
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 มาตรฐานการเรียนร ู/้ตวัชี้วดั 

  ท 1.1 ม.2/1 อ่านออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรองไดถู้กตอ้ง 
   ม.2/8 มมีารยาทในการอ่าน 

2 สาระสาํคญั/ความคิดรวบยอด 

 การอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรอง มหีลกัในการอ่านทีต่อ้งนําไปฝึกปฏบิตั ิและตอ้งมมีารยาท
ในการอ่าน 

3 สาระการเรียนร ู ้

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) การอา่นออกเสยีง ประกอบดว้ย 
   - บทรอ้ยแกว้ทีเ่ป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 
   - บทรอ้ยกรอง เชน่ กลอนบทละคร กลอนนิทาน กลอนเพลงยาว และกาพยห์อ่โคลง 
  2) มารยาทในการอา่น 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 

4 สมรรถนะสาํคญัของผ ูเ้ร ียน 
 4.1 ความสามารถในการสือ่สาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการเปรยีบเทยีบ 4) ทกัษะการตัง้เกณฑ ์
  2) ทกัษะการวเิคราะห ์ 5) ทกัษะการประเมนิ 
  3) ทกัษะการจาํแนกประเภท 6) ทกัษะการนําความรูไ้ปใช ้
 4.3 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

5 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค  ์

 1. มวีนิยั 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน  
 2. ใฝ่เรยีนรู ้ 4. รกัความเป็นไทย 

 หน่วยการเรียนรู้ท ี ่ 1 

เวลา  7  ชัว่โมง 

 การอ่านออกเสียง 
  
 



 
 

 

6 ช้ินงาน /ภาระงาน (รวบยอด) 

 Audio CD บนัทกึการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรอง 

7 การวดัและการประเมินผล 

 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การอา่นออกเสยีง 
 7.2 การประเมินระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที ่1.1 เรือ่ง ความรูพ้ืน้ฐานในการอา่น 
  2) ตรวจใบงานที ่1.2 เรือ่ง หลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ 
  3) ตรวจใบงานที ่1.3 เรือ่ง หลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรอง 
  4) ประเมนิการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ 
  5) ประเมนิการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรอง 
  6) ประเมนิการนําเสนอผลงาน 
  7) สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานรายบุคคล 
  8) สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 
  9) สงัเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การอา่นออกเสยีง 
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจ Audio CD บนัทกึการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรอง 

8 กิจกรรมการเรียนร ู ้

 นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 

 
  



 
 

 

 
 

วิธ ีสอนโดยการจดัการเรียนร ู้แบบรว่มมือ :  เทคนิคค ู่คิดสี่สหาย 

ข ัน้ นําเข้าส ู่บทเรียน 

  ครสูนทนากบันกัเรยีนเรือ่งความสาํคญัของการอา่น จากนัน้ใหน้กัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
การอา่นของคนในสมยัปัจจุบนัวา่ คนไทยเป็นนกัอา่นหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

ข ัน้ สอน  

 1. ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ แลว้ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษา
ความรูเ้รือ่ง ความรูพ้ืน้ฐานในการอา่น จากหนงัสอืเรยีน 

 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัทาํใบงานที่ 1.1 เร ื่อง ความร ู้พืน้ฐานในการอ่าน โดยใหส้มาชกิแต่ละคนใน
กลุ่มหาคาํตอบดว้ยตนเองจนครบทุกขอ้ จากนัน้จบัคูก่บัเพือ่นในกลุม่ผลดักนัอธบิายคาํตอบใหคู้ข่องตนเอง
ฟัง (สมาชกิกลุ่มอีกคู่หน่ึงก็ปฏบิติักิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

 3. นกัเรยีนรวมกลุ่ม 4 คน ใหแ้ต่ละคูผ่ลดักนัอธบิายคาํตอบใหเ้พือ่นอกีคูห่น่ึงในกลุ่มฟัง เพือ่ชว่ยกนัตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

 4. ครสูุม่ตวัแทนนกัเรยีน 1-2 กลุ่ม ออกมานําเสนอคาํตอบในใบงานที ่1.1 หน้าชัน้เรยีน ครแูละเพือ่นนกัเรยีน               
กลุ่มอื่นรว่มกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ข ัน้ สรปุ 

  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัสรปุองคค์วามรูพ้ืน้ฐานในการอา่น 
  

เร ือ่งที่  1 

1 ชัว่โมง 
ความร ูพ้ืน้ฐานในการอ่าน 
 



 
 

 

 
 

วิธ ีสอนโดยการจดัการเรียนร ู้แบบรว่มมือ :  เทคนิคค ู่ตรวจสอบ 

ข ัน้ นําเข้าส ู่บทเรียน 

 1. ครใูหน้กัเรยีนฟังซดีกีารอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ทีอ่า่นไดไ้พเราะถูกตอ้งตามหลกัการอา่น หรอืครอูา่นให้
นกัเรยีนฟัง 

 2. นกัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้จากสือ่ทีฟั่ง 

ข ัน้ สอน  

 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง หลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ จากหนงัสอืเรยีน 
 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัทาํใบงานที่ 1.2 เร ื่อง หลกัการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว โดยใหส้มาชกิจบัคู่

กบัเพือ่นในกลุ่ม แลว้ใหน้กัเรยีนคนหน่ึงยกตวัอยา่งวธิอีา่นที ่1 ในขอ้ที ่1 และนกัเรยีนอกีคนหน่ึงเป็นฝ่าย
สงัเกต (สมาชกิอีกคู่หน่ึงทีอ่ยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ปฏบิติักิจกรรมในทํานองเดียวกัน) 

 3. นกัเรยีนแต่ละคูเ่ปลีย่นบทบาทกนัในวธิอีา่นเดยีวกนัในขอ้ 2 และวธิอีา่นต่อไปจนครบทุกวธิ ีโดยสลบัหน้าที่
จากผูท้ีย่กตวัอยา่งวธิอีา่นเป็นผูส้งัเกต และจากผูส้งัเกตเป็นผูย้กตวัอยา่งวธิอีา่น 

 4. เมือ่จบการยกตวัอยา่งวธิอีา่นทุกวธิแีลว้ใหน้กัเรยีนแต่ละคูร่วมกลุ่มกนัตามเดมิ แลว้นําตวัอยา่งวธิอีา่นมา
เปรยีบเทยีบกนั และชว่ยกนัอธบิายแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิเพือ่ความกระจา่งชดัเจนสรปุเป็นตวัอยา่ง
ของกลุ่ม 

 5. ตวัแทนนกัเรยีนแต่ละกลุ่มนําเสนอตวัอยา่งวธิอีา่นในใบงานที ่1.2 หน้าชัน้เรยีน ครตูรวจสอบความถูกตอ้ง 

ข ัน้ สรปุ 

  นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรปุหลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ 
 
  

เร ือ่งที่  2 
1 ชัว่โมง 

หลกัการอ่านออกเสียงบทรอ้ยแก้ว 
 



 
 

 

เร ือ่งที่  3  การอ่านบทบรรยายและบทพรรณนา 
 2 ชัว่โมง 

 
 

วิธ ีสอนแบบ  ทกัษะปฏิบตัิของแฮรโ์รว  ์(Harrow) 

ข ัน้ที่ 1 เล ียนแบบ 

 1. นกัเรยีนฟังตวัอยา่งการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้จากซดี ีหรอืจากทีค่รอูา่นใหฟั้งเป็นตวัอยา่ง 
 2. นกัเรยีนเปรยีบเทยีบตวัอยา่งการอา่นกบัหลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ตามทีไ่ดศ้กึษามา 

ข ัน้ที่ 2 ลงมือกระทาํตามคาํส ัง่ 

 1. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัคน้ควา้บทบรรยายและบทพรรณนาจากหอ้งสมุด โดยเลอืกมากลุ่มละ 1 ตอน
มาเป็นบทอา่นของกลุ่ม 

 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มสงัเกตการใชถ้อ้ยคาํ สาํนวน จากนัน้ฝึกอา่นออกเสยีง การเวน้วรรค จงัหวะการหายใจ 
จบัใจความสาํคญัของเรือ่ง ฝึกใสล่ลีาอารมณ์ใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัเน้ือเรือ่ง 

ข ัน้ที่ 3 กระทาํอย่างถกูต้องสมบรูณ์ 

  ครแูจกบทอา่นรอ้ยแกว้ที ่1 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มอา่นใหถู้กตอ้งตามหลกัการอา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์ 

ข ัน้ที่ 4 แสดงออก 

  นกัเรยีนอา่นบทอา่นรอ้ยแกว้ที ่2 ใหถู้กตอ้งสมบรูณ์แบบอยา่งคล่องแคล่ว รวดเรว็ ราบรืน่ และดว้ยความ
มัน่ใจ 

ข ัน้ที่ 5 กระทาํอย่างเป็นธรรมชาติ 

  นกัเรยีนเลอืกอา่นบทอา่นรอ้ยแกว้ที ่1 หรอืที ่2 ตามความสนใจกบัครเูป็นรายกลุม่ เพือ่ใหค้รปูระเมนิผล 
  



 
 

 

 
 

วิธ ีสอนโดยการจดัการเรียนร ู้แบบรว่มมือ :  เทคนิคโตะ๊กลม 

ข ัน้ นําเข้าส ู่บทเรียน 

 1. ครใูหน้กัเรยีนสบืคน้ขอ้มลูตวัอยา่งการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรอง จากแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
 2. ครสูุม่เลขทีน่กัเรยีน 1-2 คน นําเสนอตวัอยา่งการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรอง จากนัน้ใหน้กัเรยีนรว่มกนั

แสดงความคดิเหน็ 

ข ัน้ สอน  

 1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง หลกัการฝึกอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรอง จากหนงัสอืเรยีน 
 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัทาํใบงานที่ 1.3 เร ื่อง หลกัการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง โดยใหส้มาชกิ   

แต่ละคนปฏบิตักิจิกรรม ดงัน้ี 
  1) สมาชกิคนที ่1 เขยีนคาํตอบในขอ้ 1 แลว้สง่ใหส้มาชกิคนที ่2 
  2) สมาชกิคนที ่2 ตรวจสอบคาํตอบในขอ้ 1 แลว้เขยีนคาํตอบในขอ้ 2 จากนัน้สง่ใหส้มาชกิคนที ่3 
  3) สมาชกิคนที ่3 ตรวจสอบคาํตอบในขอ้ 2 แลว้เขยีนคาํตอบในขอ้ 3 จากนัน้สง่ใหส้มาชกิคนที ่4 
  4) สมาชกิคนที ่4 ตรวจสอบคาํตอบในขอ้ 3 แลว้เขยีนคาํตอบในขอ้ 4  
  สมาชกิแต่ละคนทีต่รวจสอบคาํตอบ ถา้เหน็วา่คาํตอบยงัไมถู่กตอ้งสมบรูณ์กใ็หเ้ขยีนคาํตอบเพิม่เตมิ 
 3. สมาชกิในแต่ละกลุ่มจะไดม้โีอกาสอา่นและเขยีนคาํตอบหมนุเวยีนกนัไปเรือ่ยๆ จนเสรจ็ กล่าวคอื สามารถ

ตอบคาํถามไดช้ดัเจนครบถว้นทุกคาํถาม 
 4. ตวัแทนนกัเรยีนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอคาํตอบในใบงานที ่1.3 หน้าชัน้เรยีน ครตูรวจสอบความถูกตอ้ง 

จากนัน้กล่าวชมเชยตวัแทนกลุ่มทีนํ่าเสนอคาํตอบไดถู้กตอ้งทุกขอ้ เพือ่เสรมิสรา้งกาํลงัใจ 

ข ัน้ สรปุ 

  นกัเรยีนรว่มกนัอภปิรายสรปุองคค์วามรูเ้รือ่ง หลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรอง และแนวทางในการนํา
ความรูไ้ปใช ้
  

เร ือ่งที่  4 

1 ชัว่โมง 
หลกัการอ่านออกเสียงบทรอ้ยกรอง 
 



 
 

 

เร ือ่งที่  5  การอ่านออกเสียงบทรอ้ยกรอง 
ประเภทกลอน 
 

1 ชัว่โมง 
 
 

วิธ ีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบตัิ 

ข ัน้ที่ 1 สงัเกต รบัร ู ้

  ครใูหน้กัเรยีนฟังตวัอยา่งการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรองประเภทกลอนจากซดี ีหรอืครอูา่นใหฟั้ง แลว้ให้
นกัเรยีนสงัเกตวา่ การอา่นทีถู่กตอ้งไพเราะน่าฟัง มลีลีาตามเน้ือหาอารมณ์นัน้ทาํอยา่งไร 

ข ัน้ที่ 2 ทาํตามแบบ 

  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัฝึกอา่นบทรอ้ยกรองประเภทกลอน ชุดที ่1 ตามตวัอยา่งจากซดี ีหรอืจากทีค่รู
อา่นใหฟั้งทลีะวรรค จนสามารถอา่นไดถู้กตอ้งคล่องแคล่ว และชดัเจน 

ข ัน้ที่ 3 ทาํเองโดยไม่ม ีแบบ 

  สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มฝึกอา่นบทรอ้ยกรองประเภทกลอน ชุดที ่2 โดยไมม่แีบบ เป็นการฝึกใหท้าํเองตัง้แต่
ตน้จนจบ 

 ข ัน้ที่ 4 ฝึกทาํให้ชาํนาญ 

 1. สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มฝึกอา่นบทรอ้ยกรองประเภทกลอน ชุดที ่3 ใหเ้กดิความชาํนาญ 
 2. นกัเรยีนทดสอบการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรองประเภทกลอน นอกเวลาเรยีนกบัครเูป็นรายบุคคล เพือ่ให้

ครปูระเมนิผล 
 
  



 
 

 

เร ือ่งที่  6  การอ่านออกเสียงบทรอ้ยกรอง 
ประเภทกาพยห์่อโคลง 
 

1 ชัว่โมง 
 
 

วิธ ีสอนแบบ  สืบเสาะหาความร ู้ (Inquiry Method : 5E) 

ข ัน้ที่ 1 กระต ุ้นความสนใจ (Engage) 

 1. ครใูหน้กัเรยีนดขูบวนเสดจ็ทางชลมารคและฟังการเหเ่รอื จากแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
 2. นกัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เรือ่ง การเหเ่รอื 

ข ัน้ที่ 2 สาํรวจค้นหา (Explore)  

 1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง หลกัการอ่านกาพยห์อ่โคลง จากหนงัสอืเรยีน 
 2. ครใูหน้กัเรยีนฟังซดีกีารอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรองประเภทกาพยห์อ่โคลง 

ข ัน้ที่ 3 อธิบายความร ู้ (Explain) 

  สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิรายหลกัการอา่นกาพยห์อ่โคลง แลว้เปรยีบเทยีบกบัการอา่นตามซดีทีีฟั่ง 
จากนัน้รว่มกนัสรปุวธิกีารอา่นวา่ การอา่นทีถู่กตอ้งไพเราะน่าฟัง มลีลีาตามเน้ือหาอารมณ์นัน้ทาํอยา่งไร 

ข ัน้ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 

  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มฝึกอา่นกาพยห์อ่โคลงจากเรือ่ง กาพยห์อ่โคลงประพาสธารทองแดง จากหนงัสอืเรยีน  
จนสามารถอา่นไดถู้กตอ้งและคล่องแคล่ว 

ข ัน้ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

  นกัเรยีนทดสอบการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรองประเภทกาพยห์อ่โคลง นอกเวลาเรยีนกบัครเูป็นรายบุคคล 
เพือ่ใหค้รปูระเมนิผล 
 

   ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกล ุ่มรว่มกนัจดัทาํ Audio CD บนัทึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรอง  โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีกํ่าหนด 

 

 นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1  



 
 

 

9 สื่อ /แหล่งการเรียนร ู ้

 9.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน ภาษาไทย : หลกัภาษาและการใชภ้าษา ม.2 
  2) หนงัสอืเรยีน ภาษาไทย : วรรณคดแีละวรรณกรรม ม.2 
  3) แบบวดัและบนัทกึผลการเรยีนรู ้ภาษาไทย ม.2 
  4) บทอา่นรอ้ยแกว้ที ่1 และ 2 และบทอา่นรอ้ยกรองประเภทกลอน ชุดที ่1-3 
  5) ซดีกีารอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ การอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรองประเภทกลอน และการอา่น 
   ออกเสยีงบทรอ้ยกรองประเภทกาพยห์อ่โคลง 
  6) ใบงานที ่1.1 เรือ่ง ความรูพ้ืน้ฐานในการอา่น 
  7) ใบงานที ่1.2 เรือ่ง หลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ 
  8) ใบงานที ่1.3 เรือ่ง หลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรอง 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) หอ้งสมดุ 
  2) แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
   - http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=65265   
      -  http://news.bugaboo.tv/watch/36128/ประวตัขิบวนเรอืพยหุยาตราทางชลมารค.html 
 
    



 
 

 

การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  

แบบประเมิน Audio CD บนัทึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้ว
ประเภท              
บทบรรยาย 

 

อ่านออกเสยีงบท     
รอ้ยแกว้ประเภทบท
บรรยายไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้      
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์ 
ความรูส้กึ 

อ่านออกเสยีงบท      
รอ้ยแกว้ประเภทบท
บรรยายไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้      
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้กึเป็นสว่นใหญ่ 

อ่านออกเสยีงบท       
รอ้ยแกว้ประเภทบท
บรรยายไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้     
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้กึเป็นบางสว่น 

อ่านออกเสยีงบท         
รอ้ยแกว้ประเภทบท
บรรยายไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้      
วรรคตอน แต่ไม่
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้กึ 

2. การอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้ว
ประเภท               
บทพรรณนา 

 

อ่านออกเสยีงบท      
รอ้ยแกว้ประเภทบท
พรรณนาไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้     
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้กึ 

อ่านออกเสยีงบท     
รอ้ยแกว้ประเภทบท
พรรณนาไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้    
วรรคตอน  การ
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้กึเป็นสว่นใหญ่ 

อ่านออกเสยีงบท      
รอ้ยแกว้ประเภทบท
พรรณนาไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้    
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้กึเป็นบางสว่น 

อ่านออกเสยีงบท      
รอ้ยแกว้ประเภทบท
พรรณนาไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้     
วรรคตอน แต่ไม่
สอดแทรกอารมณ์
ความรูส้กึ 

3. การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง
ประเภทกลอน 

 

อ่านออกเสยีงบท      
รอ้ยกรองประเภทกลอน
ไดถ้กูตอ้งตามอกัขรวธิ ี 
การเวน้จงัหวะ 
ทว่งทาํนองการอ่าน  
และการทอดเสยีง 

อ่านออกเสยีงบท       
รอ้ยกรองประเภทกลอน
ไดถ้กูตอ้งตามอกัขรวธิ ี 
การเวน้จงัหวะ 
ทว่งทาํนองการอ่าน  
และการทอดเสยีง     
เป็นสว่นใหญ่ 

อ่านออกเสยีงบท       
รอ้ยกรองประเภทกลอน
ไดถ้กูตอ้งตามอกัขรวธิ ี
การเวน้จงัหวะ 
ทว่งทาํนองการอ่าน  
และการทอดเสยีง         
เป็นบางสว่น 

อ่านออกเสยีงบท         
รอ้ยกรองประเภทกลอน
ไดถ้กูตอ้งตามอกัขรวธิ ี 
การเวน้จงัหวะ 
ทว่งทาํนองการอ่าน      
แต่ไมท่อดเสยีง 

4. การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง
ประเภทกาพย  ์       
ห่อโคลง 

 

อ่านออกเสยีงบท       
รอ้ยกรองประเภทกาพย์
หอ่โคลงไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้จงัหวะ
ทว่งทาํนองการอ่าน  
และการทอดเสยีง 

อ่านออกเสยีงบท       
รอ้ยกรองประเภทกาพย์
หอ่โคลงไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้จงัหวะ
ทว่งทาํนองการอ่าน  
และการทอดเสยีง        
เป็นสว่นใหญ่ 

อ่านออกเสยีงบท     
รอ้ยกรองประเภทกาพย์
หอ่โคลงไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้จงัหวะ
ทว่งทาํนองการอ่าน     
และการทอดเสยีง       
เป็นบางสว่น 

อ่านออกเสยีงบท         
รอ้ยกรองประเภทกาพย์
หอ่โคลงไดถ้กูตอ้งตาม
อกัขรวธิ ีการเวน้จงัหวะ 
ทว่งทาํนองการอ่าน      
แต่ไมท่อดเสยีง 

     เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
 

ช่วงคะแนน 14 - 16 11 - 13 8 - 10 ตํ่ากวา่ 8 

ระดบัคณุภาพ ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 



 
 

 

เฉลย                   

 1. ง  2. ข  3. ก    4. ค  5. ข   6. ค  7. ก    8. ง  9. ค    10. ง 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    
คาํชี้แจง ใหน้กัเรยีนเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

 1. การอ่านออกเสยีงใหไ้พเราะ มกีลวธิอียา่งไร 
  ก. อ่านออกเสยีงใหถ้กูตอ้งตามอกัขรวธิ ี
  ข. อ่านออกเสยีงใหถ้กูตอ้งตามลกัษณะของงานเขยีน 
  ค. อ่านออกเสยีงโดยเน้นอารมณ์ความรูส้กึเพือ่สือ่ 
   ไปยงัผูฟั้ง 
  ง. อ่านออกเสยีงถกูตอ้งชดัเจน สอดแทรกอารมณ์ 
   ตามลกัษณะของเรือ่งทีอ่่าน 
 2. การกวาดสายตาในขณะทีอ่่านเป็นผลดอียา่งไร 
  ก. เขา้ใจเรือ่งทีอ่่าน 
  ข. อ่านหนงัสอืไดร้วดเรว็ 
  ค. จบัใจความสาํคญัไดถ้กูตอ้ง 
  ง. คาดเดาเหตุการณ์ในเรือ่งทีอ่่านลว่งหน้าได ้
 3. ถา้นกัเรยีนตอ้งการฝึกใชเ้สยีงในการอ่านออกเสยีง 

จะตอ้งฝึกอยา่งไร 
  ก. ฝึกใชเ้สยีงใหม้พีลงั มน้ํีาหนกั 
  ข. ฝึกใชเ้สยีงแบบต่างๆ ใหน่้าสนใจ  
  ค. ฝึกใชเ้สยีงใหม้คีวามนุ่มนวล ไพเราะ 
  ง. ฝึกใชเ้สยีงใหส้ามารถกระตุน้อารมณ์ความรูส้กึผูฟั้ง 
 4. การกระทาํใดเป็นการละเมดิสทิธสิว่นบุคคลในการอ่าน 
  ก. การสง่เสยีงดงัในหอ้งสมดุ 
  ข. การไมเ่กบ็หนงัสอืทีอ่่านแลว้ในจุดทีก่าํหนด 
  ค. การอ่านหนงัสอืของผูอ้ื่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
  ง. การคดัลอกขอ้ความจากหนงัสอืในรา้นขายหนงัสอื 
 5. การอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ตอ้งใชน้ํ้าเสยีงและจงัหวะ 
  ในการอ่านอยา่งไร 
  ก. เน้นเสยีงสงูตํ่าใหน่้าสนใจ 
  ข. ใหเ้ป็นไปเหมอืนกบัการพดูตามปกต ิ
  ค. ใหม้คีวามถกูตอ้งตามแบบแผนไวยากรณ์ 
  ง. ใหม้คีวามแตกต่างไปตามอารมณ์ของผูอ่้าน 

 6. “อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเขยีนภาพระบายส ีประกอบดว้ย 
กระดาษ 100 ปอนด ์สไีม ้ดนิสอ ยางลบ ฯลฯ” 
เครือ่งหมาย ฯลฯ ใหอ่้านออกเสยีงวา่อยา่งไร 

  ก. ละ  
  ข. ละ-ถงึ 
  ค. และ-อื่น-อื่น  
  ง. ไป-ยาน-น้อย 
 7. คาํใดอ่านแบบเรยีงพยางค ์
  ก. สมาคม อ่านวา่ สะ-มา-คม 
  ข. โจรสลดั อ่านวา่ โจน-สะ-หลดั 
  ค. โบราณคด ีอ่านวา่ โบ-ราน-นะ-คะ-ด ี
  ง. พทุธศาสนา อ่านวา่ พดุ-ทะ-สาด-สะ-หนา 
 8. การฝึกอ่านบทรอ้ยกรองเรือ่งใดมคีวามสาํคญัมากทีส่ดุ 
  ก. อกัขรวธิ ี
  ข. วรรคตอน 
  ค. การเอือ้นเสยีง 
  ง. ทาํนองลลีา ลกัษณะคาํประพนัธ ์
 9. การปรบัระดบัเสยีงทีส่งูหรอืตํ่าเกนิไปใหพ้อดกีบัระดบั

เสยีงของตน เรยีกวา่อยา่งไร 
  ก. การรวบคาํ 
  ข. การครัน่เสยีง 
  ค. การหลบเสยีง 
  ง. การทอดเสยีง 
 10. การอ่านทา้ยบทโคลงสีส่ภุาพใหท้าํอยา่งไร 
  ก. ใหร้วบคาํ 
  ข. ใหค้รัน่เสยีง 
  ค. ใหห้ลบเสยีง 
  ง. ใหท้อดเสยีง 

10 
  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 

มฐ . ท 1.1 ม.2/1,8 



 
 

 

เฉลย                   

 1. ค  2. ง  3. ก    4. ก  5. ค   6. ค  7. ข    8. ง  9. ข    10. ก 

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    
คาํชี้แจง ใหน้กัเรยีนเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

 1. การอ่านออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ตอ้งใชน้ํ้าเสยีงและจงัหวะ 
  ในการอ่านอยา่งไร 
  ก. ใหม้คีวามแตกต่างไปตามอารมณ์ของผูอ่้าน 
  ข. ใหม้คีวามถกูตอ้งตามแบบแผนไวยากรณ์ 
  ค. ใหเ้ป็นไปเหมอืนกบัการพดูตามปกต ิ
  ง. เน้นเสยีงสงูตํ่าใหน่้าสนใจ 
 2. ถา้นกัเรยีนตอ้งการฝึกใชเ้สยีงในการอ่านออกเสยีง 

จะตอ้งฝึกอยา่งไร 
  ก. ฝึกใชเ้สยีงใหส้ามารถกระตุน้อารมณ์ความรูส้กึผูฟั้ง 
  ข. ฝึกใชเ้สยีงใหม้คีวามนุ่มนวล ไพเราะ 
  ค. ฝึกใชเ้สยีงแบบต่างๆ ใหน่้าสนใจ  
  ง. ฝึกใชเ้สยีงใหม้พีลงั มน้ํีาหนกั 
 3. การอ่านออกเสยีงใหไ้พเราะ มกีลวธิอียา่งไร 
  ก. อ่านออกเสยีงถกูตอ้งชดัเจน สอดแทรกอารมณ์ 
   ตามลกัษณะของเรือ่งทีอ่่าน 
  ข. อ่านออกเสยีงโดยเน้นอารมณ์ความรูส้กึเพือ่สือ่ 
   ไปยงัผูฟั้ง 
  ค. อ่านออกเสยีงใหถ้กูตอ้งตามลกัษณะของงานเขยีน 
  ง. อ่านออกเสยีงใหถ้กูตอ้งตามอกัขรวธิ ี
 4. การฝึกอ่านบทรอ้ยกรองเรือ่งใดมคีวามสาํคญัมากทีส่ดุ 
  ก. ทาํนองลลีา ลกัษณะคาํประพนัธ ์
  ข. การเอือ้นเสยีง 
  ค. วรรคตอน 
  ง. อกัขรวธิ ี
 5. การกวาดสายตาในขณะทีอ่่านเป็นผลดอียา่งไร 
  ก. คาดเดาเหตุการณ์ในเรือ่งทีอ่่านลว่งหน้าได ้
  ข. จบัใจความสาํคญัไดถ้กูตอ้ง 
  ค. อ่านหนงัสอืไดร้วดเรว็ 
  ง. เขา้ใจเรือ่งทีอ่่าน 

 6. การอ่านทา้ยบทโคลงสีส่ภุาพใหท้าํอยา่งไร 
  ก. ใหห้ลบเสยีง 
  ข. ใหค้รัน่เสยีง 
  ค. ใหท้อดเสยีง 
  ง. ใหร้วบคาํ 
 7. การกระทาํใดเป็นการละเมดิสทิธสิว่นบุคคลในการอ่าน 
  ก. การคดัลอกขอ้ความจากหนงัสอืในรา้นขายหนงัสอื 
  ข. การอ่านหนงัสอืของผูอ้ื่นโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 
  ค. การไมเ่กบ็หนงัสอืทีอ่่านแลว้ในจุดทีก่าํหนด 
  ง. การสง่เสยีงดงัในหอ้งสมดุ 
 8. คาํใดอ่านแบบเรยีงพยางค ์
  ก. พทุธศาสนา อ่านวา่ พดุ-ทะ-สาด-สะ-หนา 
  ข. โบราณคด ีอ่านวา่ โบ-ราน-นะ-คะ-ด ี
  ค. โจรสลดั อ่านวา่ โจน-สะ-หลดั 
  ง. สมาคม อ่านวา่ สะ-มา-คม 
 9. “อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเขยีนภาพระบายส ีประกอบดว้ย 

กระดาษ 100 ปอนด ์สไีม ้ดนิสอ ยางลบ ฯลฯ” 
เครือ่งหมาย ฯลฯ ใหอ่้านออกเสยีงวา่อยา่งไร 

  ก. ไป-ยาน-น้อย  
  ข. และ-อื่น-อื่น 
  ค. ละ-ถงึ  
  ง. ละ 
 10. การปรบัระดบัเสยีงทีส่งูหรอืตํ่าเกนิไปใหพ้อดกีบัระดบั

เสยีงของตน เรยีกวา่อยา่งไร 
  ก. การหลบเสยีง 
  ข. การครัน่เสยีง 
  ค. การทอดเสยีง 
  ง. การรวบคาํ 
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  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 

มฐ . ท 1.1 ม.2/1,8 


