หน่วยการเรียนรู้ท ี่

1

การอ่านออกเสีย ง
เวลา

6

ชัวโมง
่

1 มาตรฐานการเรีย นรู/้ ตัว ชี้ว ดั
ท 1.1 ม.4-6/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรือ่ งทีอ่ ่าน

2 สาระสําคัญ /ความคิ ด รวบยอด
การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรือ่ งทีอ่ า่ น ต้องมี
ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการอ่านออกเสียง

3 สาระการเรีย นรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง


การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย
- บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เช่น บทความ
- บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ ร่าย

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่

(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4 สมรรถนะสําคัญ ของผูเ้ รีย น
4.1 ความสามารถในการสือ่ สาร
4.2 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการเปรียบเทียบ
2) ทักษะการวิเคราะห์
3) ทักษะการสร้างความรู้
4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5 คุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์
1. มีวนิ ยั

2. ใฝ่ เรียนรู้

3. มุง่ มันในการทํ
่
างาน

6 ชิ้น งาน/ภาระงาน (รวบยอด)
Audio CD บันทึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
1
หลักภาษาฯ ม.5

7 การวัด และการประเมิ น ผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรือ่ ง การอ่านออกเสียง
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

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

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ตรวจใบงานที่ 1.2 เรือ่ ง กลวิธกี ารอ่านบทร้อยกรอง
ตรวจใบงานที่ 1.3 เรือ่ ง การอ่านบทร้อยกรองประเภทร่าย
ตรวจใบงานที่ 1.4 เรือ่ ง การอ่านบทร้อยกรองประเภทโคลง
ประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ประเมินการนําเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรือ่ ง การอ่านออกเสียง
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจ Audio CD บันทึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

8 กิ จ กรรมการเรีย นรู้
นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1

2
หลักภาษาฯ ม.5

เรือ่ งที่

1

หลัก การอ่า นออกเสีย งบทร้อ ยแก้ว

วิ ธ ีส อนโดยการจัด การเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ :

1 ชัวโมง
่
เทคนิ ค การแบ่งปัน ความสําเร็จ

ขัน้ นําเข้าสู่บทเรีย น
1. ครูให้นกั เรียนฟั งเสียงการอ่านข่าวของพิธกี รรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ จากซีดที ค่ี รูเปิ ดให้ฟัง
แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการอ่าน
2. ครูสนทนากับนักเรียนถึงประโยชน์ของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ซึง่ สามารถนํามาประกอบอาชีพได้
ขัน้ สอน
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ จากนัน้ ให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกัน
ศึกษาความรูเ้ รือ่ ง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว จากหนังสือเรียน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทําใบงานที่ 1.1 เรื่อ ง หลัก การอ่า นออกเสีย งบทร้อ ยแก้ว โดยให้สมาชิก
ทุกคนในกลุ่มหาคําตอบด้วยตนเอง เมือ่ ทําเสร็จแล้วให้นําส่งครูตรวจ
3. ครูนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกันเป็ นคะแนนกลุ่ม จากนัน้ กล่าวคําชมเชยและนําผลงานของ
นักเรียนกลุ่มทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดมาให้นกั เรียนดูเป็ นตัวอย่าง
ขัน้ สรุป
นักเรียนและครูรว่ มกันสรุปหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

3
หลักภาษาฯ ม.5

เรือ่ งที่

2

การอ่า นออกเสีย งบทร้อ ยแก้ว

วิ ธ ีส อนโดยเน้ น กระบวนการ :

1 ชัวโมง
่
กระบวนการปฏิบ ตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับ รู้
1. ครูให้นกั เรียนฟั งเสียงการอ่านบทร้อยแก้ว จากซีดที ค่ี รูเปิ ดให้ฟัง หรือครูคดั เลือกข้อความทีน่ ่าสนใจมาอ่าน
ให้นกั เรียนฟั ง
2. นักเรียนฟั งและสังเกตว่า การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว โดยสอดแทรกอารมณ์ตามเนื้อหาของเรือ่ งทีอ่ า่ นนัน้
ทําอย่างไร
ขัน้ ที่ 2 ทําตามแบบ
นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วตามตัวอย่างจากซีดี หรือจากทีค่ รูอา่ นให้ฟังทีละขัน้ ตอน
ขัน้ ที่ 3 ทํา เองโดยไม่ม ีแ บบ
นักเรียนฝึกอ่านบทอ่านร้อยแก้วจากเอกสารประกอบการเรียน เป็ นการฝึกให้นกั เรียนอ่านเองโดยไม่ตอ้ งฟั ง
ตัวอย่าง
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทําให้ชาํ นาญ
นักเรียนแต่ละคนเลือกบทร้อยแก้วทีส่ นใจ คนละ 1 ตอน จากนัน้ ฝึ กอ่านให้เกิดความชํานาญ จนสามารถ
อ่านได้อย่างคล่องแคล่ว แล้วไปทดสอบการอ่านกับครูนอกเวลาเรียน เพือ่ ให้ครูประเมินผล

4
หลักภาษาฯ ม.5

เรือ่ งที่

3

กลวิ ธ ีก ารอ่านบทร้อ ยกรอง

วิ ธ ีส อนโดยการจัด การเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ :

1 ชัวโมง
่
เทคนิ ค คู่คิ ด

ขัน้ นําเข้าสู่บทเรีย น
ครูให้นกั เรียนฟั งเสียงการอ่านทํานองเสนาะ จากซีดที ค่ี รูเปิ ดให้ฟัง แล้วร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับการอ่าน
บทร้อยกรองเป็ นทํานองเสนาะ
ขัน้ สอน
1. ครูให้นกั เรียนจับคูก่ นั ตามความสมัครใจ จากนัน้ ร่วมกันศึกษาความรูเ้ รือ่ ง กลวิธกี ารอ่านบทร้อยกรอง
จากหนังสือเรียน
2. นักเรียนทําใบงานที่ 1.2 เรื่อ ง กลวิ ธ ีการอ่านบทร้อ ยกรอง โดยนักเรียนแต่ละคนคิดหาคําตอบด้วย
ตนเองจนครบทุกข้อ จากนัน้ ผลัดกันอภิปรายคําตอบจนได้ขอ้ สรุป แล้วเขียนคําตอบลงในใบงาน
3. ครูสมุ่ นักเรียน 1-2 คู่ เฉลยคําตอบในใบงานที่ 1.2 ให้เพือ่ นฟั ง ครูตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปกลวิธกี ารอ่านบทร้อยกรอง

5
หลักภาษาฯ ม.5

เรือ่ งที่

4

การอ่านบทร้อ ยกรองประเภทร่า ย

วิ ธ ีส อนโดยการจัด การเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ :

1 ชัวโมง
่
เทคนิ ค คู่คิ ด สี่ส หาย

ขัน้ นําเข้าสู่บทเรีย น
ครูให้นกั เรียนฟั งซีดกี ารอ่านบทร้อยกรองประเภทร่าย แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการอ่าน
ขัน้ สอน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รือ่ ง การอ่านบทร้อยกรองประเภทร่าย จากหนังสือเรียน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทําใบงานที่ 1.3 เรื่อ ง การอ่านบทร้อ ยกรองประเภทร่าย โดยให้สมาชิก
แต่ละคนในกลุ่มหาคําตอบด้วยตนเองจนครบทุกข้อ จากนัน้ จับคูก่ บั เพือ่ นในกลุ่มผลัดกันอธิบายคําตอบ
ให้คขู่ องตนเองฟั ง (สมาชิกกลุ่มอีกคูห่ นึง่ ก็ปฏิบตั กิ จิ กรรมเช่นเดียวกัน)
3. นักเรียนรวมกลุ่ม 4 คน ให้แต่ละคูผ่ ลัดกันอธิบายคําตอบให้เพือ่ นอีกคูห่ นึ่งในกลุ่มฟั ง เพือ่ ช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
4. ครูขออาสาสมัครตัวแทนนักเรียน 1-2 กลุม่ นําเสนอคําตอบในใบงานที่ 1.3 ครูและเพือ่ นนักเรียนกลุ่มอื่น
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
ขัน้ สรุป
นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านร่ายสุภาพและร่ายยาว ตามหลักการอ่านร่าย จากหนังสือเรียน เพือ่ ให้ครูประเมินผล

6
หลักภาษาฯ ม.5

เรือ่ งที่

5

การอ่านบทร้อ ยกรองประเภทโคลง

วิ ธ ีส อนโดยการจัด การเรีย นรู้แ บบร่ว มมือ :

1 ชัวโมง
่
เทคนิ ค คู่ต รวจสอบ

ขัน้ นําเข้าสู่บทเรีย น
1. ครูสนทนากับนักเรียนเรือ่ งบทร้อยกรองประเภทโคลง จากนัน้ ให้นกั เรียนยกตัวอย่างโคลงครูจากเรือ่ ง
ลิลติ พระลอ
2. นักเรียนฟั งการอ่านบทร้อยกรองประเภทโคลง จากซีดที ค่ี รูเปิ ดให้ฟัง
ขัน้ สอน
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รือ่ ง การอ่านบทร้อยกรองประเภทโคลง จากหนังสือเรียน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทําใบงานที่ 1.4 เรื่อ ง การอ่านบทร้อ ยกรองประเภทโคลง โดยให้สมาชิก
ในแต่ละกลุ่มจับคูก่ นั เป็ น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคูป่ ฏิบตั กิ จิ กรรม ดังนี้
- สมาชิกคนที่ 1 อ่านคําถาม และเขียนคําตอบ
- สมาชิกคนที่ 2 เป็ นฝ่ ายสังเกต และตรวจสอบคําตอบ
ให้สมาชิกแต่ละคูเ่ ปลีย่ นบทบาทกันในข้อต่อไปจนครบทัง้ 2 ตอน
3. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (4 คน) ให้แต่ละคูน่ ําคําตอบของคูต่ นเองมานําเสนอให้เพือ่ นอีกคูห่ นึ่งฟั ง เพือ่ ช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเขียนลงในใบงานที่ 1.4
4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอคําตอบในใบงานที่ 1.4 ครูตรวจสอบความถูกต้องและแสดง
ความคิดเห็นเพิม่ เติม
ขัน้ สรุป
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคูเ่ ดิมฝึกอ่านบทร้อยกรองประเภทโคลง จากหนังสือเรียน โดยผลัดเปลีย่ นกันทํา
หน้าทีจ่ ากผูอ้ า่ นมาเป็ นผูส้ งั เกตและตรวจสอบ และจากผูส้ งั เกตและตรวจสอบมาเป็ นผูอ้ า่ น
2. เมือ่ นักเรียนแต่ละคูอ่ า่ นได้แล้วให้มาทดสอบการอ่านกับครูนอกเวลาเรียน เพือ่ ให้ครูประเมินผล

7
หลักภาษาฯ ม.5

เรือ่ งที่

การอ่านบทร้อ ยกรองประเภทฉัน ท์

6

1 ชัวโมง
่

วิ ธ ีส อนโดยเน้ น กระบวนการ :

กระบวนการปฏิบ ตั ิ

ขัน้ ที่ 1 สังเกต รับ รู้
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรูเ้ รือ่ ง การอ่านบทร้อยกรองประเภทฉันท์ จากหนังสือเรียน
2. ครูให้นกั เรียนฟั งการอ่านบทร้อยกรองประเภทฉันท์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ แล้วสังเกตว่าการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยกรองประเภทฉันท์ทถ่ี กู ต้องไพเราะน่าฟั ง มีลลี าตามเนื้อหาอารมณ์นนั ้ ทําอย่างไร
ขัน้ ที่ 2 ทําตามแบบ
นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทฉันท์ตามตัวอย่าง จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ขัน้ ที่ 3 ทํา เองโดยไม่ม ีแ บบ
ครูให้นกั เรียนฝึ กอ่านบทร้อยกรองประเภทฉันท์ จากเอกสารประกอบการเรียน โดยไม่ตอ้ งฟั งตัวอย่าง
เป็ นการฝึกให้อา่ นเองตัง้ แต่ตน้ จนจบ
ขัน้ ที่ 4 ฝึ กทําให้ชาํ นาญ
นักเรียนแต่ละคนเลือกบทร้อยกรองประเภทฉันท์ทส่ี นใจ คนละ 2 ประเภท จากนัน้ ฝึกอ่านให้เกิดความ
ชํานาญ จนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว แล้วไปทดสอบการอ่านกับครูนอกเวลาเรียน เพือ่ ให้ครูประเมินผล
 ครูม อบหมายให้น ัก เรีย นแต่ล ะกลุ่ม ร่ว มกัน จัด ทํา Audio CD บัน ทึก การอ่านออกเสีย งบทร้อ ยแก้ว
และบทร้อ ยกรอง โดยพิ จ ารณาเลือ กบทอ่านให้เหมาะสม โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าํ หนด
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1
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9 สื่อ /แหล่งการเรีย นรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

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

หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.5
บทอ่านร้อยแก้ว
บทร้อยกรองประเภทฉันท์
บทอ่านร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทฉันท์ทน่ี กั เรียนสนใจ
ซีดกี ารอ่านข่าวทางสถานีโทรทัศน์
ซีดกี ารอ่านบทร้อยแก้ว การอ่านทํานองเสนาะ การอ่านบทร้อยกรองประเภทร่าย และการอ่าน
บทร้อยกรองประเภทโคลง
ใบงานที่ 1.1 เรือ่ ง หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ใบงานที่ 1.2 เรือ่ ง กลวิธกี ารอ่านบทร้อยกรอง
ใบงานที่ 1.3 เรือ่ ง การอ่านบทร้อยกรองประเภทร่าย
ใบงานที่ 1.4 เรือ่ ง การอ่านบทร้อยกรองประเภทโคลง

9.2 แหล่งการเรียนรู้


แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
- http://www.sornorpacharapun.wordpress.com/
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การประเมิ น ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมิ น Audio CD บัน ทึก การอ่านออกเสีย งบทร้อ ยแก้ว และบทร้อ ยกรอง
รายการประเมิ น

คํา อธิ บ ายระดับ คุณ ภาพ / ระดับ คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. การอ่า นออกเสีย ง อ่านออกเสียงบท
บทร้อ ยแก้ว
ร้อยแก้วได้ถกู ต้องตาม
หลักการอ่าน การเว้น
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้ กึ

อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วได้ถกู ต้องตาม
หลักการอ่าน การเว้น
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้ กึ เป็ นส่วนใหญ่

อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วได้ถกู ต้องตาม
หลักการอ่าน การเว้น
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้ กึ เป็ นบางส่วน

อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วได้ถกู ต้องตาม
หลักการอ่าน การเว้น
วรรคตอน แต่ไม่
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้ กึ

2. การอ่า นออกเสีย ง อ่านออกเสียงบท
บทร้อ ยกรอง
ร้อยกรองได้ถกู ต้อง
ตามหลักการอ่าน
การเว้นจังหวะ
ท่วงทํานองการอ่าน
และการทอดเสียง

อ่านออกเสียงบท
ร้อยกรองได้ถกู ต้อง
ตามหลักการอ่าน
การเว้นจังหวะ
ท่วงทํานองการอ่าน
และการทอดเสียง
เป็ นส่วนใหญ่

อ่านออกเสียงบท
ร้อยกรองได้ถกู ต้อง
ตามหลักการอ่าน
การเว้นจังหวะ
ท่วงทํานองการอ่าน
และการทอดเสียง
เป็ นบางส่วน

อ่านออกเสียงบท
ร้อยกรองได้ถกู ต้อง
ตามหลักการอ่าน
การเว้นจังหวะ
ท่วงทํานองการอ่าน
แต่ไม่ทอดเสียง

เกณฑ์ก ารตัด สิ น คุณ ภาพ
ช่ว งคะแนน
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6-7

4-5

ตํ่ากว่า 4

ระดับ คุณ ภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง
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ก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คําชี้แ จง

1

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

6. การอ่านโคลงให้ความสําคัญต่อสิง่ ใดมากทีส่ ดุ
1. ข้อใดกล่าวถึงหลักการอ่านบทร้อยแก้วได้ถกู ต้องทีส่ ดุ
ก. การคุมเสียงในการออกเสียงท้ายบาท
ก. อ่านออกเสียงเหมือนเสียงพูด
ข. การออกเสียงให้ถกู ต้องตามอักขรวิธี
ข. อ่านโดยแสดงลีลาท่าทางประกอบ
ค. การออกเสียงคําเอกคําโทตามทีป่ รากฏ
ค. อ่านเน้นเสียงสูงตํ่าแสดงอารมณ์ของผูอ้ ่าน
ง. อ่านเว้นวรรคตอนตามความยาวของประโยค
ง. การเน้นเสียงให้เกิดภาพพจน์และอารมณ์
2. การอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ยดึ หลักการอ่านตามเอกสาร อ่านโคลงต่อไปนี้ แล้วตอบคําถาม ข้อ 7-8
ในข้อใด
คชยานขัตติเยศเบือ้ ง
ออกถวัลย์
โถมปะทะไป่ ทนั
เหยียบยัง้
ก. ตําราหลักภาษาไทย
สารทรงราชรามัญ
ลงล่าง แลนา
ข. หลักการใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
เสยส่ายท้ายทันต์ทงั ้
คูค้ ้าํ คางเขิน
ค. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ลิลติ ตะเลงพ่าย
ง. หลักการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
7. ข้อความนี้จดั เป็ นบทอ่านประเภทใด
3. การอ่านทํานองเสนาะ หมายความว่าอย่างไร
ก. บทสูร้ บ
ข. บทตื่นเต้น
ก. วิธกี ารอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของ
ค. บทโลดโผน
ง. บทหวาดเสียว
บทร้อยกรอง
ข. วิธกี ารอ่านโดยการสอดแทรกอารมณ์ ความรูส้ กึ ลงไป 8. การอ่านข้อความนี้ มีวธิ อี ่านอย่างไร
ก. ปรับเสียงให้เนิบช้ากว่าปกติ
ในบทร้อยกรอง
ข. เน้นคําทีค่ วรเน้นอ่านให้กระชับ
ค. วิธกี ารอ่านทีม่ รี ปู แบบเฉพาะ เน้นความไพเราะ
ค. ใช้น้ําเสียงเร้าใจ ปรับเสียงหนักเบาตามบทอ่าน
และจังหวะในการอ่าน
ง. อ่านให้เสียงดังเต็มเสียง แสดงสีหน้าท่าทางประกอบ
ง. วิธกี ารอ่านทีม่ งุ่ ให้ผฟู้ ั งได้รบั ความบันเทิงจากเนื้อหา
9. การอ่านฉันท์ให้ถกู ต้อง ผูอ้ ่านต้องมีความรูเ้ รือ่ งใดก่อน
ของเรือ่ งและลีลาการอ่าน
ก. ชนิดของฉันท์
ข. คําและพยางค์
4. ผูท้ ม่ี แี ก้วเสียงดี มีลกั ษณะอย่างไร
ค. วรรคตอนของฉันท์
ง. ครุ ลหุ และคณะฉันท์
ก. เสียงไพเราะไม่แหบเครือ
10. ดอกใหญ่และเกสร
สุวคนธะมากมาย
ข. เสียงใสดังกังวานไม่แหบแห้ง
อยูท่ นบ่วางวาย
มธุรสขจรไกล
ค. เสียงนุ่มทุม้ ให้อารมณ์ความรูส้ กึ
อีกทัง้ สะพรังหนาม
่
ดุจะเข็มประดับไว้
ง. เสียงไพเราะเป็ นกังวานเหมือนเสียงลูกแก้วกระทบกัน
ผึง้ เขียวสิบนิ ไขว่
บ่มใิ คร่จะห่างเหิน
5. การอ่านทีแ่ สดงอารมณ์โกรธ ควรอ่านอย่างไร
มัทนะพาธา
ก. นํ้าเสียงสันเครื
่ อ
ข้อความนี้แต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดใด
ข. นํ้าเสียงตํ่าเน้นเสียง
ก. อินทรวิเชียรฉันท์ 11 ข. วสันตดิลกฉันท์ 14
ค. นํ้าเสียงหนักแน่น ไม่หว้ น
ค. อินทรวงศ์ฉนั ท์ 12
ง. วิชชุมมาลาฉันท์ 8
ง. นํ้าเสียงหนักแน่นเน้นเสียงดัง
มฐ . ท 1.1 ม.4-6/1
ได้ค ะแนน คะแนนเต็ม
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เฉลย
1. ก

2. ค

3. ก

4. ข

5. ง

6. ก
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7. ข

8. ค

9. ง

10. ก

หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่

แบบทดสอบ
คําชี้แ จง

1

ให้นกั เรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

6. ผูท้ ม่ี แี ก้วเสียงดี มีลกั ษณะอย่างไร
1. การอ่านทํานองเสนาะ หมายความว่าอย่างไร
ก. เสียงไพเราะเป็ นกังวานเหมือนเสียงลูกแก้วกระทบกัน
ก. วิธกี ารอ่านทีม่ งุ่ ให้ผฟู้ ั งได้รบั ความบันเทิงจากเนื้อหา
ข. เสียงนุ่มทุม้ ให้อารมณ์ความรูส้ กึ
ของเรือ่ งและลีลาการอ่าน
ค. เสียงใสดังกังวานไม่แหบแห้ง
ข. วิธกี ารอ่านทีม่ รี ปู แบบเฉพาะ เน้นความไพเราะ
ง. เสียงไพเราะไม่แหบเครือ
และจังหวะในการอ่าน
ค. วิธกี ารอ่านโดยการสอดแทรกอารมณ์ ความรูส้ กึ ลงไป 7. ดอกใหญ่และเกสร
สุวคนธะมากมาย
ในบทร้อยกรอง
อยูท่ นบ่วางวาย
มธุรสขจรไกล
อีกทัง้ สะพรังหนาม
่
ดุจะเข็มประดับไว้
ง. วิธกี ารอ่านออกเสียงอย่างไพเราะตามลีลาของ
ผึ
ง
้
เขี
ย
วสิ
บ
น
ิ
ไขว่
บ่
มใิ คร่จะห่างเหิน
บทร้อยกรอง
มัทนะพาธา
2. การอ่านโคลงให้ความสําคัญต่อสิง่ ใดมากทีส่ ดุ
ข้อความนี้แต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดใด
ก. การเน้นเสียงให้เกิดภาพพจน์และอารมณ์
ก. วิชชุมมาลาฉันท์ 8
ข. อินทรวงศ์ฉนั ท์ 12
ข. การออกเสียงคําเอกคําโทตามทีป่ รากฏ
ค. วสันตดิลกฉันท์ 14
ง. อินทรวิเชียรฉันท์ 11
ค. การคุมเสียงในการออกเสียงท้ายบาท
อ่านโคลงต่อไปนี้ แล้วตอบคําถาม ข้อ 8-9
ง. การออกเสียงให้ถกู ต้องตามอักขรวิธี
3. การอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ยดึ หลักการอ่านตามเอกสาร
คชยานขัตติเยศเบือ้ ง
ออกถวัลย์
โถมปะทะไป่
ท
น
ั
เหยี
ยบยัง้
ในข้อใด
สารทรงราชรามัญ
ลงล่าง แลนา
ก. หลักการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
เสยส่ายท้ายทันต์ทงั ้
คูค้ ้าํ คางเขิน
ข. พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ลิลติ ตะเลงพ่าย
ค. หลักการใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
8. ข้อความนี้จดั เป็ นบทอ่านประเภทใด
ง. ตําราหลักภาษาไทย
ก. บทหวาดเสียว
ข. บทโลดโผน
4. ข้อใดกล่าวถึงหลักการอ่านบทร้อยแก้วได้ถกู ต้องทีส่ ดุ
ค. บทตื่นเต้น
ง. บทสูร้ บ
ก. อ่านเว้นวรรคตอนตามความยาวของประโยค
9. การอ่านข้อความนี้ มีวธิ อี ่านอย่างไร
ข. อ่านเน้นเสียงสูงตํ่าแสดงอารมณ์ของผูอ้ ่าน
ก. อ่านให้เสียงดังเต็มเสียง แสดงสีหน้าท่าทางประกอบ
ค. อ่านโดยแสดงลีลาท่าทางประกอบ
ข. ใช้น้ําเสียงเร้าใจ ปรับเสียงหนักเบาตามบทอ่าน
ง. อ่านออกเสียงเหมือนเสียงพูด
ค. เน้นคําทีค่ วรเน้นอ่านให้กระชับ
5. การอ่านฉันท์ให้ถกู ต้อง ผูอ้ ่านต้องมีความรูเ้ รือ่ งใดก่อน
ง. ปรับเสียงให้เนิบช้ากว่าปกติ
ก. ครุ ลหุ และคณะฉันท์ ข. วรรคตอนของฉันท์
10. การอ่านทีแ่ สดงอารมณ์โกรธ ควรอ่านอย่างไร
ค. ชนิดของฉันท์
ง. คําและพยางค์
ก. นํ้าเสียงหนักแน่นเน้นเสียงดัง
ข. นํ้าเสียงหนักแน่น ไม่หว้ น
มฐ . ท 1.1 ม.4-6/1
ค. นํ้าเสียงตํ่าเน้นเสียง
ได้ค ะแนน คะแนนเต็ม
ง. นํ้าเสียงสันเครื
่ อ
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เฉลย
1. ง

2. ค

3. ข

4. ง

5. ก

6. ค
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7. ง

8. ค

9. ข

10. ก

