
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญ  
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รายชือผู้เชียวชาญ 
 

 1. ผูช่้วยศาสตราจารยไ์พเราะ มากรักษา 

   ตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยส์าขาวชิาภาษาไทย 

      รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏั 

      สวนสุนนัทา (อดีต) 

อาจารยพ์ิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสาธิต      

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิรักษ ์อนะมาน 

   ตาํแหน่ง อาจารยส์าขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (อดีต) 

      อาจารยส์าขาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 

 3. ดร.ชยัวฒัน์ วารี 

   ตาํแหน่ง อาจารยส์าขาวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

  

 4. ดร.ดวงใจ สีเขียว 

        ตาํแหน่ง   อาจารยภ์าควชิาวดัผลและประเมินผลมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  

 5. อาจารยย์วุดี คฤหบดี 

   ตาํแหน่ง อาจารยร์ะดบั 7  

      หวัหนา้สาขาวชิาภาษาไทยมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (อดีต) 
 



 

ภาคผนวก ข 

 

หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ�นนิทานพื�นบ้าน เรื� อง หลวิชัยคาวี โดยการเรียนการสอน

ภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

1. ความเป็นมา 

2. จุดมุ่งหมาย 

3. จุดประสงคร์ายวชิา 

4. คาํอธิบายรายวชิา  

5. สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี�วดั 

6. โครงสร้างรายวชิา 

7. แผนการจดัการเรียนรู้ 

8. แนวการจดัการเรียนรู้ 

9. สื�อและแหล่งเรียนรู้ 

10. การวดัผลและประเมินผล 
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หลกัสูตรภูมิปัญญาท้องถิ�นนิทานพื�นบ้าน เรื�อง หลวชัิยคาว ี

ความเป็นมา 

การที�จะพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีคุณภาพ เกิดการเปลี�ยนแปลงและมีศกัยภาพที�

สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที�ดี สามารถดาํรงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข จาํเป็นตอ้งให้ความรู้ควบคู่

ไปกบัคุณธรรม และการปลูกฝังจิตสํานึกรักถิ�นฐานหรือทอ้งถิ�นของตนเอง จึงเกิดการปฏิรูประบบ

การศึกษาขึ�น หากแต่ที�ผา่นมา แมว้่าการจดัการศึกษาของไทยจะประสบผลสําเร็จอยู่บา้ง แต่ยงัไม่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและวิถีชีวิตของคนได้อย่างแทจ้ริง เนื�องจากสภาพการจดัการศึกษาที�

ผา่นมา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดจุดหมาย เนื�อหาสาระ 

และกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งกวา้ง ๆ กระบวนการจดัการเรียนรู้มุ่งเนื�อหาสาระและประสบการณ์ที�เป็น

หลกัการทั�ว ๆ ไปไม่สามารถประมวลรายละเอียดเกี�ยวกบัสาระความรู้ตามสภาพแวดลอ้ม สังคม 

เศรษฐกิจ และปัญหาความตอ้งการของทอ้งถิ�นได ้และจากการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของโลก มี

ผลกระทบต่อทรรศนะและการดาํเนินชีวติของคนทั�งในเมืองและชนบท การเรียนรู้ของผูเ้รียนมีการ

เรียนรู้สิ� งที�อยู่ไกลตัวมากกว่าสิ� งที�อยู่ใกล้ตัว ทาํให้ผู ้เรียนไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้จักวิถีชีวิตและ

สิ�งแวดลอ้มรอบตวัเอง ตลอดจนการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น วฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถิ�นมาใช ้

ยงัไม่สามารถบูรณาการใหเ้กิดประโยชน์ไดม้ากเท่าที�ควร จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรระดบั

ทอ้งถิ�นขึ�น (วยิะดา แหล่มตระกลู, 2553 : บทสัมภาษณ์)  

โดยในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 

ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนถึงเรื�องการจดัทาํหลกัสูตรการศึกษา ซึ� งใหส่้วนกลางจดัทาํหลกัสูตรการศึกษา

ขั�นพื�นฐาน เนน้ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที�ดีของชาติ การดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

ตลอดจนการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐานจดัทาํสาระหลกัสูตรในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั 

สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื�อเป็นสมาชิกที�ดี

ของครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั� น โรงเรียนที�จัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน จึง

จาํเป็นตอ้งจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ�นให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพวิถีชีวิต และบริบทของชุมชนและ

ทอ้งถิ�น โดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนให้เหมาะสมกบัวยัและศกัยภาพ ซึ� งอาจกล่าวไดว้่า 
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หลกัสูตรทอ้งถิ�น หมายถึงมวลประสบการณ์หรือเนื�อหาสาระและกิจกรรมต่าง ๆ ที�สถานศึกษาและ

บุคคลใน ทอ้งถิ�นไดร่้วมจดัขึ�นใหก้บัผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามความตอ้งการและสภาพของทอ้งถิ�นนั�น ๆ 

 รวมทั�งหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดสาระที� 5 

วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ท 5.1 ในวิชาภาษาไทย ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 

เพื�อให้นกัเรียนเขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอยา่งเห็นคุณค่า 

แ ล ะ นํา ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ชี วิ ต จ ริ ง  โ ด ย ห นัง สื อ เ รี ย น สํ า ห รั บ ร า ย วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการที�ทุกโรงเรียนนาํมาใชป้ระกอบการเรียนการสอนนั�นคือ หนงัสือเรียนรายวิชา

พื�นฐาน ภาษาไทย วรรคดีวิจกัษ์ ซึ� งเนื�อหาที�กาํหนดให้เรียนเกี�ยวกบันิทานพื�นบา้นซึ� งมีนิทาน

พื�นบา้นที�มีความสนุกสนาน พร้อมกบัใหข้อ้คิดในดา้นต่าง ๆ ของการดาํเนินชีวิต โดยเฉพาะการให้

คติและขอ้คิดในเรื�องความเป็นเพื�อนแทใ้ห้กบันกัเรียนไดอ้ย่างแยบยลและเหมาะสมกบัพฒันาการ

ทางดา้นสมองและสังคมของนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 มากที�สุด นั�นคือ นิทานพื�นบา้น

เรื�องหลวชิยัคาว ีซึ� งเป็นหนึ�งในหา้เรื�องของละครนอก บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที� 2 

 สําหรับการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย นกัการศึกษาไดพ้ฒันารูปแบบการ

สอน และวิธีการสอนไวอ้ย่างหลากหลายเพื�อให้การจดัการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ และ

สัมฤทธิM ผลมากที�สุด ซึ� งการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ (The Thai Language Naturally) เป็น

แนวทางการจดัการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ� งที�จะสามารถทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกสนใจใฝ่

เรียนรู้มากขึ�นได ้เนื�องดว้ยการสอนภาษาไทยที�เป็นไปตามธรรมชาตินั�นเนน้สื�อที�มีความหมายต่อ

ผูเ้รียน พร้อมทั�งผูเ้รียนสามารถใชป้ระสบการณ์เดิมช่วยทาํให้เกิดความเขา้ใจในสื�อที�ไดไ้ดร้วดเร็ว

ยิ�งขึ�น ทั�งนี�ผูเ้รียนยงัสามารถสร้างสรรคภ์าษาของตนเองอยา่งอิสระ ซึ� งผูส้อนตอ้งเขา้ใจและยอมรับ

ความแตกต่างด้านการออกเสียงที�เป็นสําเนียงภาษาของนักเรียนแต่ละคนประกอบเข้าด้วยเป็น

ประการสําคญั (อุมาพร บุญถม, 2553 : 25-26) ตลอดจนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติจะเน้น

การนําวรรณกรรมต่าง ๆ ที�ดีมาเป็นสื�อการสอน เพื�อให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ทางภาษาที�

หลากหลาย และสามารถนาํไปเป็นแบบอย่างของการใชภ้าษาของตนเองร่วมกบัการใช้สื�อสารใน

สังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั�นการนาํนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีมาประกอบการจดัการ

เรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ จะทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ความหมายจากเนื�อหา ร่วมกบัการ
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จดัสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเรียนภาษาโดยการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาสื�อสารกนัเองดว้ย

ภาษาที�นกัเรียนคิดคน้ขึ�น อีกทั�งยงัช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นทกัษะทางการฟัง พูด อ่าน และ

เขียนไปพร้อม ๆ กนัไดโ้ดยการสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งเพื�อนและครูในบรรยากาศที�อบอุ่น

และการยอมรับซึ�งกนัและกนั 

ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนในวิชาภาษาไทย จึงตอ้งการที�จะพฒันาหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

นิทานพื�นบา้นเรื� องหลวิชัยคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สําหรับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มรัตนโกสินทร์ ซึ� งนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีถือเป็นภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นที�สําคญัอย่างยิ�งมาแต่ครั� งบรรพบุรุษ อีกทั�งยงัเป็นสื�อการเรียนการสอนที�สามารถ

เสริมสร้างผลสัมฤทธิM ทางการเรียนวชิาภาษาไทยของนกัเรียนให้สูงขึ�น พร้อมกบัช่วยการสร้างเสริม

บรรยากาศการเรียนที�ทาํให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติดีที�ดีต่อหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

นิทานพื�นบา้นของไดไ้ทยไดม้ากยิ�งขึ�น 

 

จุดมุ่งหมาย 

 หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้น เรื�อง หลวิชยัคาวี มีจุดมุ่งหมายเพื�อให้ผูเ้รียนมี

ความรู้ความเขา้ใจในเนื�อหานิทานพื�นบา้น เรื�อง หลวิชยัคาวี เกิดความรักและศรัธทาในภูมิปัญญา

บรรพบุรุษ พร้อมกบัมีสาํนึกในการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ�น 

 

จุดประสงค์รายวชิา 

 1. นกัเรียนสามารถพูดแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคเ์กี�ยวกบัเรื�องที�ฟังได ้
 2. นกัเรียนสามารถอ่านออกเสียงและอ่านจบัใจความสาํคญัได ้
 3. นกัเรียนสามารถบอกความงามและคุณค่าของภาษาได ้
 4. นกัเรียนสามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพได ้
 5. นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและเห็นความสาํคญัของนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวี 
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คาํอธิบายรายวิชา 
รายวิชาภาษาไทย พื�นฐาน(ท 21101)  
ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557   เวลา 60 ชั�วโมง 1.5 หน่วยกิต 

 ศึกษาบทร้อยแกว้ บทร้อยกรอง วรรณคดีมีศิปะและคุณค่า นิทานพื�นบ้านเรื�องหลวิชัย

คาวี โคลงโลกนิติจาํให้คล่อง การจบัใจความสําคญั การอ่าน การเขียนประสบการณ์ คดัลายมือ
ตวับรรจงครึ� งบรรทดั วิเคราะห์ชนิดแลหน้าที�ของคาํในประโยค การสร้างคาํในภาษาไทย ภาษา
พูดและภาษาเขียน จาํแนกและเรียนรู้ท่องสุภาษิตพระร่วง เรียนรู้ความสําคญัของภาษาผ่านชื�อ
พรรณไมใ้นวงัสวนสุนนัทา มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด 
 โดยใช้ทกัษะ ความรู้ การสื�อสาร การพูดทกัทายดว้ยภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ กระบวนการสร้างคาํใน
ภาษาไทย และกระบวนการปฏิบตัิ ฝึกทกัษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด เพื�อให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจมีทกัษะในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด อย่างมีวิจารณญาณ แสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างมี
เหตุผล  
 

สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี�วัด 
สาระการเรียนรู้ที� ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื�อนาํไปใช้ตดัสินใจ แกปั้ญหา
ในการดาํเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
ตัวชี�วัด   (ม ๑/๑) ,(ม ๑/๒), (ม ๑/๓) ,(ม ๑/๔) ,(ม ๑/๘) และ (ม ๑/๙) 
สาระการเรียนรู้ที� ๒    การเขียน  

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื�อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื�องราว
ในรูปแบบต่างๆ  เข ียนรายงานขอ้ม ูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อย ่าง มี
ประสิทธิภาพ                 
ตัวชี�วัด  (ม ๑/๑), (ม ๑/๓) ,(ม ๑/๕), (ม ๑/๖),(ม ๑/๗) , (ม ๑/๘)  และ (ม ๑/๙) 
สาระการเรียนรู้ที� ๓    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
ตัวชี�วัด  (ม ๑/๑), (ม ๑/๒) , (ม ๑/๓)  และ  (ม ๑/๖) 
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สาระการเรียนรู้ที� ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน  ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลี�ยนแปลงของภาษาและ
พลงัของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ   
ตัวชี�วัด (ม ๑/๑), (ม ๑/๓) และ (ม ๑/๔) 
สาระที� ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน  ท ๕.๑ เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนาํมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวชี�วัด  (ม ๑/๑),(ม ๑/๒), (ม ๑/๓) ,(ม ๑/๔)  และ  (ม ๑/๖) 
 

โครงสร้างรายวิชา 
 หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้น เรื�อง หลวิชยัคาวี เป็นการบูรณาการในรายวิชา

ภาษาไทยพื�นฐาน 1 (ท 21101) ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 25571 ในหน่วยการ

เรียนรู้ นิทานพื�นบ้านเรื�องหลวิชัยคาวีซึ�งแบ่งออกเป็น 4 แผนการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้ละ 2 คาบ

เรียน/สัปดาห์ คาบเรียนละ 60 นาที   มีการปฐมนิเทศการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวีที�พฒันาขึ�น และทดสอบก่อนเรียน และจดัการเรียน
การสอนโดยการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ 4 แผนการเรียนรู้ และการสรุปเนื�อหาสาระการ
เรียนรู้ร่วมกบัผูเ้รียนอีกครั� งพร้อมกบัการทดสอบหลงัเรียน และวดัเจตคติต่อหลกัสูตรภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นที�พฒันาขึ�น รวมจาํนวนคาบเรียนทั�งหมด 12 คาบเรียน ดงันี�  
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โครงสร้างรายวชิาภาษาไทยพื�นฐาน 1 (ท 21101)  ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 

ภาคเรียนที� 1  ปีการศึกษา 2557 

ลาํดับ ชื�อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี�วดั 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(คาบ) 

นํ�าหนัก

คะแนน 

๑ วรรณคดมีศิีปะและคุณค่า 
- สมบติัวรรณคดีของไทย 
- ภาษามีพลงั 
- วถีิงามความพอเพียง 

ท ๑.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓,  
๑/๘ 
ท ๒.๑ ม. ๑/๒, ๑/๙ 
ท ๔.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒ 
ท ๕.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒ 

-  การพดูแนะนาํตนเอง 
-  การวเิคราะห์วรรณคดีไทย   
-  พลงัภาษา 
-  การอ่านจบัใจความ(วถีิงามฯ) 
-  การอ่านพยญัชนะที�ไม่มี  
   รูปสระกาํกบั 
-  การอ่านคาํที�มี รร (ร หนั) และ 
   อกัษรที�ไม่ออกเสียง 
-  การอ่านออกเสียงคาํที�มกั 
   อ่านผิด 
-  พิจารณาคุณค่าจากเรื�องที�อ่าน  
   (บทอ่านเสริม ทฤษฎีใหม่ฯ) 
-  คาํสุภาพและการเขียนคาํขวญั 

๒ 
๒ 
๑ 
๒ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
 
        
 
 
 
 
         
 
 
 

รวม ๑๒ ๑๐ 

๒ นิทานพื�นบ้าน 

เรื�องหลวชัิยคาว ี

1) การพดูแสดงความ
คิดเห็นอยา่งสร้างสรรค์
เกี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง 
2) การอ่านออกเสียงและ
การอ่านจบัใจความสาํคญั 
3) ความงามและคุณค่าของ
ภาษา 
4) การแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกลอนสุภาพ 

ท ๑.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๕,  
๑/๖, ๑/๘, ๑/๙ 
ท ๒.๑ ม. ๑/๓, ๑/๙ 
ท ๔.๑ ม. ๑/๒ 
ท ๕.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, 
๑/๔, ๑/๕ 

- ทดสอบก่อนเรียน 
- พดูแสดงความคิดเห็น 
-  อ่านออกเสียงและอ่านจบัใจความ
สาํคญั 
-  งามและคุณค่าของภาษา 
-  แต่งกลอนสุภาพ 
- ทดสอบหลงัเรียน 

๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ๑๒ ๓๐ 
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 สอบวดัความรู้ 

กลางภาคเรียน 

 
- สมบติัวรรณคดีของไทย 
- ภาษามีพลงั 
- วถีิงามความพอเพียง 
- นิทานพื�นบา้นเรื�องหล
วชิยัคาวี 
- แต่งใหง้ามตามที�เหมาะ 
- รอใหน้ํ� าลายไหล 
   เสียก่อน 
- เก็บมาเล่าเอามาคุย 

ท ๑.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓,  
๑/๕, ๑/๖, ๑/๘,๑/๙ 
ท ๒.๑ ม. ๑/๒, ๑/๓, ๑/๙ 
ท ๔.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓ 
ท ๕.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, 
๑/๔, ๑/๕ 

-  การวเิคราะห์วรรณคดีไทย   
-  พลงัภาษา 
-  การอ่านพยญัชนะที�ไม่มี  
   รูปสระกาํกบั 
-  การอ่านคาํที�มี รร (ร หนั) และ 
   อกัษรที�ไม่ออกเสียง 
-  การอ่านออกเสียงคาํที�มกั 
   อ่านผิด 
-  คาํซํ� าและคาํซอ้น 
-  นิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาว ี
-  คาํประสม 
-  คาํพอ้ง 
-  คาํสุภาพ 

๑ ๒๐ 

๓ โคลงโลกนิตจิาํให้คล่อง 

-  โคลงโลกนิติ 
-  เขา้เมืองตาหลิ�ว 
   ตอ้งหลิ�วตาตาม 

ท ๑.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒  
ท ๒.๑ ม. ๑/๑, ๑/๔ 
ท ๓.๑ ม. ๑/๑, ๑/๓, ๑/๔ 
ท ๔.๑ ม. ๑/๕, ๑/๖ 
ท ๕.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, 
๑/๔ 

-  การเขียนเรียงความ (วนัแม่) 
- โคลงโลกนิติ 
-  คาํโคลง 
-  สาํนวนในโคลง 
-  สาํนวน  สุภาษิต  คาํพงัเพย 
-  การอ่านจบัใจความ 
   (เขา้เมืองตาหลิ�วตอ้งหลิ�วตาตาม) 
-  การแสดงความคิดเห็น 
-  ภาษาไทยในการสื�อสาร  
   (วเิคราะห์ข่าว) 
-  นิทานชาดก 
-  เจตนาในการสื�อสาร 

๒ 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๒ 
๑ 
 

๒ 
๑ 

 

รวม ๑๕ ๑๐ 
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๔ 

 
เรียนรู้ท่องสุภาษิต         

พระร่วง 

 
-  สุภาษิตพระร่วง 
 
-  คิดต่างกนัแต่อยูร่่วม 
   กนัได ้

 
ท ๑.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๘ 
ท ๒.๑ ม. ๑/๑, ๑/๕, ๑/๖ 
ท ๓.๑ ม. ๑/๖ 
ท ๔.๑ ม. ๑/๑ 
 
ท ๕.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, 
๑/๔ 

 
-  สุภาษิตพระร่วง 
-  ความหมายสุภาษิตพระร่วง 
-  คาํและความหมาย 
-  คาํที�มาจากภาษาต่างประเทศ 
-  การเขียนเล่าเรื�อง 
-  การอ่านในใจ  (คิดต่างกนัฯ) 
-  การเลือกอ่านสื�อสารสนเทศ 
-  การเวน้วรรคคาํและพยางคใ์น 
   ขอ้ความ 
-  การใชพ้จนานุกรม 
-  การเขียนบรรยาย 
-  ภาษาที�ใชใ้นการสื�อสาร 

 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
 

๑ 
๒ 
๔ 

 
๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 

รวม ๑๙ ๑๐ 
 สอบวดัความรู้ 

ปลายภาคเรียน 

 
-  โคลงโลกนิติ 
-  เขา้เมืองตาหลิ�วตอ้ง 
   หลิ�วตาตาม 
-  สุภาษิตพระร่วง 
-  คิดต่างกนัแต่อยูร่่วม 
   กนัได ้

ท ๑.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๘ 
ท ๒.๑ ม. ๑/๑, ๑/๔, ๑/๕, 
๑/๖ 
ท ๓.๑ ม. ๑/๑, ๑/๓, ๑/๔, 
๑/๖ 
ท ๔.๑ ม. ๑/๑, ๑/๖ 
ท ๕.๑ ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, 
๑/๔ 

- โคลงโลกนิติ 
-  สาํนวน  สุภาษิต  คาํพงัเพย 
-  การแสดงความคิดเห็น 
-  เจตนาในการสื�อสาร 
-  สุภาษิตพระร่วง 
-  คาํและความหมาย 
-  คาํที�มาจากภาษาต่างประเทศ 
-  การเขียนยอ่ความ 
-  การใชพ้จนานุกรม 

๑ ๒๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 

หน่วยการเรียนรู้ที� ๒ นิทานพื�นบ้านเรื�องหลวชัิยคาว ี 

เรื�อง การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง 

วชิา ภาษาไทย  ชื�อรายวชิา ภาษาไทยพื�นฐาน ท 21101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 
ชั�นมธัยมศึกษาที�ปี 1 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557   เวลา 2 คาบ  
ผูส้อน อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์  นาคทรงแกว้  

 

สาระการเรียนรู้ที� 3    การฟัง การดู และการพูด 

 

มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอยา่งมีวจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อยา่งมีวจิารณญาณและสร้างสรรค ์                                     
 
 ตัวชี�วดั    

ท 3.1 ม. 1/3 พดูแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคเ์กี�ยวกบัเรื�องที�ฟังและดู 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนการพดูสรุปความ พดูแสดงความรู้ ความคิดอยา่งสร้างสรรคจ์ากเรื�องที�ฟังได ้

 

สาระสําคัญ 

          สังคมปัจจุบนัมีการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารใหดู้และฟังจะมากมาย  ดงันั�นผูเ้รียนควรรู้จกั

เลือกที�จะดูและฟัง  เมื�อไดรั้บรู้ขอ้มูลแลว้  การรู้จกัวิเคราะห์ วจิารณ์ เพื�อนาํไปใชใ้นทางสร้างสรรค ์

พร้อมกบัสามารถพฒันาผูเ้รียนแยกแยะขอ้เทจ็จริงและขอ้คิดเห็นจากเรื�องที�ฟัง และดูไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์มากขึ�น   
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 การพดูแสดงความคิดเห็น คือ การระบุขอ้เท็จจริงที�ถูกตอ้ง  ตรงประเด็น  เชื�อถือได ้

ครอบคลุมเนื�อหา  

และขอ้คิดเห็นควรอยูบ่นหลกัของเหตุผล  ตรงประเด็น ไม่กระทบผูอื้�น บทสรุป ชดัเจน  ถูกตอ้ง 

ครอบคลุมเนื�อหา  การใชน้ํ�าเสียง กิริยาการพดูแสดงมิตรไมตรี รักษาเวลาตามที�กาํหนด/ เหมาะสม 

สาระการเรียนรู้ 

1. การพดูแสดงความคิดเห็น 

2. มารยาทการพดู 

3. ประโยชน์ของการพดู 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. รักความเป็นไทย 
3. มุ่งมั�นในการทาํงาน 

สมรรถนะสําคัญ 

ความสามารถในการสื�อสาร 
กจิกรรมการเรียนรู้ (คาบเรียนที� 1 - 2) 

กจิกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูทบทวนเนื�อหาเรื�องหลกัการฟัง การดู การจบัใจความสาํคญัจากการฟัง การดู และ
มารยาทในการฟัง การดู ดว้ยการสนทนาถามตอบกบันกัเรียน 

ขอ้สนทนา  - หลกัการในการฟังเป็น การดูเป็น 
          -วธีิการเลือกฟัง เลือกดู เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
          - คุณค่า ประโยชน์ของการฟังเป็น การดูเป็น 
        - มารยาทของการฟังเป็น การดูเป็น  

2. ครูแจง้วตัถุประสงค ์การเรียนรู้ในชั�วโมง เรื�อง  การพดูแสดงความคิดเห็น 
วตัถุประสงค ์ 1.นกัเรียนสามารถพดูแสดงความคิดเห็น อยา่งสร้างสรรคเ์กี�ยวกบัเรื�องที�ฟังได ้

2. นกัเรียนมีมารยาทในการฟัง การดูและการพดู 
 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 1. นกัเรียนฟังครูเล่านิทานเรื�องหลวชิยัคาวดีว้ยความสนใจและตั�งใจ และชมวดีีทศัน์นิทาน
พื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวทีบทวนความรู้ความเขา้ใจ และจดบนัทึกสรุปเนื�อหาที�สาํคญัลงสมุด 
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 2. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื�อร่วมกนัสรุปเนื�อหา อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็นเกี�ยวกบันิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาว ีและใหส่้งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอหนา้ชั�น
เรียน 
 3. นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น บนหลกัเหตุผลโดยเลือกใชภ้าษาสุภาพ  
สร้างสรรค ์เป็นไปตามเวลาที�กลุ่มกาํหนด (15-20 นาที) ดว้ยความรับผิดชอบในการทาํงานเป็นกลุ่ม  
 ประเด็นที�แสดงความคิดเห็น - ชอบ/ไม่ชอบ (เนื�อหาสาระ ) 
                       - เป็นประโยชน์ / ไม่เป็นประโยชน์( เนื�อหาสาระทนัสมยั ให้
แนวคิด ประยกุตไ์ปใชใ้นชีวิตได)้ 
                      -คุณค่าที�ไดรั้บจากเนื�อหาสาระ (แสดงความคิดเห็นที�
สร้างสรรค)์ 

4. ครูสังเกตพฤติกรรมการพูดแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมกบัเขา้ร่วมชี�
แจง้เพิ�มเติมเมื�อนกัเรียนมีขอ้สงสัย  

5. นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกมานาํเสนอความคิดเห็นของกลุ่มหนา้ชั�นเรียน  
กจิกรรมรวบยอด 

 1. ครูสรุปเนื�อหาและขอ้คิดเห็นของแต่ละกลุ่มในภาพรวม พร้อมทั�งชมเชยกลุ่มที�สามารถ
ระบุขอ้เท็จจริง ถูกตอ้ง  ตรงประเด็น  เชื�อถือได ้ครอบคลุมเนื�อหา และกลุ่มที�ใหข้อ้คิดเห็นอยูบ่น
หลกัของเหตุผล  ตรงประเด็น ไม่กระทบผูอื้�น 
 2. ครูและนกัเรียนร่วมกนั สรุปเนื�อหา และขอ้คิดเห็นที�มีต่อนิทานพื�นบา้น เรื�อง หลวชิยั
คาวร่ีวมกนัอีกครั� ง 
 3. ครูใหน้กัเรียนทบทวนเนื�อหานิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาว ีเพิ�มเติมจากใบความรู้ 
เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจมากยิ�งขึ�น 
สื�อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียน ภาษาไทย: วรรณคดีวจิกัษ ์ม.1 
2. ใบความรู้เรื�อง นิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวี 
3. วดีีทศัน์ นิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาว ี
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การวดัและประเมินผล (การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง) 

เป้าหมาย หลกัฐาน เครื�องมือวดั เกณฑ์การประเมิน 

สาระการเรียนรู้ 

การพดูแสดงความ

คิดเห็น 

การพดูแสดงความ

คิดเห็นจากนิทาน

พื�นบา้นเรื�องหลวชิยั

คาว ี

แบบประเมินการพดู

แสดงความคิดเห็น 

นกัเรียนได ้10 

คะแนน  ขึ�นไปจาก

คะแนนเตม็ 15 

คะแนน ถือวา่ผา่น

เกณฑ ์

ตัวชี�วดั 

ท 3.1 ม. 1/3 พดูแสดง
ความคิดเห็นอยา่ง
สร้างสรรคเ์กี�ยวกบั
เรื�องที�ฟังและดู 

การพดูแสดงความ

คิดเห็นจากนิทาน

พื�นบา้นเรื�องหลวชิยั

คาว ี

แบบประเมินการพดู

แสดงความคิดเห็น 

นกัเรียนได ้10 

คะแนน  ขึ�นไปจาก

คะแนนเตม็ 15 

คะแนน ถือวา่ผา่น

เกณฑ ์

คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. รักความเป็นไทย 
3. มุ่งมั�นในการทาํงาน 
 

การพดูแสดงความ

คิดเห็นจากนิทาน

พื�นบา้นเรื�องหลวชิยั

คาว ี

แบบประเมินการพดู

แสดงความคิดเห็น 

นกัเรียนได ้10 

คะแนน  ขึ�นไปจาก

คะแนนเตม็ 15 

คะแนน ถือวา่ผา่น

เกณฑ ์

สมรรถนะ 

ความสามารถในการ
สื�อสาร 

การพดูแสดงความ

คิดเห็นจากนิทาน

พื�นบา้นเรื�องหลวชิยั

คาว ี

แบบประเมินการพดู

แสดงความคิดเห็น 

นกัเรียนได ้10 

คะแนน  ขึ�นไปจาก

คะแนนเตม็ 15 

คะแนน ถือวา่ผา่น

เกณฑ ์
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บันทกึหลงัสอน 

 1. ผลการสอน 
    
    
     
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 
    
    
     
 3.  ขอ้เสนอแนะ 
    
    
     
 

ลงชื�อ.......................................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
          (อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์  นาคทรงแกว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 
                                                                                                
 

ชื�อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญงิ ..................................................................................... เลขที�................... 

คําชี�แจง : ให ้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แลว้ทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องที�ตรงกบั

ระดบัคุณภาพ 

สมรรถนะ

ด้าน 
รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก 

(๓) 

ด ี

(๒) 

พอใช้ 

(๑) 

ปรับปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ

ประเมนิ 

๑. ความ 

สามารถ 

ในการคดิ 

๑.๑ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์     
� ดีมาก 
� ดี 
� พอใช ้
� ปรับปรุง 

๑.๒ มีทกัษะในการคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์     

๑.๓ สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ     

๑.๔ มีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้     

๑.๕ ตดัสินใจแกปั้ญหาเกี�ยวกบัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะทั�ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ 

� ดีมาก � ดี  � พอใช ้ � ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

     ลงชื�อ................................................................ผูป้ระเมิน 

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

    วนั เดือน ปี ที�ประเมิน........................................................ 

เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ 

         ดมีาก                หมายถึง  พฤติกรรมที�ปฏิบติันั�นชดัเจนและสมํ�าเสมอ ใหร้ะดบั  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที�ปฏิบติันั�นชดัเจนและบ่อยครั� ง  ใหร้ะดบั  ๒  คะแนน 

         พอใช้                หมายถึง  พฤติกรรมที�ปฏิบติับางครั� ง              ใหร้ะดบั  ๑  คะแนน 

         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติัพฤติกรรมนั�นเลย                    ใหร้ะดบั  ๐  คะแนน             

เกณฑ์การสรุปผล ใชห้ลกัการหาค่ากลางแบบฐานนิยม (MODE)

แบบประเมนิสมรรถนะของผู้เรียน 
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แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ภาคเรียนที� ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ชื�อ-สกุลนกัเรียน.............................................................................หอ้ง........................เลขที�............. 

คําชี�แจง : ใหผู้ส้อน สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด ✓ 
                 ลงในช่องที�ตรงกบัระดบัคะแนน 

คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

รายการประเมิน รายการประเมิน 
3 2 1 0 

1. ใฝ่หาความรู้ 
 

1.1 แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ     
1.2 มีการจดบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบ     
1.3 สรุปความรู้ไดอ้ยา่งมีเหตุผล     

2. รักความเป็นไทย 2.1 มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย     
2.2 เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษภู์มิปัญญาไทย     

๓.มุ่งมั�นในการ
ทาํงาน 

3.1 ตั�งใจและรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ที�การงาน     
3.2ทาํงานดว้ยความเพียรพยายามและอดทนเพื�อใหง้าน
สาํเร็จตามเป้าหมาย 

    

 
ลงชื�อ............................................................ผูป้ระเมิน                                            
(.....................................................................) 
      ....................../................................/........... 

ร้อยละ  50-66 ระดบัคุณภาพ ดีเยี�ยม       (3) 

ร้อยละ  40-49 ระดบัคุณภาพ ดี               (2) 

ร้อยละ  20-39 ระดบัคุณภาพพอใช ้        (1) 

ร้อยละ    0-19 ระดบัคุณภาพ ปรับปรุง   (0) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

- พฤติกรรมที�ปฏิบติัชดัเจนและสมํ�าเสมอ ให ้3 คะแนน  

- พฤติกรรมที�ปฏิบติัชดัเจนและบ่อยครั� ง ให ้2 คะแนน 

- พฤติกรรมที�ปฏิบติับางครั� ง ให ้1 คะแนน   

- พฤติกรรมที�ไม่ไดป้ฏิบติั ให ้0 คะแนน 
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แบบประเมนิการพูดแสดงความคดิเห็น 
 

วชิา ............................................................................................................ ชั�น …………………………       
หน่วยการเรียนรู้ที� ...............................................กิจกรรม …………………………………..............… 
 

คาํชี�แจง : ใช้ประเมินจากการสังเกตการร่วมพูดแสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียน และการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม    โดยใหร้ะดบัคะแนนลงในตารางที�ตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 3 = ดี 2 = พอใช ้       1 = ตอ้งปรับปรุง 
 

เลขที� ชื�อ-นามสกลุ 

รายการประเมนิ 

รวม 

15

คะแนน 

สรุปผลการ 

ประเมนิ 

กา
รแ

สด
งค

วา
ม

คิด
เห็

น 

ยอ
มรั

บฟั
งค

วา
ม

คิด
เห็

นข
อง

ผูอ้ื
�น 

ตร
งป

ระ
เด

็น 

สม
เห

ตุส
มผ

ล 

มีค
วา

มเ
ชื�อ

มั �น
ใน

กา
รแ

สด
งอ

อก
 

คะแนน
ที�ทาํได ้

ผ่าน 
ไม่ 

ผ่าน 

          

          

          

          

          

          

          

ลงชื�อ ................................................................................. ผูป้ระเมิน 
 

เกณฑ์การประเมนิ : นกัเรียนไดค้ะแนน   10   คะแนนขึ�นไป ถือวา่ผา่นเกณฑ ์
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ใบความรู้นิทานพื�นบ้าน เรื�องหลวชัิยคาว ี
 

 

 

 
มีเสือแม่ลูกอ่อนออกไปหากินในป่าเพลินจนลืมลูกเสือที�อยู่ในถํ� า ลูกเสือหิวมากออกเดิน

ตามหาแม่แต่ก็ไม่พบ ลูกเสือเจอแม่ววัจึงขอนมแม่ววักิน แม่ววัสงสารให้กินนมแลว้พาไปที�อยู ่เลี� ยง
ลูกเสือคู่กบัลูกววัของตน ลูกเสือกบัลูกววัก็รักกนัเหมือนพี�นอ้ง 

วนัหนึ�งแม่เสือกลบัมาตามหาลูก พบลูกเสืออยูก่บัแม่ววั ลูกเสือชวนแม่อยูด่ว้ยกนักบัแม่ววั 
แม่เสือแสร้งทาํเป็นใจดีอยู่กบัแม่ววั แต่เวลาออกไปหากินจะไปกนัคนละทิศ   วนัหนึ�งแม่เสือแอบ
ไปดกักินแม่ววั ลูกววัไม่เห็นแม่กลบัมาก็ออกตามหา ลูกเสือก็ตามลูกวาัมา แม่เสือเห็นลูกววัก็ตรง
เขา้กดักิน ลูกเสือโกรธมากที�แม่จะกินลูกววั จึงโดดเขา้ไปกดัแม่เสือจนแม่เสือตาย 

ลูกเสือกบัลูกววัจึงออกเดินทางท่องเที�ยวไปในป่า วนัหนึ�งไปถึงอาศรมฤษี ฤษีแปลกใจมาก
ที�สัตวท์ั�งสองเป็นเพื�อนรักกนั จึงมีจิตเมตตาชุบชีวติลูกเสือลูกววัใหเ้ป็นคน และตั�งชื�อลูกเสือวา่หล
วชิยั ลูกววัชื�อคาว ีหลวชิยักบัคาวกี็เรียนศิลปวทิยากบัฤษีจนเติบโต เมื�อมีอายพุอสมควรแลว้ หลวชิยั
กบัคาวกี็ขอลาพระฤษีไปเผชิญโชค ฤษีใหพ้ระขรรคว์เิศษที�บรรจุหวัใจของหลวชิยักบัคาว ี
           หลวชิยั คาว ีเดินทางไปไดพ้กัหนึ�งถึงทางแยก หลวชิยัจึงบอกกบัคาววีา่ " เราแยกทางกนั
ตรงนี�  เจา้ไปทิศเหนือ พี�ไปทิศใต ้แลว้อีกสามเดือนเรามาพบกนัที�นี� " 
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          คาวเีดินทางไปถึงเมืองร้างแห่งหนึ�ง ร้านรวงต่าง ๆ ยงัมีขา้วของแต่ไม่มีผูค้น คาวีเขา้ไปใน
พระราชวงัก็ไม่เห็นคนสักคนเดียว จึงเขา้ไปในครัวแลว้ก่อไฟขึ�นเพื�อจะหุงหาอาหาร ทนัใดนั�นมี
กลุ่มนกอินทรียกัษบิ์นมาจนทอ้งฟ้ามืดมิด กลุ่มนกอินทรีบินจะมาจิกกินคาวี คาวีใชพ้ระขรรคต่์อสู้
และฆ่านกอินทรียกัษต์ายเกือบหมด นกที�เหลือก็บินหนีไป คาวีจึงเดินสํารวจพระราชวงั เห็นกลอง
ใบใหญ่ พอเดินเขา้ไปใกลไ้ดย้นิเสียงหญิงสาวร้องวา่   " ช่วยเราดว้ย ช่วยเราดว้ย " คาวีใชพ้ระขรรค์
กรีดหนังกลองก็พบพระราชธิดาชื�อพระนางจนัทร์สุดา คาวีจึงอภิเษกกับนางจนัทร์สุดา ผูค้นที�
หลบหนีไปเพราะกลวันกก็อพยพกลบัมาอยูที่�เมือง บา้นเมืองก็เจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิม วนัหนึ�งพระ
นางจนัทร์สุดาไปสรงนํ�า ผมของนางซึ� งมีกลิ�นหอมร่วง พระนางจึงใส่ผอบลอยยนํ�าไป  

ต่อมามีคนนาํผอบผมหอมไปถวายทา้วสัณนุราช ทา้วสัณนุราชก็อยากทราบว่าผมนี� เป็น
ของผูใ้ด จึงมีประกาศป่าวร้องวา่ถา้ใครรู้จกัจะให้รางวลั ยายเฒ่าทดัประสาด ซึ� งเคยเป็นพี�เลี� ยงของ
นางจนัทร์สุดาก็รีบไปเขา้เฝ้าทา้วสัณนุราช แลว้บอกวา่เป็นเส้นผมของพระนางจนัทร์สุดา ทา้วสัณนุ
ราชจึงบอกให้ยายเฒ่าทดัประสาดหาทางนาํนางมา แลว้ก็ให้เงินทองแก่ยายเฒ่าเป็นอนัมาก ยายเฒ่า
รีบกลบัไปที�เมือง แลว้ทาํทีเป็นขออยูก่บัพระนางจนัทร์สุดาแลว้ก็ยุยงพระนางวา่คาวีคงมิไดไ้วใ้จ
พระนางจนัทร์สุดาจึงได้พกพระขรรค์ติดตัวตลอดเวลาพระนางจันทร์สุดาก็มีจิตใจไหวหวั�น
หลงเชื�อ จึงถามคาววีา่ทาํไมคาวจึีงตอ้งพกพระขรรคติ์ดตวัตลอดเวลา คาวีจึงบอกความลบัวา่ เพราะ
หวัใจคาวีอยูที่�พระขรรค ์ถา้ใครนาํพระขรรคไ์ปเผาไฟ คาวีก็จะตาย ดว้ยเหตุนี� จึงตอ้งพกพระขรรค์
ติดตวัตลอดเวลา พระนางจนัทร์สุดาเมื�อไดท้ราบเช่นนั�นก็หายแคลงใจ และไดน้าํความไปเล่าให้ยาย
เฒ่าฟัง ลืมไปว่าเรื�องนี� เป็นความลบัยิ�ง ยายเฒ่าไดฟั้งจึงเกิดความคิด และชวนให้คาวีกบัพระนาง
จนัทร์สุดาไปสรงนํ�าที�ชายทะเล คาวแีละพระนางจนัทร์สุดาถอดเครื�องทรงรวมทั�งพระขรรคใ์ห้ยาย
เฒ่าเก็บรักษายายเฒ่าไดที้นาํพระขรรคไ์ปเผาไฟ คาวกีาํลงัวา่ยนํ�าเล่นก็รู้สึกร้อนจึงรีบชวนนางจนัทร์
สุดาวา่ยกลบัเขา้ฝั�ง พอถึงชายหาดคาวีเห็นยายเฒ่ากาํลงัเผาพระขรรคอ์ยู ่ก็นึกโกรธที�พระนางจนัทร์
สุดาไม่รักษาความลบั แต่ยงัไม่ทนัพูดคาวีก็ลม้ลงสิ�นสติ พระนางจนัทร์สุดาตกพระทยัมากไดแ้ต่รํ� า
ไหก้อดร่างคาว ียายเฒ่าจึงรีบใหท้หารของทา้วสัณนุราชนาํพระนางจนัทร์สุดาไปถวายทา้วสัณนุราช 

ฝ่ายหลวิชัยเมื�อครบกาํหนดวนันัดก็มาพบคาวีที�ทางแยก คอยอยู่ทั�งวนัไม่เห็นคาวีมาจึง
ตดัสินใจเดินทางมาที�เมืองพระนางจนัทร์สุดา ระหวา่งทางเห็นกองไฟและพระขรรคข์องคาวีอยูใ่น
กองไฟก็รีบนําพระขรรค์ออกมา และพบคาวีนอนสิ�นสติก็ช่วยแก้ไขจนฟื� นเมื�อทราบเรื� องราว
ทั�งหมดหลวชิยัก็ชวนคาวไีปตามพระนางจนัทร์สุดาที�เมืองทา้วสัณนุราช 
           ที�เมืองทา้วสัณนุราชกาํลงัมีประกาศให้คนที�มีวิชาอาคมไปช่วยชุบทา้วสัณนุราชให้เป็น
หนุ่ม เพราะพระนางจนัทร์สุดาไม่ยอมรับรักทา้วสัณนุราช หลวิชยัจึงแต่งกายปลอมเป็นฤษีเขา้รับ
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อาสาจะชุบทา้วสัณนุราชใหเ้ป็นหนุ่ม ทา้วสัณนุราชดีใจมาก หลวชิยัจึงสั�งใหข้ดุหลุมลึกแลว้กั�นม่าน
เจ็ดชั�น ที�หลุมนั�นสุมไฟไว ้หลวิชยัให้ทา้ว  สัณนุราชโดดลงไปที�กองไฟนั�น ดว้ยความที�อยากเป็น
หนุ่ม ทา้วสัณนุราชก็กระโดดลงไปในกองไฟสิ�นชีวิตหลวิชยัก็นาํคาวีออกมา ทุกคนก็เขา้ใจวา่เป็น
ทา้วสัณนุราชชุบตวักลายเป็นคนหนุ่มแล้วก็โห่ร้องดีใจ และจดัอภิเษกทา้วสัณนุราชหรือคาวีกบั
พระนางจนัทร์สุดา ส่วนยายเฒ่าเมื�อเห็นดงันั�นก็เกิดความกลวัรีบหลบหนีไป หลวิชยัเมื�อเห็นคาวี
ปลอดภยัแลว้ก็ลาคาวีและพระนางจนัทร์สุดาเดินทางต่อไป คาวีและพระนางจนัทร์สุดาก็อยู่ครอง
เมืองทั�งสองดว้ยความสุขสืบมา. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 
หน่วยการเรียนรู้ที� 2     นิทานพื�นบ้านเรื�องหลวชัิยคาว ี  

เรื�อง การอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความสําคัญ 
วชิา ภาษาไทย ชื�อรายวชิา ภาษาไทยพื�นฐาน ท 21101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั�นมัธยมศึกษาที�ปี 1 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557   เวลา 2 คาบ  
ผู้สอน อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์  นาคทรงแกว้  

 

สาระการเรียนรู้ที� 1    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื�อนาํไปใชต้ดัสินใจ แกปั้ญหาใน
การดาํเนินชีวติ  และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี�วดั  

    ท 1.1 ม. 1/3    อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และบทร้อยกรองไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเรื�องที�อ่าน 
    ท 1.1 ม. 1/2 จบัใจความสาํคญัจากเรื�องที�อ่าน 
    ท 1.1 ม.1/9      มีมารยาทในการอ่าน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรียนอ่านออกเสียงร้อยแกว้ไดถู้กตอ้ง 

2. นกัเรียนจบัใจความสาํคญันิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวไีด ้

3. นกัเรียนมีมารยาทในการอ่าน 

สาระสําคัญ 

          การอ่านออกเสียงร้อยแกว้ หมายถึง การอ่านถอ้ยคาํที�มีผูเ้รียบเรียงหรือประพนัธ์ไว ้โดยการ
เปล่งเสียง และวางจงัหวะเสียงใหเ้ป็นไปตามความนิยม และเหมาะสมกบัเรื�องที�อ่าน เพื�อถ่ายทอด
อารมณ์ไปสู่ผูฟั้ง ซึ� งจะทาํให้ผูฟั้งเกิดอารมณ์ร่วมคลอ้ยตามไปกบัเรื�องราว หรือรสประพนัธ์ที�อ่าน 

 การอ่านจบัใจความสาํคญัเป็นทกัษะการอ่านที�ควรฝึกฝน ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเรื�องไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและเป็นพื�นฐานที�สาํคญัในการอ่านที�ดี 

สาระการเรียนรู้ 

1. การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  
2. เนื�อหานิทานพื�นบา้น เรื�องหลวชิยัคาว ี
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 3. หลกัการจบัใจความสาํคญัจากการอ่าน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

2. รักความเป็นไทย 

3. มุ่งมั�นในการทาํงาน 

สมรรถนะสําคัญ 

ความสามารถในการสื�อสาร 

กจิกรรมการเรียนรู้ (คาบเรียนที� 1 - 2) 

กจิกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 

           1. ครูทบทวนเนื�อหา เรื�องใบความรู้ นิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาว ีที�มอบหมายใหน้กัเรียน
ไปอ่านทบทวนเนื�อหาหลงัจากไดเ้รียนรู้ไปเมื�อคาบเรียนที�ผา่นมา ครูถามคาํถามเกี�ยวกบัหลกัการ
อ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และการอ่านจบัใจความสาํคญั 

2. นกัเรียนช่วยกนัตอบคาํถามเกี�ยวกบัการอ่านเนื�อหาทบทวนและเรื�องหลกัการอ่านออก
เสียง และการอ่านจบัใจความสาํคญั 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

            1. ครูสอนหลกักการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และหลกัการอ่านจบัใจความสาํคญั 
           2. ให้นกัเรียนฝึกอ่านเนื�อเรื�องหลวิชยัคาวี จากใบความรู้ กบัเพื�อน และศึกษาใบความรู้เรื�อง
การอ่านจบัใจความสาํคญั พร้อมกบั จดบนัทึกใจความสําคญัเนื�อหาเรื�องหลวิชยัคาวี ลงใบงาน การ
อ่านจบัใจความสาํคญั 

3. ครูสังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียงของนกัเรียน ที�สลบักนัอ่านกบัเพื�อน และสังเกต
การศึกษาใบความรู้เรื�องการอ่านจบัใจความสาํคญั พร้อมกบัใหค้าํแนะนาํเพิ�มเติมเมื�อนกัเรียนมีขอ้
สงสัย 
 4. นกัเรียนนาํใบงานการอ่านจบัใจความสาํคญัที�เขียนเสร็จแลว้มาส่งครูเพื�อตรวจความ
ถูกตอ้ง 
 5. ครูตรวจใบงานของนกัเรียนพร้อมกบัใหค้าํแนะนาํเมื�อพบขอ้ผดิพลาดของนกัเรียน 
กจิกรรมรวบยอด 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเล่าเรื�อง  นิทานพื�นบา้น เรื�องหลวชิยัคาว ี โดยใหน้กัเรียนแสดง
บทบาทสมมติตามเนื�อเรื�อง  พร้อมทั�งสรุปเนื�อเรื�องเป็นระยะ   
2. ครูและนกัเรียน สรุปใจความสาํคญัของนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาว ีร่วมกนั 
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สื�อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียน ภาษาไทย : วรรณคดีวจิกัษ ์ม.1 
2. ใบความรู้เรื�อง นิทานพื�นบา้น เรื�องหลวชิยัคาวี 
3. ใบความรู้เรื�อง การอ่านจบัใจความสาํคญั 

 4. ใบความรู้ การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ 
 5. ใบงาน การอ่านจบัใจความสาํคญั 
การวดัและประเมินผล (การพูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี�ยวกบัเรื�องที�ฟัง) 

เป้าหมาย หลกัฐาน เครื�องมือวดั เกณฑ์การ

ประเมิน 

สาระการเรียนรู้ 

การอ่านออกเสียง 
การอ่านจบัใจความสาํคญั 

การอ่านออกเสียงร้อย
แกว้และการอ่านจบั
ใจความสาํคญันิทาน
พื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวี 

ประเมินการอ่านออก
เสียง บทร้อยแกว้ 
ใบงาน การอ่านจบั
ใจความสาํคญั 

ร้อยละ ๖๐ 
ขึ�นไปถือวา่
ผา่นเกณฑ์ 

ตัวชี�วดั 
 ท 1.1 ม. 1/3  อ่านออกเสียงบท
ร้อยแกว้ และบทร้อยกรองได้
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัเรื�องที�อ่าน 
 ท 1.1 ม. 1/2  จบัใจความสาํคญั
จากเรื�องที�อ่าน 
  ท 1.1 ม.1/9  มีมารยาทในการอ่าน 

การอ่านออกเสียงร้อย
แกว้และการอ่านจบั
ใจความสาํคญันิทาน
พื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวี 

ประเมินการอ่าน
ออกเสียง บทร้อย
แกว้ ใบงาน การ
อ่านจบัใจความ
สาํคญั 

ร้อยละ ๖๐ 
ขึ�นไปถือวา่
ผา่นเกณฑ์ 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. รักความเป็นไทย 
3. มุ่งมั�นในการทาํงาน 

การอ่านออกเสียงร้อย
แกว้และการอ่านจบั
ใจความสาํคญันิทาน
พื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวี 

ประเมินการอ่าน
ออกเสียง บทร้อย
แกว้ 
ใบงาน การอ่านจบั
ใจความสาํคญั 

ร้อยละ ๖๐ 
ขึ�นไปถือวา่
ผา่นเกณฑ์ 

สมรรถนะ 

ความสามารถในการสื�อสาร 

การอ่านออกเสียงร้อย
แกว้และการอ่านจบั
ใจความสาํคญันิทาน
พื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวี 

ประเมินการอ่านออก
เสียง บทร้อยแกว้  
ใบงาน การอ่านจบั
ใจความสาํคญั 

ร้อยละ ๖๐ 
ขึ�นไปถือวา่
ผา่นเกณฑ์ 
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    บันทกึหลงัสอน 
 1. ผลการสอน 
    
    
     
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 
    
    
     
 3.  ขอ้เสนอแนะ 
    
    
     
 

ลงชื�อ.......................................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
          (อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์  นาคทรงแกว้) 
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ชื�อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญงิ ............................................................................................ เลขที�............ 
คําชี�แจง : ให ้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แลว้ทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องที�ตรงกบั    
                 ระดบัคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก 

(๓) 

ด ี

(๒) 

พอใช้ 

(๑) 

ปรับปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ

ประเมนิ 

๑. ความ 

สามารถ 

ในการคดิ 

๑.๑ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ 

    

� ดีมาก 
� ดี 
� พอใช ้
� ปรับปรุง 

๑.๒ มีทกัษะในการคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์     

๑.๓ สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ     

๑.๔ มีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้     

๑.๕ ตดัสินใจแกปั้ญหาเกี�ยวกบัตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

    

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะทั�ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ 

� ดีมาก � ดี  � พอใช ้ � ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
    ลงชื�อ....................................................................ผูป้ระเมิน 
     ........................................................) 
    วนั เดือน ปี ที�ประเมิน........................................................ 
เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ 

         ดมีาก                หมายถึง  พฤติกรรมที�ปฏิบติันั�นชดัเจนและสมํ�าเสมอ ใหร้ะดบั  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที�ปฏิบติันั�นชดัเจนและบ่อยครั� ง  ใหร้ะดบั  ๒  คะแนน 

         พอใช้                หมายถึง  พฤติกรรมที�ปฏิบติับางครั� ง              ใหร้ะดบั  ๑  คะแนน 

         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติัพฤติกรรมนั�นเลย                    ใหร้ะดบั  ๐  คะแนน             
เกณฑ์การสรุปผล ใชห้ลกัการหาค่ากลางแบบฐานนิยม (MODE)

แบบประเมนิสมรรถนะของผู้เรียน 
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แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557 

ชื�อ-สกุลนกัเรียน.......................................................หอ้ง..............................เลขที�....................... 

คําชี�แจง : ใหผู้ส้อน สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด ✓ 
                ลงในช่องที�ตรงกบัระดบัคะแนน 
 

คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

รายการประเมิน รายการประเมิน 
3 2 1 0 

1. ใฝ่หาความรู้ 
 

1.1 แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ     
1.2 มีการจดบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบ     
1.3 สรุปความรู้ไดอ้ยา่งมีเหตุผล     

2. รักความเป็น
ไทย 

2.1 มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย     
2.2 เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษภู์มิปัญญาไทย     

3.มุ่งมั�นในการ
ทาํงาน 

3.1 ตั�งใจและรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ที�การงาน     
3.2ทาํงานดว้ยความเพียรพยายามและอดทนเพื�อใหง้าน
สาํเร็จตามเป้าหมาย 

    

ลงชื�อ......................................................ผูป้ระเมิน                                                 
(.....................................................................) 
....................../................................/........... 

ร้อยละ  50-66 ระดบัคุณภาพ ดีเยี�ยม       (3) 

ร้อยละ  40-49 ระดบัคุณภาพ ดี               (2) 

ร้อยละ  20-39 ระดบัคุณภาพพอใช ้        (1) 

ร้อยละ    0-19 ระดบัคุณภาพ ปรับปรุง   (0) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

- พฤติกรรมที�ปฏิบติัชดัเจนและสมํ�าเสมอ ให ้3 คะแนน 

- พฤติกรรมที�ปฏิบติัชดัเจนและบ่อยครั� ง ให ้2 คะแนน 

- พฤติกรรมที�ปฏิบติับางครั� ง ให ้1 คะแนน    

- พฤติกรรมที�ไม่ไดป้ฏิบติั ให ้0 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินแบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ                                                                                                             
๑๐ – ๑๕ คะแนน     ดีมาก ๗ – ๙     คะแนน      ดี 
๔ – ๖     คะแนน     พอใช ้ ๑ – ๓     คะแนน      ปรับปรุง  
*เกินร้อยละ ๖๐ ขึ�นไปถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
 
 

 

รายการประเมิน คําอธิบายระดับคุณภาพ/ ระดับคะแนน 

 ดี (๓) พอใช้ (๒)  ควรปรับปรุง (๑) 

1. อ่านออกเสียง ร ล 
และ คาํควบกลํ�า ร ล ว   

ถูกตอ้ง 

อ่านออกเสียง ร ล 
และคาํควบกลํ�า ร ล 
ว ถูกตอ้งชดัเจน 

อ่านออกเสียง ร ล และ
คาํควบกลํ�า ร ล ว ไม่
ถูกตอ้ง ๒ ครั� ง 

อ่านออกเสียง ร ล และ
คาํควบกลํ�า  ร ล ว ไม่
ถูกตอ้งเกิน ๒ ครั� ง 

2. การเวน้วรรคตอน 
ถูกตอ้ง 

อ่านเวน้วรรคตอน
ไดถู้กตอ้งชดัเจน 

อ่านเวน้วรรคตอนไม่
ถูกตอ้ง ๒ ครั� ง 

อ่านเวน้วรรคตอนไม่
ถูกตอ้งเกิน ๒ ครั� ง 

๔. นํ�าเสียง ไพเราะ 
สละสลวยและลีลา
ท่าทางในการอ่าน
เหมาะสม 

อ่านเสียงดงัชดัเจน 
นํ�าเสียงและลีลา
เหมาะสมกบั 
บทร้อยแกว้ที�อ่าน 

อ่านเสียงดงั ชดัเจน 
นํ�าเสียงแต่ลีลาท่าทาง
ไม่เหมาะสมกบับท
ร้อยแกว้ที�อ่าน 

อ่านเสียง ไม่ชดัเจน 
นํ�าเสียง และลีลา
ท่าทาง ไม่เหมาะสม 

๕. ความคล่องแคล่ว 
และแม่นยาํ 

อ่านออกเสียงบท                   
ร้อยแกว้ดว้ยความ
คล่องแคล่ว และ
แม่นยาํ มีความ
มั�นใจสูง 

อ่านออกเสียงบทร้อย
แกว้ไม่คล่องแคล่ว ไม่
แม่นยาํ  ขาดความ
มั�นใจ ๒ ครั� ง 

อ่านออกเสียง                             
บทร้อยแกว้ไม่
คล่องแคล่วและไม่
แม่นยาํ ไม่มีความ
มั�นใจ 



147 

 

ใบความรู้ นิทานพื�นบ้าน เรื�องหลวชัิยคาว ี
 

 

 
 

 
มีเสือแม่ลูกอ่อนออกไปหากินในป่าเพลินจนลืมลูกเสือที�อยู่ในถํ� า ลูกเสือหิวมากออกเดิน

ตามหาแม่แต่ก็ไม่พบ ลูกเสือเจอแม่ววัจึงขอนมแม่ววักิน แม่ววัสงสารให้กินนมแลว้พาไปที�อยู ่เลี� ยง
ลูกเสือคู่กบัลูกววัของตน ลูกเสือกบัลูกววัก็รักกนัเหมือนพี�นอ้ง 

วนัหนึ�งแม่เสือกลบัมาตามหาลูก พบลูกเสืออยูก่บัแม่ววั ลูกเสือชวนแม่อยูด่ว้ยกนักบัแม่ววั 
แม่เสือแสร้งทาํเป็นใจดีอยูก่บัแม่ววั แต่เวลาออกไปหากินจะไปกนัคนละทิศ  วนัหนึ� งแม่เสือแอบ
ไปดกักินแม่ววั ลูกววัไม่เห็นแม่กลบัมาก็ออกตามหา ลูกเสือก็ตามลูกวาัมา แม่เสือเห็นลูกววัก็ตรง
เขา้กดักิน ลูกเสือโกรธมากที�แม่จะกินลูกววั จึงโดดเขา้ไปกดัแม่เสือจนแม่เสือตาย 

ลูกเสือกบัลูกววัจึงออกเดินทางท่องเที�ยวไปในป่า วนัหนึ�งไปถึงอาศรมฤษี ฤษีแปลกใจมาก
ที�สัตวท์ั�งสองเป็นเพื�อนรักกนั จึงมีจิตเมตตาชุบชีวิตลูกเสือลูกววัให้เป็นคน และตั�งชื�อลูกเสือวา่หล
วชิยั ลูกววัชื�อคาว ีหลวชิยักบัคาวกี็เรียนศิลปวทิยากบัฤษีจนเติบโต เมื�อมีอายพุอสมควรแลว้ หลวิชยั
กบัคาวกี็ขอลาพระฤษีไปเผชิญโชค ฤษีใหพ้ระขรรคว์เิศษที�บรรจุหวัใจของหลวชิยักบัคาว ี



148 

 

           หลวชิยั คาว ีเดินทางไปไดพ้กัหนึ�งถึงทางแยก หลวชิยัจึงบอกกบัคาววีา่ " เราแยกทางกนั
ตรงนี�  เจา้ไปทิศเหนือ พี�ไปทิศใต ้แลว้อีกสามเดือนเรามาพบกนัที�นี� " 
          คาวเีดินทางไปถึงเมืองร้างแห่งหนึ�ง ร้านรวงต่าง ๆ ยงัมีขา้วของแต่ไม่มีผูค้น คาวีเขา้ไปใน
พระราชวงัก็ไม่เห็นคนสักคนเดียว จึงเขา้ไปในครัวแลว้ก่อไฟขึ�นเพื�อจะหุงหาอาหาร ทนัใดนั�นมี
กลุ่มนกอินทรียกัษบิ์นมาจนทอ้งฟ้ามืดมิด กลุ่มนกอินทรีบินจะมาจิกกินคาวี คาวีใชพ้ระขรรคต่์อสู้
และฆ่านกอินทรียกัษต์ายเกือบหมด นกที�เหลือก็บินหนีไป คาวีจึงเดินสํารวจพระราชวงั เห็นกลอง
ใบใหญ่ พอเดินเขา้ไปใกลไ้ดย้ินเสียงหญิงสาวร้องว่า       " ช่วยเราดว้ย ช่วยเราดว้ย " คาวีใช้พระ
ขรรคก์รีดหนงักลองก็พบพระราชธิดาชื�อพระนางจนัทร์สุดา คาวจึีงอภิเษกกบันางจนัทร์สุดา ผูค้นที�
หลบหนีไปเพราะกลวันกก็อพยพกลบัมาอยูที่�เมือง บา้นเมืองก็เจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิม วนัหนึ�งพระ
นางจนัทร์สุดาไปสรงนํ�า ผมของนางซึ� งมีกลิ�นหอมร่วง พระนางจึงใส่ผอบลอยยนํ�าไป  

ต่อมามีคนนาํผอบผมหอมไปถวายทา้วสัณนุราช ทา้วสัณนุราชก็อยากทราบว่าผมนี� เป็น
ของผูใ้ด จึงมีประกาศป่าวร้องวา่ถา้ใครรู้จกัจะให้รางวลั ยายเฒ่าทดัประสาด ซึ� งเคยเป็นพี�เลี� ยงของ
นางจนัทร์สุดาก็รีบไปเขา้เฝ้าทา้วสัณนุราช แล้วบอกว่าเป็นเส้นผมของพระนางจนัทร์สุดา ทา้ว    
สัณนุราชจึงบอกให้ยายเฒ่าทดัประสาดหาทางนาํนางมา แลว้ก็ให้เงินทองแก่ยายเฒ่าเป็นอนัมาก 
ยายเฒ่ารีบกลบัไปที�เมือง แลว้ทาํทีเป็นขออยูก่บัพระนางจนัทร์สุดาแลว้ก็ยุยงพระนางวา่คาวีคงมิได้
ไวใ้จพระนางจนัทร์สุดาจึงไดพ้กพระขรรค์ติดตวัตลอดเวลาพระนางจนัทร์สุดาก็มีจิตใจไหวหวั�น
หลงเชื�อ จึงถามคาววีา่ทาํไมคาวจึีงตอ้งพกพระขรรคติ์ดตวัตลอดเวลา คาวีจึงบอกความลบัวา่ เพราะ
หวัใจคาวีอยูที่�พระขรรค ์ถา้ใครนาํพระขรรคไ์ปเผาไฟ คาวีก็จะตาย ดว้ยเหตุนี� จึงตอ้งพกพระขรรค์
ติดตวัตลอดเวลา พระนางจนัทร์สุดาเมื�อไดท้ราบเช่นนั�นก็หายแคลงใจ และไดน้าํความไปเล่าให้ยาย
เฒ่าฟัง ลืมไปว่าเรื�องนี� เป็นความลบัยิ�ง ยายเฒ่าไดฟั้งจึงเกิดความคิด และชวนให้คาวีกบัพระนาง
จนัทร์สุดาไปสรงนํ�าที�ชายทะเล คาวแีละพระนางจนัทร์สุดาถอดเครื�องทรงรวมทั�งพระขรรคใ์ห้ยาย
เฒ่าเก็บรักษายายเฒ่าไดที้นาํพระขรรคไ์ปเผาไฟ คาวกีาํลงัวา่ยนํ�าเล่นก็รู้สึกร้อนจึงรีบชวนนางจนัทร์
สุดาวา่ยกลบัเขา้ฝั�ง พอถึงชายหาดคาวีเห็นยายเฒ่ากาํลงัเผาพระขรรคอ์ยู ่ก็นึกโกรธที�พระนางจนัทร์
สุดาไม่รักษาความลบั แต่ยงัไม่ทนัพูดคาวีก็ลม้ลงสิ�นสติ พระนางจนัทร์สุดาตกพระทยัมากไดแ้ต่รํ� า
ไหก้อดร่างคาว ียายเฒ่าจึงรีบใหท้หารของทา้วสัณนุราชนาํพระนางจนัทร์สุดาไปถวายทา้วสัณนุราช 

ฝ่ายหลวิชัยเมื�อครบกาํหนดวนันัดก็มาพบคาวีที�ทางแยก คอยอยู่ทั�งวนัไม่เห็นคาวีมาจึง
ตดัสินใจเดินทางมาที�เมืองพระนางจนัทร์สุดา ระหวา่งทางเห็นกองไฟและพระขรรคข์องคาวีอยูใ่น
กองไฟก็รีบนําพระขรรค์ออกมา และพบคาวีนอนสิ�นสติก็ช่วยแก้ไขจนฟื� นเมื�อทราบเรื� องราว
ทั�งหมดหลวชิยัก็ชวนคาวไีปตามพระนางจนัทร์สุดาที�เมืองทา้วสัณนุราช 
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           ที�เมืองทา้วสัณนุราชกาํลงัมีประกาศให้คนที�มีวิชาอาคมไปช่วยชุบทา้วสัณนุราชให้เป็น
หนุ่ม เพราะพระนางจนัทร์สุดาไม่ยอมรับรักทา้วสัณนุราช หลวิชยัจึงแต่งกายปลอมเป็นฤษีเขา้รับ
อาสาจะชุบทา้วสัณนุราชใหเ้ป็นหนุ่ม ทา้วสัณนุราชดีใจมาก หลวชิยัจึงสั�งใหข้ดุหลุมลึกแลว้กั�นม่าน
เจ็ดชั�น ที�หลุมนั�นสุมไฟไว ้หลวิชยัให้ทา้วสัณนุราชโดดลงไปที�กองไฟนั�น ดว้ยความที�อยากเป็น
หนุ่ม ทา้วสัณนุราชก็กระโดดลงไปในกองไฟสิ�นชีวิตหลวิชยัก็นาํคาวีออกมา ทุกคนก็เขา้ใจวา่เป็น
ทา้วสัณนุราชชุบตวักลายเป็นคนหนุ่มแล้วก็โห่ร้องดีใจ และจดัอภิเษกทา้วสัณนุราชหรือคาวีกบั
พระนางจนัทร์สุดา ส่วนยายเฒ่าเมื�อเห็นดงันั�นก็เกิดความกลวัรีบหลบหนีไป หลวิชยัเมื�อเห็นคาวี
ปลอดภยัแลว้ก็ลาคาวีและพระนางจนัทร์สุดาเดินทางต่อไป คาวีและพระนางจนัทร์สุดาก็อยู่ครอง
เมืองทั�งสองดว้ยความสุขสืบมา. 
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ใบความรู้ เรื�องการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 

 

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
            การอ่านออกเสียงร้อยแกว้ หมายถึง การอ่านถอ้ยคาํที�มีผูเ้รียบเรียงหรือประพนัธ์ไว ้โดยการ

เปล่งเสียง และวางจงัหวะเสียงใหเ้ป็นไปตามความนิยม และเหมาะสมกบัเรื�องที�อ่าน เพื�อถ่ายทอด

อารมณ์ไปสู่ผูฟั้ง ซึ� งจะทาํให้ผูฟั้งเกิดอารมณ์ร่วมคลอ้ยตามไปกบัเรื�องราว หรือรสประพนัธ์ที�อ่าน 

 

หลกัเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
            1. ก่อนอ่านควรศึกษาเรื�องที�อ่านให้เขา้ใจ เพื�อเเบ่งวรรคตอน 

            2. อ่านใหค้ล่อง และเสียงดงัพอเหมาะกบัสถานที�และจาํนวนผูฟั้ง 

            3. อ่านใหค้ล่องและถูกตอ้งตามอกัขรวธีิ โดยเฉพาะ ร ล คาํควบกลํ�าตอ้งออกเสียงใหช้ดัเจน 

            4. เนน้เสียงและถอ้ยคาํ ตามนํ�าหนกัความสาํคญัของใจความ ใชเ้สียงและจงัหวะใหเ้ป็นไป

ตามเนื�อเรื�อง เช่น ดุ ออ้นวอน จริงจงั ฯลฯ 

            5. อ่านออกเสียงใหเ้หมาะสมกบัประเภทของเรื�อง เช่น ถา้อ่านเรื�องที�ให้ขอ้เท็จจริงทั�วไป จะ

อ่านออกเสียงธรรมดาใหช้ดัเจน 

            6. ในระหวา่งที�อ่าน ควรกวาดสายตามองตวัอกัษร สลบักบัการเงยหนา้ขึ�นมาสบตาผูฟั้ง ใน

ลกัษณะที�เหมาะสม และดูเป็นธรรมชาติ 

            7. ถา้อ่านในที�ประชุม ตอ้งยนืทรงตวัในท่าทางที�สง่า มือที�จบักระดาษอยูใ่นท่าทางทีเหมาะ 

ไม่เกร็ง ไม่ยกกระดาษ หรือเอกสารบงัหนา้ หรือไม่ถือไวต้ ํ�าเกินไปจนตอ้ง 
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ใบความรู้ เรื�องการอ่านจบัใจความสําคญั 

 

ความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญ 

          คือ การอ่านเพื�อจบัใจความหรือขอ้คิด ความคิดสาํคญัหลกัของขอ้ความ หรือเรื�องที�อ่าน เป็น

ขอ้ความที�คลุมขอ้ความอื�น ๆ ในยอ่หนา้หนึ�ง ๆ ไวท้ั�งหมด 

          ใจความสําคัญ  หมายถึง ใจความที�สาํคญั และเด่นที�สุดในยอ่หนา้ เป็นแก่นของยอ่หนา้ที�

สามารถครอบคลุมเนื�อความในประโยคอื�นๆ ในยอ่หนา้นั�นหรือประโยคที�สามารถเป็นหวัเรื�องของ

ยอ่หนา้นั�นได ้ถา้ตดัเนื�อความของประโยคอื�นออกหมด หรือสามารถเป็นใจความหรือประโยค

เดี�ยวๆ ได ้โดยไม่ตอ้งมีประโยคอื�นประกอบ ซึ� งในแต่ละยอ่หนา้จะมีประโยคในความสําคญัเพียง

ประโยคเดียว หรืออยา่งมากไม่เกิน  2 ประโยค 

          ใจความรอง หรือพลความ(พน-ละ-ความ) หมายถึง ใจความ หรือประโยคที�ขยายความ

ประโยคใจความสาํคญั เป็นใจความสนบัสนุนใจความสาํคญัใหช้ดัเจนขึ�น  อาจเป็นการอธิบายให้

รายละเอียด ใหค้าํจาํกดัความ ยกตวัอยา่ง เปรียบเทียบ หรือแสดงเหตุผลอยา่งถี�ถว้น เพื�อสนบัสนุน

ความคิด ส่วนที�มิใช่ใจความสาํคญั และมิใช่ใจความรอง แต่ช่วยขยายความใหม้ากขึ�น คือ 

รายละเอียด 

 

หลกัการจับใจความสําคญั 
          1. ตั�งจุดมุ่งหมายในการอ่านใหช้ดัเจน 

          2. อ่านเรื�องราวอยา่งคร่าวๆ พอเขา้ใจ และเก็บใจความสาํคญัของแต่ละยอ่หนา้ 

          3. เมื�ออ่านจบให้ตั�งคาํถามตนเองวา่ เรื�องที�อ่าน มีใคร ทาํอะไร ที�ไหน เมื�อไหร่ อยา่งไร 

          4. นาํสิ�งที�สรุปไดม้าเรียบเรียงใจความสาํคญัใหม่ดว้ยสาํนวนของตนเองเพื�อให้เกิดความ

สละสลวย 

 

วธีิจับใจความสําคญั 
          วธีิการจบัใจความมีหลายอยา่ง ขึ�นอยูก่บัความชอบวา่อยา่งไร เช่น การขีดเส้นใต ้การใชสี้

ต่างๆ กนั แสดงความสาํคญัมากนอ้ยของขอ้ความ การบนัทึกยอ่เป็นส่วนหนึ�งของการอ่านจบั
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ใจความสาํคญัที�ดี แต่ผูที้�ยอ่ควรยอ่ดว้ยสาํนวนภาษาและสาํนวนของตนเองไม่ควรยอ่ดว้ยการตดัเอา

ขอ้ความสาํคญัมาเรียงต่อกนั เพราะอาจทาํใหผู้อ่้านพลาดสาระสาํคญับางตอนไปอนัเป็นเหตุใหก้าร

ตีความผดิพลาดคลาดเคลื�อนได ้ วธีิจบัใจความสาํคญัมีหลกัดงันี�  

          1. พิจารณาทีละยอ่หนา้ หาประโยคใจความสาํคญัของแต่ละยอ่หนา้ 

          2. ตดัส่วนที�เป็นรายละเอียดออกได ้เช่น ตวัอยา่ง สาํนวนโวหาร อุปมาอุปไมย(การ

เปรียบเทียบ) ตวัเลข สถิติ ตลอดจนคาํถามหรือคาํพดูของผูเ้ขียนซึ�งเป็นส่วนขยายใจความสาํคญั 

          3. สรุปใจความสาํคญัดว้ยสาํนวนภาษาของตนเอง 

 

การพจิารณาตําแหน่งใจความสําคญั 
          ใจความสาํคญัของขอ้ความในแต่ละยอ่หนา้จะปรากฏดงันี�  

                   1.   ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนตน้ของยอ่หนา้ 

                   2.   ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนกลางของยอ่หนา้ 

                   3.   ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนทา้ยของยอ่หนา้ 

                   4.  ประโยคใจความสาํคญัอยูต่อนตน้และตอนทา้ยของยอ่หนา้ 

                   5.   ผูอ่้านสรุปขึ�นเอง จากการอ่านทั�งยอ่หนา้(ในกรณีใจความสาํคญัหรือความคิดสาํคญั

อาจอยูร่วมในความคิดยอ่ย ๆ โดยไม่มีความคิดที�เป็นประโยคหลกั) 
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ใบงาน การอ่านจบัใจความสําคญั 

นิทานพื�นบ้าน เรื�องหลวชัิยคาว ี
 

 

 
 
 

คําสั�ง ให้นักเรียนเขียนสรุปจับใจความสําคัญ “นิทานพื�นบ้าน เรื�องหลวชัิยคาว”ี 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



154 

 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที� 4 

หน่วยการเรียนรู้ที� 2 นิทานพื�นบ้านเรื�องหลวชัิยคาวี  

เรื�อง  การแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ 

วชิา ภาษาไทย ชื�อรายวชิา ภาษาไทยพื�นฐาน ท 21101  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ชั�นมัธยมศึกษาที�ปี 1 ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557   เวลา 2 คาบ  

ผู้สอน อาจารย์ ดร.บัวลกัษณ์  นาคทรงแก้ว   
 
สาระที� ๔    หลกัการใชภ้าษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปลี�ยนแปลงของภาษาและพลงั
ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ  
ตัวชี�วดั  

ท 4.1  ม. 4/3   แต่งบทร้อยกรอง  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  นกัเรียนแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพได ้
สาระสําคัญ 

 กลอนสุภาพ คือลกัษณะคาํประพนัธ์ ที�เรียบเรียงเขา้เป็นคณะ มีสัมผสักนั ตามลกัษณะ
บญัญติั เป็นชนิดๆ แต่ไม่มีบงัคบั เอกโท และครุลหุ กลอนแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ กลอนสุภาพ 
กลอนลาํนาํ และกลอนตลาด  

กลอนสุภาพ คือกลอนที�ใชถ้อ้ยคาํ และทาํนองเรียบๆ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ  
1. กลอน 6  
2. กลอน 7  
3. กลอน 8  
4. กลอน 9  

กลอนสุภาพ นบัวา่เป็นกลอนหลกั เพราะเป็นหลกั ของบรรดากลอนทุกชนิด ถา้เขา้ใจ
กลอนสุภาพ เป็นอยา่งดีแลว้ ก็สามารถจะเขา้ใจกลอนอื�นๆ ไดโ้ดยง่าย กลอนอื�นๆ ที�มีชื�อเรียกไป
ต่างๆ นั�น ลว้นแต่ยกัเยื�อง แบบวธีิ ไปจากกลอนสุภาพ ซึ� งเป็นกลอนหลกั ทั�งสิ�น  



155 

 

สาระการเรียนรู้ 

 1. บทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. รักความเป็นไทย 
3. มุ่งมั�นในการทาํงาน 

สมรรถนะสําคัญ 

 ความสามารถในการคิด 
กจิกรรมการเรียนรู้ (คาบเรียนที� 1 -2) 

 กจิกรรมนําเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูทบทวนความรู้เรื�อง  การอ่านเก็บความรู้  เรื�องความงามและคุณค่าของภาษาในคาบ
เรียนที�ผา่นมา   

2. นกัเรียนฝึกอ่านคาํประพนัธ์ทาํนองเสนาะตามครู พร้อมกบัฝึกอ่านดว้ยตนเอง และฝึก
อ่านเป็นกลุ่ม 
บทประพนัธ์ ในหนงัสือ “ปณิธานกว”ี กวนิีพนธ์รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี�ยมแห่ง
อาเซียน (ซีไรต)์ ประจาํปี พ.ศ. 2529 เรื�อง “วมิานนํ�าคา้ง” ของ องัคาร กลัป์ยาณพงศ ์ 
  “วมิานนํ�าคา้งสร้างดว้ยธาตุฝัน  เอาไกวลัเป็นหอแกว้ 
 อจักลบัระยบัระยา้อยูพ่รายแพรว   คือแววรุ้งรัตนาดารารายฯ 
  หาดทรายอ่อนฉะออ้นดั�งบรรจถรณ์ หมอนท่อนไมคื้อเขนยฟ้าถวาย 
 ธาราบ่าเซาะหินดินทราย    คือนางไมข้บักล่อมออ้มใจฯ 
  ละเมอผวาหาเสี� ยวเดือนทอง  คือนอ้งนางแกว้แววขวญัสมยั 
 อ่อนไทโ้ลมไลทิ้พยล์ะมุนละไม   แสงเสน่ห์ใสสุดสวาทบ่วายฯ 
  น่านาํนอ้งท่องหลา้มหาสมุทร  สุดฝั�งฝันกวา่สวรรคจ์ะหาย 
 หมั�นเจา้ดว้ยค่าฟ้าพรรณราย   สุดสายใจบุรุษรัตน์รมณีย ์
  นั�นผาซะโงกโตรงซะง่อนงํ�าเงื�อม  อาจเอื�อมเอาดาววาวิเศษศรี 
 หรือช่อปาริชาตสุดแสนดี    หรือวถีิมิติฝันอนนัตกาล 
  พูน้ทางชา้งเผอืกผุดผอ่งสกาว  บางดวงดาวพุทธเจา้ประดิษฐาน 
 บางเอกภพคือทิพยนิรพาน   คลื�นอดีตผา่นานนบักปักลัป์ 
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  ปุยเมฆหอมเกสรรังร่วง   มาทวงมโนคติหลา้อาถรรพณ์ 
 ดาวไถไถทุ่งฟ้าวลิาวณัย ์    จะเกี�ยวขา้วขวญัค่าชีวาใดฯ 
  นํ�าคา้งดงดึกดื�นสะอื�นโศก  ชลเนตรโลกวปิโยคหรือไฉน 
 หมู่มนุษยน์อ้ยอหงัการ์ฆ่าใคร   ฆ่าพิภพสบสมยัสุดสามานยฯ์ 
  ไม่รักทะนุถนอมคุณค่าโลก  จะทุกขโ์ศกไปตราบฟ้าอวสาน 
 ยคุมนุษยจ์ะสุดสิ�นมิชา้มินาน   เป็นพยานเถอะสายธารที�จาบลัย ์
  นํ�าไหลอายขุยัก็ไหลล่วง   ใบไมร่้วงชีพก็ร้างอยา่งฝัน 
 ฆ่าชีวาคือพร่าคืนวนั    จะกาํนลัโลกนี� มีงานใด” 
 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 1. ครูถามคาํถามนกัเรียน ดงันี�  
  1.1 “วมิานนํ�าคา้ง” ใชรู้ปแบบคาํประพนัธ์ชนิดใด และมีฉทัลกัษณ์อยา่งไร 
 2. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  4-5  คน เพื�อใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายประเด็นคาํถาม 
และคาํตอบของตนเองกบัสมาชิกภายในกลุ่ม พร้อมกบัแจกกระดาษใหบ้นัทึกคาํตอบของกลุ่ม  
 3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปผลการคิดเป็นคาํตอบของกลุ่ม และช่วยเพื�อน 
ที�เป็นเลขาของกลุ่มเขียนคาํตอบลงในกระดาษที�ครูแจกให้ 
 4. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมารายงานคาํตอบของกลุ่มหนา้ชั�นเรียน 
 5. นกัเรียนที�เป็นประธานของแต่ละกลุ่มออกมารายงานคาํตอบของกลุ่มหนา้ชั�นเรียน ให้
เพื�อนสมาชิกกลุ่มอื�น ๆ ร่วมรับฟังความคิดเห็น 
 6. ครูสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการรายงานของนกัเรียน เมื�อนกัเรียนรายงานครบทุกกลุ่ม 
ครูชมเชยนกัเรียนที�พดูรายงานไดดี้ และเสนอแนะเพิ�มเติมในส่วนที�ยงัตอ้งปรับปรุง  
 7. ครูเปิด PowerPoint คาํประพนัธ์ประเภทกลอนสุภาพ อธิบายและใหน้กัเรียนศึกษา
เพิ�มเติมจากใบความรู้เรื�องกลอนสุภาพ 
 8. ครูใหน้กัเรียนแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ลงในใบงาน เรื�องการแต่งคาํประพนัธ์ ใน
เนื�อหา นิทานพื�นบา้นหลวชิยัคาว ีส่วนที�นกัเรียนประทบัใจมากที�สุด 2 บท 

กจิกรรมรวบยอด 
1. ครูตรวจกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ของนกัเรียน พร้อมกบัอธิบายเนื�อหาเพิ�มเติมในส่วน

ที�ยงัไม่ครบสมบูรณ์ และสรุปเป็นความคิดรวบยอดร่วมกนักบันกัเรียน พร้อมกบัให้นกัเรียนจด
บนัทึกลงสมุด 
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สื�อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียน ภาษาไทย : วรรณคดีวจิกัษ ์ม.1 

2. ใบความรู้เรื�อง “วมิานนํ�าคา้ง” ของ องัคาร กลัป์ยาณพงศ ์ 

3. ใบความรู้เรื�อง กลอนสุภาพ (กลอนแปด) 

4. ใบงาน การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) 

การวดัและประเมินผล  

เป้าหมาย หลกัฐาน เครื�องมือวดั เกณฑ์การ

ประเมิน 

สาระการเรียนรู้ 
บทร้อยกรอง

ประเภทกลอน

สุภาพ (กลอนแปด) 

ใบความรู้เรื�อง          “วมิาน

นํ�าคา้ง” ของ องัคาร กลัป์ยาณ

พงศ ์ใบความรู้เรื�อง กลอน

สุภาพ (กลอนแปด) 

ใบงาน การแต่งกลอนสุภาพ 

(กลอนแปด) 

แบบประเมินการ

ทาํงานกลุ่มแบบ

ประเมินการแต่งกลอน

สุภาพ(กลอนแปด) 

นกัเรียนได้
คะแนนรวมไม่
นอ้ยกวา่ 10 
คะแนน ถือวา่
ผา่นเกณฑก์าร
ประเมิน 
 

ตัวชี�วดั 
    ท 4.1  ม. 4/3   
แต่งบทร้อยกรอง 

ใบความรู้เรื�อง  “วมิานนํ�าคา้ง” 

ของ องัคาร กลัป์ยาณพงศ ์ 

ใบความรู้เรื�อง กลอนสุภาพ 

(กลอนแปด)ใบงาน การแต่ง

กลอนสุภาพ (กลอนแปด) 

แบบประเมินการ

ทาํงานกลุ่ม 

แบบประเมินการแต่ง

กลอนสุภาพ (กลอน

แปด) 

นกัเรียนได้

คะแนนรวมไม่

นอ้ยกวา่ 10 

คะแนน ถือวา่

ผา่นเกณฑก์าร

ประเมิน 

คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. รักความเป็นไทย 
3. มุ่งมั�นในการ
ทาํงาน 

ใบความรู้เรื�อง  “วมิานนํ�าคา้ง” 

ของ องัคาร กลัป์ยาณพงศ ์ 

ใบความรู้เรื�อง กลอนสุภาพ 

(กลอนแปด)ใบงานการแต่ง

กลอนสุภาพ (กลอนแปด) 

แบบประเมินการ

ทาํงานกลุ่ม 

แบบประเมินการแต่ง

กลอนสุภาพ (กลอน

แปด) 

นกัเรียนได้

คะแนนรวมไม่

นอ้ยกวา่ 10 

คะแนน ถือวา่

ผา่นเกณฑก์าร

ประเมิน 
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สมรรถนะ 

ความสามารถใน
การคิด 

ใบความรู้เรื�อง          “วมิาน

นํ�าคา้ง” ของ องัคาร กลัป์ยาณ

พงศ ์ 

ใบความรู้เรื�อง กลอนสุภาพ 

(กลอนแปด) 

ใบงาน การแต่งกลอนสุภาพ 

(กลอนแปด) 

แบบประเมินการ

ทาํงานกลุ่ม 

แบบประเมินการแต่ง

กลอนสุภาพ (กลอน

แปด) 

นกัเรียนได้

คะแนนรวมไม่

นอ้ยกวา่ 10 

คะแนน ถือวา่

ผา่นเกณฑก์าร

ประเมิน 

                                                                                               

บันทกึหลงัสอน 

 1. ผลการสอน 
    
    
     
 2.  ปัญหาและอุปสรรค 
    
    
     
 3.  ขอ้เสนอแนะ 
    
    
     
 

ลงชื�อ.......................................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
          (อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์  นาคทรงแกว้) 

 
 
 
 



159 

 

 
                                                                                                

ชื�อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญงิ .................................................................................... เลขที�................... 

คําชี�แจง : ให ้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แลว้ทาํเครื�องหมาย � ลงในช่องที�ตรงกบั      

                ระดบัคุณภาพ 

สมรรถนะ

ด้าน 
รายการประเมนิ 

ระดบัคุณภาพ 

ดมีาก

(๓) 

ด ี

(๒) 

 พอใช้ 

(๑) 

ปรับปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ

ประเมนิ 

๑.วาม

สามารถ 

ในการคดิ 

๑.๑ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์     
� ดีมาก 
� ดี 
� พอใช ้
� ปรับปรุง 

๑.๒ มีทกัษะในการคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค ์     

๑.๓ สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ     

๑.๔ มีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้     

๑.๕ ตดัสินใจแกปั้ญหาเกี�ยวกบัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะทั�ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ 

� ดีมาก � ดี  � พอใช ้ � ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 

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

............................................................................................................................................................. 
     ลงชื�อ...............................................................ผูป้ระเมิน 
      (........................................................) 
    วนั เดือน ปี ที�ประเมิน........................................................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดบัคุณภาพ 

         ดมีาก                หมายถึง  พฤติกรรมที�ปฏิบติันั�นชดัเจนและสมํ�าเสมอ ใหร้ะดบั  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที�ปฏิบติันั�นชดัเจนและบ่อยครั� ง  ใหร้ะดบั  ๒  คะแนน 

         พอใช้                หมายถึง  พฤติกรรมที�ปฏิบติับางครั� ง              ใหร้ะดบั  ๑  คะแนน 

         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  ไม่เคยปฏิบติัพฤติกรรมนั�นเลย                    ใหร้ะดบั  ๐  คะแนน             
เกณฑ์การสรุปผล ใชห้ลกัการหาค่ากลางแบบฐานนิยม (MODE)

แบบประเมนิสมรรถนะของผู้เรียน 



แบบประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2557 
ชื�อ-สกุลนกัเรียน.......................................................หอ้ง..............................เลขที�....................... 

คําชี�แจง : ใหผู้ส้อน สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ขีด ✓ 
ลงในช่องที�ตรงกบัระดบัคะแนน 

 

คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

รายการประเมิน รายการประเมิน 
3 2 1 0 

1. ใฝ่หาความรู้ 
 

1.1 แสวงหาขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ     
1.2 มีการจดบนัทึกความรู้อยา่งเป็นระบบ     
1.3 สรุปความรู้ไดอ้ยา่งมีเหตุผล     

2. รักความเป็น
ไทย 

2.1 มีจิตสาํนึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย     
2.2 เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษภู์มิปัญญาไทย     

3.มุ่งมั�นในการ
ทาํงาน 

3.1 ตั�งใจและรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ที�การงาน     
3.2ทาํงานดว้ยความเพียรพยายามและอดทนเพื�อใหง้าน
สาํเร็จตามเป้าหมาย 

    

ลงชื�อ......................................................ผูป้ระเมิน                                                 
(.....................................................................) 
....................../................................/........... 

ร้อยละ  50-66 ระดบัคุณภาพ ดีเยี�ยม       (3) 

ร้อยละ  40-49 ระดบัคุณภาพ ดี               (2) 

ร้อยละ  20-39 ระดบัคุณภาพพอใช ้        (1) 

ร้อยละ    0-19 ระดบัคุณภาพ ปรับปรุง   (0) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

- พฤติกรรมที�ปฏิบติัชดัเจนและสมํ�าเสมอ ให ้3 คะแนน 

- พฤติกรรมที�ปฏิบติัชดัเจนและบ่อยครั� ง ให ้2 คะแนน 

- พฤติกรรมที�ปฏิบติับางครั� ง ให ้1 คะแนน    

- พฤติกรรมที�ไม่ไดป้ฏิบติั ให ้0 คะแนน 
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แบบประเมินการทาํงานเป็นกลุ่ม 

คําชี�แจง   
 แบบประเมินฉบบันี� เป็นเรื�องเกี�ยวกบัการปฏิบติังานของนกัเรียนโดยมีขอ้ความให้นกัเรียน
อ่านแลว้พิจารณาวา่นกัเรียนมีการปฏิบติัเป็นอยา่งไรคาํตอบไม่มีถูกหรือผิด เพราะแต่ละคนยอ่มมี
การปฏิบติัไม่เหมือนกนัขอ้สาํคญัใหต้อบใหต้รงกบัการปฏิบติัของตนเองใหม้ากที�สุด 
วธีิตอบ 
 เมื�อนกัเรียนอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ นกัเรียนไดป้ฏิบติัอยา่งไรใหต้อบในเรื�องที�ตรงกบั
การปฏิบติัของนกัเรียนมากที�สุดคือ 

- ไม่ปฏิบติัเลย           ใหท้าํเครื�องหมาย � ลงในช่องคะแนน 1 
- ปฏิบติัเพียงเล็กนอ้ย  ใหท้าํเครื�องหมาย � ลงในช่องคะแนน 2 
- ปฏิบติัเป็นครั� งคราว   ใหท้าํเครื�องหมาย �3 ลงในช่องคะแนน 3 
- ปฏิบติับ่อยๆ             ใหท้าํเครื�องหมาย �ลงในช่องคะแนน  4 
- ปฏิบติัเป็นประจาํ       ใหท้าํเครื�องหมาย � ลงในช่องคะแนน 5 

พฤติกรรมที�ตอ้งประเมิน   5   4 3    2 1 
1. การวางแผนการทาํงานร่วมกนั      
2. การแบ่งหนา้ที�รับผดิชอบในกลุ่ม      
3. การใหค้วามร่วมมือของสมาชิก      
4. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นและการแสดงความคิดเห็น      
5. การแกปั้ญหาภายในกลุ่ม      

รวม      
รวม  

เกณฑก์ารประเมิน 
1. ไดค้ะแนนรวมไม่นอ้ยกวา่ 15 คะแนน ถือวา่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
2. นาํคะแนนรวมมาคิดเทียบเป็นคะแนนในส่วนของทกัษะกระบวนการโดยใชป้ระเมิน

ขณะปฏิบติักิจกรรม ในใบงานที�  1.1,1.2,1.3  
2.1 ไดค้ะแนนในช่วง 15-16 คะแนน คิดเป็น 1 คะแนน 
2.2 ไดค้ะแนนในช่วง 17-18 คะแนน คิดเป็น 2 คะแนน 
2.3   ไดค้ะแนนในช่วง 19 คะแนน คิดเป็น 3 คะแนน 
นาํคะแนนทั�ง 3 ใบงาน รวมกนั แลว้หาค่าเฉลี�ยของคะแนน  คะแนนเตม็ 3 คะแนน 
                                ลงชื�อ………………………………..ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมินการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) 

 
 
ชื�อ .................................................................. สกุล ...................................... ชั�น ......... เลขที� .........  

 
เกณฑ์ในการพจิารณา ดมีาก 

(5) 

ด ี(4) พอใช้ 

(3) 

ต้อง

ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง

ปรับปรุง 

อกีมาก 

(1) 

1. การตั�งชื�อเรื�องเหมาะสมสอดคลอ้งกบับทประพนัธ์      
2. ความถูกตอ้งของฉนัทลกัษณ์      
3. การเสนอความคิดสร้างสรรค ์      
4. การใชส้าํนวน โวหาร      
5. เนื�อหาบทประพนัธ์มีสาระน่าสนใจ      
  
ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ลงชื�อ....................................... 
(................................................) 

ผูป้ระเมิน 
......... / ........... / ........... 
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ใบความรู้ 

เรื�อง “วมิานนํ�าค้าง” ของ องัคาร กลัป์ยาณพงศ์ 
บทประพนัธ์ ในหนงัสือ “ปณิธานกว”ี กวนิีพนธ์รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยี�ยม

แห่งอาเซียน (ซีไรต)์ ประจาํปี พ.ศ. 2529 เรื�อง “วมิานนํ�าคา้ง” ของ องัคาร กลัป์ยาณพงศ ์ 
  “วมิานนํ�าคา้งสร้างดว้ยธาตุฝัน  เอาไกวลัเป็นหอแกว้ 
 อจักลบัระยบัระยา้อยูพ่รายแพรว   คือแววรุ้งรัตนาดารารายฯ 
  หาดทรายอ่อนฉะออ้นดั�งบรรจถรณ์ หมอนท่อนไมคื้อเขนยฟ้าถวาย 
 ธาราบ่าเซาะหินดินทราย    คือนางไมข้บักล่อมออ้มใจฯ 
  ละเมอผวาหาเสี� ยวเดือนทอง  คือนอ้งนางแกว้แววขวญัสมยั 
 อ่อนไทโ้ลมไลทิ้พยล์ะมุนละไม   แสงเสน่ห์ใสสุดสวาทบ่วายฯ 
  น่านาํนอ้งท่องหลา้มหาสมุทร  สุดฝั�งฝันกวา่สวรรคจ์ะหาย 
 หมั�นเจา้ดว้ยค่าฟ้าพรรณราย   สุดสายใจบุรุษรัตน์รมณีย ์
  นั�นผาซะโงกโตรงซะง่อนงํ�าเงื�อม  อาจเอื�อมเอาดาววาวิเศษศรี 
 หรือช่อปาริชาตสุดแสนดี    หรือวถีิมิติฝันอนนัตกาล 
  พูน้ทางชา้งเผอืกผุดผอ่งสกาว  บางดวงดาวพุทธเจา้ประดิษฐาน 
 บางเอกภพคือทิพยนิรพาน   คลื�นอดีตผา่นานนบักปักลัป์ 
  ปุยเมฆหอมเกสรรังร่วง   มาทวงมโนคติหลา้อาถรรพณ์ 
 ดาวไถไถทุ่งฟ้าวลิาวณัย ์    จะเกี�ยวขา้วขวญัค่าชีวาใดฯ 
  นํ�าคา้งดงดึกดื�นสะอื�นโศก  ชลเนตรโลกวปิโยคหรือไฉน 
 หมู่มนุษยน์อ้ยอหงัการ์ฆ่าใคร   ฆ่าพิภพสบสมยัสุดสามานยฯ์ 
  ไม่รักทะนุถนอมคุณค่าโลก  จะทุกขโ์ศกไปตราบฟ้าอวสาน 
 ยคุมนุษยจ์ะสุดสิ�นมิชา้มินาน   เป็นพยานเถอะสายธารที�จาบลัย ์
  นํ�าไหลอายขุยัก็ไหลล่วง   ใบไมร่้วงชีพก็ร้างอยา่งฝัน 
 ฆ่าชีวาคือพร่าคืนวนั    จะกาํนลัโลกนี� มีงานใด” 
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ใบความรู้ 

เรื�อง กลอนสุภาพ (กลอนแปด) 

หลกัการแต่งบทร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ มีหลกัการ 4 ประการ ดงันี�  
 1. ใหค้วามคิดใหม่ ไม่ลอกเลียนซํ� าแบบใคร เขียนจากภูมิปัญญา จินตนาการของตนเอง 
 2. ใชภ้าษาคมคาย กะทดัรัด อ่านเขา้ใจง่าย มีรูปแบบชดัเจน เป็นตวัอยา่งได ้
 3. เร้าความรู้สึกผูอ่้าน ชวนใหติ้ดตาม สร้างความประทบัใจ 
 4. จรรโลงจิตใจ มีแก่นสารที�เป็นประโยชน์ ก่อใหเ้กิดจินตนาการในทางดีงาม สรรคส์ร้าง
พฒันาความคิดอนัเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ความหมายของร้อยกรอง 

 ร้อยกรอง คือ งานเขียนที�มีการเลือกใชค้าํ โดยนาํมาประกอบกนัเขา้ตามลกัษณะบงัคบัอนั
ไดแ้ก่ การบงัคบัจาํนวนคาํ เสียงสูง ตํ�า หนกั (ครุ) เบา (ลหุ) เอก โท และสัมผสั ตามรูปแบบของร้อย
กรองแต่ละชนิด ซึ� งมีชื�อเรียกต่างๆ กนั เช่น โคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน ร่าย 

ลกัษณะบังคับของร้อยกรอง 
 ลกัษณะบงัคบัที�ทาํให้ร้อยกรองมีลกัษณะพิเศษจากขอ้เขียนร้อยแกว้ มีอยู ่9 ประการดงัที� 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณฐะปะนีย ์นาครทรรพ ผูกเป็นกาพยสุ์รางคนางค์ไวเ้พื�อจาํง่าย ดงันี� ลกัษณะ
บงัคบัทั�งเกา้ (เนาวลกัษณ์) 

 คณะ  คือ แบบบงัคบัที�วางกาหนดกฎเกณฑ์ไวว้่า คาํประพนัธ์ชนิดนั�นๆ แต่ละบทจะมีกี�
บาท แต่ละบาทจะมีกี�วรรค แต่ละวรรคจะมีกี�คาํ เช่น โคลงสี� สุภาพ กาํหนดไวว้า่คณะหนึ�งหรือบท
หนึ�งมีสี�บาท บาทละ 2 วรรค วรรคหนา้มี 5 คาํ วรรคหลงัมี 2 คาํ (พยางค)์ ส่วนวรรคหลงั บาทที� 4 มี 
4 คาํ (พยางค)์ ฉะนั�นโคลงสี�สุภาพ 1 บทจะมี 30 คาํ อาจมีคาํสร้อยต่อทา้ยบาทที� 1, 3 และบงัคบัเอก 
7 โท 4 แห่ง 

 สัมผสั  คือ ลกัษณะบงัคบัใหใ้ชค้าํที�มีเสียงคลอ้งจองกนั ซึ� งมี 2 ชนิดคือ 
 1. สัมผสัสระ เป็นเสียงที�มีสระ ตวัสะกดในมาตราเดียวกนั เช่น ออ้น-งอน-ห่อน-ขอน-จร 
(จราจร)-อุดร 
 2. สัมผสัอกัษร เป็นคาํที�ใชพ้ยญัชนะตน้เหมือนกนั เช่น รัก-ร้าง-รื�น-ทรวง-ส้ม-ซ่อน- แสง-
โทรม-เศร้า-ซวนเซ เป็นตน้ 
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 สัมผสัยงัแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

  - สัมผสันอกวรรค เป็นสัมผสับงัคบั จะเป็นสัมผสัสระเท่านั�น 
  - สัมผสัใน คือ สัมผสัที�อยูภ่ายในวรรคเดียวกนั ไม่บงัคบัวา่จะเป็นสัมผสัสระหรือ
สัมผสัอกัษรก็ได ้

 ครุ-ลหุ  คือ คาํที�มีเสียงหนกั-เบา ใชใ้นคาํประพนัธ์ประเภทฉนัท ์
 ครุ : เสียงหนัก คือ พยางคที์�ประสมดว้ยสระเสียงยาวในมาตราแม่ ก กา และมีตวัสะกด 
รวมทั�งประสมดว้ย อา ไอ ใอ เอา เช่น จา ได ้ไป เขา รัก ลูก 
 ลหุ : คาํที�มีเสียงเบา คือ พยางคที์�ประสมดว้ยสระเสียงสั�น เช่น จะ ดุ ติ ผิวกระทะ ฤ ฯลฯ 
ครุ-ลหุ มีสัญลกัษณ์แทน ดงันี�  
  ◌ั เป็นสัญลกัษณ์แทน ครุ 
  ◌ุ เป็นสัญลกัษณ์แทน ลหุ 

 เอก-โท  คือ คาํที�บงัคบัดว้ยรูปวรรณยกุต ์เอก โท นิยมใชก้บัคาํประพนัธ์ประเภทโคลง 

 คาํเป็น-คาํตาย  คาํเป็น คือ คาํที�ประสมด้วยสระเสียงยาว เช่น ตา ดี แม ้เสือ ดู และคาํที�
ประสมดว้ยมาตราตวัสะกด ในแม่กง กน กม เกย เกอว เช่น ลม โชย เยน็ ช่างชื�นใจ เป็นตน้ 
 คาํตาย คือ คาํที�ประสมด้วยสระเสียงสั� นเช่นเดียวกบัคาํลหุ และคาํที�ประสมด้วยมาตรา
ตวัสะกดในแม่ กก กด กบ เช่น แกลบ เจบ็ โยก หลุด ฤทธิM  ประจบเป็นตน้ 

 พยางค์  คือ เสียงที�เปล่งออกมาครั� งหนึ�ง จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ตาม ถา้เปล่ง
เสียงออกมา 1 ครั� ง ก็เรียก 1 พยางค ์สองครั� งก็เรียก 1 พยางค ์

 วรรณยุกต์   คือ เสียงสูงตํ�า  ตามตาํแหน่งของบทประพนัธ์ เช่น คาํสุดทา้ยของวรรคที� 2 
ของกลอนจะตอ้งใชเ้สียงสูง 

 คํานํา คือ คาํที�กล่าวขึ�นตน้ในบทนาของคาํประพนัธ์ เช่น บดันั�น มาจะกล่าวบทไปเป็นตน้ 
 
 คําสร้อย  คือ คาํที�ใชล้งทา้ยบทหรือบาทของร้อยกรอง เพื�อใหค้วามสมบูรณ์ หรือบอก
ความรู้สึกใหเ้กิดไพเราะ นิยมใชค้าํเป็น เช่น พี�เอย แฮ แลนา ก็ดี เป็นตน้ 
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ข้อควรจํา 
 ลกัษณะบงัคบัที�จะขาดไม่ได ้คือ คณะ พยางค ์(คาํ) และสัมผสั นอกนั�น แตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะร้อยกรองแต่ละประเภท 

ร้อยกรองจําแนกออกได้เป็น 5 ประเภท คือ กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย 

 1. กาพยก์าพยย์านี กาพยฉ์บงั กาพยสุ์รางคนางค ์กาพยข์บัไม ้เป็นตน้ 
 2. ร่ายโบราณ ร่ายดั�น ร่ายสุภาพ ร่ายยาว 
 3. กลอนแปด กลอนหก ดอกสร้อย กลอนสักวา กลอนเพลงยาว เสภา นิราศ กลอน บท
ละคร กลอนเพลง ปฏิพากย ์และกลอน กลบทแบบต่างๆ 
 4. อินทรวเิชียรฉนัท ์ ภุชงคประยาตฉนัท ์ วชิชุมมาลาฉนัท ์ อิทิสังฉนัท ์ วสันตดิลกฉนัท ์
เป็นตน้ 
 5. โคลงสอง  โคลงสาม  โคลงสี�  โคลงดั�น  โคลงกระทู ้ โคลงกลอกัษร 

การเขียนบทร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

 การแต่งบทร้อยกรองเชิงสร้างสรรคไ์ม่วา่ในรูปใด ตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะสาํคญั3 ประการ 
คือ 
 1. จินตนาการ ผูเ้ขียนตอ้งใชจิ้นตนาการหรือความคิดของตนเองเขียน ใหผู้อ่้านเกิด
ความคิดคลอ้ยตามได ้
 2. สํานวนภาษาดี ผูเ้ขียนตอ้งรู้จกัเลือกเฟ้นถ้อยคาํมาเรียบเรียงให้ชัดเจน เขา้ใจได้ง่าย
ไพเราะสละสลวย กระทบอารมณ์ผูอ่้านและตีความหมายตามที�ผูเ้ขียนตอ้งการได ้
 3. คุณค่าด้านจิตใจ สติปัญญา ผูอ่้านอ่านแลว้เกิดความคิด ความรู้สึกที�จะจรรโลงความดี
งามและมองโลกในแง่ดี 
 4. งานนั�นควรเป็นความคิดริเริ�มจากผู้เขียนเอง คือ ไม่ลอกเลียนแบบใคร 
 
กลอนแปดมีลกัษณะบังคับ  4  ประการ  คือ 

1.  คณะ 

กลอนแปด  1  บท มี  2  บาท  หรือ  4  วรรค  
 คือ  1  วรรคสดบั 2 วรรครับ 3 วรรครอง  4 วรรคส่ง     

 บาทที� 1  เรียกบาทเอกมี  2  วรรค  คือ  วรรคที� 1  และวรรคที� 2  (วรรคสดบัและวรรครับ) 
 บาทที� 2  เรียกบาทโทมี  2  วรรค  คือ  วรรคที� 3  และวรรคที� 4  (วรรครองและวรรคส่ง) 
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2.  พยางค์ 

กลอนแปด  1  วรรค  กาํหนดใหมี้  8 พยางค ์(แต่อนุโลมใหว้รรคละ 7-9 พยางคไ์ด)้ 
3.การสัมผสัของกลอนแปดมี  2  ลกัษณะ คือ 
 3.1  สัมผสัใน  เป็นสัมผสัที�อยูใ่นวรรคเดียวกนั  ไม่ใช่สัมผสับงัคบั  มีก็ไดไ้ม่มีก็ได ้ แต่
ถา้มีก็จะทาํใหก้ลอนไพเราะยิ�งขึ�น 
 3.2  สัมผสันอก  เป็นสัมผสับงัคบั  ระหวา่งวรรคและระหวา่งบท  เป็นสัมผสัที�กาํหนด 
ตาํแหน่งสัมผสัไวอ้ยา่งชดัเจน  เวลาเขียนกลอนแปดตอ้งเขียนใหส้ัมผสัตามที�กาํหนดบงัคบัไว ้ ถา้
ไม่มีถือวา่ผดิฉนัทลกัษณ์ 
 สัมผสับงัคบัของกลอนแปดกาํหนดไวด้งันี�  
  3.2.1 คาํสุดทา้ยในวรรคที� 1  สัมผสักบัคาํที� 3 หรือคาํที� 5  ในวรรคที� 2 (ถา้กลอนวรรค
นั�นมี  9  คาํ  ก็ส่งสัมผสัคาํที� 3 หรือคาํที� 6) 
  3.2.2  คาํสุดทา้ยในวรรคที� 2  สัมผสักบัคาํสุดทา้ยของวรรคที� 3 
  3.2.3  คาํสุดทา้ยของวรรคที� 3 สัมผสักบัคาํที� 3 หรือคาํที� 5  ของวรรคที� 4 และถา้แต่ง
บทใหม่ในเรื�องเดียวกนัคาํสุดทา้ยของวรรคที� 4  ตอ้งสัมผสัไปยงัคาํสุดทา้ยของวรรคที� 2 ในบท
ถดัไป  เรียกวา่สัมผสัระหวา่งบท 
4.  เสียงวรรณยุกต์ 
  4.1  คาํสุดทา้ยในวรรคที� 1  ใชว้รรณยกุตไ์ดท้ั�ง 5 เสียง  แต่ไม่นิยมเสียงสามญั 
  4.2  คาํสุดทา้ยในวรรคที� 2  ใชเ้สียงจตัวา  เอก  โท และตรีก็ได ้ไม่ใชเ้สียงสามญั 
  4.3  คาํสุดทา้ยของวรรคที� 3  ใชเ้สียงสามญัและตรี  ไม่ใชเ้สียงเอก  โท และจตัวา 
  4.4  คาํสุดทา้ยของวรรคที� 4   ใชเ้สียงสามญัและตรี  ไม่ใชเ้สียงเอก  โท และจตัวาและ
นิยมเสียงสามญั 
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                                                         รูปแบบฉันทลกัษณ์กลอนแปด 

 
1. วรรคสดบั    2. วรรครับ 

 

                  

 

 
3. วรรครอง    4. วรรคส่ง 

 

                  

 

1. วรรคสดบั    2. วรรครับ 
 

                  

 
3. วรรครอง    4. วรรคส่ง 

 

                  

 

 
           กลอนสุภาพพึงจาํมีกาํหนด                กลอนหนึ�งบทสี�วรรคกรองอกัษร 

 วรรคละแปดพยางคน์บัศพัทสุ์นทร   อาจยิ�งหยอ่นเจ็ดหรือเกา้เขา้หลกัการ 
 ทั�งแห่งคาํคลอ้งจองตอ้งสัมผสั  สดบัจดัรับรองส่งประสงคส์มาน 
               เสียงสูงตํ�าตอ้งเรียงเยี�ยงโบราณ  เป็นกลอนกานตค์รบครันอนันี� เอย 
                                                              ฐะปะนีย ์ นาครทรรพ 
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ใบงาน การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) 

นิทานพื�นบ้าน เรื�องหลวชัิยคาว ี
 

 

 
 
 

คําสั�ง ให้นักเรียนแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) “นิทานพื�นบ้านหลวชัิยคาว”ี  

ในเนื�อหา ส่วนที�นักเรียนประทบัใจมากที�สุด 2 บท 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

หลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทย

แบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ มีแนวทางการ

จดัการเรียนรู้ดงันี�  

1. จัดการเรียนรู้โดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ  เป็นแนวทางการจดัการ

เรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ�งที�จะสามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ�นได ้

เนื�องดว้ยการสอนภาษาไทยที�เป็นไปตามธรรมชาตินั�นเนน้สื�อที�มีความหมายต่อผูเ้รียน พร้อมทั�ง

ผูเ้รียนสามารถใชป้ระสบการณ์เดิมช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในสื�อที�ไดไ้ดร้วดเร็วยิ�งขึ�น ทั�งนี�ผูเ้รียน

ยงัสามารถสร้างสรรคภ์าษาของตนเองอยา่งอิสระ ซึ� งผูส้อนตอ้งเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างดา้น

การออกเสียงที�เป็นสาํเนียงภาษาของนกัเรียนแต่ละคนประกอบเขา้ดว้ยเป็นประการสาํคญั (อุมาพร 

บุญถม, 2553 : 25-26) ตลอดจนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติจะเนน้การนาํวรรณกรรมต่าง ๆ ที�

ดีมาเป็นสื�อการสอน เพื�อให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ทางภาษาที�หลากหลาย และสามารถนาํไป

เป็นแบบอยา่งของการใชภ้าษาของตนเองร่วมกบัการใชสื้�อสารในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั�นการนาํนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวมีาประกอบการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยแบบ

ธรรมชาติ จะทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ความหมายจากเนื�อหา ร่วมกบัการจดัสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อ

การเรียนภาษาโดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชภ้าษาสื�อสารกนัเองดว้ยภาษาที�นกัเรียนคิดคน้ขึ�น 

อีกทั�งยงัช่วยเสริมสร้างพฒันาการทางดา้นทกัษะทางการฟัง พดู อ่าน และเขียนไปพร้อม ๆ กนัได้

โดยการสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งเพื�อนและครูในบรรยากาศที�อบอุ่นและการยอมรับซึ�งกนั

และกนั 

2. จัดการเรียนรู้โดยวธีิตั�งประเด็นปัญหา โดยใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการคิดเพื�อรวบรวม

ขอ้มูล อภิปรายและแลกเปลี�ยนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาที�ตั�งขึ�นกบับุคคล

อื�น ๆ แลว้เก็บขอ้มูลมาวเิคราะห์ สรุปขอ้มูลที�เป็นคาํตอบที�ถูกตอ้งมากที�สุด แลว้นาํไปใชแ้ก้

ประเด็นปัญหาที�ตั�งขึ�น 

3. จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม โดยการจดัสถานการณ์การเรียนการสอนที�เปิด

โอกาสใหน้กัเรียนตั�งแต่ 2 คนขึ�นไปไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนั  นกัเรียนทกคนมึโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม

และเรียนรู้จากกลุ่มใหม้ากที�สุด ฝึกใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ สมารถปรับตวัและทาํงาน
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ร่วมกบัคนอื�น ๆ ได ้บนหลกัการคน้พบและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตวัของนกัเรียนเอง โดยครูเป็นผู ้

คอยเสริมและกระตุน้ใหน้กัเรียนคน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง 

4. จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เนน้การจดัสถานการณ์และบรรยากาศใหน้กัเรียนเกิดการ

เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที�แตกต่างกนัดา้นสติปัญญา หรือความถนดั ทุก

คนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ของตนเองและเพื�อนในกลุ่ม มีความรับผิดชอบใน

ความสาํเร็จของกลุ่ม เป็นการพฒันานกัเรียนทั�งดา้นสติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

 ในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวีโดยการ

เรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่ม

รัตนโกสินทร์ ผูส้อนสามารถประยกุตใ์ชแ้นวการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมไดต้ามสถานการณ์ อาจ

เนน้การจดัการเรียนรู้ที�ใชเ้นื�อหา เรื�องราว ประสบการณ์เดิม ในทอ้งถิ�นของนกัเรียนเป็นตวัตั�ง ใช้

เนื�อหาวชิาเป็นส่วนประกอบ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเอง เนน้กระบวนการ

คิด การปฏิบติัจริง เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ เนน้ใหน้กัเรียนเรียนรู้อยา่งเป็น

ธรรมชาติและมีความสุข โดยสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ซึ� งจะนาํไปสู่การเรียนรู้ที� 

“มั�นคง มั�งคั�ง ย ั�งยนื” อนัจะทาํใหน้กัเรียนสามารถเผชิญสถานการณ์ และแกปั้ญหาในชุมชนและ

สังคมที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดว้ยการใชว้จิารณญาณของตนเอง พร้อมกบันกัเรียนยงั

สามารถจดัระบบวถีิชีวติในชุมชนและสังคมใหร่้มเยน็เป็นสุข ตลอดจนมีเจตคติที�ดีต่อการช่วยกนั

ธาํรงค ์ส่งเสริม และอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ�น โดยเฉพาะนิทานพื�นบา้นใหส่้งต่อชนรุ่นหลงัสืบไป 
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สื�อ / แหล่งการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวีโดยการ

เรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่ม

รัตนโกสินทร์ ใชสื้�อและแหน่งการเรียนรู้ ดงันี�  

 1. หนงัสือเรียน ภาษาไทย : วรรณคดีวจิกัษ ์ม.1 

2. วดีีทศัน์ นิทานพื�นบา้น เรื�อง หลวชิยัคาวี 

 3. ใบความรู้ นิทานพื�นบา้น เรื�อง หลวชิยัคาวี 

 4. ใบความรู้ เรื�องการอ่านออกเสียงร้อยแกว้ 

5. ใบความรู้ เรื�องการอ่านจบัใจความสาํคญั 

6. ใบความรู้เรื�อง “วมิานนํ�าคา้ง” ของ องัคาร กลัป์ยาณพงศ ์

7. แบบประเมินการพดูแสดงความคิดเห็น 

8. แบบประเมินการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) 

9. แบบประเมินการทาํงานเป็นกลุ่ม 

10. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

11. แบบประเมินสมรรถนะของผูเ้รียน 

12.ใบงาน การอ่านจบัใจความสาํคญันิทานพื�นบา้น เรื�องหลวชิยัคาว ี   

13. ใบงาน การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) 
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การวดัผลและประเมินผล 

 การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวีโดยการ

เรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่ม

รัตนโกสินทร์ มีแนวการวดัและประเมินผล ดงันี�  

1. การวดัผลและประเมินผลก่อน 

 เป็นการวดัผลดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิM ทางการเรียน (ก่อนเรียน) 

2. การวดัและประเมินผลระหวา่งเรียน  

เป็นการประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมขณะที�นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามการ

จดัการเรียนการสอน โดยวธีิสังเกตของครู ร่วมกบัการใชแ้บบประเมินต่าง ๆ อาทิเช่น แบบประเมิน

การพดูแสดงความคิดเห็น, แบบประเมินการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด),  แบบประเมินการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม, แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละแบบประเมินสมรรถนะของผูเ้รียน 

พร้อมการตรวจการทาํงานจากใบงาน เช่นใบงาน การอ่านจบัใจความสาํคญันิทานพื�นบา้น เรื�องหล

วชิยัคาว ีและใบงาน การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) 

 3.การวดัและประเมินผลหลงัเรียน 

เป็นการวดัผลดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิM ทางการเรียน (หลงัเรียน) 

 4. เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยั

คาวโีดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราช

ภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ เป็นการประเมินผล ในหน่วยการเรียนรู้ นิทานพื�นบา้นเรื�องหลวิชยัคาวซึี� ง

แบ่งออกเป็น 4 แผนการเรียนรู้  รวมจาํนวนคาบเรียนทั�งหมด 12 คาบเรียน ร้อยละ 30 จาก

โครงสร้างรายวชิาภาษาไทยพื�นฐาน (ท 21101) ร้อยละ 70 

 5. การตดัสินผลการเรียน ในการตดัสินผลการเรียนหลกัสูตรภูมิปัญญาทอ้งถิ�นนิทาน

พื�นบา้นเรื�องหลวชิยัคาวีโดยการเรียนการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติ สาํหรับนกัเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรัตนโกสินทร์ ผูส้อนตอ้งเก็บขอ้มูลของนกัเรียนทุกดา้นอยา่ง

สมํ�าเสมอและต่อเนื�องในภาคเรียนนี�น รวมทั�งสอนซ่อมเสริมนกัเรียนใหพ้ฒันาจนเต็มศกัยภาพ 

  5.1 นกัเรียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั�งหมด 
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  5.2 นกัเรียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกผลการเรียนรู้ และผา่นเกณฑต์ามเกณฑที์�

สถานศึกษากาํหนด 

  5.3 นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนไม่ตํ�ากวา่ระดบั 1 

 

 
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  
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โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ"ทางการเรียน 

วชิา ภาษาไทย (พื(นฐาน)  หน่วยการเรียนรู้ที- 2 นิทานพื(นบ้านเรื-องหลวชัิยคาวี

รหัสวชิา ท 21101   ระดับชั(น มัธยมศึกษาปีที- 1   

ผู้สอน อาจารย์ ดร.บัวลกัษณ์ นาคทรงแก้ว        เวลา  30 นาท ี  
 

 
 

ชื-อ.................................... นามสกุล ............................. ชั(น ............. เลขที- ........... คะแนน ……… 

คําชี(แจง จงเลอืกคําตอบที-ถูกต้องที-สุดเพยีงข้อเดียว โดยกาํหนดให้ 

1. นิทานมุขปาฐะคือนิทานอะไร 

        1.  นิทานที+ถ่ายทอดกนัปากต่อปาก 2  นิทานที+ถ่ายทอดกนัดว้ยการเขียน 

  3.  นิทานที+ถ่ายทอดกนัดว้ยตวัหนงัสือ 4.  นิทานที+ถ่ายทอดกนัดว้ยลายลกัษณ์อกัษร 

2. นิทานพื4นบา้นมีลกัษณะอยา่งไร 

   1.  เป็นเรื+องทางประวติัศาสตร์ 2.  เป็นเรื+องที+เล่าสืบต่อกนัมา 

   3.  เป็นตน้กาํเนิดของประวติัศาสตร์   ง.  เป็นเรื+องเกี+ยวกบัความเชื+อ 

3. วตัถุประสงคข์องการเล่านิทานพื4นบา้นคือขอ้ใด  

 1.  ประกอบการเรียนการสอน 2.  อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิ+น 

 3.  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 4. สะทอ้นความเชื+อทางพระพุทธศาสนา 

4. ขอ้ใดเป็นคุณค่าของนิทานพื4นบา้น 
 1.เกิดววิฒันาการทางภาษา 2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 3. มีติปัญญาเฉลียวฉลาด   4. เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ+น 
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5. ผูแ้ต่ง เรื+อง หลวชิยัคาว ีคือขอ้ใด 

 1. รัชกาลที+ 1 2. รัชกาลที+ 2 

 3. รัชกาลที+ 3 4. รัชกาลที+ 4 

6. ขอ้ใดเป็นขอ้คิดสาํคญัที+ไดจ้ากนิทานพื4นบา้น เรื+อง หลวิชยัคาว ี
 1. ความรักของแม่กบัลูก 2. ความรักของพ่อกบัลูก 
 3. ความรักของพี+กบันอ้ง   4. ความรักของเพื+อน 
7. จากเนื4อเรื+องสาํนวนขอ้ใดสะทอ้นใหเ้ห็นจุดจบของทา้วสัณนุราช 

 1.  ปิดทองหลงัพระ   2.  ผซีํ4 าดาํพลอย 

 3.  ววัใครเขา้คอกคนนั4น   4.  ตื+นแต่ดึก สึกแต่หนุ่ม 

8. ขอ้ใดใชอุ้ปลกัษณ์โวหาร 
 1.    อาํมาตยคื์อบรรทดั ถ่องแท ้  
 2. เพญ็พระยศปูนเดือน เด่นฟ้า 
 3. ที+นาหายใจคลา้ยคนร่อแร่จวนจะตาย  
 4. นํ4าเซาะหินรินรินหลากไหลไม่หลบัเลยชั+วฟ้าดินสลาย 
9. คาํประพนัธ์ต่อไปนี4ใชภ้าพพจน์แบบใด  

  “วางรากศิลารัก สลกัดว้ยดวงชีวนั 

 ขอเพียงเราอยูคู่่กนั ผกูพนัตราบสิ4นดินฟ้า”  

 1.  อุปลกัษณ์ อติพจน์                        2. บุคคลวตั อติพจน์ 

 3.   อุปมา อุปลกัษณ์ 4.   อุปลกัษณ์ บุคคลวตั 

10. ลกัษณะคาํประพนัธ์ที+เด่นที+สุดของขอ้ความต่อไปนี4 คือขอ้ใด 

       “จากความวุน่วูว่ามสู่ความวา่ง จากความมืดมาสวา่งอยา่งเฉิดฉนั 

 จากความร้อนระอุเป็นเยน็นิรันดร์ ไม่รู้พลนัพลิกเห็นเป็นความรู้”  

 1.  การเล่นเสียงสัมผสั 2.  การใชค้าํที+มีความหมายขดัแยง้กนั                 

 3.  การเล่นคาํหลากความหมาย 4.  การซํ4 าคาํเพิ+มความหมาย  
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11. ขอ้ใดมีคาํซึ+ งเติมลงในช่องวา่งไดถู้กตอ้ง  

  “สิ+งสาํคญัอยูที่+การปลูกจิตสาํนึก .............. คนกลุ่มนี4 ใหมี้ความรับผดิชอบ .................. 

สังคม ซึ+ งก็คงจะไม่ยากจนเกินไป ................... ส่วนใหญ่มีความตั4งใจดีอยูแ่ลว้ ............. ขาดคนชี4นาํ

ทางที+ถูกที+ควรใหเ้ท่านั4น” 

 1. จาก กบั ทั4งนี4  แม ้ 2. แก่ ใน นอกจากนี4  เวน้แต่  

 3. ของ แก่ เนื+องจาก เพราะ 4.    ของ ต่อ เพราะ เพียงแต่ 

12.   “เป็นมนุษยสุ์ดนิยมเพียงลมปาก  จะไดย้ากโหยหิวเพราะชิวหา 

 แมน้พดูดีมีคนเคา้เมตตา    จะพดูจาจงพิเคราะห์ใหเ้หมาะความ” 

 คาํประพนัธ์ขา้งตน้เนน้วาทศิลป์ขอ้ใดมากที+สุด 

 1. การพดูใหถู้กกาลเทศะ    2. การวเิคราะห์คู่สนทนา 

 3. การเลือกใชถ้อ้ยคาํที+ไพเราะ   4. การคาํนึงถึงมารยาทในการพดู 

13. “ผู้ฟังแต่ละเพศแต่ละวยั ย่อมมีความรู้และประสบการณ์ต่างกนั มีความสนใจต่างกนั” จาก

หลกัการดงักล่าวนี4  ผูพ้ดูควรทาํสิ+งใด 

 1. ตั4งจุดมุ่งหมาย     2. ศึกษาหาความรู้ 

3. วเิคราะห์ผูฟั้ง     4. เตรียมตอบคาํถาม 

14. ขอ้ความต่อไปนี4ผูพ้ดูตอ้งการเสนอสาระสาํคญัที+สุดตามขอ้ใด 

“การจะใหเ้ด็กผูช้ายรู้จกักบัขา้วหรือตดัเยบ็ผา้ไม่ไดท้าํให้ชายกลายเป็นหญิงหรือถา้จะให้

เด็กหญิงรู้จกัเครื+องยนตก์ลไก ยงิปืน ฟันดาบ ก็ไม่ทาํใหห้ญิงกลายเป็นชาย การกระทาํทั4งหมดเป็น

กิจกรรมซึ+งตอ้งการความชอบความถนดัของแต่ละคนและในคนปกติมีทั4งความเป็นหญิงและความ

เป็นชายอยูแ่ลว้” 

1. รู้สึกใหค้วามรู้เรื+องการคบมิตร   2. ใหข้อ้คิดในการคบมิตร 

3. ชกัจูงใหค้บเพื+อน    4. แนะนาํหลกัการคบเพื+อน 

15. ขอ้ใด เป็นโทษ ของการพดู 

 1. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท    2. ปลาหมอตายเพราะปาก 

 3. ปากปราศรัยนํ4าใจเชือดคอ   4. กินอยูก่บัปาก ยากอยูก่บัทอ้ง 
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16. การพดูตามขอ้ใดเป็นภยัร้ายแรงที+สุด 

 1. พดูหยาบกระทบคน  ก็ตอ้งทนซึ+งหยาบคาย   

2. เทจ็และจริงจานเจือ  คละเคลา้ 

 3. ส่อเสียดเพราะเกลียดชงั บ่มิยงัประโยชน์ใด  

4. คาํแสลงเสียดแทงระคน คาํหยาบ หยอกฤา 

17.  “เพื-อนคนหนึ-งซึ-งมีไมตรีจิต  ดีกว่ามิตรคบเล่นเป็นไหนไหน 

 คนเดียวซื-อถือธรรมประจําใจ   ดีกว่าใครชั-วโฉดนับโกฎพินั” 

 ถา้ใครคนหนึ+งพดูดงัคาํประพนัธ์นี4  จดัวา่ เขาพดูตรงกบัขอ้ใด 

 1. ใหค้วามรู้ในการคบมิตร   2. ใหข้อ้คิดในการคบมิตร 

 3. ชกัจูงใจใหค้บเพื+อน    4. แนะนาํหลกัการในการคบเพื+อน 

18. สาํนวนในขอ้ใดสอดคลอ้งกบัการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนางจนัทร์สุดา 
  1.  ปากวา่ตาขยบิ    2. ปากปราศรัย นํ4าใจเชือดคอ 

  3. ฆอ้งปากแตก   4. ปากไม่สิ4นกลิ+นนํ4านม 
19. สาํนวนในขอ้ใดสอดคลอ้งกบัลกัษณะนิสัยยายเฒ่าทดัประสาด 
  1.  ปากวา่ตาขยบิ    2. ปากปราศรัย นํ4าใจเชือดคอ 

  3. ฆอ้งปากแตก   4. ปากไม่สิ4นกลิ+นนํ4านม 
20. คาํกล่าวในขอ้ใดใชศิ้ลปะในการพดูมากที+สุด 

1. ดูก่อนนิกรชน  อกุศลบถกรรม 

ทั4งสิบประการจาํ  และละเวน้อยา่เห็นดี   

2. ดูราประชาราษฎร์ นรชาตินิกรชน 

จงนึกถึงฐานตน  วา่ตกตํ+าอยูป่านใด 

 3. ดูราอธรรมมหาศาล เราขอใหท้่าน 

 หลีกทางใหเ้ราเดินไป 

 4. อธรรมตอบวา่ขา้นี4  รี4 พลมากมี 

 ไม่ตอ้งประหวั+นพรั+นใจ 
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21. สาํนวนคู่ใดมีความหมายเหมือนกนั 

 1.   ไม่รู้ทิศรู้ทาง ไม่รู้ร้อนรู้หนาว 2. ไม่รู้เหนือรู้ใต ้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ 

 3. ไม่เออออห่อหมก ไม่เป็นอินงัขงัขอบ 4.   ไม่ชอบมาพากล ไม่เป็นโลเ้ป็นพาย 

22. คาํประพนัธ์ต่อไปนี4ไม่แสดงค่านิยมที+มีต่อนกัรบตามขอ้ใด 

  “สองฝ่ายหาญใช่ขา้ คือสีหแกลว้สีหกลา้ 

 ต่อแกลว้ในกลาง สมรนา” 

 1.   นกัรบตอ้งมีความสง่างาม 2. นกัรบตอ้งดุร้ายเหี4 ยมหาญ 

 3.   นกัรบตอ้งคล่องแคล่ววอ่งไว 4. นกัรบตอ้งเป็นคนไม่หวาดหวั+น 

23. “คลองรังสิตเป็นคลองที+ขดุขึ4นในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที+ 
๕ มีวตัถุประสงคแ์น่ชดัวา่เพื+อใชเ้ป็นคลองชลประทานในการเกษตรโดยเฉพาะนาขา้ว แต่ปัจจุบนัดู
เหมือนวา่คลองรังสิตจะไม่ไดท้าํหนา้ที+เดิมเตม็ที+นกั และริมคลองสองฝั+งโดยเฉพาะในช่วงที+ยงัไม่
ไกลกิโลเมตรจากถนนพหลโยธินมากเท่าไร ก็มองหาทอ้งนาไม่ค่อยพบแลว้” 
๒๒.ขอ้ความนี4 มีประโยคใจความสาํคญัของตอนใดของเรื+อง 
 1. ตอนตน้     2. ตอนกลาง 
 3. ตอนทา้ย     4. ไม่ปรากฏประโยคใจความสาํคญั 
24. ขอ้ความต่อไปนี4  ควรอ่านเนน้เสียงที+ขอ้ความใด 

 “ผู้คนในสังคมไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ได้เอาอย่างคนในเมืองใหญ่ของโลก” 

1. ผูค้นในสังคมไทย    2. โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ 

 3. ไดเ้อาอยา่งคน     4. ในเมืองใหญ่ของโลก 

25. ลกัษณะการอ่านที+น่าฟังขึ4นอยูก่บัขอ้ใด 

1. ระดบัเสียง     2. นํ4าเสียง     

3. คุณภาพของเสียง    4. ความเร็วในการเปล่งเสียง 

26. คาํประพนัธ์ในขอ้ใดมีสัมผสัพยญัชนะมากที+สุด 
 1. เร่ร่ายผายผาดผงั  หวัริกรื+นชื+นชมไพร 
 2. ห่อห้อยยอ้ยลงมา  แต่ค่าไมใ้หญ่สูงงาม 
 3. นกแกว้แจว้เสียงใส  คลอไคลคู้่หมู่สาลิกา 
 4. ปีกหางต่างสีแกม  สีแตม้ต่างอยา่งวาดเขียน 
 



 238

27.คาํประพนัธ์ในขอ้ใดมีสัมผสัสระมากที+สุด (ไม่นับคําซํ(า) 
 1. ฝงูค่างหวา่งกลางพฤกษา บา้งโจนไล่ไขวป่ลายยาง 
 2. ปีกหางต่างสีแกม  สีแตม้ต่างอยา่งวาดเขียน 
 3. เหมือนกวางอยา่งตาหู  มีเขี4ยวนอ้ยสร้อยแนมสอง 
 4. รูปร่างอยา่งแพะหมาย  ขนเหมน็สาบหยาบเหมือนกนั 
28.  “จึงควรไทยสามคัคีเพื+อพี+นอ้ง ร่วมปกป้องความเป็นไทยมิใหห้าย”  

 คาํในขอ้ใดเป็นสัมผสันอกในบทประพนัธ์ 

 1. ไท – ให ้ 2. นอ้ง – ป้อง 

 3. ปก – ป้อง 4. สามคัคี – พี+ 

29. คาํสุดทา้ยของวรรครองนิยมใชเ้สียงวรรณยกุตใ์ด 

 1. โท 2.  เอก 

 3. สามญั 4. จตัวา 

30.  “ไทยยนืหยดัพึ+งภยัได…้………… ดว้ยสืบเนื+องพระบารมีจกักรีวงศ”์  

 ขอ้ความใดต่อไปนี4  ควรเติมลงในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความชดัเจน 

 1. ลือเลื+อง 2. รุ่งเรือง 

 3. ประเทือง 4. ไม่สิ4นเปลือง 

 

 

 

 

“การศึกษา คือ การตื+นขึ4นมามองเห็นตวัเอง 
Education is like waking up to see yourself.” 
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เฉลย 

 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 

1 2.   3 4 2 3 3 1 1 2 

ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 

4 1 3 1 2 3 2 3 2 3 

ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 

2 2 1 2 2 1 1 2 4 2 

 

 

 
“การศึกษา คือ การตื+นขึ4นมามองเห็นตวัเอง 

Education is like waking up to see yourself.” 

 



  

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
 

ตารางที� 4.9 ตารางการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ตารางที� 4.9 ตารางการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

คนที� 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
D  

1 19 25 6 36 

2 22 27 5 25 

3 17 25 8 64 

4 20 26 6 36 

5 17 25 8 64 

6 20 26 6 36 

7 19 25 6 36 

8 22 26 4 16 

9 20 25 5 25 

10 20 26 6 36 

11 21 26 5 25 

12 19 23 4 16 

13 17 22 5 25 

14 21 26 5 25 

15 20 26 6 36 

16 23 27 4 16 

17 20 26 6 36 

18 21 25 4 16 

19 20 26 6 36 

20 22 26 4 16 

21 23 27 4 16 

22 22 26 4 16 
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ตารางที� 4.9 (ต่อ)   

คนที� 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
D  

23 20 26 6 36 

24 23 28 5 25 

25 22 26 4 16 

26 20 24 4 16 

27 19 24 5 25 

28 21 25 4 16 

29 19 24 5 25 

30 20 25 5 25 

31 21 26 5 25 

32 19 24 5 25 

33 21 25 4 16 

34 20 25 5 25 

35 19 24 5 25 

36 19 25 6 36 

37 20 25 5 25 

38 22 25 3 9 

39 21 25 4 16 

40 22 27 5 25 

41 21 25 4 16 

42 18 23 5 25 

43 20 24 4 16 

44 20 26 6 36 

44 20 26 6 36 
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ตารางที� 4.9.(ต่อ)   

คนที� 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
D  

45 21 25 4 16 

46 20 24 4 16 

47 20 24 4 16 

48 24 28 4 16 

49 20 24 4 16 

50 20 25 5 25 

51 21 26 5 25 

52 20 24 4 16 

53 22 27 5 25 

54 21 25 4 16 

55 20 25 5 25 

56 20 25 5 25 

57 21 24 3 9 

58 22 26 4 16 

59 20 24 4 16 

60 19 22 3 9 

61 18 23 5 25 

62 20 24 4 16 

63 22 27 5 25 

64 19 23 4 16 

65 22 25 3 9 

66 22 26 4 16 
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ตารางที� 4.9 (ต่อ)   

คนที� 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
D  

67 19 24 5 25 

68 18 22 4 16 

69 20 25 5 25 

70 20 24 4 16 

71 24 28 4 16 

72 21 25 4 16 

73 22 26 4 16 

74 23 27 4 16 

75 20 25 5 25 

76 19 25 6 36 

77 19 24 5 25 

78 20 25 5 25 

79 17 22 5 25 

80 23 26 3 9 

81 21 25 4 16 

82 22 27 5 25 

83 19 25 6 36 

84 24 27 3 9 

85 21 25 4 16 

86 20 25 5 25 

87 19 23 4 16 

88 20 24 4 16 

89 19 25 6 36 
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ตารางที� 4.9 (ต่อ)   

คนที� 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
D  

90 20 24 4 16 

91 17 23 6 36 

92 19 23 4 16 

93 20 26 6 36 

94 19 23 4 16 

95 21 25 4 16 

96 20 26 6 36 

97 22 26 4 16 

98 20 24 4 16 

99 20 25 5 25 

100 19 22 3 9 

101 20 23 3 9 

102 18 22 4 16 

103 17 21 4 16 

104 19 23 4 16 

105 21 26 5 25 

106 22 27 5 25 

107 21 25 4 16 

108 20 23 3 9 

109 20 24 4 16 

110 19 23 4 16 

111 20 25 5 25 

112 21 25 4 16 

113 19 25 6 36 
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ตารางที� 4.9 (ต่อ)   

คนที� 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
D  

114 18 22 4 16 

115 17 22 5 25 

116 19 24 5 25 

117 19 25 6 36 

118 18 23 5 25 

119 19 24 5 25 

120 20 25 5 25 

121 17 22 5 25 

122 19 24 5 25 

123 20 24 4 16 

124 22 26 4 16 

125 21 25 4 16 

126 22 26 4 16 

127 19 22 3 6 

128 18 23 5 25 

129 18 22 4 16 

130 18 22 4 16 

131 22 26 4 16 

132 23 26 3 9 

133 24 28 4 16 

134 21 26 5 25 

135 22 25 3 9 

136 24 28 4 16 

137 20 26 6 36 

138 19 23 4 16 

139 21 26 5 25 
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ตารางที� 4.9 (ต่อ)   

คนที� 
คะแนน 

ก่อนเรียน 

คะแนน 

หลงัเรียน 
D  

140 18 23 5 25 

141 16 20 4 16 

142 17 21 4 16 

143 20 24 4 16 

144 19 25 6 36 

145 20 26 6 36 

146 19 25 6 36 

147 20 25 5 25 

148 22 26 4 16 

149 20 25 5 25 

150 21 26 5 25 

 3,022 3,713 = 691 =12963 

 

จากตารงที� 4.9  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนพบวา่  คะแนนหลงัเรียนของนกัเรียนมีระดบัคะแนนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนทุกคน 


