
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔       เรื่อง  ภาษาในการสื่อสาร  เวลาเรียน    ๘  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑   เรื่อง  คุณค่าของงานเขียน  เวลาเรียน     ๒   ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อคุณครูผู้สอน  นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข    ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

  

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ๑.๑  สาระท่ี ๑  การอ่าน 

 ๑.๒  มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน                        

 ๑.๓  ตัวช้ีวัด ที่  ม ๑/๘  วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้

แก้ปัญหาในชีวิต 

๒.  สาระสำคัญ 

  ปัจจุบันมีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากมาย เราจำเป็นจะต้องอ่านอย่างวิเคราะห์ 

พิจารณาใคร่ครวญสารที่อ่านตามประเภทของสื่อนั้นๆ เพราะจะทำให้ได้รับคุณค่าจากสารอย่าง 

แท้จริงและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตได้ต่อไป 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น    

  -  หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

  -  หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน 

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๑. มีวินัย  

 ๒. มุ่งม่ันในการทำงาน 

 ๓  ใฝ่เรียนรู ้

๕.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (K)   

  นักเรียนศึกษาและบอกหลักการการวิเคราะห์งานเขียนได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  นักเรียนสามารถวิเคราะห์งานเขียนที่ตนสนใจได้ 



 ด้านคุณลักษณะ (A) 

  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย 

๖.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๒.  ความสามารถในการคิด 

 ๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  

 ๔.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 ๕.  ความสามรถในการใช้เทคโนโลยี 

๗.  ภาระงาน/ชิ้นงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ชิ้นงานรวบยอด 

 - วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากงานเขียน 

๘.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
     ชั่วโมงที่ ๑  
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

๑.  ซักถามพูดคุยกับนักเรียนดังต่อไปนี้ 
 -  นักเรียนเคยอ่านงานเขียนต่างๆหรือไม่ 

  -  นักเรียนรู้หรือไม่ว่างานเขียนที่ตนอ่าน เป็นงานเขียนประเภทใด เช่น   
     บทความ เรื่องสั้น  นวนิยาย หรือสารคดี  
 ขั้นสอน  

 ๑.  นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง แนวทางการอ่านอย่างวิเคราะห์ ครูสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
 ๒.  ครูซักถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือเสริมความเข้าใจของ
นักเรียน และนักเรียนจดบันทึกลงในสมุดจดงาน 

 3. นักเรียนทำใบงานที่ ๑  เรื่อง การอ่านอย่างวิเคราะห์ เวลา 10 นาที  
 4.  ส่งใบงาน ๑ ครูสุ่มนักเรียน ๓ คน ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง เกี่ยวกับสิ่งที่ตนได้จากการ
ทำใบงาน เรื่องการอ่านอย่างวิเคราะห์  
 5.  ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปอ่านงานเขียนที่ตนสนใจ มา ๑ เรื่อง พร้อมทั้งทำใบงานที่ ๒ ส่งใน
ชั่วโมงถัดไป 
 ขั้นสรุป 
 ๙. นักเรียนและครูสรุปบทเรียน เรื่อง การอ่านอย่างวิเคราะห์ 
  



   ชั่วโมงท่ี ๒ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  ครูทบทวนความรู้จากชั่วโมงท่ีแล้ว 
 ขั้นสอน 
 ๒. นักเรียนส่ง ใบงานที่ ๒ เรื่องงานเขียนที่ตนสนใจ  
 ๓.  ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอ ใบงานของแต่ละคน คนละ ๑ นาที ครูสังเกตการนำเสนองานของ
นักเรียนพร้อมทั้งบันทึกลงในแบบสังเกตการนำเสนองาน 
 ๔.  ครูชมเชยนักเรียนและแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่กล่าวถึง 
 ๕.  นำผลงานนักเรียนติดป้ายนิเทศน์หน้าชั้นเรียน 
  ขั้นสรุป 
  ๖.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าจากงานเขียน 
๙. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑  ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าของงานเขียน 
 ๒.  ใบงาน ๑ เรื่อง การอ่านอย่างวิเคราะห์  

 ๓.  ใบงานที่ ๒ เรื่องงานเขียนที่ตนสนใจ 

  



๑๐. การวัดประเมินผล 
รายการประเมิน วิธีการวัดและประเมิน/

หลักฐานการเรียนรู้ (ภาระ
งาน/ชิ้นงาน) 

เครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

๑. ด้านความรู้ (K)   
นักเรียนศึกษาและบอก
หลักการการวิเคราะห์งาน
เขียนได้ 

ตรวจใบงาน ๑ เรื่อง การ
วิเคราะห์งานเขียน 

 

ตรวจใบงาน ๑ เรื่อง 
การวิเคราะห์งานเขียน 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน
เกณฑ์ 

 

๒. ด้านทักษะ/
กระบวนการ(P)   
   นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์งานเขียนที่ตน
สนใจได้ 
 

ตรวจใบงานที่ ๒ เรื่องงาน
เขียนที่ตนสนใจ 

แบบตรวจใบงานที่ ๒ 
เรื่องงานเขียนที่ตนสนใจ 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
 

๓. ด้านคุณลักษณะ (A) 
    นักเรียนตระหนักถึง
คุณค่าของภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน
เกณฑ์ 

    ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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



๑๒.  บันทึกหลังการสอน 
 ๑๒.๑  ด้านความรู้ (K) 
 ............................................................................................................ .......................................................

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

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

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

 ๑๒.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P) 
 ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... .......................................................... 
 ๑๒.๓  ด้านคุณลักษณะ (A) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................ ..................................................................................................  
 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
                 (นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข) 
           ผู้สอน 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  
  



    ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
 
          ลงชื่อ ............................................................ 
                     (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
       ลงชื่อ ............................................................ 
                       ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 
                                รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล     

        

  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วัน......................ที่..............เดือน.........................................พ.ศ........................ 

ชั้น ........................................................................................................   จำนวน...................คน 

 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  
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) 

กา
รต

อบ
คำ

ถา
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) 
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ันต

าม
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หน

ดเ
วล

า 

(๔
) 

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
ิจก

รร
มห

รือ

งา
นก

ลุ่ม
   

 (๔
) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

                  ............/............/.......... 

  



เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
 คะแนน  ๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
 คะแนน  ๑๔ – ๑๗ ดี 
 คะแนน  ๑๐ – ๑๓  พอใช้ 
 คะแนน   ๐ – ๙  ควรปรับปรุง 
มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจำ สม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๒  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (๔) ด ี(๓) พอใช้ (๒) ต้องปรับปรุง (๑) 
๑.ความตั้งใจในการ
เรียน 

สนใจในการเรียนไม่
คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียนคุย
กันเล็กน้อยในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเล่น
กันในขณะเรียน 

๒.ความสนใจและการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจทุกเรื่อง
และกล้าแสดงออก 

มีการถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกล้า
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

๓.การตอบคำถาม 
 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามและ
ตอบคำถามถูกทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามและ
ตอบคำถามส่วนมาก
ถูก 

ร่วมตอบคำถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครั้งและ
ตอบคำถามถูก
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม 

๔.ทำงานทันตาม
กำหนดเวลา 

 

ทำงานส่งตามเวลาที่
กำหนดและถูกต้อง
ชัดเจน 

ทำงานส่งตามเวลาที่
กำหนดและส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่
ค่อยถูกต้อง

ชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

๕.มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรืองาน
กลุ่ม 

 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนในการทำ
กิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ใน
การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การทำกิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทำ
กิจกรรม 



แบบประเมินการนำเสนอผลงาน 

 

 

 

ลำดั
บท่ี 

รายการประเมิน 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ นำเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง     

๒ การลำดับขั้นตอนของเนื้อเรื่อง     

๓ การนำเสนอมีความน่าสนใจ     

๔ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     

๕ การตรงต่อเวลา     

                                                                              
รวม 

 

 
      ลงชื่อ..............................................................................ผู้ประเมิน  

                                                                                   
     ......................./.........................../..................... ... 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน            ให้  ๔  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเล็กน้อย         ให้  ๓  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่       ให้  ๒    คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก            ให้  ๑  คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘-๒๐ 
๑๔-๑๗ 
๑๐-๑๓ 

ต่ำกว่า ๑๐ 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

  



 
แนวทางในการอ่านอย่างวิเคราะห์ 

ความหมาย 

การอ่านวิเคราะห์  หมายถึง  การอ่านอย่างพิจารณาใคร่ครวญ  เพ่ือให้เข้าใจสารอย่างละเอียด  โดย
การพิจารณาแยกแยะเรื่องราวออกเป็นส่วนๆตามประเภทของการเขียนนั้นๆ  การอ่านวิเคราะห์จึงควรเริ่มจาก
การพิจารณารูปแบบของงานเขียนว่าเป็นประเภทใด  เช่น  บทความ  สารคดี  นวนิยาย  เรื่องสั้น  คำประพันธ์  
แล้วจึงพิจารณารูปแบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนๆ  เพ่ือจะข้าใจจุดมุ่งหมายของสารนั้นๆ 

หลักการวิเคราะห์ 
๑.พิจารณาว่าเรื่องนั้นใช้รูปแบบใด เช่น เป็นนิทาน เป็นเรื่องยาว เป็นร้อยกรอง เป็นบทละคร เรื่องสั้น 

บทความ         
๒. แยกเนื้อเรื่องให้ได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร           
๓. แยกพิจารณาให้ละเอียดว่า เนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง               
๔. พิจารณาว่าใช้กลวิธีในการนำเสนอเรื่องอย่างไร                           
๕. ลำดับเหตุการณ์ ตามเหตุผลคือ ลำดับจาเหตุไปหาผล หรือจากผล ไปหาเหตุ หรือตามเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึนก่อนหลัง ความสำคัญมากไปหาความสำคัญน้อย สิ่งที่ใก้ลตัวไปหาไกลตัวจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวา 
จากเหนือไปใต้หรือใต้ไปเหนือ จากสถานที่ใหญ่ไปหาสถานที่เล็กจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย เป็นต้น 

๖. พิจารณาความคิดที่ผู้เขียนต้องสื่อให้ผู้อ่านทราบและความหมายที่แฝงอยู่ในเนื้อเรื่องหรือข้อความ
นั้น เมื่ออ่านพิจารณาข้อความ บทความ เนื้อเรื่อง เสร็จแล้วจึงตอบคำถาม ข้อควรระวังคือ คำตอบที่ให้เลือก
นั้นจะคล้ายคลึงกันมาก บางครั้งดูเหมือนว่าคำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกข้อ จึงต้องใช้วิจารณญาณ เลือก
คำตอบที่ถูกท่ีสุด 

กระบวนการวิเคราะห์ 

๑. ดูรูปแบบของงานประพันธ์ว่าใช้รูปแบบใด อาจเป็นนิทาน บทละคร นวนิยาย เรื่องสั้น บทร้อยกรอง 
หรือบทความจากหนังสือพิมพ์ 

๒.แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 
๓. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบกันอย่างไร หรือประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 ๔ .พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนให้กลวิธีเสนอเรื่องอย่างไร   
 

  

ใบความรู้ เรื่อง  แนวทางในการอ่านอย่างวิเคราะห์ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ 



ฟังหูไว้ห ู

 

ลูกรัก........  

 

 ในวงสนทนานั้นย่อมจะหนีไม่พ้นการพูดจากันจนเลยเถิด โดยยกเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มานินทามาวิจารณ์

กัน ลูกจะต้องทำใจให้หนักแน่น ในเรื่องนี้ ทำหูให้หนักเข้าไว้ อย่าเป็นคนหูเบา เชื่อคำพูดใครง่ายๆ  

โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้าคนหรือเป็นหัวหน้าครอบครัว เพราะคนบางคนพูดไป

โดยไม่รับผิดชอบ พูดไปตามใจที่อยากจะพูด ไม่คำนึงถึงผลกระทบว่าจะทำให้ใครเดือนร้อนเสียหายอย่างไร นึก

อยากจะพูดก็พูด บางคนก็พูดด้วยความสนุกปาก อยากเห็นคนฟังเต้นไปตามคำพูดของตัว เขาเรียกคนประเภท

นี้ว่า “ปั้นน้ำเป็นตัว” บางคนพูดเพราะต้องการให้แตกแยก ต้องการกดคนอ่ืนไว้ มีสารพัดเรื่องสารพัดความ

ต้องการ ลูกฟังคนเหล่านี้พูดแล้วต้องชั่งใจให้ดี อย่าเชื่อทันที ฟังหูไว้หูก่อน ต้องพิสูจน์ต้องพิจารณาให้รอบด้าน 

ลูกจะได้ไม่เสียใจ ไม่ผิดหวัง ไม่เดือดร้อนภายหลัง  

 คนหูเบานั้นทำให้ตนเองต้องเดือดร้อน เสียคน เสียเครดิต ไม่เป็นที่นับถือของใครๆ มามากแล้ว และ

ความเป็นคนหูเบานั้นทำให้สามีภรรยากันต้องหย่าร้าง แยกทางกันเดิน ทำให้ครอบครัวล่มจม อยู่ไม่เป็นสุข 

หวาดระแวงกัน หรือต้องระทมทุกข์กันทั้งสองฝ่ายมามากต่อมากแล้ว ระวังตัวไว้ก่อนเป็นดี 

 

                ( คำพ่อคำแม่ : พระธรรมกิตติวงศ์ ) 
 

 
ชื่อ – สกุล ...............................................................................................ชั้น..................... ....เลขที่..................... 
 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่อง  “ ฟังหู ไว้หู” แล้วจับใจความสำคัญของเรื่องท่ีอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใจความสำคัญของเรื่อง  คือ  

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่ ๑ เรื่อง   การอ่านอย่างวิเคราะห์ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ 



 

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

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกอ่านงานเขียนที่นักเรียนสนใจ คนละ ๑ เรื่อง แล้ววิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากงานเขียน

นั้น  

เร่ือง................................................................................. 

จาก........................................................................................................................  

ผู้แต่ง..........................................................................................................................................  

สิ่งท่ีนักเรียนได้จากงานเขียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานที่ ๒ เรื่อง   วิเคราะห์งานเขียนที่สนใจ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔       เรื่อง  ภาษาในการสื่อสาร  เวลาเรียน    ๘  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒  เรื่อง  เรียนรู้การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม เวลาเรียน ๒  ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒๓ 

ชื่อคุณครูผู้สอน  นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข    ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

  

 ๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ๑.๑  สาระที่ ๕  หลักการใช้ภาษาไทย 

 ๑.๒  มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น

คุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.๑/๒. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 

๒.  สาระสำคัญ 

  การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้

วิเคราะห์ในการนำไปแสดงความคิดเห็น อภิปรายข้อเท็จจริงให้ผู้อ่ืนทราบ ด้วยว่าใครเป็นผู้แต่ง เป็นเรื่อง

เกีย่วกับอะไร มีประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง ผู้วิเคราะห์ มีความเห็นอย่างไร เรื่องที่อ่านมีคุณค่าด้านใดบ้าง

และแต่ละด้านสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม               

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (K)   

  นักเรียนศึกษาและอธิบายถึงหลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  นักเรียนสามรถวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้ 

 ด้านคุณลักษณะ (A) 

  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย 

    ๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

  ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒.  ความสามารถในการคิด 

  ๓.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

  



   ๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

  ๒.  ใฝ่เรียนรู้  

  ๓.   มุ่งมั่นในการทำงาน 

  ๔.  รักความเป็นไทย 

  ๕. ซื่อสัตย์สุจริต 

 

   ๗.  ภาระงาน/ชิ้นงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ชิ้นงานรวบยอด 

  ใบงาน  เรื่อง วิเคราะห์เรื่องราว 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

     ชั่วโมงที่ ๑ 

     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑.  ครูสนทนากับนักเรียนว่า รู้จักวรรณคดีหรือวรรณกรรม เรื่องใดบ้าง  

  ๒.  ครูชี้แจงว่าจะเรียนเรื่องอะไร 

 ขั้นการสอน 
  ๓.  นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์วรรณคดีละวรรณกรรม แล้วบันทึกความรู้ลง

ในสมุดบันทึกงานงาน ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน    

  ๔.  ครูซักถาม เรื่อง การวิเคราะห์วรรณคดีละวรรณกรรม เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจใน

บทเรียน ครูอธิบายเพ่ิมเสริมความเข้าใจของผู้เรียน 

  ๕.  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยตัวแทนแต่ละกลุ่ม ออกมาจับสลากเพ่ือจะได้

หัวข้อที่ตนศึกษา 

    กลุ่ม  ๑  เรื่อง  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

    กลุ่ม  ๒  เรื่อง  คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ 

    กลุ่ม  ๓  เรื่อง  คุณค่าด้านสังคม 

    กลุ่ม  ๔  เรื่อง  คุณค่าทางด้านแนวคิด 

  ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาในหัวข้อที่ตนเองได้รับ สามารถสืบค้นผ่านระบบ Internet 

ควบคู่กับใบคามรู้ได้ 

  ๗.  นักเรียน ทำใบงานที่ ๑ เรื่อง การวิเคราะห์วรรณคดีละวรรณกรรม  ที่ได้ลงในกระดาษขาว

เทา พร้อมตกแต่งอย่างสวยงาม นำเสนอหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงถัดไป 

 



 ขั้นสรุป 

  ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการวิเคราะห์วรรณคดีละวรรณกรรม 

 
     ชั่วโมงที่ ๒ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑.  ครูทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 ขั้นสอน 
  ๒.  ครูให้นักเรียนส่งงานจากชั่วโมงท่ีแล้ว เรื่อง ใบงานที่ ๑ เรื่อง การวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๓.  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนใช้เวลา กลุ่มละ๕ นาที ครูสังเกตพฤติกก
รมการเรียนรู้และการนำเสนองานพร้อมบันทึกลงในแบบสังเกต 
  ๔.  ครูอฺธิบายและยกตัวอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น 
 ขั้นสรุป 
  ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการวิเคราะห์วรรณคดีละวรรณกรรม 
๙.  สื่อ อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์วรรณคดีละวรรณกรรม 
 ๒. ใบงาน  เรื่อง การวิเคราะห์วรรณคดีละวรรณกรรม 
  



๑๐. การวัดประเมินผล 

รายการประเมิน 

วิธีการวัดและ

ประเมิน/หลักฐาน

การเรียนรู้ (ภาระ

งาน/ชิ้นงาน) 

เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

๑. ด้านความรู้ (K)   

  - นักเรียนศึกษาและอธิบายถึง

หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและ

วรรณกรรมที่อ่านได้ 

ประเมินการตอบ

คำถามตรวจสอบ

ความเข้าใจ 

แบบประเมินการตอบ

คำถามตรวจสอบความ

เข้าใจ 

 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ(P)   

  - นักเรียนสามรถวิเคราะห์

วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้ 

ประเมินใบงาน  เรื่อง 

การวิเคราะห์

วรรณคดีละ

วรรณกรรม 

ประเมินใบงาน  เรื่อง 

การวิเคราะห์วรรณคดี

ละวรรณกรรม 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

๓. ด้านคุณลักษณะ (A) 

    -  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า

ของภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

 
    ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 

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

 
 
 
 
  



๑๒.  บันทึกหลังการสอน 
 ๑๒.๑  ด้านความรู้ (K) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................ ..................................................................................................  
 ๑๒.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P) 
 ............................................................................................................................ .......................................
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๒.๓  ด้านคุณลักษณะ (A) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................ .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................... ...................................................................................................  
 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
                 (นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข) 
           ผู้สอน 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  
  



    ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
 
          ลงชื่อ ............................................................ 
                      (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
       ลงชื่อ ............................................................ 
                      ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 
                             รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล     
  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วัน......................ที่..............เดือน.........................................พ.ศ........................ 
ชั้น ........................................................................................................   จำนวน...................คน 

 

 
 
 

เลขที่ 

 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 
 

รวม 
(๒๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รเร
ียน

 
(๔

) 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะก

าร
ซัก

ถา
ม 

(๔
) 

กา
รต

อบ
คำ

ถา
ม 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
หน

ดเ
วล

า 
(๔

) 

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
ิจก

รร
มห

รือ
งา

นก
ลุ่ม

   
 (๔

) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 
                  ............/............/.......... 
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
 คะแนน  ๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
 คะแนน  ๑๔ – ๑๗ ดี 
 คะแนน  ๑๐ – ๑๓  พอใช้ 
 คะแนน   ๐ – ๙  ควรปรับปรุง 
  



มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจำ   
     สม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๒  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ต้องปรับปรุง (๑) 
๑.ความตั้งใจในการ
เรียน 

สนใจในการเรียนไม่คุย
หรือเล่นกันในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเล่น
กันในขณะเรียน 

๒.ความสนใจและการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจทุกเรื่องและ
กล้าแสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกล้า
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

๓.การตอบคำถาม 
 

ร่วมตอบคำถามในเรื่อง
ที่ครูถามและตอบ
คำถามถูกทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบคำถาม
ส่วนมากถูก 

ร่วมตอบคำถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครั้งและ
ตอบคำถามถูก
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม 

๔.ทำงานทันตาม
กำหนดเวลา 

 

ทำงานส่งตามเวลาที่
กำหนดและถูกต้อง
ชัดเจน 

ทำงานส่งตาม
เวลาที่กำหนด
และส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่
ค่อยถูกต้อง

ชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

๕.มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรืองาน
กลุ่ม 

 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนในการทำ
กิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การทำกิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทำ
กิจกรรม 

 

  



แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 

 

 

ที ่

 

พฤติกรรม 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

คำถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ทำงาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = ๔ สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรง
เวลา 

ดี = ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  
ปานกลาง = ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  
ปรับปรุง = ๑ เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 
              (.....................................) 

    …………/…………/……….. 
 



แบบประเมินการทำใบงาน 

ใบงานที่ ........... เรื่อง ...................................................... 

 ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 

 

รวม 

(๑๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
ำง

าน
 

(๒
) 

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค
์ 

(๒
) 

คว
าม

สะ
อา

ด 
เรีย

บร
้อย

 

แล
ะส

วย
งา

ม 
(๒

) 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
เว

ลา

กำ
หน

ด 
(๒

) 

(๔
) 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง ชั
ดเ

จน
 (๒

) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

                ............/............/.......... 
  



ใบความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์วรรณคดีละวรรณกรรม 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ 

 

การวิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรม 

 
 วรรณคดี  หมายถึง งานประพันธ์ที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าท่ีจะประเทืองปัญญาแก่ผู้อ่าน 
 วรรณกรรม  หมายถึง งานประพันธ์ทั่วไปโดยมิได้มีข้อจากจะต้องได้รับการยกย่องว่าแต่งดีเช่น
วรรณคดี 
 การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม นอกจากผู้อ่านจะต้องจับใจความหรือสาระสำคัญของเรื่องแล้ว 
ผู้อ่านควรพิจารณา 
 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของวรรณคดีและวรรณกรรม ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็นวรรณคดีซึ่งจำแนกได้ ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๑.๑  จำแนกตามลักษณะการถ่ายทอดมี ๒ ประเภท คือ 
         ๑) วรรณคดีและวรรณกรรมที่ถ่ายทอดด้วยวิธีการบอกเล่าและจดจำสืบต่อกันมา 
เช่น นิทานพื้นบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
         ๒) วรรณคดีและวรรณกรรมที่ถ่ายทอดด้วยวิธีการจดบันทึกเป็นตัวอักษร เช่น 
วรรณคดีในราชสำนัก วรรณคดีที่ใช้ประกอบประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น 
  ๑.๒ จำแนกตามลักษณะคำประพันธ์มี ๒ ประเภท คือ 
         ๑) ร้อยแก้ว หมายถึง เรื่องที่แต่งขึ้นเป็นความเรียง 
         ๒) ร้อยกรอง หมายถึง เรื่องที่แต่งด้วยคำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับหรือฉันทลักษณ์
เช่น กาพย์กลอน  โคลง ร่าย ฉันท์ 
 ๒.  เนื้อเรื่อง หมายถึง เรื่องราวหรือเนื้อหาในวรรณคดีหรือวรรณกรรม แบ่งออกเป็นประเภทกว้าง ๆ 
๒ ประเภท 
  ๒.๑ บันเทิงคดี หมายถึง เรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติหรือมีความเป็นจริงอยู่บ้าง มุ่งให้ความ
บันเทิงและความเพลิดเพลินเป็นสำคัญ โดยบางครั้งอาจจะแทรกความรู้ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ไว้ด้วย 
  ๒.๒  สารคดี หมายถึง เรื่องราวที่มุ่งให้ความรู้ความคิดเห็น โดยมีเนื้อหาสาระท่ีเป็นความจริง
เป็นส่วน สำคัญ และมุ่งให้ความเพลิดเพลินรองลงมา 
 ๓.  กลวิธีการประพันธ์  หมายถึง  การเลือกใช้ถ้อยคำให้เกิดความไพเราะงดงาม ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการ ประพันธ์และช่วยสื่อความหมายให้เกิดความชัดเจนมากยิงขึ้น  
 

  



การพิจารณาคุณคา่วรรณคดแีละวรรณกรรม 

คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม สามารถแบ่งกว้าง ๆ ได้๓ ด้าน ดังนี้ 

 ๑.  คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คำว่า “วรรณศิลป์” หมายถึง ศิลปะในการเลือกสรรถ้อยคำให้เกิดความ

ไพเราะงดงาม ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับรสของเสียง สัมผัสได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของกวีหรือตัวละครใน

เรื่อง 

 วรรณศิลป์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมมีคุณค่าน่าสนใจ คำว่า “วรรณศิลป์” 

หมายถึง ลักษณะดีเด่นทางด้านวิธีแต่ง การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ลีลา ประโยค และความเรียงต่าง ๆ ที่

ประณีต งดงาม หรือมีรสชาติเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดี วรรณกรรมที่ใช้วรรณศิลป์ชั้นสูงนั้นจะทำให้คน

อ่านได้รับผลในทางอารมณ์ความรู้สึก เช่น เกิดความสดชื่น เบิกบาน ขบขัน เพลิดเพลิน ขบคิด เศร้าโศก ปลุก

ใจ หรืออารมณ์อะไร ก็ตามที่ผู้เขียนต้องการสร้างให้เกิดข้ึนในตัวผู้อ่าน นั่นคือ วรรณศิลป์ในงานเขียน ทำให้

ผู้อ่าน เกิดความรู้สึกในจิตใจและเกิดจินตนาการสร้างภาพคิดในสมองได้ดี การวิเคราะห์งานประพันธ์จึงควร

พิจารณาวรรณศิลป์เป็นอันดับแรกแล้วจึงวิจารณ์ว่ามีคุณค่าหรือน่าสนใจเพียงใดหากงานประพันธ์นั้นเป็น

ประเภทบทร้อยกรอง ผู้อ่านที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ ควรมีความรู้บางอย่าง เช่น รู้บังคับการแต่งบทร้อยกรองรู้

วิธีใช้ภาษาของกวี รู้วิธีสร้างภาพฝันหรือความคิดของกวี เป็นต้น ความรู้ดังกล่าวนี้จะช่วยให้เข้าใจบทร้อยกรอง 

ได้มากข้ึน 

 ๒. คุณค่าด้านแนวคิด คำว่า “แนวคิด” หมายถึง สารหรือความคิดสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสาร

มายังผู้อ่าน ซึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นความคิดท่ีแสดงถึงกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติและความจริงของโลก 

วรรณคดีจะไม่เสนอแนวคิดอย่าง ตรงไปตรงมา ผู้อ่านจะต้องพิจารณาและขบคิดท้ังในด้านพฤติกรรมของตัว

ละครและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องท้ังหมดเพ่ือ ประมวลสรุปเป็นแนวคิดสำคัญ เช่น เรื่องรามเกียรติ์ ปรากฏ

แนวคิดของเรื่องคือ ธรรมะย่อมชนะอธรรม เห็นได้จากเนื้อเรื่อง ที่พระรามซึ่งเป็นมนุษย์สามารถสังหารทศกัณฐ์

ผู้เป็นพญายักษ์ท่ีลักพานางสีดาไป 

 วรรณคดีที่มีเนื้อเรื่องยาวอาจจะมีสำระสำคัญหรือแนวคิดของเรื่องทั้งแนวคิดหลักและแนวคิดรอง 

แนวคิดหลัก หมายถึง การพิจารณาสารของเนื้อเรื่องโดยรวม และแนวคิดรอง  หมายถึง การพิจารณาสารของ

เนื้อเรื่องเฉพาะตอนใดตอน หนึ่ง เป็นแนวคิดท่ีประกอบเข้ากับแนวคิดหลัก 

 ๓. คุณค่าด้านเนื้อหา เนื้อหา หมายถึง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีและวรรณกรรม 

เนื้อหาจึง ประกอบด้วยบทบรรยาย บทสนทนาของตัวละคร และฉาก การพิจารณาคุณค่าด้านเนื้อหา จึงมุ่งไป

ที่การพิจารณา องค์ประกอบเนื้อหาเหล่านั้นว่า มีคุณค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอยางไร 

  งานประพันธ์ที่มีคุณค่าน่าสนใจนั้น นอกจากจะมีวิธีใช้ถ้อยคำภาษาและแสดงชั้นเชิง การแต่ง

อย่างดีแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสาระและแนวความคิดที่มีประโยชน์ต่อคนอ่านอีกด้วย เนื้อหาสาระที่ดี

นั้นอาจเป็นในแง่การให้ความรู้ ให้ความคิดเห็น คติ คำสอน ข้อเตือนใจ ชี้ช่องให้มองเห็นความจริง ความดี ชี้



ทางแก้ปัญหา แนะสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือ สิ่งที่ควรละเว้น กลวิธีการเขียนอาจชี้แนะโดยตรงหรือทางอ้อมก็ได้

แล้วแต่กลวิธีของผู้เขียน ว่าจะทำได้แนบเนียนน่าสนใจเพียงใด ข้อที่น่าสังเกตคือ งานเขียนที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้อง

สอนศีลธรรมหรือคุณธรรมโดยตรง ผู้เขียนอาจใช้กลวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้คนอ่านเกิดความคิดได้ด้วยตนเอง ดังนั้น

ก่อนการวิจารณ์ คนอ่านจึงต้องพยายามทำความเข้าใจ จับความหมายและสรุปแนวความคิดทั้งหลายของ

ผู้เขียนให้ได้เสียก่อนหลักสำคัญมีอยู่อย่างหนึ่งว่า งานประพันธ์ที่ดีควรมีเนื้อหาสาระมุ่งสร้างสรรค์ มิใช่มุ่ง

ทำลาย 

 ๔. คุณค่าด้านสังคม หมายถึง การพิจารณาสิ่งที่สะท้อนจากวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งกวีนิยมแทรก

ไว้ในเรื่อง เพ่ือ เสริมเนื้อความให้มีความชัดเจนและสมจริงมากขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงถึงความรอบรู้ของกวีใน

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคม เช่น ประเพณี ความเชื่อ การดำเนินชีวิต และค่านิยม เป็น

ต้น 

  การพิจารณาคุณค่าด้านสังคมจากวรรณกรรม ผู้อ่านต้องค้นหาสาระก่อนว่าผู้เขียน ต้องการ

เสนอ “สาระ” อะไรให้กับผู้อ่านเป็นด้านดีหรือด้านเสียของสังคมและผู้อ่าน ต้องพิจารณาว่า พึงปฏิบัติอย่างไร 

หรือได้แนวคิดอะไรบ้างจากการอ่านวรรณกรรมนั้น  วรรณกรรมทุกเรื่องจะสะท้อนภาพชีวิตและสังคม 

ตัวอย่างเช่น วรรณกรรมเรื่องน้ำพุจะสะท้อนภาพสังคมวัยรุ่นที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จนเสียชีวิตในที่สุด 

 

การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 งานประพันธ์ย่อมประกอบด้วยถ้อยคำ เนื้อหาสาระและกลวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำงาน

ประพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น ในแง่จดจำถ้อยคำสำนวนไปใช้เพ่ือความสนุกสนาน ความไพเราะ ส่วน

เนื้อหาสาระอาจนำไปใช้ในแง่ได้คติข้อเตือนใจ ได้ความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อชีวิต ครอบครัว สังคมและ

ประเทศชาติ การนำคุณค่าของงานประพันธ์ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

ของผู้อ่าน ที่จะวิเคราะห์เพ่ือเลือกจดจำ คิดและนำไปใช้ตามกำลังความคิดของตน 

 

 

  



ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔       เรื่อง  ภาษาในการสื่อสาร  เวลาเรียน    ๘  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓  เรื่อง การฟังและการดูอย่างเข้าใจ  เวลาเรียน ๒  ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อคุณครูผู้สอน  นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข             ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

  

 ๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ๑.๑  สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 

 ๑.๒  มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

 ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.๑/๔ ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อทีม่ีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

   ๑/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

๒.  สาระสำคัญ 

  การฟังและการดูเป็นทักษะรับสารที่มีความสัมพันธ์กัน การฟังอย่างวิเคราะห์จะทำให้เข้าใจ 

เรื่องท่ีฟัง สามารถฟังอย่างวิเคราะห์ไปพร้อมกันกับการดูอย่างประเมิน ช่วยให้รู้จุดหมายของสาร 

หรือประเภทสารนั้นได้ 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว               

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (K)   

  นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องที่ฟังและดู 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  นักเรียนสามรถแยกแยะประเภทของสารต่างๆได้ 

 ด้านคุณลักษณะ (A) 

  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย 

    ๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

  ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒.  ความสามารถในการคิด 

  ๓.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

  



   ๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

  ๒.  ใฝ่เรียนรู้  

  ๓.   มุ่งมั่นในการทำงาน 

  ๔.  รักความเป็นไทย 

  ๕. ซื่อสัตย์สุจริต 

   ๗.  ภาระงาน/ชิ้นงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ชิ้นงานรวบยอด 

  ใบงานที่ ๑  เรื่อง การฟังการดูอย่างเข้าใจ 

  ใบงานที่ ๒  เรื่อง การฟังและการดูสื่อโทรทัศน์ 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

     ชั่วโมงที่ ๑ 

     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. นักเรียนฟังพรมงคลของ “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณา

ยก” ที่ครูพูดให้ฟัง ดังนี้ 

       คิดดีพูดดีทำดี เป็นศรีเป็นพรสูงสุด 

  ไม่มีพรเทพพรมนุษย์ เปรียบประดุจความดีที่ทำเอง 

นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นลักษณะอย่างไร  เพราะอะไร 

 ขั้นการสอน 
  ๒.  นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การฟังและการดูอย่างเข้าใจ   
  ๓.  ครูถามนักเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ที่ได้จากการศึกษา 
  ๔.  ครูให้นักเรียนดูรูปภาพ  ๑ รูป  ที่ครูเตรียมมา  
  ๕.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายอย่างหลากหลายเกี่ยวกับรูปที่ดู 
  ๖. ทำใบงานที่ ๑  เรื่อง การฟังการดูอย่างเข้าใจ 
 ขั้นสรุป 

  ๗. นักเรียนและครูสรุปบทเรียนพร้อมทั้งบันทึกลงในสมุด 

 
     ชั่วโมงที่ ๒ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑.  ครูทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 ขั้นสอน 
  ๒.  ครูอธิบายเรื่องการฟังและการดูอย่างประเมินสื่อโทรทัศน์ ประกอบใบความรู้ เรื่อง การ
ฟังและการดูสื่อโทรทัศน์ 



  ๓.  ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ออกมาอภิปรายเกี่ยวกับ ละคร  ภาพยนตร์ การ์ตูน หรืออ่ืนๆที่ที่
ตนชอบ ให้เพื่อนๆฟัง หน้าชั้นเรียน คนละ ๑ เรื่อง 
  ๔. ทำใบงานที่ ๒  เรื่อง การฟังและการดูสื่อโทรทัศน์ 
 ขั้นสรุป 
  ๕. นักเรียนและครูสรุปบทเรียนพร้อมทั้งบันทึกลงในสมุด  
 
๙.  สื่อ อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ เรื่อง การฟังและการดูอย่างเข้าใจ   
 ๒. ใบงานที่ ๑  เรื่อง การฟังการดูอย่างเข้าใจ 
 ๓. รูปภาพ 
 ๔. ใบความรู้ เรื่อง การฟังและการดูอย่างประเมิน ในสื่อโทรทัศน์ 
 ๕. ใบงานที่ ๒  เรื่อง การฟังและการดูสื่อโทรทัศน์ 
  



๑๐. การวัดประเมินผล 

รายการประเมิน 

วิธีการวัดและ

ประเมิน/หลักฐาน

การเรียนรู้ (ภาระ

งาน/ชิ้นงาน) 

เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

๑. ด้านความรู้ (K)   

  - นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องที่ฟัง

และดู 

ประเมินการตอบ

คำถามตรวจสอบ

ความเข้าใจ 

แบบประเมินการตอบ

คำถามตรวจสอบความ

เข้าใจ 

 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ(P)   

  - นักเรียนสามรถแยกแยะ

ประเภทของสารต่างๆได้ 

- ประเมินใบงานที่ ๑  

เรื่อง การฟังการดู

อย่างเข้าใจ 

- ประเมินใบงานที่ ๒  

เรื่อง การฟังและการ

ดูสื่อโทรทัศน์ 

- แบบประเมินใบงานที่ 

๑  เรื่อง การฟังการดู

อย่างเข้าใจ 

- แบบประเมินใบงานที่ 

๒  เรื่อง การฟังและการ

ดูสื่อโทรทัศน์ 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

๓. ด้านคุณลักษณะ (A) 

    -  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า

ของภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

 
    ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 

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

 
 
 
 



๑๒.  บันทึกหลังการสอน 
 ๑๒.๑  ด้านความรู้ (K) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................ ..................................................................................................  
 ๑๒.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P) 
 ............................................................................................................................ .......................................
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๒.๓  ด้านคุณลักษณะ (A) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................ .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................... ...................................................................................................  
 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
                 (นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข) 
           ผู้สอน 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  
  



    ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
 
          ลงชื่อ ............................................................ 
                    (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
       ลงชื่อ ............................................................ 
                       ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 
                                รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล     
  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วัน......................ที่..............เดือน.........................................พ.ศ........................ 
ชั้น ........................................................................................................   จำนวน...................คน 

 

 
 
 

เลขที่ 

 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 
 

รวม 
(๒๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รเร
ียน

 
(๔

) 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะก

าร
ซัก

ถา
ม 

(๔
) 

กา
รต

อบ
คำ

ถา
ม 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
หน

ดเ
วล

า 
(๔

) 

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
ิจก

รร
มห

รือ
งา

นก
ลุ่ม

   
 (๔

) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 
                  ............/............/.......... 
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
 คะแนน  ๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
 คะแนน  ๑๔ – ๑๗ ดี 
 คะแนน  ๑๐ – ๑๓  พอใช้ 
 คะแนน   ๐ – ๙  ควรปรับปรุง 
  



มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจำ   
     สม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๒  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ต้องปรับปรุง (๑) 
๑.ความตั้งใจในการ
เรียน 

สนใจในการเรียนไม่คุย
หรือเล่นกันในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเล่น
กันในขณะเรียน 

๒.ความสนใจและการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจทุกเรื่องและ
กล้าแสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกล้า
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

๓.การตอบคำถาม 
 

ร่วมตอบคำถามในเรื่อง
ที่ครูถามและตอบ
คำถามถูกทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบคำถาม
ส่วนมากถูก 

ร่วมตอบคำถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครั้งและ
ตอบคำถามถูก
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม 

๔.ทำงานทันตาม
กำหนดเวลา 

 

ทำงานส่งตามเวลาที่
กำหนดและถูกต้อง
ชัดเจน 

ทำงานส่งตาม
เวลาที่กำหนด
และส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่
ค่อยถูกต้อง

ชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

๕.มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรืองาน
กลุ่ม 

 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนในการทำ
กิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การทำกิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทำ
กิจกรรม 

 

  



แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 

 

 

ที ่

 

พฤติกรรม 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

คำถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ทำงาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
ดีมาก = ๔ สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรง

เวลา 
ดี = ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  
ปานกลาง = ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  
ปรับปรุง = ๑ เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 
              (................................................) 

    …………/…………/……….. 
 



   

แบบประเมินการทำใบงาน 

ใบงานที่ ........... เรื่อง ...................................................... 

 ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 

 

รวม 

(๑๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
ำง

าน
 

(๒
) 

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค
์ 

(๒
) 

คว
าม

สะ
อา

ด 
เรีย

บร
้อย

 

แล
ะส

วย
งา

ม 
(๒

) 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
เว

ลา

กำ
หน

ด 
(๒

) 

(๔
) 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง ชั
ดเ

จน
 (๒

) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

                ............/............/.......... 
  



ใบความรู้ เรื่อง การฟังและการดูอย่างเข้าใจ   

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ 

 

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เร่ืองที่ฟังและดู 
 
การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู 
                 สังคมปัจจุบันช่องทางการนำเสนอข้อมูลให้ดูและฟังจะมีมากมาย  ดังนั้นผู้เรียนควรรู้จักเลือกที่
จะดูและฟัง  เมื่อได้รับรู้ข้อมูลแล้ว  การรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์  เป็นสิ่งจำเป็น
เพราะผลที่ตามมาจากการดูและฟังจะเป็นผลบวกหรือลบแก่สังคม  ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้นี่เอง  นั่นคือผลดีจะ
เกิดแก่สังคมก็เม่ือผู้ดูและฟังนำผลที่ได้นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์  หรือในปัจจุบันจะมีสำนวนที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายว่าคิดบวกนั่นเอง 
เมื่อรู้จักหลักในการดูและฟังแล้ว  ควรจะรู้จักประเภทเพื่อแยกแยะในการนำไปใช้ประโยชน์  ซึ่งอาจสรุป
ประเภทได้ดังนี้ 
 1.  สื่อโฆษณา  สื่อประเภทนี้ผู้ฟงัต้องรู้จุดมุ่งหมาย  เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อให้คล้อยตาม  อาจ
ไม่สมเหตุสมผล  ผู้ฟังต้องพิจารณาไตร่ตรองก่อนซื้อหรือก่อนตัดสินใจ 
 2.  สื่อเพ่ือความบันเทิง  เช่น เพลง, เรื่องเล่า ซึ่งอาจมีการแสดงประกอบด้วย เช่น นิทาน นิยาย หรือ
สื่อประเภทละคร สื่อเหล่านี้ผู้รับสารต้องระมัดระวัง  ใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อหรือทำ
ตาม  ปัจจุบันรายการโทรทัศน์จะมีการแนะนำว่าแต่ละรายการเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใด  เพราะเชื่อกันว่าถ้า
ผู้ใดขาดความคิดในเชิงสร้างสรรค์แล้ว  สื่อบันเทิงอาจส่งผลร้ายต่อสังคมได้  เช่น ผู้ดูเอาตัวอย่างการจี้, ปล้น, 
การข่มขืนกระทำชำเรา  และแม้แต่การฆ่าตัวตาย  โดยเอาอย่างจากละครที่ดูก็เคยมีมาแล้ว 
 3.  ข่าวสาร  สื่อประเภทนี้ผู้รับสารต้องมีความพร้อมพอสมควร  เพราะควรต้องรู้จักแหล่งข่าว ผู้นำ
เสนอข่าว การจับประเด็น ความมีเหตุมีผล รู้จักเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของข่าวหลาย ๆ แห่ง เป็นต้น 
 4. ปาฐกถา  เนื้อหาประเภทนี้ผู้รับสารต้องฟังอย่างมีสมาธิเพ่ือจับประเด็นสำคัญให้ได้  และก่อน
ตัดสินใจเชื่อหรือนำข้อมูลส่วนใดไปใช้ประโยชน์ต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆอยู่บ้าง 
 5.  สุนทรพจน์ สื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่ยาว และมีใจความท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน แต่ผู้ฟังจะต้องรู้จัก
กลั่นกรองสิ่งที่ดีไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
สรุปการฟังอย่างสร้างสรรค์นี้จะต้อง 
  –   รู้จุดมุ่งหมายของสารที่ดูและฟังนั้น 
  –   รับฟังและดูอย่างตั้งใจและทำความเข้าใจ 
  –   รู้จักสรุปและเลือกนำไปใช้ประโยชน์ 
หลักและแนวทางการฟังและดูอย่างสร้างสรรค์ 
                1.  ต้องเข้าใจความหมาย  หลักเบื้องต้นจองการจับใจความของสารที่ฟังและดูนั้น  ต้องเข้าใจ
ความหมายของคำ  สำนวนประโยคและข้อความท่ีบรรยายหรืออธิบาย 
 2.  ต้องเข้าใจลักษณะของข้อความ  ข้อความแต่ละข้อความต้องมีใจความสำคัญของเรื่องและใจความ
สำคัญของเรื่องจะอยู่ที่ประโยคสำคัญ ซึ่งเรียกว่า ประโยคใจความ  ประโยคใจความจะปรากฏอยู่ในตอนใด
ตอนหนึ่งของข้อความ  โดยปกติจะปรากฏอยู่ในตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้าย  หรืออยู่ตอนต้นและ



ตอนท้ายของข้อความผู้รับสารต้องรู้จักสังเกต  และเข้าใจการปรากฏของประโยคใจความในตอนต่าง ๆ ของ
ข้อความ  จึงจะช่วยให้จับใจความได้ดียิ่งขึ้น 
 3.  ต้องเข้าใจในลักษณะประโยคใจความ  ประโยคใจความ คือข้อความที่เป็นความคิดหลัก  ซึ่งมักจะ
มีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่อง เช่น เรื่อง “สุนัข” ความคิดหลักคือ สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่รักเจ้าของ  แต่การฟัง
เรื่องราวจากการพูดบางทีไม่มีหัวข้อ  แต่จะพูดตามลำดับของเนื้อหา  ดังนั้นการจับใจความสำคัญต้องฟังให้
ตลอดเรื่องแล้วจับใจความว่า  พูดถึงเรื่องอะไร คือจับประเด็นหัวเรื่อง  และเรื่องเป็นอย่างไรคือ สาระสำคัญ
หรือใจความสำคัญของเรื่องนั่นเอง 
 4.  ต้องรู้จักประเภทของสาร  สารที่ฟังและดูมีหลายประเภท  ต้องรู้จักและแยกประเภทสรุปของสาร
ได้ว่า เป็นสารประเภทข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นหรือเป็นคำทักทายปราศรัย ข่าว ละคร สารคดี จะได้ประเด็นหรือ
ใจความสำคัญได้ง่าย 
 5.  ต้องตีความในสารได้ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร  ผู้ส่งสารมีเจตนาที่จะส่งสารต่าง ๆ กับบางคน
ต้องการให้ความรู้  บางคนต้องการโน้มน้าวใจ และบางคนอาจจะต้องการส่งสารเพ่ือสื่อความหมายอ่ืน ๆ ผู้ฟัง
และดูต้องจับเจตนาให้ได้  เพ่ือจะได้จับสารและใจความสำคัญได้ 
                6.  ตั้งใจฟังและดูให้ตลอดเรื่อง  พยายามทำความเข้าใจให้ตลอดเรื่อง  ยิ่งเรื่องยาวสลับซับซ้อน
ยิ่งต้องตั้งใจเป็นพิเศษและพยายามจับประเด็นหัวเรื่อง  กริยาอาการ ภาพและเครื่องหมายอื่น ๆ ด้วนความ
ตั้งใจ 
 7.  สรุปใจความสำคัญ  ขั้นสุดท้ายของการฟังและดูเพ่ือจับใจความสำคัญก็คือสรุปให้ได้ว่า เรื่องอะไร 
ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและทำไม หรือบางเรื่องอาจจะสรุปได้ไม่ครบทั้งหมดทั้งนี้ย่อมขึ้นกับสารที่
ฟังจะมีใจความสำคัญครบถ้วนมากน้อยเพียงใด 
วิจารณญาณในการฟังและดู 
                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ วิจารณญาณไว้ว่า ปัญญาที่สามารถรู้
หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง  คำนี้มาจากคำว่า พิจารณ์ หรือวิจารณ์ คำหนึ่ง ซึ่งแปลว่า การคิดใคร่ครวญโดยใช้
เหตุผลและคำว่า ญาณ คำหนึ่ง ซึ่งแปลว่าปัญหาหรือ ความรู้ในชั้นสูง 
วิจารณญาณในการฟังและดู  คือการรับสารให้เข้าใจเนื้อหาสาระใช้ปัญญาคิดใคร่ครวญโดยอาศัยความรู้ 
ความคิด เหตุผล และประสบการณ์ประกอบแล้วสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
การฟังและดูให้เกิดวิจารณญาณนั้นมีข้ันตอนในการพัฒนาเป็นลำดับบางทีก็อาจเป็นไปอย่างรวดเร็ว  บางทีก็
ต้องอาศัยเวลา  ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานความรู้  ประสบการณ์ของบุคคลและความยุ่งยากซับซ้อนของเรื่อง
หรือสารที่ฟัง 
ขั้นตอนการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ มีดังนี ้
          1.  ฟังและดูให้เข้าใจเรื่อง  เมื่อฟังเรื่องใดก็ตามผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังเรื่องนั้นให้เข้าใจตลอดเรื่อง  ให้รู้ว่า
เนื้อเรื่องเป็นอย่างไร  มีสาระสำคัญอะไรบ้าง พยายามทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมด 
 2.  วิเคราะห์เรื่อง  จะต้องพิจารณาว่าเรื่องเป็นเรื่องประเภทใดเป็นข่าว  บทความ เรื่องสั้น นิทาน 
นิยาย บทสนทนา สารคดี ละคร และเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง เป็นเรื่องจริงหรือแต่งขึ้นต้องวิเคราะห์
ลักษณะของตังละคร และกลวิธีในการเสนอสารของผู้ส่งสารให้เข้าใจ 
 3.  วินิจฉัยเรื่อง  คือการพิจารณาเรื่องที่ฟังว่าเป็นข้อเท็จจริง  ความรู้สึกความคิดเห็นและผู้ส่งสารหรือ
ผู้พูดผู้แสดงมีเจตนาอย่างไรในการพูดการแสดง  อาจจะมีเจตนาที่จะโน้มน้าวในจรรโลงหรือแสดงความ
คิดเห็น  เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลมีหลักฐานน่าเชื่อถือหรือไม่และมีคุณค่ามีประโยชน์เพียงใด 
สารที่ให้ความรู้ 
                สารที่ให้ความรู้บางครั้งก็เข้าใจง่าย  แต่งบางครั้งที่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนก็จะเข้าใจยาก  ต้องใช้
การพินิจพิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง  ทั้งนี้ย่อมข้ึนกับเรื่องที่เข้าใจง่ายหรือเข้าใจยาก  ผู้รับมีพ้ืนฐานในเรื่องที่ฟัง



เพียงใด  ถ้าเป็นข่าวหรือบทความเก่ียวหับเกษตรกรผู้มีอาชีพเกษตรย่อมเข้าใจง่าย  ถ้าเป็นเรื่องเก่ียวกับธุรกิจ
นักธุรกิจก็จะได้เข้าใจง่ายกว่าผู้มีอาชีพเกษตร  และผู้พูดหรือผู้ส่งสารก็มีส่วนสำคัญ  ถ้ามีความรู้ในเรื่องนั้นเป็น
อย่างดีรู้วิธีเสนอ ก็จะเข้าใจได้ง่าย 
ข้อแนะนำในการรับสารที่ให้ความรู้โดยใช้วิจารณญาณ มีดังนี้ 
           1.  เมื่อได้รับสารที่ให้ความรู้เรื่องใดต้องพิจารณาว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ควรแก่การใช้
วิจารณญาณมากน้อยเพียงใด 
 2.  ถ้าเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณไม่ว่าจะเป็นข่าว บทความ สารคดี ข่าว หรือความรู้เรื่องใดก็
ตาม  ต้องฟังด้วยความตั้งใจจับประเด็นสำคัญให้ได้  ต้องตีความหรือพินิจพิจารณาว่า ผู้ส่งสารต้องการส่งสาร
ถึงผู้รับคืออะไร  และตรวจสอบหรือเปรียบเทียบกับเพ่ือน ๆ ที่ฟังร่วมกันมาว่าพิจารณาได้ตรงกันหรือไม่
อย่างไร  หากเห็นว่าการฟังและดูของเราต่างจากเพ่ือนด้อยกว่าเพื่อนจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีปะสิทธิภาพการ
ฟังพัฒนาขึ้น 
 3.  ฝึกการแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เจตคติของผู้พูดหรือแสดงที่มีต่อเรื่องที่พุดหรือแสดงและฝึก
พิจารณาตัดสินใจว่าสารที่ฟังและดูนั้นเชื่อถือได้หรือไม่  และเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 
 4.  ขณะที่ฟังควรบันทึกสาระสำคัญของเรื่องไว้  ตลอดทั้งประเด็นการอภิปรายไว้เพ่ือนำไปใช้ 
 5.  ประเมินสารที่ให้ความรู้ว่า  มีความสำคัญมีคุณค่าและประโยชน์มากน้อยเพียงใด มีแง่คิดอะไรบ้าง 
และผู้ส่งสารมีกลวิธีในการถ่ายทอดที่ดีน่าสนใจอย่างไร 
 6.  นำคุณค่าประโยชน์ข้อคิด ความรู้และกลวิธีต่าง ๆ ที่ได้จากการฟังไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
สารที่โน้มน้าวใจ 
 สารที่โน้มน้าวใจเป็นสารที่เราพบเห็นประจำจากสื่อมวลชน  จากการบอกเล่าจากปากหนึ่งไปสู่ปาก
หนึ่ง ซึ่งผู้ส่งสารอาจจะมีจุดมุ่งหมายหลายอย่างทั้งท่ีดี และไม่ดี มีประโยชน์หรือให้โทษจุดมุ่งหมายที่ให้
ประโยชน์ก็คือ  โน้มน้าวใจให้รักชาติบ้านเมือง  ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ให้รักษาสิ่งแวดล้อม ให้รักษา 
สาธารณสมบัติและประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม  ในทางตรงข้ามผู้ส่งสารอาจจะมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความเสียหาย  มุ่ง
หมายที่จะโฆษณาชวนเชื่อหรือปลุกปั่น ยุยงให้เกิดการแตกแยก  ดังนั้นจึงต้องมีวิจารณญาณ คิดพิจารณาให้
ดีกว่าสารนั้นเป็นไปในทางใด 
การใช้วิจารณญาณสารโน้มน้าวใจ ควรปฏิบัติดังนี้ 
           1.  สารนั้นเรียกร้องความสนใจมากน้อยเพียงมด หรือสร้างความเชื่อถือของผู้พูดมากน้อยเพียงใด 
 2.  สารที่นำมาเสนอนั้น สนองความต้องการพ้ืนฐานของผู้ฟังและดุอย่างไรทำให้เกิดความปรารถนา
หรือความว้าวุ่นขึ้นในใจมากน้อยเพียงใด 
 3.  สารได้เสนอแนวทางท่ีสนองความต้องการของผู้ฟังและดูหรือมีสิ่งใดแสดงความเห็นว่าหากผู้ฟัง
และดูยอมรับข้อเสนอนั้นแล้วจะได้รับประโยชน์อะไร 
 4.  สารที่นำมาเสนอนั้นเร้าใจให้เชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งใด และต้องการให้คิดหรือปฏิบัติอย่างไรต่อไป 
 5.  ภาษาท่ีใช้ในการโน้มน้าวใจนั้นมีลักษณะทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์อย่างไรบ้าง 
สารที่จรรโลงใจ 
                ความจรรโลงใจ  อาจได้จากเพลง ละคร ภาพยนตร์ คำประพันธ์ สุนทรพจน์ บทความบางชนิด 
คำปราศรัย พระธรรมเทศนา โอวาท ฯลฯ เมื่อได้รับสารดังกล่าวแล้วจะเกิดความรู้สึกสบายใจ สุขใจ คลาย
เครียด เกดิจินตนาการ มองเห็นภาพและเกิดความซาบซึ้ง  สารจรรโลงใจจะช่วยยกระดับจิตใจมนุษย์ให้สูงขึ้น
ประณีตขึ้น  ในการฝึกให้มีวิจารณญาณในสารประเภทนี้ควรปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ฟังและดูด้วยความตั้งใจ  แต่ไม่เคร่งเครียดทำใจให้สบาย 
 2.  ทำความเข้าใจในเนื้อหาที่สำคัญ  ใช้จินตนาการไปตามจุดประสงค์ของสารนั้น 



 3.  ต้องพิจารณาว่าสิ่งฟังและดูให้ความจรรโลงในด้านใด อย่างไรและมากน้อยเพียงใด  หากเรื่องนั้น
ต้องอาศัยเหตุผล ต้องพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ 
 4.  พิจารณาภาษาและการแสดง  เหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาและผู้รับสารหรือไม่เพียงใด 
การวิเคราะห์และวิจารณ์สาร 
 ความหมายของการวิเคราะห์ การวินิจและการวิจารณ์ 
          การวิเคราะห ์ หมายถึง การที่ผู้ฟังและผู้ดูรับสารแล้วพิจารณาองค์ประกอบออกเป็นส่วน ๆ นำมาแยก
ประเภทลักษณะ สาระสำคัญของสาร กลวีการเสนอและเจตนาของผู้ส่งสาร 
 การวินิจ  หมายถึง การพิจารณาสารด้วยความเอาใจใส่ ฟังและดูอย่างไตรตรองพิจารณาหาเหตุผล 
แยกแยะข้อดีข้อเสีย คุณค่าของสาร ตีความหมายและพิจารณาสำนวน ภาษา ตลอดจนน้ำเสียงและการแสดง
ของผู้ส่งสาร  พยายามทำความเข้าใจความหายที่แท้จริงเพื่อให้ได้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้วินิจ 
 การวิจารณ์  หมายถึง การพิจารณาเทคนิคหรือกลวิธีที่แสดงออกมานั้น ให้เห็นว่า น่าคิด น่าสนใจ น่า
ติดตาม มีชั้นเชิงยอกย้อนหรือตรงไปตรงมา องค์ประกอบใดมีคุณค่าน่าชมเชย องค์ประกอบใดน่าท้วงติงหรือ
บกพร่องอย่างไร การวิจารณ์สิ่งใดก็ตามจึงต้องใช้ความรู้มีเหตุมีผล มีหลักเกณฑ์และมีความรอบคอบด้วย 
 ตามปกติแล้ว  เมื่อจะวิจารณ์สิ่งใด  จะต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการของการวิเคราะห์สาร วินิจ
สาร และประเมินค่าสาร ให้ชัดเจนเสียก่อนแล้ว  จึงวิจารณ์แสดงความเห็นออกมาอย่างมีเหตุมีผลให้น่าคิด น่า
ฟังและเป็นคำวิจารณ์ที่เชื่อถือได้ 
 การวิจารณ์  ที่รับฟังมาก็เช่นเดียวกัน  ต้องผ่านการวิเคราะห์ วินิจ และประเมินค่าสารนั้นมาก่อนและ
การวิจารณ์แสดงความคิดเห็นที่จะทำได้อย่างมรเหตุมีผลน่าเชื่อถือนั้น  ผู้รับสารจะต้องรู้หลักเกณฑ์การวิจารณ์
แสดงความคิดเห็นตามชนิดของสารเพราะสารแต่ละชนิดย่อมมีองค์ประกอบเฉพาะตัว เช่น ถ้าเป็นข่าวต้อง
พิจารณาความถูกต้องตามความเป็นจริง  แต่ถ้าเป็นละครจุดูความสมจริง  และพิจารณาโครงเรื่อง เนื้อเรื่อง 
ฉาก ตัวละคร ภาษาที่ใช้ บาบาทการแสดง ฯลฯ นอกจากรู้หลักเกณฑ์แล้วจะต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อย ๆ และ
อ่านตัวอย่างงานวิจารณ์ของผู้อ่ืนที่เชี่ยวชาญให้มาก  ก็จะช่วยให้การวิจารณ์ดีมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ 
สรุป  
          1.  วิจารณญาณในการฟังและดู  หมายถึงการรับสารให้เข้าใจตลอดเรื่องแล้วใช้ปัญญาคิดไตร
ตรอง  โดยอาศัยความรู้ ความคิด เหตุผล และประสบการณ์เดิมแล้วสามารถนำสาระต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.1  ฟังและดูให้เข้าใจตลอดเรื่อง 
 1.2  วิเคราะห์เรื่อง  ว่าเป็นเรื่องประเภทใด  ลักษณะของเรื่องและตัวละครเป็นอย่างไร  มีกลวิธีใน
การเสนอเรื่องอย่างไร 
 1.3  วินิจฉัย  พิจารณาเรื่องที่ฟังเป็นข้อเท็จจริง ความคิดเห็น เจตนาของผู้เสนอเป็นอย่างไร มีเหตุผล
น่าเชื่อถือหรือไม่ 
 1.4  การประเมินค่าของเรื่อง  ผ่านขั้นตอน 1 – 3 แล้ว ก็ประมาณว่าเรื่องหรือสารนั้นดีหรือไม่ดี มี
อะไรที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
 1.5  การนำไปใช้ประโยชน์  ผ่านขั้นตอนที่ 1 – 4 แล้ว ขั้นสุดท้ายคือ นำคุณค่าของเรื่องที่ฟังและดู
ไปใช้ได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
 2.  การวิเคราะห์  หมายถึงการแยกแยะประเภท ลักษณะ สาระสำคัญและการนำเสนอพร้อมทั้ง
เจตนาของผู้พูดหรือผู้เสนอ 
 การวินิจ  หมายถึงการพิจารณาเรื่องอย่างไตรตรอง  หาเหตุผลข้อดีข้อเสีย  และคุณค่าของสาร 
          การวิจารณ์  หมายถึง การพิจารณาอย่างมีหลักเกณฑ์ในเรื่องที่ฟังและดู  ว่ามีอะไรน่าคิดน่าสนใจ น่า
ติดตาม น่าชมเชย น่าชื่นชมและมีไรบกพร่องบ้าง 



          การวิจารณ์สารหรือเรื่องที่ได้ฟังและดู  เมื่อได้วิเคราะห์และวินิจและใช้วิจารณญาณในการฟังและดู
เรื่องหรือสารที่ได้รับแล้วก็นำผลมารายงานบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งนั้น  อย่างมีเหตุผล มีหลักฐาน
ประกอบ  และเป็นสิ่งสร้างสรรค์ 
หลักการฟังอย่างวิจารณญาณ การฟังอย่างวิจารณญาณมีหลักปฏิบัติดังนี้ 
 ผู้ฟังพิจารณาว่า ฟังเรื่องอะไรเป็นการฟังประเภทบทความ บทสัมภาษณ์การเล่าเรื่องสรุปเหตุการณ์ 
ใครเป็นคนพูดคนสัมภาษณ์ ใครเป็นคนเขียนบทความ และหัวข้อนั้นมีคุณค่าแก่การฟังหรือไม่ 
 1.1 พิจารณาผู้ส่งสารว่ามีจุดมุ่งหมาย และมีความจริงใจในการส่งสารนั้นเพียงใด 
 1.2 พิจารณาผู้ส่งสารว่ามีความรู้ ประสบการณ์หรือความใกล้ชิดกับเรื่องราวในสารนั้นเพียงใด 
 1.3 พิจารณาผู้ส่งสารว่าใช้กลวิธีในการส่งสารนั้นอย่างไร คือวิธีการธรรมดาหรือยอกย้อนซ่อนปม
อย่างไร 
 1.4 พิจารณาเนื้อหาของสารว่า ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น 
 1.5 พิจารณาสารว่าเป็นไปได้ และควรเชื่อเพียงใด 
 1.6 ผู้ฟังควรประเมินว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์และมีคุณค่ามากน้อยเพียงไร 
 หลักการแยกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง ในการรับฟังสาร นอกจากจะจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟัง
แล้ว นักเรียนจะต้องแยะแยะได้ว่า ใจความตอนใดเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูดซึ่งจะมีลักษณะเมื่อพิจารณา
ความถูกต้องได้ยาก และตอนใดเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ การแยกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นมีดังนี้ 
 1. การแยกข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ เห็นว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ได้จากตัวเลขเชิง
ปริมาณต่างๆ ที่มีอยู่ซึ่งทำการตรวจสอบได้ดังนี้ เช่นประชา หนัก 50 กิโลกรัม ,โอภาสสูงกว่าเสกสรรค์ 
 2. ความคิดเห็นเป็นเรื่องของการคาดคะเนหรือการทำนายโดยอาศัยเหตุผลส่วนตัวซึ่งควรจะเปิด
โอกาสให้มีการโต้แย้งหรือสนับสนุน เช่นของเก่าดีกว่าของใหม่ มีเงินดีกว่ามีเกียรติ  
 

 

 

  



ใบความรู้ เรื่อง การฟังและการดูสื่อโทรทัศน์ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ 

 

เร่ือง การฟังและการดูสื่อโทรทัศน์ 

หลักในการฟังและการดูโทรทัศน์ 

การรับสารด้วยการฟังและการดูโทรทัศน์ควรพิจารณาดังนี้ 

 ๑.  เลือกรายการที่สนใจและเหมาะสมกับวัย  อาจพิจารณาจากสัญลักษณ์ทางสถานีโทรทัศน์กำหนด

ไว้ ดังนี้ 

ภาพสัญลักษณ์ คำอธิบาย ช่วงเวลา
ออก 

อากาศ 

 

 

      ใช้สำหรับรายการที่ผลิตขึ้นสำหรับเด็ก 

   ในวัย 3-5 ป ี

 
 
 
 
 
 
ไม่จำกัด
ช่วงเวลา 

 

      ใช้สำหรับรายการที่ผลิตขึ้นสำหรับเด็ก 

   ในวัย 6-12 ปี 

 

     ใช้สำหรับรายการทั่วไป ที่สามารถรับชมได้ทุกวัย คือไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึง
ความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม 

 

    ใช้สำหรับรายการที่เหมาะกับ ผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีข้ึนไป เป็นรายการที่อาจมีภาพ เสียง 
หรือเนื้อหา ท่ีต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมทีม่ีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับ
คำแนะนำจากผู้ใหญ่ ไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตามลำพัง 

หลังเวลา 
11.35 - 
05.00 น. 

 

    ใช้สำหรับรายการที่เหมาะกับ ผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป เป็นรายการที่อาจมีภาพ เสียง 
หรือเนื้อหา ท่ีไมเ่หมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้
วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มอีายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ จึงไม่
ควรรับชมรายการประเภทนี้ตามลำพัง 

หลังเวลา 
22.00 - 
05.00 น. 



 

     ใช้สำหรับรายการเฉพาะผู้ใหญ่ อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ทีไ่ม่เหมาะสมดา้น
พฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม ซึ่งเมื่อพบ
รายการลักษณะนี้ ไมค่วรให้เด็กและเยาวชนชม เพราะมเีนื้อหาท่ีอนัตรายอย่างชัดเจน ซึ่ง
จะมีภาพที่ใช้ความก้าวรา้ว รุนแรง น่ากลัว สะเทือนใจ มผีลกระทบทางจิตใจ หรือลักษณะ
ที่ไม่เหมาะสม และอาจมีภาพท่ีมักจะเกี่ยวกับ บางสิ่งที่เด็กไม่ควรเลยีนแบบ เพื่อป้องกัน
การเลยีนแบบของเด็ก จากเนื้อหาของรายการนั้นๆ 

หลังเวลา 
24.00 - 
05.00 น. 

 

๒.  ประเมินคุณค่า  ขณะที่ดูโทรทัศน์นักเรียนควรใช้ความคิดพิจารณา ไตร่ตรองและประเมินค่าด้านต่างๆ 

ภายหลังทีดู่จบแล้ว เช่น รายการโทรทัศน์ที่ดูให้คุณค่าด้านความรู้หรือคุณค่าด้านจิตใจพียงใด นำไปใช้ได้มาก

น้อยเพียงใด   การฟังและดูสารประเภทข่าว  สารคดี  บันเทิงคดี  นักเรียนควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

 ๒.๑  เข้าใจเรื่องที่ดูหรือไม่ว่าให้ความรู้เรื่องอะไร  ให้ความเพลิดเพลินอย่างไร หรือให้ข้อคิดอะไร 

 ๒.๒  จดจำรายละเอียดและถ่ายทอดได้ 

 ๒.๓  บอกได้ว่าเรื่องที่ดูนั้น ตอนไหนสำคัญ  ตอนไหนไม่สำคัญ 

 ๒.๔  สรุปเรื่องที่ดูได้หรือไม่ 

 ๒.๕  บอกได้ว่าชอบเรื่องที่ดูหรือไม่  เพราะเหตุใด 

  



  ก    ข้อเท็จจริง 

  ข    ข้อคิดเห็น 

  ค    สารโน้มน้าวใจ 

  ง    สารให้ความรู้ 

  จ    สารจรรโลงใจ 

  ฉ    การประเมิน 

  ช    การโฆษณา 

ใบงาน ที่ ๑ เรื่อง การฟังการดูอย่างเข้าใจ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ 

 
ชื่อ ....................................................................................ชัน้...................... เลขที่ ............................................. 

 
คำชี้แจง   จงเลือกตัวอักษรหน้าข้อความใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ................   ๑.  สร้างสรรค์งานสวยด้วยกาวยู้ฮู 

 ................   ๒.  โรงงานอุตสาหกรรมต้องส่งกำจัดของเสียของตน 

 ................   ๓.  การไปฟังคอนเสิร์ตมีข้อแนะนำดังนี้ 

 ................   ๔.  เราควรร่วมมือกันกำจัดยาเสพติด 

 ................   ๕.  กทม. มีขยะมูลฝอยวันละ  ๔-๕ ล้านกิโลกรัม 

 ................   ๖.  บ้านเมืองเราทิ้งขยะมูลฝอยทุกอย่างปนกันไปหมด 

 ................   ๗.  ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น 

 ................   ๘.  ๑๐  วิธีประหยัดพลังงาน 

 ................   ๙.  อย่าพลาดชม ! ภาพยนตร์บันลือโลก 

 ................   ๑๐.  ลงความเป็นว่าดีหรือไม่ดี 

 
 



คำชี้แจง  :  ให้นักเรียนดูรูปภาพ นี้ แล้วร่วมอภิปรายอย่างหลากหลาย 



ใบงาน ที่ ๒ เรื่อง การฟังและการดูสื่อโทรทัศน์ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกชมภาพยนตร์หรือสารคดี  คนละ ๑ เรื่อง  แล้วเขียนบรรยายตามหัวข้อที่กำหนด 
 
 ภาพยนตร์ เรื่อง ..............................................................................................  
 สารคด ี  เรื่อง ..............................................................................................  
วันที่ชมภาพยนตร์ / สารคดี  ................................................................................... 
ใจความสำคัญของเรื่อง  
 ............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................. ............ 
เนื้อเรื่องย่อ  
 ..................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
มีความน่าเชื่อถืออย่างไร 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

  



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔       เรื่อง  ภาษาในการสื่อสาร  เวลาเรียน    ๘  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔  เรื่อง  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือ  เวลาเรียน ๒  ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อคุณครูผู้สอน  นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข    ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

  

 ๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ๑.๑  สาระที่ ๓  การฟัง การดู และการพูด 

 ๑.๒  มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด 

และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

        มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

 ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.๑/๔ ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อทีม่ีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

   ม.๑/๓ ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

๒.  สาระสำคัญ 

  การพูดเป็นทักษะการส่งสารอย่างหนึ่งที่นักเรียนนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และในการศึกษา 

การพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ  นักเรียนควรเรียนรู้และฝึกฝนการพูดการเพ่ือ

ประเมินสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ เพื่อให้เป็นผู้มีทักษะในการพูดที่ดี นอกจากนี้นักเรียนยังต้องคำนึงถึงมารยาท

ในการพูดทุกครั้ง 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว               

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (K)   

  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพูดเพ่ือประเมินสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  นักเรียนสามารถประเมินสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ ที่พบในชีวิตประจำวันได้ 

 ด้านคุณลักษณะ (A) 

  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย 

  



    ๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

  ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒.  ความสามารถในการคิด 

  ๓.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

    ๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

  ๒.  ใฝ่เรียนรู้  

  ๓.   มุ่งมั่นในการทำงาน 

  ๔.  รักความเป็นไทย 

  ๕. ซื่อสัตย์สุจริต 

   ๗.  ภาระงาน/ชิ้นงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ชิ้นงานรวบยอด 

  ใบงานที่ ๑  เรื่อง การพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

     ชั่วโมงที่ ๑ 

     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑.    นักเรียนอ่านตัวอย่างบทร้อยกรองเกี่ยวกับความสำคัญของการพูด จากนิราศภูทอง

ของสุนทรภู่ และบทละครเรื่อง วิวาห์พระสมุทร พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่  ๖ ที่ครูติดบนกระดาน แล้วร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทร้อยกรอง 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒.  ครูชี้แจงว่าจะเรียนเรื่องอะไร 

 ขั้นการสอน 
  ๓.  ครูอธิบาย เรื่องการพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ  
 ประกอบใบความรู้  
  ๔.  นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ฟังและศึกษามาเป็นแผนภาพความคิด และตกแต่งให้สวยงาม 
  ๕.  นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

 ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์     มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 

  แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร          จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 

     (นิราศภูเขาทอง : สุนทรภู่) 

 ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า    หนังสือเป็นตรีมีปัญญาไม่เสียหาย 

  ถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกาย     มีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ 

     ( วิวาห์พระสมุทร : พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่  ๖) 

 



  ๖.  ครูชมเชยเพื่อนที่เพ่ือนที่ทำงานเสร็จทันเวลาและสวยงาม ให้กำลังใจนักเรียนที่ต้อง
ปรับปรุงงาน 
  ๗.  ทำใบงานที่ ๑  เรื่อง การพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
 ขั้นสรุป 
  ๘.  นักเรียนและครูสรุปบทเรียน เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
 
     ชั่วโมงที่ ๒ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑.  ครูทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว เรื่อง การพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี
 เนื้อหาโน้มน้าวใจ 
 ขั้นสอน 
  ๒.  ครูแจกใบงานที่ ๒  เรื่อง การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ  
  ๓.  นักเรียนอ่านสื่อโฆษณาท่ีกำหนดให้ ในใบงานที่ ๒  แล้วออกพูดประเมินความน่าเชื่อถือ
 ของโฆษณา เรื่อง บริษัท  ส่องแสงจันทร์  จำกัด หน้าชั้นเรียน  โดยครูการจับฉลาก 
  ๔.  ครูประเมินการพูดของนักเรียนรายบุคคล ลงในแบบประเมินการพูดความน่าเชื่อถือของ
 สื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
  ๕.  ครูมอบหมายให้นักเรียนคนที่ยังไม่ได้พูดเตรียมพูดหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงถัดไป 
 ขั้นสรุป 
  ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ จากการฟังเพ่ือนพูดเพ่ือประเมินสื่อที่มีเนื้อหาโน้ม
น้าวใจแล้ว จดบันทึกลงในสมุดบันทึกงาน 
 
๙.  สื่อ อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ เรื่อง การพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
 ๒. ใบงานที่ ๑  เรื่อง การพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
 ๓. ใบงานที่ ๒  เรื่อง การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ  



๑๐. การวัดประเมินผล 

รายการประเมิน 

วิธีการวัดและ

ประเมิน/หลักฐานการ

เรียนรู้ (ภาระงาน/

ชิ้นงาน) 

เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

๑. ด้านความรู้ (K)   

  - นักเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจเรื่องการพูดเพ่ือประเมิน

สื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

 

ประเมินการตอบ

คำถามตรวจสอบความ

เข้าใจ 

 

แบบประเมินการตอบ

คำถามตรวจสอบความ

เข้าใจ 

 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ

(P)   

  - นักเรียนสามารถประเมินสื่อ

ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ ที่พบใน

ชีวิตประจำวันได้ 

- ประเมินใบงานที่ ๑  

เรื่อง การพูดเพ่ือ

ประเมินความน่าเชื่อถือ

ของสื่อที่มีเนื้อหาโน้ม

น้าวใจ 

- ประเมินใบงานที่ ๒  

เรื่อง การพูดประเมิน

ความน่าเชื่อถือของสื่อ

ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

- ประเมินใบงานที่ ๑  

เรื่อง การพูดเพ่ือ

ประเมินความน่าเชื่อถือ

ของสื่อที่มีเนื้อหาโน้ม

น้าวใจ 

- ประเมินใบงานที่ ๒  

เรื่อง การพูดประเมิน

ความน่าเชื่อถือของสื่อที่

มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

๓. ด้านคุณลักษณะ (A) 

    -  นักเรียนตระหนักถึง

คุณค่าของภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

 
    ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 

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



๑๒.  บันทึกหลังการสอน 
 ๑๒.๑  ด้านความรู้ (K) 
 ........................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ...............................................................................................  
 ๑๒.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ .....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๒.๓  ด้านคุณลักษณะ (A) 
 ............................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
.............................................................................. ................................................................................................  
 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
                 (นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข) 
           ผู้สอน 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  



     
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................................................. .. 
 
          ลงชื่อ ............................................................ 
                   (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
       ลงชื่อ ............................................................ 
                  ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 
                                รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล     
  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วัน......................ที่..............เดือน.........................................พ.ศ........................ 
ชั้น ........................................................................................................   จำนวน...................คน 

 

 
 
 

เลขที่ 

 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 
 

รวม 
(๒๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รเร
ียน

 
(๔

) 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะก

าร
ซัก

ถา
ม 

(๔
) 

กา
รต

อบ
คำ

ถา
ม 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
หน

ดเ
วล

า 
(๔

) 

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
ิจก

รร
มห

รือ
งา

นก
ลุ่ม

   
 (๔

) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 
                  ............/............/.......... 
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
 คะแนน  ๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
 คะแนน  ๑๔ – ๑๗ ดี 
 คะแนน  ๑๐ – ๑๓  พอใช้ 
 คะแนน   ๐ – ๙  ควรปรับปรุง 
  



มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจำ   
     สม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๒  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ต้องปรับปรุง (๑) 
๑.ความตั้งใจในการ
เรียน 

สนใจในการเรียนไม่คุย
หรือเล่นกันในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเล่น
กันในขณะเรียน 

๒.ความสนใจและการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจทุกเรื่องและ
กล้าแสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกล้า
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

๓.การตอบคำถาม 
 

ร่วมตอบคำถามในเรื่อง
ที่ครูถามและตอบ
คำถามถูกทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบคำถาม
ส่วนมากถูก 

ร่วมตอบคำถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครั้งและ
ตอบคำถามถูก
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม 

๔.ทำงานทันตาม
กำหนดเวลา 

 

ทำงานส่งตามเวลาที่
กำหนดและถูกต้อง
ชัดเจน 

ทำงานส่งตาม
เวลาที่กำหนด
และส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่
ค่อยถูกต้อง

ชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

๕.มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรืองาน
กลุ่ม 

 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนในการทำ
กิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การทำกิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทำ
กิจกรรม 

 

  



แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 

 

 

ที ่

 

พฤติกรรม 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

คำถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ทำงาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 
ดีมาก = ๔ สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรง

เวลา 
ดี = ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  
ปานกลาง = ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  
ปรับปรุง = ๑ เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 
              (.........................................) 

    …………/…………/……….. 
 



  แบบประเมินการพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

 

คำชี้แจง  ให้ผู้ประเมินการพูดโดยพิจารณาตามรายการประเมินว่าผู้พูดได้แสดงพฤติกรรมสอดคล้องมากน้อย

เพียงใด  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ชื่อ........................................................ ........................ชั้น..................เลขที่.................... ผู้รับการประเมิน 

 

   ๔ หมายถึง  ดีมาก 

   ๓ หมายถึง  ดี 

   ๒ หมายถึง  พอใช้ 

   ๑ หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

รายการประเมิน ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑.  พูดได้ถูกต้อง  ตรงประเด็น     

 ๒.  แยกแยะข้อเท็จจริง      

 ๓.  ให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นได้เหมาะสม     

 ๔.  บุคลิกท่าทาง     

 ๕.  น้ำเสียงและอารมณ์     

 ๖.  มารยาทในการพูด     

รวมคะแนน     

สรุป                                   คะแนน 

  



ใบความรู้ เรื่อง การพูดเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ 

 

การพูดเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

 การพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ  หมายถึง การพูดเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ 
แยกแยะข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจได้ นำไปสู่การพินิจพิจารณาว่า ควรจะเชื่อถือ
หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด หรือควรจะปฏิบัติตามสื่อนั้นหรือไม่ เพราะอะไร นักเรียนสามารถฟังสื่อท่ีมี
เนื้อหาโน้มน้าวใจในชีวิตประจำวันได้จากสื่อต่างๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ และวิทยุ การประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ 
 หากนักเรียนต้องการพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ นักเรียนต้องเข้าใจ
หลักสำคัญในการโน้มน้าวใจเสียก่อนว่า การโน้มน้าวใจ คือ การทำให้ผู้ฟังเชื่อว่าหากปฏิบัติตามที่ผู้พูดชักนำ
แล้วจะเกิดประโยชน์ จะได้ผลดีตามต้องการ เช่น ในการโฆษณาสินค้า ผู้พูดต้องโน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็นด้านดีของ
สินค้าหรือประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ซื้อจะได้รับจากสินค้า ดังนั้น เมื่อนักเรียนพิจารณาสินค้าหรือบริการนั้น แล้วเห็น
ว่า มีข้อเท็จจริงน้อยมาก นักเรียนไม่ควรเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการนั้น แต่ในทางตรงกันข้ามหากพิจารณาเห็น
ว่า สารจากสื่อโฆษณานั้นมีดีมาก นักเรียนสามารถซ้ือสินค้าบริการนั้นได้ การพิจารณาสาร อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
ทำให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจได้เป็นอย่างดีและเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
หลักการพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
 ๑.  ผู้พูดต้องพิจารณาว่า สื่อนั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีจะโน้มน้าวใจผู้ฟังให้ปฏิบัติตามคล้อยตามใช่หรือไม่ 
 ๒.  ผู้พูดต้องวิเคราะห์สารจากสื่อนั้นว่า มีข้อเท็จจริง และมีข้อคิดเห็นมากน้อยเพียงใด เพราะหากสาร
นั้นมีข้อเท็จจริงมาก ยิ่งมีความน่าเชื่อถือมาก 
 ๓.  ผู้พูดควรพิจารณาว่า สื่อนั้นมีกลวิธีการใช้ภาษาโน้มน้าวใจอย่างไร 
 ๔.  ผู้พูดต้องใช้วิจารณญาณเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อว่า มีเหตุผลที่สมควรเชื่อถือหรือปฏิบัติ
ตามหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 ๕.  ขณะพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจผู้พูดต้องคำนึงถึงความสุภาพ ทั้ง
นำเสียงและกริยาท่าทาง รวมถึงการใช้ภาษา สิ่งสำคัญท่ีสุด คือ การใช้เหตุและผล ประกอบการประเมินความ
น่าเชื่อถือของสารจากสื่อนั้นทุกครั้ง จะทำให้ผู้พูดสามารถประเมินความน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  



ใบงาน ที่ ๑ เรื่อง การพูดเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ 

 
ชื่อ ....................................................................................ชัน้...................... เลขที่........................... 

คำชี้แจง : ตอนที่  ๑  นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 

๑.  การพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ มีประโยชน์อย่างไร 

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

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

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

๒.  การพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อท่ีมีเนื้อหาโน้มน้าวใจ มีหลักการพูดอย่างไร 

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

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

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

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

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

คำชี้แจง :  ตอนที่ ๒  จงเขียนเครื่องหมาย   หน้าข้อที่เห็นว่าถูก  และเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็น

ว่าผิด 

.................  ๑.  การพูดในชีวิตประจำวันมีหลายประเภท  เช่น การพูดเล่าเรื่อง  การพูดแสดงความคิดเห็น 

.................  ๒.  การฝึกฝนการพูดประเภทต่างๆ อยู่เสมอจะทำให้เป็นนักพูดที่ดีได้ 

.................  ๓.  การโน้มน้าวใจ คือการทำให้อ่ืนเห็นด้วยและยินดีปฏิบัติตาม 

.................  ๔.  สื่อที่มีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือ 

.................  ๕.. การพูดเพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ เป็นการพูดที่ต้องใช้    

อารมณ์ และความรู้สึกส่วนตัวมากที่สุด 

.................  ๖.  ผู้พูดไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสาร ในการพูดรายงานและควรพูดตามความเข้าใจที่มี 

.................  ๗.  การพูดรายงานแต่ละครั้งควรเปิดโอกาสให้ผ็ฟังอภิปราย ซักถามข้อสงสัย 

.................  ๘.  การพูดรายงานมักนิยมใช้การพูดเพ่ือเผยแพร่ความรู้ 

.................  ๙.  ขณะที่ฟังผู้อ่ืนพูด หากเกิดข้อสงสัยให้สอบถามในทันที 

.................  ๑๐.  ผู้พูดที่ดีจะต้องคำนึงถึงกาลเทศะ และถ้อยคำที่ใช้เสมอ 



 

ใบงาน ที่ ๒ เรื่อง การพูดเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ 

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านสื่อโฆษณาที่กำหนดให้แล้วนำมาพูดประเมินความน่าเชื่อถือ และให้ผู้ประเมินทำแบบ

ประเมินการพูด 

บริษัท  ส่องแสงจันทร์  จำกัด 

 ดร. กุญชร  ส่องแสงจันทร์ ผู้ริเริ่มตำหรับของ สมุนไพรจากบำรุงรักษ์ นำสูตรสมุนไพรอันเป็นสูตรลับ

เฉพาะวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมให้เป็นสูตรเฉพาะสำหรับส่องแสงจันทร์ ด้วยวิธีการรักษาแบบไร้อาการ ซึ่งไม่มีผู้ใด

สามารถนำไปผลิตให้เหมือน หรือว่าคุณภาพใกล้เคียงได้อีก ส่องแสงจันทร์จึงเกิดขึ้นจากต้นตำรับที่เรียกว่า  “ 

ต้นน้ำแห่งเวชสำอางสมุนไพรบำรุงรักษ์ ” ที่จะช่วยเนรมิตผิวที่มีปัญหา สิว ฝ้า กระ ผิวหมองคล้ำ ให้สวยใสไร้

อาการ อันชาญฉลาดเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ให้ความสวยใสและผิวพรรณที่ดีตลอดกาล 

 ในวันนี้ส่องแสงจันทร์ได้เปิดศูนย์ความงาม เพ่ือให้บริการแล้วกว่า ๒๐๙ ศูนย์ทั่วประเทศ ด้วยแผนการ

ตลาดที่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมธุรกิจอย่างมหาศาล สนับสนุนผู้ร่วมธุรกิจโดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนด้านสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอ่ืนๆอีกมากมาย 

 ศูนย์ความงามส่องแสงจันทร์ เป็นศูนย์ความงามครบวงจร ภายใต้ชื่อส่องแสงจันทร์ให้บริการดูแล

ผิวพรรณบนใบหน้าและเรือนร่าง โดยมีผู้ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีปัญหาด้านผิวพรรณด้วย

สมุนไพร ที่มีคุณสมบัติพิเศษอันโดดเด่น ที่คัดสรรค์อย่างประณีต เพ่ือให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่องแสงจันทร์ที่

เปี่ยมด้วยคุณค่าจากธรรมชาติมายาวนาน 

 ปัจจุบันศูนย์ความงามส่องแสงจันทร์  เปิดให้บริการกว่า ๒๐๙ ศูนย์ทั่วประเทศและบริษัทฯ เปิด

สถาบันความงาม เพื่ออบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การนวดหน้า นวดหน้าอก นวดตัว สปา นวดแผนไทย นวดฝ่า

เท้า เป็นการเผยแพร่ให้กับผู้สนใจร่วมธุรกิจ พร้อมกับมอบใบประกาศจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 

๑๙ ปี  

ติดต่อ : บริษัท ส่องแสงจันทร์ จำกัด 

ที่อยู่ : ๑๑/๙  หมู่ที่  ๒  ถ. ประชาชื่น  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ – ๒๑๑๑ – ๓๑๒๑ 

อีเมลล์ : chan@songsangchan.co.th 

เว็บไซต์ :  http://www.songsangchan.co.th  
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