าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน
ชักใย
ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
ชายสามโบสถ์
ชี้นกบนปลายไม้
เชื้อไม่ทิ้งแถว
ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว
ดาบสองคม
ดีดลูกคิดรางแก้ว
ได้ทีขี่แพะไล่
ตกน้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
ตกล่องปล่องชิ้น
ตบตา
ต่อความยาวสาวความยืด
ตัดเชือก
ตาบอดสอดตาเห็น
ตีงูให้กากิน
ตีปลาหน้าไซ
เต้นแร้งเต้นกา
ถ่มน้าลายรดฟ้า
ถอนหงอก
ถึงพริกถึงขิง
ทองไม่รู้ร้อน
ทาคุณบูชาโทษ
นกต่อ
นายว่าขี้ข้าพลอย
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ความหมาย
โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทาสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ
หมายจะเอาให้ได้ทั้ง 2 อย่าง แต่ไม่สาเร็จทั้ง 2 อย่าง
ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทน เพือ่ ให้ลุล่วงไป
พูดหรือทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งบังเอิญไปโดนตนเอง
นาพาศัตรูเข้าบ้าน
วางแผนและบงการอยู่เบื้องหลัง
ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทาแล้วจะสาเร็จผล
ผู้ที่บวชแล้วสึกถึง 3 หน ใช้พูดเป็นเชิงตาหนิว่า เป็นคนไม่นา่ คบ
หวังในสิ่งที่อยู่ไกลตัว
เป็นไปตามเผ่าพันธุ์
ซื้อของไม่คานึงถึงกาลเวลา ย่อมได้ของแพง
มีทั้งคุณและโทษ อาจดีอาจเสียก็ได้
คิดถึงผลทีจ่ ะได้ทางเดียว
ซ้าเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพล้าลง
ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย
ตัดสินใจทีจ่ ะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย
หลอกหรือทาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
พูดกันไปพูดกันมาให้มากเรื่อง เกินเหตุสมควร
ตัดความสัมพันธ์ ไม่ยอมให้ความช่วยเหลืออีกต่อไป
อวดรู้ในเรื่องที่ตนเองไม่รู้
ทาสิ่งใด ๆ ไว้แล้ว แต่ผลไปตกแก่ผู้อื่น
พูดหรือทาให้กจิ การของผู้อื่นซึง่ กาลังดาเนิน ไปด้วยดีกลับเสียไป
แสดงอาการดีอกดีใจหรือสนุกสนานด้วยการ กระโดดโลดเต้น
ประทุษร้ายต่อสิ่งทีส่ ูงกว่าตน ตัวเองย่อมได้รบั ผลร้าย
ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่ พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่
เผ็ดร้อนรุนแรง เช่น การโต้วาทีคราวนี้ถึง พริกถึงขิง
เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้งสะเทือน
ทาคุณแต่กลับเป็นโทษ ทาดีแต่กลับเป็นร้าย มักต่อกับ “โปรดสัตว์ได้บาป”
คนที่ทาหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี)
พลอยพูดผสมโรง ติเตียนผูอ้ ื่นตามนายไปด้วย
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สานวน
น้าขุ่นไว้ใน น้าใสไว้นอก
น้าลดตอผุด
บอกเล่าเก้าสิบ
บ้าหอบฟาง
ปากว่าตาขยิบ
เป็นฝั่งเป็นฝา
ไปไหนมาสามวาสองศอก
ผักชีโรยหน้า

ความหมาย
แม้จะไม่พอใจก็ยงั แสดง สีหน้ายิ้มแย้ม
เมื่อหมดอานาจความชั่ว ที่เคยทาไว้ก็ปรากฏ
บอกกล่าวให้รู้
บ้าสมบัติ เห็นอะไร ๆ เป็นของมีค่าจะเอาทั้งนั้น
พูดอย่างหนึง่ แต่ทาอีกอย่างหนึง่ ปากกับใจไม่ตรงกัน
มีหลักฐานมั่นคง
ถามอย่างหนึง่ ตอบไปอีกอย่างหนึ่ง
ทาความดีเพียงผิวเผิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

สื่อสาหรับครู รูปภาพสานวนไทย
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1159

1160

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

1161

1162

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

1163

1164

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 9 เรื่อง สานวนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตอนที่ 1

ให้เขียนหมายเลขของรูปภาพสานวนที่ตรงกับการกระทาของตัวละคร พร้อมเขียนชื่อ
สานวนนั้นให้ถูกต้อง

1

3

2

สมรักษ์เป็นคนที่มีนิสัยขี้เกียจ ชอบแกล้งคนอื่น ไม่ยอมทางาน และชอบขัดขวางการทางานของ
เพื่อน พฤติกรรมของสมรักษ์ตรงกับรูปภาพ.............. ชื่อสานวนคือ.......................................

1

2

3

นงนุชรูปร่างไม่น่ายล ผู้คนรังเกียจ นงนุชน้อยใจจึงเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการรักษาความสะอาด
ของร่างกาย ใบหน้า และแต่งตัวให้สวยงาม พฤติกรรมของนงนุชตรงกับรูปภาพรูปภาพ..............
ชื่อสานวนคือ.......................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

1

2

1165

3

ปลาดาวเป็นนักแสดงที่ไม่รู้จักระงับอารมณ์ของตนเอง เวลาแสดงผิดพลาดก็มักจะโทษคนอื่นอยู่
เป็นประจา พฤติกรรมของปลาดาวตรงกับรูปภาพ.............. ชื่อสานวนคือ.........................

1

2

3

แก้วตาเป็นคนที่พูดจาไม่ดี ชอบนาความลับของผู้อื่นไปเล่าให้อีกคนฟัง และชอบพูดพล่อย ๆ จน
ได้รับความเสียหาย พฤติกรรมของแก้วตาตรงกับรูปภาพ.............. ชื่อสานวนคือ.......................

1166

ตอนที่ 2

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ให้นักเรียนเติมสานวนไทย ลงในช่องว่างให้ได้ใจความสัมพันธ์กัน

กิ่งทองใบหยก
ลงเรือลาเดียวกัน
ราไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
กระต่ายขาเดียว

ตัดหางปล่อยวัด
กบในกะลาครอบ
ไก่ได้พลอย
ดินพอหางหมู

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ปอกกล้วยเข้าปาก
จับปลาสองมือ

๑. สมชายกับแววดาวเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันราวกับ
๒. พ่อแม่
ลูกที่มีนิสัยเกเร ไม่เอาถ่าน
๓. เรื่องมันก็จบมาตั้งนานแล้ว เธอจะ
ทาไมหรือ
๔. พวกเราทั้งหมด
แล้วก็ต้องช่วยกันทางานจนกว่าจะสาเร็จ
๕. ถ้า
ลูกก็จะรู้ว่าทุกคนต้องการความรักความเข้าใจกัน
๖. นักแสดงพวกนี้ชอบ
อยู่บ่อยครั้ง
๗. ให้สิ่งของแก่คนไม่รู้จักคุณค่ามันก็เหมือนกับ
๘. การบ้านวิชาภาษาไทยนี้งา่ ยเหมือนกับ
๙. เธอควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นก็จะเหมือน
๑๐. ขโมยคนนั้นยืน
ไม่ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา

ชื่อ..........................................................นามสกุล.....................................ชั้น.............เลขที.่ .....................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

1167

แนวคาตอบใบงานที่ 9 เรื่อง สานวนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ตอนที่ 1 ให้ นัก เรีย นเขีย นหมายเลขของรูป ภาพส านวนที่ ตรงกับ การกระท าของตั วละครที่
กาหนดให้

1

3

2

สมรักษ์เป็นคนที่มีนิสัยขี้เกียจ ชอบแกล้งคนอื่น ไม่ยอมทางาน และชอบขัดขวางการทางานของเพื่อน
พฤติกรรมของสมรักษ์ตรงกับรูปภาพ......1........ ชื่อสานวนคือ......มือไม่พายเอาเท้าราน้า........

1

2

3

นงนุชรูปร่างไม่น่ายล ผู้คนรังเกียจ นงนุชน้อยใจจึงเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการรักษาความสะอาด
ของร่างกาย ใบหน้า และแต่งตัวให้สวยงาม พฤติกรรมของนงนุชตรงกับรูปภาพรูปภาพ......3........
ชื่อสานวนคือ......ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง.......

1168

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

1

2

3

ปลาดาวเป็นนักแสดงที่ไม่รู้จกั ระงับอารมณ์ของตนเอง เวลาแสดงผิดพลาดก็มกั จะโทษคนอื่นอยู่เป็น
ประจา พฤติกรรมของปลาดาวตรงกับรูปภาพ......1........ ชื่อสานวนคือ.....ราไม่ดีโทษปี่โทษกลอง......

1

2

3

แก้วตาเป็นคนที่พูดจาไม่ดี ชอบนาความลับของผู้อื่นไปเล่าให้อีกคนฟัง และชอบพูดพล่อย ๆ จนได้รับ
ความเสียหาย พฤติกรรมของแก้วตาตรงกับรูปภาพ.....3..... ชื่อสานวนคือ..ปลาหมอตายเพราะปาก...

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

ตอนที่ 2

1169

ให้นักเรียนเติมสานวน สุภาษิต หรือคาพังเพย ลงในช่องว่างให้ได้ใจความ

๑. สมชายกับแววดาวเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันราวกับ
กิ่งทองใบหยก
๒. พ่อแม่
ตัดหางปล่อยวัด
ลูกที่มีนิสัยเกเร ไม่เอาถ่าน
๓. เรือ่ งมันก็จบมาตั้งนานแล้ว เธอจะ
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ
ทาไมหรือ
๔. พวกเราทั้งหมด ลงเรือลาเดียวกัน แล้วก็ต้องช่วยกันทางานจนกว่าจะสาเร็จ
๕. ถ้า
เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ลูกก็จะรู้ว่าทุกคนต้องการความรักความเข้าใจกัน
๖. นักแสดงพวกนี้ชอบ
ราไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
อยู่บ่อยครั้ง
๗. ให้สิ่งของแก่คนไม่รู้จักคุณค่ามันก็เหมือนกับ ไก่ได้พลอย
๘. การบ้านวิชาภาษาไทยนี้ง่ายเหมือนกับ
ปอกกล้วยเข้าปาก
๙. เธอควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นก็จะเหมือน กบในกะลาครอบ
๑๐. ขโมยคนนั้นยืน
กระต่ายขาเดียว
ไม่ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา

๑๑๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด
ป.๕/๗ ใช้สานวนได้ถูกต้อง
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเข้าใจความหมายของสานวนไทย จะทาให้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม่ผิดความหมาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและ
เห็นคุณค่าของการใช้สานวนไทย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการใช้สานวนไทยได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ใช้สานวนไทยได้ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ทกี่ าหนด
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้สานวนไทย
๔. สาระการเรียนรู้
- การใช้สานวนไทยกับสถานการณ์ต่าง ๆ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๑๗๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง (2) จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
1. ขอบเขตเนื้อหา
ขั้นนา
- การใช้สานวนไทย

เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
10 1. ครูนาเกมทายสานวนมา 1. นักเรียนเล่นเกมทายสานวน - เกมทายสานวน - สังเกตการตอบ
นาที ให้นักเรียนเล่นเพือ่ กระตุ้น ไทยโดยร่วมกันทายสานวนต่อ ไทย
คาถามของ
ความสนใจของนักเรียน ดังนี้ จากคาที่ครูกาหนดให้ ดังนี้
นักเรียน
- รักดีหามจั่ว........................
- ...........ช้างจับ...................
- น้ามา.....กินมด น้าลด.....กินปลา
- .......เห็น........งู .....เห็น......
- ...........หมู...........แมว
- ช้างตายทั้งตัว....................
- กินบนเรือน........................
- ขิงก็.......... ข่าก็...........
- รักพี.่ .................................
- กระต่าย............................

- รักดีหามจัว่ รักชัว่ หามเสา
- ขี่ชา้ งจับตั๊กแตน
- น้ามาปลากินมด น้าลดมดกินปลา
- ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
- ยื่นหมูยื่นแมว
- ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
- กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา
- ขิงก็รา ข่าก็แรง
- รักพีเ่ สียดายน้อง
- กระต่ายหมายจันทร์, ตื่นตูม, ขา
เดียว

2. ครูตั้งคาถามชวนคิด ดังนี้ 2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
ดังนี้
ครู : จากการเล่นเกมทาย
สานวนข้างต้น นักเรียนสนุก นักเรียน : สนุกสนาน

- คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

๑๑๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
หรือไม่ เพราะอะไร
เพลิดเพลิน เพราะได้ช่วยกันคิด
ครู : นอกจากความสนุกสนาน ได้แข่งขันกันทายสานวน
แล้ว นักเรียนได้อะไรบ้าง
นักเรียน : ได้รู้จกั สานวนไทย
มากขึ้น
3. ครูพานักเรียนสนทนา
ทบทวนเกี่ยวกับความหมาย
ของสานวน โดยใช้คาถามนา
ดังนี้
ครู : สานวนไทยคืออะไร
นักเรียนยังจาได้หรือไม่
อย่างไร

2.

ขั้นสอน

3. นักเรียนร่วมกันสนทนา
ทบทวนเกี่ยวกับประเด็น
ความหมายของสานวนโดยตอบ
คาถามที่ครูถาม ดังนี้
นักเรียน : สานวนไทย คือ
ถ้อยคาที่มีความหมายแฝง
มีลักษณะความหมายเชิง
เปรียบเทียบ ไม่แปลความหมาย
ตรงตามตัวอักษร ต้องนาไป
ประกอบกับบุคคล เรื่องราว
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จึงจะได้
ความหมายที่เป็นคติเตือนใจ
และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต
10 1. ครูตั้งคาถาม เพื่ออธิบาย 1. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์
นาที เนื้อหา ดังนี้
คาถามและช่วยกันหาคาตอบ
ครู : ถ้าเราต้องการใช้สานวน จากการอภิปรายภายในกลุ่ม
และศึกษาจากใบความรู้ที่ 10
ไทยให้ถูกต้องตรงตาม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

- คาถาม

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

- ใบความรู้ที่ 10
เรื่อง สานวนไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการใช้
สานวนไทยได้

3.

2. ใช้สานวนไทยได้
ถูกต้องและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่
กาหนด

เวลา
ที่ใช้

๑๑๗๓
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
สถานการณ์ จะมีหลักการ
อย่างไร
2. ครูให้นักเรียนสรุป
หลักการใช้สานวนไทยให้
ถูกต้อง โดยสรุปลงใน
กระดาษที่ครูแจกให้

ขั้นปฏิบัติ

3. ครูประเมินการนาเสนอ
ผลงานของนักเรียน
20 6. ครูกาหนดให้นกั เรียนแต่
นาที ละกลุ่มทากิจกรรมในใบงาน
ที่ 10 เรื่อง การใช้สานวนไทย

สื่อการเรียนรู้

2. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ความรู้ สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสรุปหลักการ
ใช้สานวนไทยในกระดาษที่ครู
แจกให้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. ประเมิน
การสรุปหลักการ

3. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอ
ผลงานกลุม่ ของตนเอง
6. นักเรียนแต่ละกลุ่มทา
- ใบงานที่ 10
กิจกรรมในใบงานที่ 10 เรื่อง การใช้สานวน
การใช้สานวนไทย
ไทย

(ครูขึ้นข้อความในสไลด์ PPT (นักเรียนทั้งต้นทางและ
- สื่อ PPT
ว่า : นักเรียนทาใบงานที่ 10 ปลายทางทาใบงานที่ 10 เรือ่ ง
เรื่อง การใช้สานวนไทย)
การใช้สานวนไทย พร้อมกัน)
7. เมื่อทากิจกรรมเสร็จ ครู
สรุปการทากิจกรรมและ

7. นักเรียนสรุปกิจกรรมร่วมกัน - ใบงานที่ 10
และตรวจใบงานที่ 10 เรื่อง
การใช้สานวน

2. การตรวจ
ใบงานที่ 10

๑๑๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ลาดับ
ขอบเขตเนื้อหา/ ขั้นตอนการจัด
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้

4.

3. เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการใช้
สานวนไทย

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เฉลยใบงานที่ 10 เรือ่ ง
การใช้สานวนไทย พร้อมกัน
การใช้สานวนไทย

5 1. ครูตั้งคาถามเพื่อสรุป
นาที ความรู้ ดังนี้
ครู : การใช้สานวนไทยกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน มีประโยชน์
อย่างไรบ้าง

1. นักเรียนทั้งห้องช่วยกันตอบ
คาถามเพื่อสรุปความรู้ ดังนี้
นักเรียน : ทาให้เราใช้สานวน
ไทยได้ถูกต้องตรงตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต
ประจาวัน และอนุรกั ษ์ความ
เป็นไทยในการใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้องอีกด้วย

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

ไทย
- สื่อ PPT เรื่อง
สานวนไทย
- คาถามสื่อ PPT 3. สังเกต
เรื่อง สานวนไทย พฤติกรรม
ของนักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 10 เรื่อง สานวนไทย
2. ใบงานที่ 10 เรื่อง การใช้สานวนไทย
3. สื่อ PPT เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง
4. คาถาม
5. เกมทายสานวนไทย
9. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 10 เรื่อง การใช้สานวนไทย
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- บอกหลักการใช้สานวนไทย
ด้านทักษะและกระบวนการ (P)
- ใช้สานวนไทยได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
กาหนด
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ
ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การใช้สานวนไทย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. รักความเป็นไทย
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

- พิจารณาจากการตอบ
คาถามของนักเรียน

- คาถาม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- ตรวจใบงานที่ 10
เรื่อง การใช้สานวนไทย

- แบบประเมินการทา
ใบงานที่ 10 เรือ่ ง การ
ใช้สานวนไทย

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินคุณลักษณะ ระดับคุณภาพ
อันพึงประสงค์
ผ่าน

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียน

- แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพ
สาคัญของผู้เรียน
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
เกณฑ์ประเมิน : การทาใบงานที่ 10 เรื่อง การใช้สานวนไทย

ประเด็น
การประเมิน
ตอนที่ 1
1. ระบุสานวนได้
ถูกต้องกับ
เหตุการณ์ทกี่ าหนด
2. ส่งงานตรงเวลา

๔ (ดีมาก)
ระบุสานวนได้
ถูกต้องครบทั้ง 10
ข้อ
ส่งงานตรงเวลา

ตอนที่ 2
3. การเติมสานวน เติมสานวนได้
ให้สมบูรณ์
ถูกต้องครบทั้ง 10
ข้อ
4. เขียนสะกดคา เขียนสะกดชื่อ
สานวนไทยได้
สานวนไทยได้
ถูกต้อง
ถูกต้องครบทั้ง 10
ข้อ
5. ส่งงานตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

ระบุสานวนได้
ถูกต้อง ตั้งแต่ 8-9
ข้อ
ส่งงานช้าภายใน
1-2 นาที

ระบุสานวนได้
ถูกต้อง ตั้งแต่ ๕-7
ข้อ
ส่งงานช้าภายใน
3-4 นาที

ระบุสานวนได้
ถูกต้อง ต่ากว่า ๕
ข้อ
ส่งงานช้าเกิน
4 นาที เป็นต้นไป

เติมสานวนได้
ถูกต้องตั้งแต่ 8-9
ข้อ
เขียนสะกดชื่อ
สานวนไทยได้
ถูกต้องตั้งแต่ 8-9
ข้อ
ส่งงานช้าภายใน
1-2 นาที

เติมสานวนได้
ถูกต้องตั้งแต่ ๕-7
ข้อ
เขียนสะกดชื่อ
สานวนไทยได้
ถูกต้องตั้งแต่ ๕-7
ข้อ
ส่งงานช้าภายใน
3-4 นาที

เติมสานวนได้
ถูกต้องต่ากว่า ๕
ข้อ
เขียนสะกดชื่อ
สานวนไทยได้
ต่ากว่า ๕ ข้อ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

ส่งงานช้าเกิน
4 นาที เป็นต้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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แบบประเมินการทาใบงานที่ 10 เรื่อง การสานวนไทย
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ...............
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........

1178

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ใบความรู้ที่ 10 เรือ่ ง สานวนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ความหมายของสานวน

ส านวนไทย จะมี ความหมายโดยนั ย เป็น ลัก ษณะความหมายเชิ งอุป มาเปรียบเที ยบ จะไม่ แปล
ความหมายตรงตามตัวอักษร จึงฟังแล้วมักจะไม่ได้ความหมายของตัวมันเอง ต้องนาไปประกอบกับบุคคล กับ
เรื่องหรือเหตุการณ์จึงจะได้ความหมายเป็น คติ เตือนใจเช่นเดียวกับคาที่เป็นสุภาษิต
การเข้าใจความหมายของสานวนไทย จะทาให้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยไม่ผิดความหมาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและ
เห็นคุณค่าของการใช้สานวนไทย

ตัวอย่างสานวนไทย
๑. ชักแม่น้าทั้งห้า
๒. ปากเปียกปากแฉะ
๓. ขายผ้าเอาหน้ารอด
๔. ฆ่าควายเสียดายพริก
๕. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
๖. ไข่ในหิน
๗. ตัดไฟแต่ต้นลม
๘. ตัดหางปล่อยวัด
๙. หมูไปไก่มา
๑๐. ยื่นหมูยื่นแมว
๑๑. สุกเอาเผากิน
๑๒. คางเหลือง
๑๓. เลือดขึ้นหน้า
๑๔. ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด
๑๕. กระต่ายตื่นตูม
๑๖. สีซอให้ควายฟัง

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

พูดจาหว่านล้อมเพือ่ ให้คล้อยตามโดยอ้างสิง่ ต่าง ๆ
ว่ากล่าวตักเตือนซ้าแล้วซ้าเล่า
ทาให้สาเร็จลุล่วงเพื่อเอาตัวรอดไปก่อน
การจะทาการใหญ่ แต่กลัวว่าจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย
ลงทุนมากแต่กาไรน้อย
ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมอย่างยิง่
ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
ตัดความสัมพันธ์
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันด้วยการให้สิ่งของตอบแทนซึ่งกันและกัน
แลกกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน
ทาลวก ๆ พอให้เสร็จ ๆ
เป็นอาการของการเจ็บปางตาย
โกรธมาก
ปิดความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้กันทั่วแล้วไม่มิด
ตื่นตกใจโดยไม่ได้สารวจหรือพิจารณา
สั่งสอนคนโง่มกั ไม่ได้ผล
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๑๗. ขิงก็ราข่าก็แรง
=
๑๘. น้าลดตอผุด
=
๑๙. จับปลาสองมือ
=
๒๐. สอนจระเข้ว่ายน้า
=
๒๑. ปากหวานก้นเปรี้ยว
=
๒๒. ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร
=
๒๓. จับปูใส่กระด้ง
=
๒๔. ปลาหมอตายเพราะปาก
=
๒๕. เก็บหอมรอมริบ
=
๒๖. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
=
๒๗. ไก่ได้พลอย
=
๒๘. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง =
๒๙. กระต่ายหมายจันทร์
=
สานวน

ต่างฝ่ายไม่ยอมลดละกัน
เมื่อหมดอานาจ ความชั่วที่ทาไว้ก็ปรากฏ
หมายจะให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อม ๆ กัน
สอนสิง่ ที่เขารู้หรือถนัดอยู่แล้ว
พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ
หญิงเสียหายง่ายกว่าชาย
ซุกซนอยู่ไม่นงิ่
เดือดร้อนเพราะคาพูดของตนเอง
เก็บรวบรวมไว้ทลี ะเล็กละน้อย
ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับซึ่งกันและกัน
ได้สิ่งที่ดีมีค่าแต่ไม่รู้คุณค่า ดังนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์
ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง
ผู้ชายหมายปองผู้หญิงทีม่ ีฐานะดีกว่า

ความหมาย
ไกลปืนเที่ยง
ไม่รู้อะไร เพราะอยูห่ ่างไกลความเจริญ
ขวานผ่าซาก
โผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้กับการพูด)
ขิงก็รา ข่าก็แรง
ต่างฝ่ายต่างก็จัดจ้านพอ ๆ กัน มีอารมณ์ร้อนพอ ๆ กัน ไม่ยอมลดละกัน
เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม ประพฤติตนตามที่คนส่วนใหญ่เขาประพฤติกัน
แขวนนวม
เลิกชกมวย
คดในข้องอในกระดูก
มีสันดานคดโกง
คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ คนรักมีน้อย คนเกลียดชังมีมาก
คลุกคลีตีโมง
มั่วสุม หรือคลุกคลีพัวพันกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
คว่าบาตร
ไม่คบค้าสมาคมด้วย
เคราะห์หามยามร้าย
เคราะห์ร้าย
ฆ้องปากแตก
ปากโป้ง เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนาความลับของผูอ้ ื่นไปโพนทะนา
ฆ่าช้างเอางา
ทาลายของใหญ่เพื่อให้ได้ของเล็กน้อย ซึ่งไม่คมุ้ ค่ากัน
งงเป็นไก่ตาแตก
งงมากจนทาอะไรไม่ถูก
งอมืองอตีน
เกียจคร้าน ไม่สนใจขวนขวายทาการงาน ไม่คิดสู้งาน
งูกินหาง
เกี่ยวโยงกันจากหัวถึงหางโดยซัดกันเป็นทอด ๆ
เงียบเป็นเป่าสาก
ลักษณะที่เงียบสนิท

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
สานวน
โง่แล้วอยากนอนเตียง
จับปลาสองมือ
จับแพะชนแกะ
จุดไต้ตาตอ
ชักน้าเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน
ชักใย
ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม
ชายสามโบสถ์
ชี้นกบนปลายไม้
เชื้อไม่ทิ้งแถว
ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว
ดาบสองคม
ดีดลูกคิดรางแก้ว
ได้ทีขี่แพะไล่
ตกน้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
ตกล่องปล่องชิ้น
ตบตา
ต่อความยาวสาวความยืด
ตัดเชือก
ตาบอดสอดตาเห็น
ตีงูให้กากิน
ตีปลาหน้าไซ
เต้นแร้งเต้นกา
ถ่มน้าลายรดฟ้า
ถอนหงอก
ถึงพริกถึงขิง
ทองไม่รู้ร้อน
ทาคุณบูชาโทษ
นกต่อ
นายว่าขี้ข้าพลอย
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ความหมาย
โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทาสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ
หมายจะเอาให้ได้ทั้ง 2 อย่าง แต่ไม่สาเร็จทั้ง 2 อย่าง
ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทน เพือ่ ให้ลุล่วงไป
พูดหรือทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่งบังเอิญไปโดนตนเอง
นาพาศัตรูเข้าบ้าน
วางแผนและบงการอยู่เบื้องหลัง
ค่อย ๆ คิดค่อย ๆ ทาแล้วจะสาเร็จผล
ผู้ที่บวชแล้วสึกถึง 3 หน ใช้พูดเป็นเชิงตาหนิว่า เป็นคนไม่นา่ คบ
หวังในสิ่งที่อยู่ไกลตัว
เป็นไปตามเผ่าพันธุ์
ซื้อของไม่คานึงถึงกาลเวลา ย่อมได้ของแพง
มีทั้งคุณและโทษ อาจดีอาจเสียก็ได้
คิดถึงผลทีจ่ ะได้ทางเดียว
ซ้าเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพล้าลง
ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย
ตัดสินใจทีจ่ ะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย
หลอกหรือทาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
พูดกันไปพูดกันมาให้มากเรื่อง เกินเหตุสมควร
ตัดความสัมพันธ์ ไม่ยอมให้ความช่วยเหลืออีกต่อไป
อวดรู้ในเรื่องที่ตนเองไม่รู้
ทาสิ่งใด ๆ ไว้แล้ว แต่ผลไปตกแก่ผู้อื่น
พูดหรือทาให้กจิ การของผู้อื่นซึง่ กาลังดาเนิน ไปด้วยดีกลับเสียไป
แสดงอาการดีอกดีใจหรือสนุกสนานด้วยการ กระโดดโลดเต้น
ประทุษร้ายต่อสิ่งทีส่ ูงกว่าตน ตัวเองย่อมได้รบั ผลร้าย
ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่ พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่
เผ็ดร้อนรุนแรง เช่น การโต้วาทีคราวนี้ถึง พริกถึงขิง
เฉยเมย ไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้งสะเทือน
ทาคุณแต่กลับเป็นโทษ ทาดีแต่กลับเป็นร้าย มักต่อกับ “โปรดสัตว์ได้บาป”
คนที่ทาหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี)
พลอยพูดผสมโรง ติเตียนผูอ้ ื่นตามนายไปด้วย
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สานวน
น้าขุ่นไว้ใน น้าใสไว้นอก
น้าลดตอผุด
บอกเล่าเก้าสิบ
บ้าหอบฟาง
ปากว่าตาขยิบ
เป็นฝั่งเป็นฝา
ไปไหนมาสามวาสองศอก
ผักชีโรยหน้า

ความหมาย
แม้จะไม่พอใจก็ยงั แสดง สีหน้ายิ้มแย้ม
เมื่อหมดอานาจความชั่ว ที่เคยทาไว้ก็ปรากฏ
บอกกล่าวให้รู้
บ้าสมบัติ เห็นอะไร ๆ เป็นของมีค่าจะเอาทั้งนั้น
พูดอย่างหนึง่ แต่ทาอีกอย่างหนึง่ ปากกับใจไม่ตรงกัน
มีหลักฐานมั่นคง
ถามอย่างหนึง่ ตอบไปอีกอย่างหนึ่ง
ทาความดีเพียงผิวเผิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ใบงานที่ 10 เรื่อง การใช้สานวนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กาหนด แล้วเลือกสานวนในกรอบสี่เหลี่ยมไป
เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่กาหนด

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
เป็นฝั่งเป็นฝา
ปากหวานก้นเปรี้ยว
จับปูใส่กระด้ง
ไกลปืนเที่ยง

จับปลาสองมือ
ดินพอกหางหมู
ปากเปียกปากแฉะ
สอนจระเข้ว่ายน้า
ขิงก็รา ข่าก็แรง

ปลาหมอตายเพราะปาก
ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
กระต่ายหมายจันทร์
ตัดไฟแต่ต้นลม

1. “กระต่ายไม่ทาการบ้านที่ครูมอบหมาย จนทาให้ไม่มีงานส่งครู และมีงานคั่งค้างจานวนมาก”
ตรงกับสานวนใด..................................................................................................................................................
2. “ดวงใจพูดจาพล่อย ๆ ไม่ดแี ละชอบว่าเพื่อนบ่อยครั้ง จนทาให้ตนเองเดือนร้อนเพราะคาพูดของตนเอง”
ตรงกับสานวนใด...................................................................................................................................................
3. “นักเรียนชั้น ป.1 จัดแถวไม่เป็นระเบียบสักที จนคุณครูต้องเดินมาจัดให้เป็นระเบียบ”
ตรงกับสานวนใด..................................................................................................................................................
4. “จ้อย เป็นผู้ชายบ้าน ๆ ฐานะยากจน มีความรักกับสายใจซึ่งเป็นลูกสาวของนายอาเภอ”
ตรงกับสานวนใด.................................................................................................................................................

1184

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

5. “วีระสอนเพื่อนให้วาดรูปเพียงไม่กี่นาที เพื่อนก็สามารถวาดรูปออกมาได้สวยงาม ซึ่งวีระมารู้ภายหลัง
ว่าเพื่อนเคยเรียนศิลปะมาก่อนแล้ว”
ตรงกับสานวนใด.................................................................................................................................................
6. “การะเกด และ แพรขวัญ เป็นศัตรูกัน และต่างรู้ความลับของฝ่ายตรงข้ามเพื่อแก้แค้นคืนเสมอ”
ตรงกับสานวนใด..................................................................................................................................................
7. “แพนเค้ก และ แพนด้า เป็นคู่กัดมาตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ พอโตเป็นสาวก็มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
เป็นประจาและไม่มีทีท่าว่าจะยอมกัน”
ตรงกับสานวนใด...................................................................................................................................................
8. “กอบชัย พูดจาอีกอย่างหนึ่ง แต่ในใจคิดไม่ดีกับคนอื่น คาพูดกับความคิดสวนทางกัน”
ตรงกับสานวน.......................................................................................................................................................
9. “เกิดเป็นผู้หญิงนั้นลาบากนัก ทาอะไรผิดพลาดก็เสียหายได้ทุกเมื่อ แต่ผู้ชายทาอะไรก็ดูคล่องไปหมด”
ตรงกับสานวน.......................................................................................................................................................
10. “สมชาย เป็นนักประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ทุกเช้าสมชายจะมีข่าวมาบอกเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง”
ตรงกับสานวน......................................................................................................................................................

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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แนวคาตอบใบงานที่ 10 เรือ่ ง การใช้สานวนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สานวนไทย ใช้ถูกต้อง
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คาชี้แจง

ให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กาหนด แล้วเลือกสานวนในกรอบสี่เหลี่ยมไป
เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่กาหนด

ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
เป็นฝั่งเป็นฝา
ปากหวานก้นเปรี้ยว
จับปูใส่กระด้ง
ไกลปืนเที่ยง

จับปลาสองมือ
ดินพอกหางหมู
ปากเปียกปากแฉะ
สอนจระเข้ว่ายน้า
ขิงก็รา ข่าก็แรง

ปลาหมอตายเพราะปาก
ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร
ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
กระต่ายหมายจันทร์
ตัดไฟแต่ต้นลม

1. “กระต่ายไม่ยอมทาการบ้านที่ครูมอบหมาย จนทาให้ไม่มีงานส่งครู และมีงานค้างจานวนมาก”
ดินพอกหางหมู
ตรงกับสานวนใด..................................................................................................................................................
2. “ดวงใจพูดจาไม่ดี และชอบว่าเพื่อนบ่อยครั้ง จนทาให้ตนเองเดือนร้อนเพราะคาพูดของตนเอง”
ปลาหมอตายเพราะปาก
ตรงกับสานวนใด...................................................................................................................................................
3. “นักเรียนชั้น ป.1 จัดแถวไม่เป็นระเบียบสักที จนคุณครูต้องเดินมาจัดให้เป็นระเบียบ”
จับปูใส่กระด้ง
ตรงกับสานวนใด..................................................................................................................................................
4. “จ้อย เป็นผู้ชายบ้าน ๆ ฐานะยากจน มีความรักกับสายใจซึ่งเป็นลูกสาวของนายอาเภอ”
กระต่ายหมายจันทร์
ตรงกับสานวนใด...................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

5. “วีระสอนเพื่อนให้วาดรูปเพียงไม่กี่นาที เพื่อนก็สามารถวาดรูปออกมาได้สวยงาม ซึ่งวีระมารู้ภายหลัง
ว่าเพื่อนเคยเรียนศิลปะมาก่อนแล้ว”
สอนจระเข้ว่ายน้า
ตรงกับสานวนใด...............................................................................................................................................
6. “การะเกด และ แพรขวัญ เป็นศัตรูกัน และต่างรู้ความลับของฝ่ายตรงข้ามเพื่อแก้แค้นคืนเสมอ”
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่
ตรงกับสานวนใด...................................................................................................................................................
7. “แพนเค้ก และ แพนด้า เป็นคู่กัดมาตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ พอโตเป็นสาวก็มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
เป็นประจาและไม่มีทีท่าว่าจะยอมกัน”
ขิงก็รา ข่าก็แรง
ตรงกับสานวนใด...................................................................................................................................................
8. “กอบชัย พูดจาอีกอย่างหนึ่ง แต่ในใจคิดไม่ดีกับคนอื่น คาพูดกับความคิดสวนทางกัน”
ปากหวานก้นเปรี้ยว
ตรงกับสานวน.....................................................................................................................................................
9. “เกิดเป็นผู้หญิงนั้นลาบากนัก ทาอะไรผิดพลาดก็เสียหายได้ทุกเมื่อ แต่ผู้ชายทาอะไรก็ดูคล่องไปหมด”
ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร
ตรงกับสานวน.......................................................................................................................................................
10. “สมชาย เป็นนักประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ทุกเช้าสมชายจะมีข่าวมาบอกเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง”
บอกเล่าเก้าสิบ
ตรงกับสานวน.......................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๑๘๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การอ่านค้าควบกล้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ราชาธิราช ตอน ก้าเนิดมะกะโท
เวลา 11 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา ภาษาไทย
ชันประถมศึกษาปีที่ 5
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัด
สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดาเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชีวัด
ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคา ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
๒. สาระส้าคัญ/ความคิดรวบยอด
การอ่านออกเสียงคาที่มีพยัญชนะควบกลา จะต้องอ่านออกเสียงคาให้ชัดเจน ถูกต้องตามอักขรวิธีและ
บอกความหมายของคาได้
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
บอกหลักการอ่านคาควบกลาได้
3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
อ่านออกเสียงคาควบกลาได้
3.3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการออกเสียงคาควบกลา
๔. สาระการเรียนรู้
- การอ่านคาควบกลา
๕. สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน
5.1 ความสามารถในการสื่อสาร
5.2 ความสามารถในการคิด
5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 ใฝ่เรียนรู้
6.2 รักความเป็นไทย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๑๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชันประถมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน ก้าเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การอ่านค้าควบกล้า จ้านวน 1 ชั่วโมง

ล้าดับ
ขอบเขตเนือหา/
ขันตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1. ขอบเขตเนือหา
ขันน้า
10 ๑. ครูให้นักเรียนอ่านเนือเพลง 1. นักเรียนร่วมกันอ่านเนือ
- เกมทายสานวน - สังเกตการตอบ
1. หลักการอ่านคา
นาที เพลงหนึง่ มาให้นกั เรียนอ่าน เพลงที่ครูกาหนด ดังนี
ไทย
คาถามของ
ควบกลา
โดยไม่ระบุชื่อเรือ่ ง ดังนี
นักเรียน
2. การอ่านออกเสียง
ควายไล่ขวิดข้างขวา
ควายไล่ขวิดข้างขวา
คาควบกลาแท้และคา
คว้าขวานมาไล่ขว้างควายไป
คว้าขวานมาไล่ขว้างควายไป
ควบกลาไม่แท้
ควายขวางวิง่ วนขวักไขว่
ควายขวางวิง่ วนขวักไขว่
กวัดแกว่งขวานไล่ล้มคว่าขวางควาย กวัดแกว่งขวานไล่ล้มคว่าขวางควาย
๒. ครูตังคาถามนาวิเคราะห์
ดังนี
ครู : เนือเพลงทีอ่ ่านข้างต้น มี
ลักษณะอย่างไร

2. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
ดังนี
นักเรียน : เป็นเนือเพลง
คาควบกลา

3. ครูให้นักเรียนอ่านเนือเพลง
พร้อมกันทีละวรรคจนจบ และ
ฝึกอ่านจนคล่อง และนา
นักเรียนร้องเพลงคาควบกลา
จากนันครูให้นักเรียนร้องเอง

3. นักเรียนร่วมกันฝึกอ่านเนือ - คาถาม
เพลง คาควบกลา จนคล่อง
และร่วมกันร้องเพลง
คาควบกลาด้วยตนเอง

- สังเกตการตอบ
คาถามของ
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๑๘๙

ล้าดับ
ขอบเขตเนือหา/
ขันตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
4. ครูชีแจงให้นักเรียนเข้าใจว่า 4. นักเรียนร่วมสนทนากับครู - คาถาม
- สังเกตการตอบ
การอ่านออกเสียงคาควบกลา และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
คาถามของ
ได้ถูกต้องจะทาให้การสื่อสาร
นักเรียน
ได้ชัดเจนขึน

2.

ขันสอน

5. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง
คาควบกลาทังคาควบแท้และ
คาควบไม่แท้จากคาที่ครู
กาหนดให้ ดังนี กราบ พุทรา
ขวาน ทรุดโทรม เพลิดเพลิน
ครอบครัว ทรัพย์ คร่าครวญ
ฉะเชิงเทรา ทราย
20 6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตาม
นาที ความสนใจ แล้วร่วมกัน
อภิปรายตามประเด็นคาถาม
ต่อไปนี
ครู : นักเรียนจาแนกคาได้เป็น
กี่กลุ่มและจาแนกได้อย่างไร
ครู : นักเรียนมีหลักใน
การจาแนกคาอย่างไร

5. นักเรียนอ่านคาควบกลา

6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม

นักเรียนนาเสนอผล
การจาแนกคาพร้อมทังอธิบาย
เหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึง
จาแนกกลุม่ คาเช่นนัน

๑๑๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ล้าดับ
ขอบเขตเนือหา/
ขันตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
7. ครูสมุ่ ตัวแทนนักเรียนออกมา 7. นักเรียนศึกษาใบความรู้
1. บอกหลักการอ่าน
นาเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม เรื่องหลักการอ่านออกเสียง
คาควบกลาได้
และตรวจสอบความถูกต้อง
คาควบกลา
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
8. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ศึกษาใบความรู้เรือ่ ง การอ่าน
ออกเสียงคาควบกลา

3.

2. อ่านออกเสียง
คาควบกลาได้

ขันปฏิบัติ

9. จากนัน ครูให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายความรู้และ
เขียนสรุปผังความคิดหลักการ
อ่านออกเสียงคาควบกลา
20 10. ครูมอบหมายภาระงานให้
นาที นักเรียนจับคูฝ่ ึกอ่านออกเสียง
คาควบกลาจากแบบประเมิน
การอ่านคาควบกลา
- ครูประเมินการอ่านของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล
- ครูประเมินการอ่าน
คาควบกลาของนักเรียน
เพื่อให้สามารถแก้ไข

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
1. ประเมิน
การสรุปหลักการ
อ่านคาควบกลา

8. นักเรียนเขียนผังความคิด
หลักการอ่านออกเสียง
คาควบกลา
9. นักเรียนนาเสนอผล
การอภิปรายกลุม่
10. นักเรียนจับคู่กันฝึกอ่าน - แบบประเมิน
ออกเสียงคาควบกลาจากแบบ การอ่าน
ประเมินการอ่านคาควบกลา คาควบกลา
- สื่อ PPT เรื่อง
การอ่าน
คาควบกลา

2. ประเมิน
การอ่าน
คาควบกลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
ล้าดับ
ขอบเขตเนือหา/
ขันตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

๑๑๙๑
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ข้อบกพร่องในการอ่านออก
เสียงของนักเรียนให้ถูกต้อง
11. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ 11. นักเรียนทาใบงานที่ 11
11 เรื่อง การสารวจ
เรื่อง การสารวจคาควบกลา
คาควบกลาจากเรื่องที่อ่าน
จากเรื่องที่อา่ น

4.

3. เห็นความสาคัญ
ของการออกเสียงคา
ควบกลา

ขันสรุป

12. เมื่อทากิจกรรมเสร็จ ครู
สรุปการทากิจกรรมและเฉลย
ใบงานที่ 11 เรือ่ ง การสารวจ
คาควบกลาจากเรื่องที่อ่าน
5 1. ครูพานักเรียนร่วมกันแสดง
นาที ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสาคัญของการอ่านออก
เสียงคาควบกลา จากนัน
ร่วมกันสรุปความสาคัญและ
ประโยชน์ของการออกเสียงคา
ควบกลาที่ชัดเจนในการสื่อสาร
โดยครูใช้คาถามนาอภิปรายว่า

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ 11
เรื่อง การสารวจ
คาควบกลาจาก
เรื่องที่อ่าน
12. นักเรียนสรุปกิจกรรม
- ใบงานที่ 11
ร่วมกันและตรวจใบงานที่ 10 เรื่อง การสารวจ
เรื่อง การใช้สานวนไทย พร้อม คาควบกลาจาก
กัน
เรื่องที่อ่าน
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความ - สื่อ PPT
3. สังเกต
คิดเห็นเกีย่ วกับความสาคัญ สรุปความรู้
พฤติกรรม
ของการอ่านออกเสียงคา
ของนักเรียน
ควบกลา จากนันร่วมกันสรุป
ความสาคัญและประโยชน์ของ
การออกเสียงคาควบกลาที่
ชัดเจนในการสื่อสารโดยครูใช้
คาถามนาอภิปรายว่า

ครู : การพูดคุยสนทนาใน
นักเรียน : (จาเป็น เพราะคา
ชีวิตประจาวันจาเป็นทีจ่ ะต้อง

๑๑๙๒
ล้าดับ
ขอบเขตเนือหา/
ขันตอนการจัด เวลา
ที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ การเรียนรู้
ที่ใช้

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ออกเสียงคาควบกลาให้ชัดเจน ที่มีพยัญชนะควบกลาหากไม่
หรือไม่ เพราะเหตุใด
ออกเสียงควบกลาจะทาให้
ครู : นักเรียนจะนาความรู้ที่ได้ ความหมายเปลี่ยนไป
ไปพัฒนาการอ่านออกเสียงคา นักเรียน : (ตอบตามแนว
ควบกลาของตนเองอย่างไร
ความคิดของนักเรียน)
2. ครูให้นักเรียนร้องเพลง
ควบกลาหรือดูเนือเพลง
ควบกลาเพือ่ สรุปอีกครัง

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง การอ่านคาควบกลา
2. ใบงานที่ 11 เรื่อง การสารวจคาควบกลาจากเรื่องที่อ่าน
3. สื่อ PPT เรื่อง การอ่านคาควบกลา
4. คาถาม
5. บัตรคาควบกลา
9. การประเมินผลรวบยอด
ชินงานหรือภาระงาน
- ใบงานที่ 11 เรื่อง การสารวจคาควบกลาจากเรื่องที่อ่าน
สิ่งที่ต้องการวัด / ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
- บอกหลักการอ่านคา
- พิจารณาจากการตอบ - คาถาม
ควบกลา
คาถามของนักเรียน
ด้านทักษะและกระบวนการ
- อ่านออกเสียงคาควบกลา - ประเมินการอ่านออก - แบบประเมินการอ่านออก
ได้
เสียงคาควบกลา
เสียงคาควบกลา
ด้านคุณลักษณะ
- เห็นประโยชน์ของการใช้ 1. ตอบคาถาม
1. คาถาม
สานวนไทยในการสื่อสาร 2. สังเกตพฤติกรรม
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
สมรรถนะส้าคัญของ
ผู้เรียน
๑. ความสามารถใน
1. การสังเกต
1. แบบประเมินคาถาม
การสือ่ สาร
พฤติกรรม
2. แบบประเมินการทางาน
๒. ความสามารถในการคิด 2. การตอบคาถาม
กลุ่ม
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เกณฑ์
ร้อยละ ๖๐ ขึนไป
ร้อยละ ๖๐ ขึนไป
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
ระดับคุณภาพ
ผ่าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เกณฑ์ประเมิน : การอ่านออกเสียงค้าควบกล้า
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
1. การอ่านออก อ่านออกเสียง
อ่านออกเสียง
อ่านออกเสียง
เสียงคาควบกลา คาควบกลาแท้และ คาควบกลาแท้และ คาควบกลาแท้และ
แท้และคาควบกลา คาควบกลาไม่แท้ได้ คาควบกลาไม่แท้ได้ คาควบกลาไม่แท้ได้
ไม่แท้
ถูกต้อง ๑8-๒๐ คา ถูกต้อง 15-๑7 คา ๑2-๑4 คา
๒. การอ่านเว้น เว้นวรรคตอนได้
เว้นวรรคตอนผิด เว้นวรรคตอนผิด
วรรคตอน
ถูกต้อง
๑-๒ แห่ง
๓-๔ แห่ง
๓. การอ่านออก อ่านออกเสียง ร ล อ่านออกเสียง ร ล อ่านออกเสียง ร ล
เสียง ร ล และ
และคาควบกลา
และคาควบกลาผิด และคาควบกลาผิด
คาควบกลา
ชัดเจนทุกคา
๑-๒ คา
๓-๔ คา
๔. การอ่านคล่อง อ่านคล่อง ไม่ติดขัด อ่านได้คล่อง ติดขัด อ่านไม่ค่อยคล่อง
อ่านได้ต่อเนื่องทุก เพียงเล็กน้อย
ติดขัดเป็นบางครัง
คา
๕. ความมั่นใจ
อ่านด้วยท่าทาง
อ่านด้วยท่าทาง
อ่านด้วยท่าทาง
ในการอ่าน
มั่นใจเสียงดัง ฟัง มั่นใจและเสียงดัง มั่นใจ ตะกุกตะกัก
ชัดเจน และไม่
ฟังชัด
เล็กน้อย
ตะกุกตะกัก
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึนไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึนไป)

๑ (ปรับปรุง)
อ่านออกเสียง
คาควบกลาแท้และ
คาควบกลาไม่แท้ได้
ต่ากว่า 12 คา
เว้นวรรคตอนผิด
๕ แห่ง ขึนไป
อ่านออกเสียง ร ล
และคาควบกลาผิด
๕ คา ขึนไป
อ่านไม่คล่อง ติดขัด
บ่อยครัง
อ่านด้วยท่าทาง
มั่นใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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แบบประเมินการอ่านออกเสียงค้าควบกล้า
ค้าชีแจง ให้ครูผู้สอนประเมินผลการทากิจกรรม/ใบงาน โดยเขียนคะแนน ลงในช่องที่กาหนดให้ถูกต้อง
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

คะแนน
ที่ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

สรุปผล
การประเมิน

๒๐ คะแนน

๑๐๐

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม (คน)
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ...............  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ................
สรุปผลการประเมินรายชันเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
.
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการจัดการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ใบความรู้ที่ 11 เรือ่ ง การอ่านค้าควบกล้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน ก้าเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การอ่านค้าควบกล้า
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชันประถมศึกษาปีที่ ๕
ความหมายของค้าควบกล้า
ค้าควบกล้า หมายถึง คาที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงติดกัน ประสมด้วยสระเดียวกัน อ่านออกเสียง
กลาเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นันจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า
ชนิดของค้าควบกล้า
คาควบกลาในภาษาไทย แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี
1. คาควบกลาแท้
คาควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออก
เสียงพยัญชนะทังสองตัวพร้อมกัน เช่น
พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง
ครัง กราบ โปรด ปรักปรา ปรับปรุง ครืนเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง
พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิง เกลียกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อน
คล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว
พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน
ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่า ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน
คาควบกลานาอักษรต่าง ๆ ได้แก่ ร ล ว โดยมีพยัญชนะที่สามารถนาตัว ร ล ว ได้ดังนี
พยัญชนะต้นตัวที่ 1
ก
ข
ค
ป
ผ

ร

ล

ว

กราย กรับ
กรุย กระ
ขรม ขริบ
ขรุขระ ขรัว
ครบ ครัว
แครง ครีบ
ปรับ โปรย
ปราย ประ

กลับ กลอก
กล้วย กลัว
ขลา ขลุ่ย
ขลาด เขลา
คลาน คล้อย
คลา ไคล
ปลาย ปลอบ
เปลือก ปลี
ผลี ผลาม
ผลัด ผลัก

กวาง กวาด
ไกว กว่า
ขวิด ขวาย
ไขว่ ขวาง
ควาย เคว้ง
คว้าง คว่้า

-

-
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

พยัญชนะต้นตัวที่ 1
พ
ต

ร

ล

ว

พระ พราง
พร้อม พราย
ตราด ตราก
ตร้า เตรียม

พลาย พลี
พลาง พลู

-

-

-

2. คาควบไม่แท้ คือ คาที่มีตัว ทร แต่ออกเสียง ซ เช่น ทรวด ทรง ทราบ ทราม ทราย มัทรี อินทรี
อินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่นัน คาควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร
เช่น จริง ไซร้ เศร้า ศรี ศรัทธา สร้าง เสริม สร้อย สระ (อ่านว่า สะ) สรง สร่าง คาควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้ว
ออกเสียงกลาย เป็นเสียง ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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แบบประเมินการอ่านออกเสียงค้าควบกล้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน ก้าเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การอ่านค้าควบกล้า
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชันประถมศึกษาปีที่ ๕

ค้าชีแจง

ให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วฝึกอ่านคาควบกลาแท้และคาควบไม่แท้ ให้ถูกต้อง

กระจัด
เกรียวกราว
เผลอไผล
กลมเกลียว
ขวนขวาย
เศร้าสร้อย
พลอมแพลม
ไขว่คว้า

กระจาย
คลอเคลีย
ขลุกขลัก
เปลี่ยนแปลง
พุทรา
ตรึกตรอง
เพลี่ยงพลา
มัทรี

ผลการประเมิน
( ) น่าพึงพอใจมาก
( ) ปานกลาง
( ) พอใช้
( ) ควรปรับปรุง

กระต่าย
ทรุดโทรม
เศรษฐี
ทรัพย์ สิน
โปรยปราย
แพร่งพราย
ไกล่เกลี่ย
อินทรีย์

สมเสร็จ
ไขว้เขว
ฉะเชิงเทรา
ใคร่ครวญ
เคลิบเคลิม
กวัดแกว่ง
กรอบแกรบ
เคว้งคว้าง

สร้างสรรค์
ทรามวัย
ขลาดเขลา
ครั่นคร้าม
ไคลคลา
ต้นไทร
ขวากขวาง
ขรุขระ

(ออกเสียงถูกต้องทุกเสียง)
(ออกเสียงไม่ถูกต้อง ไม่เกิน ๕ เสียง)
(ออกเสียงไม่ถูกต้อง ไม่เกิน ๑๐ เสียง)
(ออกเสียงไม่ถูกต้องมากกว่า ๑๐ เสียง)
ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน
........./........../........

1200

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ใบงานที่ 11 เรื่อง การอ่านค้าควบกล้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน ก้าเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การอ่านค้าควบกล้า
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชันประถมศึกษาปีที่ ๕

ค้าชีแจง ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองที่กาหนดให้ แล้วค้นหาคาควบกลา โดยไม่นับคาซา
กลางคืนอย่ายืนนาน
ฝูงลิงตีฉิ่งกลอง
ลาลับแล้วพลับพลึง
เป่าขลุ่ยอย่าคุยกัน

สัตว์เลือยคลานอยู่ข้างคลอง
ถือไม้พลองเข้ามาพลัน
เงินสลึงอย่าพึงขัน
ให้อดกลันวันกลากลืน

วางหาบก้มกราบพระ
ตะไคร้สิ่งใดปน
เครื่องกรองก็ของไทย
หอยแครงแพงเต็มที

หากชนะอย่าเหลิงตน
ใช้นาฝนล้างให้ดี
ซือมาใหม่ใช่ของฟรี
โชคไม่มีที่ตรากตรา

ค้าควบกล้ามีดังนี

ชือ่ .......................................................นามสกุล....................... ชั น.............. เลขที่..................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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ชื่อ.....................................................นามสกุ
แนวค้าตอบใบงานทีล...................................................ชั
่ 11 เรือ่ ง การอ่านค้าควบกล้าน.................เลขที่
...............
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ราชาธิราช ตอน ก้าเนิดมะกะโท
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การอ่านค้าควบกล้า
รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชันประถมศึกษาปีที่ ๕

ค้าชีแจง ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองที่กาหนดให้ แล้วค้นหาคาควบกลา โดยไม่นับคาซา
กลางคืนอย่ายืนนาน
ฝูงลิงตีฉิ่งกลอง
ลาลับแล้วพลับพลึง
เป่าขลุ่ยอย่าคุยกัน

สัตว์เลือยคลานอยู่ข้างคลอง
ถือไม้พลองเข้ามาพลัน
เงินสลึงอย่าพึงขัน
ให้อดกลันวันกลากลืน

วางหาบก้มกราบพระ
ตะไคร้สิ่งใดปน
เครื่องกรองก็ของไทย
หอยแครงแพงเต็มที

หากชนะอย่าเหลิงตน
ใช้นาฝนล้างให้ดี
ซือมาใหม่ใช่ของฟรี
โชคไม่มีที่ตรากตรา

ค้าควบกล้ามีดังนี

กลาง

คลาน

คลอง

กลอง

พลอง

พลัน

พลับ

พลึง

ขลุ่ย

กลัน

กลา

กลืน

กราบ

พระ

ตะไคร้

เครื่อง

กรอง

แครง

ตราก

ตรา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : ________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. ____

หน่วยการเรียนรู้ที่___๗___เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย
การประเมินเหล่านี
ที่



ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับ
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับปรุง
ข้างดี

๑ อ่านข้อความประเภทบรรยายและพรรณนาได้
จับใจความจากเรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะ
๒
โท ได้
๓ เขียนอธิบายขันตอนการทางานได้
๔ พูดนาเสนอลาดับขันตอนการทางานได้
๕ เรียงคาตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง
2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังท้าได้ไม่ดี คือ…… (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................……………………………………………...................................................................
..................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตังใจจะท้าให้ดีขึนในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................……………………………………………...................................................................
..................................................................................................................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ราชาธิราช ตอน กาเนิดมะกะโท
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บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
ชื่อ : ___________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน_____________พ .ศ._____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานีในครึง่ ภาคเรียน คือ .............................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........
ฉันน่าจะเรียนรูไ้ ด้ดีกว่านีหาก............................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................... ..........................
.........................................................................................................................................
......
สิ............
่งที่ฉันอยากจะบอกคุ
ณครู คือ...........................................................................................
.............................................................................................................................
.............
...... .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....
สิ.............
่งที่ฉันควรปรั
บปรุงตัวเองให้ดีขึน คือ................................................................................
.............................................................................................................................
.............
..... .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....
ปั...ญ.............................................................................................................................
หาในการเรียนของฉัน คือ .............................................................................................
..........
..............
..... .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....
...........................................................................................................................................
....

๑๒๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)
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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย.
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แกรมมี่.
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วิริยะ สิริสิงห. (๒๕๕๑). วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์.
ส านัก วิชาการและมาตรฐานการศึก ษา. (๒๕๕๗). แนวปฏิบัติแ ละการวัดผลการเรีย นรู้ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย.
สุคนธ์ สินธพานนท์. (๒๕๕๓). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน (ฉบับปรับปรุงครัง้
ที่ ๒)
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลานา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ภาคผนวก

๑๒๐๕

ภาคผนวก ก
แบบประเมินรวม

๑๒๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น ชื่นชมในพระ
ราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติ
ตนตามหลักของศาสนา และเป็นตัวอย่างที่ดี
ของศาสนิกชน

เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง
และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน

ชื่อ – สกุล

ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ให้
ความร่วมมือร่วมใจในการทางานกับสมาชิกใน
ห้องเรียน

เลขที่

ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้
และบอกความหมายของเพลงชาติ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน...................................ชั้น........หน่วยที่.........แผนที่.........
กลุ่มสาระการเรียนรู้...........................................................................ภาคเรียนที่ ............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

ภาคผนวก

๑๒๐๗

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วย
ความซื่อตรงและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้าน
ความซื่อสัตย์

ชื่อ – สกุล

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวที่จะ
ทาความผิด ทาตามสัญญา
ที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองและครู

เลขที่

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สจุ ริต
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน..................................ชั้น........หน่วยที่.........แผนที.่ ........
กลุ่มสาระการเรียนรู้...........................................................................ภาคเรียนที่ ............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
๓ ๒ ๑

๑๒๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และส่วนรวม

ชื่อ – สกุล

มีความตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน

เลขที่

ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ ๓ มีวินัย รับผิดชอบ
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรี ยน...................................ชั้น........หน่วยที่.........แผนที่.........
กลุ่มสาระการเรียนรู้...........................................................................ภาคเรียนที.่ ...........ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
๓ ๒ ๑

ภาคผนวก

๑๒๐๙

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและ
เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่
เรียนรู้สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ

ชื่อ – สกุล

ตั้งใจเรียน

เลขที่

เอาใจใส่ในการเรียนและมีความพยายามใน
การเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน.....................................ชั้น........หน่วยที.่ ........แผนที่.........
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ ทา
เครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

๓ ๒ ๑

๑๒๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ใช้จ่ายอย่างประหยัดและ
มีการเก็บออมเงิน

ชื่อ – สกุล

ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า

เลขที่

ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของ
ของโรงเรียนอย่าง
ประหยัด

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน.....................................ชั้น........หน่วยที.่ ........แผนที่.........
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ ทา
เครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓

๒

๑

ภาคผนวก

๑๒๑๑

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

มีความอดทนและไม้
ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้
ประสบผลสาเร็จ

เลขที่

มีความตั้งใจ และพยายาม
ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทางาน
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน.....................................ชั้น........หน่วยที.่ ........แผนที่.........
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓

๒

๑

๑๒๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

เห็นคุณค่าและปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทย

เลขที่

มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย
ชื่อผู้ประเมิน.................................................โรงเรียน....................................ชั้น........หน่วยที่.........แผนที.่ ........
กลุ่มสาระการเรียนรู้...........................................................................ภาคเรียนที.่ ...........ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓

๒

๑

ภาคผนวก

๑๒๑๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
15
เกณฑ์การให้คะแนน

เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล
และถูกต้อง

เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆได้

ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ชื่อ – สกุล

มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม

เลขที่

มีความสามารถในการรับส่งสาร

แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รียน
ข้อที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน...........................................ชั้น................หน่วยที่..............
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................
คําชีแ้ จง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทํารายการ
ทําเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับ
รายการประเมิน
คะแนน

๓ ๒ ๑

๑๒๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล
และถูกต้อง

เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆได้

ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ชื่อ – สกุล

มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้
ภาษาอย่างเหมาะสม

เลขที่

มีความสามารถในการรับส่งสาร

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ข้อที่ ๑ ความสามารถในการสือ่ สาร
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน...........................................ชั้น................หน่วยที่..............
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับ
รายการประเมิน
คะแนน

๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ระดับ ๓ ดีมาก
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง ระดับ ๒ ดี
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ระดับ ๑ พอใช้

คะแนน ๑๒-๑๕
คะแนน ๘-๑๑
คะแนน ๔-๗

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑

ภาคผนวก

๑๒๑๕

ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่าง
เหมาะสม

มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ชื่อ – สกุล

มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่าง
สร้างสรรค์

เลขที่

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ข้อที่ ๒ ความสามารถในการคิด
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน...........................................ชั้น................หน่วยที่..............
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ระดับ ๓ ดีมาก
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง ระดับ ๒ ดี
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ระดับ ๑ พอใช้

คะแนน ๑๒-๑๕
คะแนน ๘-๑๑
คะแนน ๔-๗

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑

๑๒๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัน

แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา

เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม

ชื่อ – สกุล

ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

เลขที่

สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ข้อที่ ๓ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน............................................ชั้น................หน่วยที.่ .............
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ระดับ ๓ ดีมาก
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง ระดับ ๒ ดี
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ระดับ ๑ พอใช้

คะแนน ๑๒-๑๕
คะแนน ๘-๑๑
คะแนน ๔-๗

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑

ภาคผนวก

๑๒๑๗

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเอง

จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม

นาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน

ชื่อ – สกุล

สามารถทางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

เลขที่

เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ข้อที่ ๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน...........................................ชั้น................หน่วยที่..............
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับ
รายการประเมิน
คะแนน

๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ระดับ ๓ ดีมาก
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง ระดับ ๒ ดี
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ระดับ ๑ พอใช้

คะแนน ๑๒-๑๕
คะแนน ๘-๑๑
คะแนน ๔-๗

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑

๑๒๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

สามารถนาเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง

ชื่อ – สกุล

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

เลขที่

เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย

แบบประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ข้อที่ ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน...........................................ชั้น................หน่วยที่..............
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
ระดับคะแนน

๓ ๒ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ระดับ ๓ ดีมาก
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและและบ่อยครั้ง ระดับ ๒ ดี
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ระดับ ๑ พอใช้

คะแนน ๑๒-๑๕
คะแนน ๘-๑๑
คะแนน ๔-๗

ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑

ภาคผนวก

๑๒๑๙

แบบสังเกตพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน
ชื่อผู้ประเมิน...................................................โรงเรียน............................................ชั้น................หน่วยที.่ .............
กลุ่มสาระการเรียนรู้..............................................................................ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา.................
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วให้คะแนนในช่องทารายการ
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

ชื่อ – สกุล

อ่านอย่าง
ตั้งใจ

หาความรู้
อ่านอย่าง อ่านด้วย
จากการอ่าน
สม่าเสมอ ความสมัครใจ
และสื่อต่าง ๆ

อ่านหนังสือ
ผลการ
เมื่อมีเวลา
ประเมิน
ว่าง

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ผ มผ

หมายเหตุ
๑. เกณฑ์การประเมิน
๓ หมายถึง ดีมาก
๒ หมายถึง พอใช้/ปานกลาง
๑ หมายถึง ควรปรับปรุง
๒. ผลการประเมินแต่ละครั้ง ผู้เรียนต้องได้ระดับ ๒ ขึ้นไป ทุกรายการจึงถือว่า “ผ่าน”

หมาย
เหตุ

๑๒๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

การมีปฏิสัมพันธ์

การสนทนาเรื่องที่
กาหนด

การปรึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การวางแผนในการ
ทางาน

ความสามัคคี

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
หน่วยที่..................เรื่อง..............................................................ชั้น.............
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินการทางานกลุ่มของนักเรียนทุกกลุม่ โดยเขียนคะแนนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

4

4

4

4

4

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับป
รุง

กลุ่มที่

คะแนนที่ได้
(เต็ม 20
คะแนน)

คิดเป็น
ร้อยละ

รวม

100

สรุปผล

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม (คน)

ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ..................  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ..................  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../...........

ภาคผนวก

ประเด็น
การประเมิน
1. การมี
ปฏิสัมพันธ์

2. การสนทนา
เรื่องที่กาหนด
3. การปรึกษา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

4. การวางแผน
ในการทางาน

๑๒๒๑
เกณฑ์การประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุม่
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
สมาชิกทุกคน
สมาชิกทุกคนร่วมมือ สมาชิกทุกคน
ร่วมมือและ
และช่วยเหลือกันเป็น ร่วมมือและ
ช่วยเหลือกัน
ส่วนใหญ่ในการทา ช่วยเหลือกัน
ในการทากิจกรรม กิจกรรม
ในการทากิจกรรม
อย่างสม่าเสมอ
เป็นบางครัง้
สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น สนทนาตรงประเด็น
ครอบคลุมเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหา
บางส่วน
มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
มีการปรึกษาครู
และแลกเปลี่ยน
และแลกเปลี่ยน
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็น เรียนรู้ความคิดเห็น เรียนรู้ความคิดเห็น
กับเพือ่ นภายในกลุ่ม กับเพือ่ นภายในกลุ่ม กับเพือ่ นภายในกลุ่ม
ตลอดเวลา
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางครัง้
มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

5. ความสามัคคี สามัคคีใน
การทางานและ
ช่วยเหลือกัน
ตลอดเวลาจนงาน
สาเร็จ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ควรปรับปรุง (1)
สมาชิกทุกคน
ไม่ร่วมมือในขณะ
ทากิจกรรม
สนทนาไม่ตรง
ประเด็น
ไม่มีการปรึกษาครู
และไม่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็น
กับเพือ่ นภายใน
กลุ่ม

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่มเป็นบางครัง้

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบและ
ไม่มีการแบ่งหน้าที่
ของสมาชิกในกลุ่ม

สามัคคีใน
การทางานและ
ช่วยเหลือกันเป็นส่วน
ใหญ่จนงานสาเร็จ

สามัคคีใน
การทางานและ
ช่วยเหลือกันเป็น
บางคน แต่งาน
สาเร็จ

ขาดความสามัคคีใน
การทางานและงาน
สาเร็จช้ากว่า
กาหนด

ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

๑๒๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.๕)

การตอบคาถามตรงประเด็น

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

สมาธิในการเรียน

ชื่อ – สกุล

ความสนใจ และการซักถาม

เลขที่

ความตั้งใจในการเรียน

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
หน่วยที่..................เรื่อง................................................................................
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนประเมินการทางานกลุ่มของนักเรียนทุกกลุม่ โดยเขียนคะแนนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนรวม

4

4

4

4

4

20

ระดับ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ผลการประเมิน
 ดีมาก ..........คน คิดเป็นร้อยละ..................  ดี
..........คน คิดเป็นร้อยละ................
 พอใช้ ..........คน คิดเป็นร้อยละ..................  ปรับปรุง .........คน คิดเป็นร้อยละ.................
สรุปผลการประเมินรายชั้นเรียน
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ.........................
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน......................... คน คิดเป็นร้อยละ........................
ลงชื่อ.................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................)
........../..................../...........

ภาคผนวก

๑๒๒๓
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล

ประเด็น
การประเมิน
ดีมาก (4)
1. ความตั้งใจใน สนใจในการเรียน
การเรียน
ไม่เล่นกันในขณะ
เรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเพียงเล็กน้อย คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
มีการถามในหัวข้อที่ มีการถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจเป็น
ตนไม่เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า บางครัง้ และไม่ค่อย
แสดงออก
กล้าแสดงออก
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามส่วนมาก บางครัง้ และตอบถูก
ถูกต้อง
เป็นบางครัง้

2. ความสนใจ
และการซักถาม

มีการถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจทุกเรื่อง
และกล้าแสดงออก

3. การตอบ
คาถามตรง
ประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ
ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและ
เพื่อนในการทา
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
มีสมาธิในการเรียน
มีสมาธิในการเรียน
ตั้งแต่ตนจนจบ
เป็นส่วนใหญ่
ไม่พูดคุยขณะที่ครู
พูดคุยเพียงเล็กน้อย
สอน นั่งด้วยอาการ ขณะที่ครูสอน
สารวม สบตาผูส้ อน นั่งด้วยอาการ
อยู่เสมอ
สารวม สบตาผูส้ อน
บ่อยครั้ง

4. การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
5. สมาธิในการ
เรียน

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
มีสมาธิในการเรียน
เพียงเล็กน้อย
พูดคุยเป็นบางครั้ง
นั่งด้วยอาการปกติ
สบตาผู้สอนบ้างเป็น
บางครัง้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑8-๒๐
15-๑7
๑2-๑4
ต่ากว่า 12

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน : ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป (ต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไป)

ควรปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียนบ่อยครั้ง
ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก
ไม่ตอบคาถาม
ตามประเด็นที่
กาหนดให้
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม
มีสมาธิในการเรียน
น้อยมาก พูดคุย
ขณะครูสอน
บ่อยครั้ง นั่งไม่นิ่ง
ไม่ค่อยสบตา
ผู้สอน

๑๒๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.5)

ภาคผนวก ข
แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

ภาคผนวก

๑๒๒๕

๑๒๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.5)

ภาคผนวก

๑๒๒๗

๑๒๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.5)

แหล่งอ้างอิง : http://www.kagnonline.com/catalog/smartcards.php

ภาคผนวก

๑๒๒๙

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผังความคิด เป็ นการฝึก ให้ผู้ เรียนรวบรวมข้อมู ลหรือความรู้ จากการศึกษาค้นคว้า การอ่าน
การฟังคําบรรยาย แล้วนําข้อมูลมาจัดกลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง ความคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด โดยใช้รูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป็นการแสดงโครงสร้างของความสัม พั นธ์ของกระบวนการคิด ตั้ งแต่ ต้นจนจบ ช่วยให้ ม องเห็ น
ภาพรวมของความคิดและเค้าโครงของความคิดในเรื่องที่กํา ลังคิด ทําให้มองเห็นความสัมพันธ์ของความคิด
ทําได้โดยเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรองความคิดย้อ น และความคิดที่
แยกย่อยที่ มีความสัม พั นธ์เชื่อมโยงกั นก็ ขยายได้ต่อไปอีก ไม่ มีทิ ศทางที่ กํ าหนดแน่นอนตายตัว ดัง ตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ออกลูกเป็นไข่
ออกลูกเป็นตัว

สัตว์
ปีก

สัตว์

โปรติสต์

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์
น้า

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไม่มีดอก
อก

๑๒๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.5)

ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ จะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่นกันเป็นลําดับจากใหญ่ไปหาจุดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน
หรืออาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้นหัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลาง
แล้วลากเส้นให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ

การกระท้า
เงื่อนไข

การกระท้า
เงื่อนไข
การกระท้า
เงื่อนไข

การกระท้า

ราก

การกระท้า
เงื่อนไข
การกระท้า

เงื่อนไข
การกระท้า
เงื่อนไข
การกระท้า

ภาคผนวก

๑๒๓๑

ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็นการวิเคราะห์ห าความสัม พั นธ์ของสิ่ง ของหรือแนวคิดตั้ง แต่ ๒ สิ่งขึ้นไปว่าส่วนใดลัก ษณะใด
ที่มี ความเหมื อนหรือความต่างกัน เป็นการคิดแบบหาตัวร่วมในสิ่งที่ เหมื อนกั น ช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก จําแนก
ความเหมือนและความต่างของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่น ๆ ได้ดี โดยการเขียนเป็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างนี้

เซลล์สัตว์

เซลล์พืช
ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์
รูปร่างเหลี่ยม
คงรูปได้นาน

เยื่อหุ้มเซลล์
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

รูปร่างกลม
อ่อนนุ่ม

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็นการคิดแบบเป็นวงจรหรือ วงกลม โดยในวงกลมจะไม่มี จุดเริ่ม ต้นหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เรียงลําดับเป็นวงกลม ตัวอย่างเช่น
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข์
ผัสสะ

อายตนะ

๑๒๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.5)

ผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็นการคิดหาสาเหตุของปัญหา เช่น แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เป็นต้น การเขียนแผนผังทําได้
โดยกําหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น

ผังแบบล้าดับขันตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลําดับต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

ภาคผนวก

๑๒๓๓

ภาคผนวก ค
แบบบันทึกการเรียนรู้
(Learning Log)

๑๒๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.5)

การประเมินตนเอง (Self Reflection)
และการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู้ เป็นการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จาก
เนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้ของตน การประเมินตนเอง/
บันทึกการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนการเรียนของผู้เรียนและการค้นพบปัญหาการเรียนรู้ รวมทั้งเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม
แนวทางการใช้การประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)
ก่อนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการ
ประเมิ น ตนเอง/บันทึ ก การเรียนรู้ ลัก ษณะของการเขียนประโยชน์ ความยาวของการบันทึ ก การเรียนรู้
ที่เขียนในแต่ละครั้งเกณฑ์การเขียน การกาหนดเวลาส่งบันทึกการเรียนรู้ การยกตัวอย่างของการประเมิ น
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองได้
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด
การประเมิ นตนเอง/การเขียนบันทึ กการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น ควรให้นัก เรียนบันทึก การเรียนรู้
ที่ สัม พั นธ์กั บ เนื้ อ หาที่ เรียน เพราะสามารถเขีย นได้ง่ายกว่า จะท าให้ผู้เรียนมี ก าลังใจในการเขียนบั นทึ ก
การเรียนรู้
การให้ผลสะท้ อนกลับของครูต่อนัก เรียนควรทาด้วยความเต็มใจ ครูอ่านบันทึกการเรียนรู้แล้วพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนในทันที สิ่งที่ครูตอบกลับควรเป็นการแนะนาแนวทาง
การให้ความคิดเห็นการให้กาลังใจ การชมเชย หรือตอบกลับปัญหาที่ผเู้ รียนถาม รวมไปถึงการตั้งคาถามเพื่อให้
นัก เรีย นได้ มี ก ารคิ ด เพื่ อ ตอบกลับ มายัง ผู้ ส อน หากครูมี เวลาควรอ่านบั น ทึ ก การเรี ยนรู้และตอบกลั บ
ในชั้นเรียน และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน โดยการประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทา
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิง่ ที่เรียนรูท้ ั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา
โดยให้นักเรียนทาแบบประเมินตนเองหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และทาแบบบันทึกการเรียนรู้
ในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูเติมประเด็นสาคัญที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้หรือหัว
เรื่องของแต่ละวิชา ให้เด็กประเมินตนเอง ทั้งนี้เพือ่ ให้ครูนาข้อมูลจากแบบบันทึกเพือ่ พัฒนาการสอนของตัวเอง
และช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป

ภาคผนวก

๑๒๓๕
ชั้น ป.1 - ป.2 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่_______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม

ดีมาก

ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นทีต่ ้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

๑๒๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.5)
ชั้น ป.3 - ป.4 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ที่_______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน ของแต่ละกิจกรรมที่นกั เรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
3. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครัง้ ต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 _______________________

 _______________________

 _______________________

 ______________________

ภาคผนวก

๑๒๓๗
ชั้น ป.5 - ป.6 ภาคเรียนที่ 1

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่_______________เรื่อง_____________________________________________
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมิน
เหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับปรุง
ข้างดี

๑
๒
๓
๔
๕
2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ……

(สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)

……………………………………...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
……………………………………………......................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)

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

๑๒๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.5)
คาถามการบันทึกผลหลังสอนสาหรับครูปลายทาง

**********************************************************************************
1. การเข้าสู่บทเรียนช่วยให้นักเรียนของฉันกระตือรือร้น กับบทเรียนที่จะเรียนต่อไปหรือไม่ เพียงใด
ฉันมีบทบาทในการช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือไม่ อย่างไร
2. วันนี้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด ในบทเรียน
ต่อไปฉันควรจะทาอย่างไร เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น
3. การจัดกิจกรรมในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม่ ฉันพอใจกับการจัดกลุม่ ของนักเรียนในระดับใด เพราะเหตุใด
มีสิ่งใด/เทคนิคใดที่ควรปรับให้การจัดการราบรื่น/ดีขึ้นกว่าเดิม
4. วันนี้ฉันดูแลนักเรียนทั่วถึงและเป็นไปตามความแตกต่างของนักเรียนในชั้นหรือไม่ อย่างไร
5. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่น่าสนใจหรือแตกต่างในระหว่างการเรียนจากที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
6. ในวัน นี้ ฉัน มี ป ฏิ สัม พั น ธ์กั บ นั ก เรีย นของฉั น ในรูป แบบใดบ้ าง (เช่น ให้ ก าลั ง ใจ กล่ าวช มเชย
ให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ)
7. วันนี้ฉันมีปัญหาในการกากับชั้นเรียนหรือไม่ หากมี ฉันใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา
8. ในชั่วโมงนี้มีส่วนดี ๆ อะไรบ้างที่เกิดขึ้น และมีเรื่องใดที่ฉันรู้สึกว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
9. สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ในวันนี้
10. ตามความรู้ สึ ก ของฉั น นั ก เรี ยนชอบอะไรมากที่ สุ ด ในการเรีย นวัน นี้ และสิ่ ง ใดที่ นั ก เรี ย น
ยังตอบสนองไม่ดีพอ

ภาคผนวก

๑๒๓๙

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ___________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในปลายภาคเรียน คือ ......................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......
ฉันน่าจะเรียนรูไ้ ด้ดีกว่านีห้ าก ......................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ ...................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ .....................................................................................

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

๑๒๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (ภาษาไทย ป.5)

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ___________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการเรียนวิชานี้ในปลายภาคเรียน คือ ......................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......
ฉันน่าจะเรียนรูไ้ ด้ดีกว่านีห้ าก ......................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ ...................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ปัญหาในการเรียนของฉัน คือ .....................................................................................

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

คณะผู้จัดทำคู่มอื ครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับประถมศึกษำ

๑๒๔๑

คณะผู้จัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ระดับประถมศึกษำ
คณะจัดทำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖1)
ที่ปรึกษำมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
รองศำสตรำจำรย์นรำพร จันทร์โอชำ
รองประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นำยอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ที่ปรึกษำสำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
นำยสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษำสำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
นำยสุชำติ วงศ์สุวรรณ
ข้ำรำชกำรบำนำญ อดีตผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ปรึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสำวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสุกญ
ั ญำ งำมบรรจง
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยอัมพร พินะสำ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ปรึกษำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
นำงปรำณี ปรำบริปู
นำงสำวละเอียด สดคมขำ
นำงภำรดี พรขจรกิจกุล
นำยสมบูรณ์ ศรีวิชำสร้อย
นำยพิเชษฐ์ นนท์พละ
นำยมโน ชุนดี

ข้ำรำชกำรบำนำญ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต ๑
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงนิรมล ตู้จินดำ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนรู้

๑๒๔๒

คู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ระดับประถมศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑ (ภำษำไทย ป.5)

คณะทำงำน
๑. นำงนิรมล ตู้จินดำ
๒. นำงสุรรี ัตน์ ฤกษ์หร่ำย
๓. นำงมำลิน พันธุเทพ
๔. นำงสมพร ขัดขจร
๕. นำงสำวญำณิศำ เบ้ำเงิน
๖. นำงรุ่งทิวำ เรือนไทย
๗. นำยสมพร เรือนไทย
๘. นำยเชต บุญมี
๙. นำงวันเพ็ญ จันทร์ทอง
๑๐. นำงชะเอม ปรำกฏผล
๑๑. นำงนิตยำ จันพร
๑๒. นำงสมจิตร์ เพชรสุวรรณ
๑๓. นำงสำวสุภำวดี รอดเสียงล้ำ
๑๔. นำงศรีนวล ศรีอ่ำ
๑๕. นำงวชิรำภรณ์ ธรรมลี
๑๖. นำยบัญชำ รัตนมำลี
๑๗. นำงธัณติยำ พรหมประเสริฐ
๑๘. นำงสำวศิริรัตน์ หน่ำยมี
๑๙. นำงมัณฑนำ บำรุงจิตต์
๒๐. นำงอรัญญำ สุธำสิโนบล
๒๑. นำงวลำวัลย์ อุดมศิลป์
๒๒. นำงเปรมจิตต์ วงศ์วัชรำนนท์
๒๓. นำงสำวปุณญิสำ แสงอุทัย
๒๔. นำงเบญจำ คุรุธรรมำนนท์
๒๕. นำงประจวบ กล่ำชัย
๒๖. นำงปรีดำ สุขเสวี
๒๗. นำงสำวธัญญพัทธ์ ศรีประพรรณ์
๒๘. นำงสำวธิดำ ทองแฉล้ม
๒๙. นำงจรรยำ เรืองมำลัย
๓๐. นำงจำรุณี ปำนเดช
๓๑. นำงวำสิรินทร์ รัตนมำลี

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนรู้
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ครูโรงเรียนวัดนิเทศวุฒำรำม
ครูโรงเรียนวัดบ้ำนมะเกลือ
ครูโรงเรียนวัดบำงมะฝ่อ
ครูโรงเรียนบ้ำนเนินเวียง
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ครูโรงเรียนวัดหลักแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบำลแสวงหำ
ครูโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนตำวง
ครูโรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน
ครูโรงเรียนอนุบำลวัดนำงใน
ศึกษำนิเทศก์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ครูโรงเรียนวัดวังปลำจืด
ครูโรงเรียนอนุบำลนครนำยก
ครูโรงเรียนวัดสันตยำรำม
ครูโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน
ข้ำรำชกำรบำนำญ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ข้ำรำชกำรบำนำญ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
ศึกษำนิเทศก์ สพป.อ่ำงทอง
ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครนำยก

ประธำน
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.อ่ำงทอง
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครนำยก
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะผู้จัดทำคู่มอื ครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับประถมศึกษำ

๑๒๔๓

คณะกรรมกำรปรับปรุงคู่มอื ครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ. 2563)
ที่ปรึกษำมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
รองศำสตรำจำรย์นรำพร จันทร์โอชำ
รองประธำนกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นำยอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
รองศำสตรำจำรย์เฉลียวศรี พิบลู ชล
คณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ที่ปรึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยอัมพร พินะสำ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยกวินทร์เกียรติ นนท์พละ
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสำวรัตนำ แสงบัวเผื่อน
ผู้อำนวยกำรสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
นำงผำนิต ทวีศักดิ์
ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มพั ฒนำกำรเรียนรู้ ส ำนั กวิ ชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
รองศำสตรำจำรย์เฉลียวศรี พิบูลชล
ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำรบริหำร มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นำยอนุสรณ์ ฟูเจริญ
รองประธำนคณะกรรมกำร
ผู้ช่วยเลขำธิกำร มูลนิธกิ ำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นำงสำวกุศลิน มุสกิ ุล
คณะกรรมกำร
กรรมกำรบริหำร มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
รองศำสตรำจำรย์สนธิดำ เกยูรวงศ์
คณะกรรมกำร
เจ้ำหน้ำทีส่ มทบ มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นำงรำตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นำงวิภำ แจ่มฤทธิ์
คณะกรรมกำร
รองผูอ้ ำนวยกำรกลุม่ บริหำรวิชำกำร ฝ่ำยประถมศึกษำ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
นำงวิภำ ตัณฑุลพงษ์
คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร
รองหัวหน้ำสำนักงำน มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์

๑๒๔๔

คู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ระดับประถมศึกษำ ภำคเรียนที่ ๑ (ภำษำไทย ป.5)

คณะทำงำนปรับปรุงคู่มื อครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษำ และชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรั บ
นักเรียน ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นำงกรรณิกำ สุวรรณธำดำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.กทม.
2. นำยวิบูลย์ ศรีโสภณ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.ลพบุรี เขต 1
3. นำงสมบัติ ฤกษ์ขจรนำมกุล
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.กทม.
4. นำงมณีรัตน์ โฮมละคร
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.กทม.
5. นำงมยุรี เหลืองสินศิริ
ครูชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนพระยำประเสริฐ
สพป.กทม.
สุนทรำศรัยฯ
6. นำงอุมำพร กังแฮ
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
7. นำงสำวฉันทนำ เกษทอง
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
8. นำงสำวชุตินันทน์ พรมสำร
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
9. นำงสำวปุณยำพร สีเมฆ
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
10. นำงสำวชนันรัตน์ บุญคง
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
11. นำงสำวนันทริกำ ชื่นชม
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
12. นำงสำวพรนภำ ผำมบน
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
13. นำงเกศวลี มะลิโชติ
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
14. นำยอนุชำ อินทร์พ่วง
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
15. นำงสำววรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
16. นำยธีระพล แก้วคำจันทร์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
17. นำงพัชรินทร์ ภูชนะศรี
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
18. นำยชลภักดิ์ คงกำเนิด
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
19. นำงสำววิไลพร วิไลลักษณ์ ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
20. นำยปรเมษฐ ศรีกำเหนิด
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
คณะทำงำนตรวจและแก้ไขคู่มือครู แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษำ และชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้
สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นำงกรรณิกำ สุวรรณธำดำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.กทม.
2. นำงวิภำ ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้ำสำนักงำน มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
3. นำงสมบัติ ฤกษ์ขจรนำมกุล
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.กทม.
4. นำยวิบูลย์ ศรีโสภณ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.ลพบุรี เขต 1
5. นำงสำวศิรินทิพย์ บุญเติม
รองผู้อำนวยกำร โรงเรียนรำชวินิตประถม
สพป.กทม.
6. นำงอรชร กันภูมิ
ครู โรงเรียนอนุบำลปทุมรำชวงศำ
สพป.อำนำจเจริญ เขต 1
7. นำงสำวอมรทิพย์ พรหมไชย ครู โรงเรียนบ้ำนปำกบำง
สพป.สงขลำ เขต 3
8. นำงวรรณี จันทร์พ่วง
ครู โรงเรียนวัดตุ้มหู
สพป.สิงห์บุรี
9. นำงสำวกุไรฟะฮ์ รับประยูร
ครู โรงเรียนวัดคงคำสวัสดิ์
สพป.สงขลำ เขต 3
10. นำงมยุรี เหลืองสินศิริ
ครู โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัยฯ
สพป.กทม.

คณะผู้จัดทำคู่มอื ครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับประถมศึกษำ
11. นำงสุพัตรำ บัตรประโคน
12. นำงสำวปุณยำพร สีเมฆ
13. นำงอุมำพร กังแฮ
14. นำงสำวชนันรัตน์ บุญคง
15. นำงสำวพรนภำ ผำมบน
16. นำยอนุชำ อินทร์พ่วง
17. นำยธีระพล แก้วคำจันทร์
18. นำยชลภักดิ์ คงกำเนิด
19. นำงพัชรินทร์ ภูชนะศรี
20. นำงสำววิไลพร วิไลลักษณ์
21. นำยปรเมษฐ ศรีกำเนิด

ครู โรงเรียนบ้ำนโคกกลอย
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์

๑๒๔๕

สพป.บุรรี ัมย์ เขต 2

คณะทำงำนตรวจ/บรรณำธิกำรกิจ คู่มื อครู แผนกำรจัดกำรเรีย นรู้ สื่อ 60 พรรษำ และชุดกิจกรรมกำร
เรียนรู้สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษำ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นำงกรรณิกำ สุวรรณธำดำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.กทม.
2. นำงสำวศิรินทิพย์ บุญเติม
รองผู้อำนวยกำร โรงเรียนรำชวินิตประถม
สพป.กทม.
3. นำงวิภำ ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้ำสำนักงำน มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
4. นำงสมบัติ ฤกษ์ขจรนำมกุล ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.กทม.
5. นำยวิบูลย์ ศรีโสภณ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
สพป.ลพบุรี เขต 1
6. นำงมยุรี เหลืองสินศิริ
ครู โรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัยฯ
สพป.กทม.
7. นำงสำววิไลพร วิไลลักษณ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
8. นำงศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยำกรบุคคล มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
9. นำงสำวทิพจุฑำ ชุนเกษำ
นักทรัพยำกรบุคคล มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
10. นำงสำววรรณวิษำ ภูพำนทอง นักวิชำกำรศึกษำ มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
11. นำงสำวณัฐพร เผือดจันทึก นักวิชำกำรศึกษำ มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ในพระบรมรำชูปถัมภ์

