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การรายงานการพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในครั้งนี้มีวัต ถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่ อง การทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรีย น รายวิชา
ภาษาไทย กลุมสาระการเรีย นรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรีย นรู
เรื่อง การทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนดวยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เรื่องการทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี กลุมสาระการเรีย นรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
และเพื่ อศึกษาความพึงพอใจของนั กเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง
การทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลบูรพา
อุบล สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 34 คน
ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง การทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดแบง
เนื้อหาออกเปนชุดกิจกรรมจํานวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการอานใน
ชีวิตประจําวัน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง
.42 -.79 และคาความยาก (p) อยูระหวาง .22 -.78 คาความเชื่อมั่นเทากับ .94 และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ 12 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .72 -.93 และคาความเชื่อมั่น
เทากับ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคา t (t-test Dependent) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการศึกษาพบวา
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูรายงานสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 78.09/80.07 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต ั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรู
เรื่อง การทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรีย นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวา กอนเรีย น
3. คาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเทากับ .5961 หมายถึง นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้ น
รอยละ 59.61
4.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรีย นรู เรื่อง การทองเที่ยวเมือง
อุบลราชธานี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรีย นรู เรื่อง การทองเที่ยวเมืองอุบลราชธานี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.81, S.D. = .42)

สวนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง เลาเรื่องเมืองอุบลฯ (การอานจับใจความสํา คัญรอยแกว และรอยกรอง)

ประกอบดวย
1. คําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
2. แผนการจัดการเรียนรู
3. แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน
4. กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
5. กิจกรรมในแตละศูน ยซงึ่ มีทงั้ หมด 4 ศูน ย คือ
- ศูนยที่ 1 ความหมายของใจความสําคัญ
- ศูนยที่ 2 หลักการอานจับใจความสําคัญ
- ศูนยที่ 3 ความหมายโดยตรง
- ศูนยที่ 4 ความหมายโดยนัย
แตละศูนยประกอบดวย คําสั่ง เนื้อ หากิจ กรรม สื่อการสอน การประเมินผลระหวางเรียน
โดยใชเวลาศูนยละ 20 นาที
6. กิจกรรมของศูนยสํารอง
7. กิจกรรมของการสรุปบทเรีย น
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คําชีแ้ จงในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

1. ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ ซึ่ง มิไดจ ัดไวในชุดกิจกรรมการเรียนรูลวงหนา (ดูสิ่งที่ครูตองเตรียม)
2. ครูจ ัดชัน้ เรียนตามขอเสนอแนะ
3. ครูศกึ ษาเนื้อหาที่ตอ งสอนโดยละเอียด และศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูโดยรอบคอบ
4. กอนสอนครูตอ งเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรูไวบนโตะประจํากลุมใหเรียบรอย โดยใหนักเรียนแตละ
กลุม ไดร ับกลุม ละ 1 ชุด เวนแตสื่อการสอนทีต่ องใชร วมกัน ในกลุม
5. กอนสอนครูจะตองใหนกั เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) เสียกอน
6. ดูเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
7. กอนสอนถาเปนครั้ง แรกใหครูชี้แจงนักเรียนใหร ูเกี่ยวกับบทบาทของนัก เรียนในการใชชุดกิจกรรม
การเรียนรู
8. การสอนใหแบงออกเปน 5 ขั้น คือ
- ขั้น ทดสอบกอนเรียน
- ขั้น นําเขาสูบทเรียน
- ขั้น ประกอบกิจกรรมการเรียน
- ขั้น สรุปบทเรียน
- ขั้น ประเมินผลหลัง เรีย น
9. ขณะประกอบกิจกรรมการเรียน ครูพรอมที่จะใหความชวยเหลือนักเรียนไดทนั ทีเมื่อกลุมมีปญ หา
เกิดขึ้น
10. ขณะที่นกั เรียนประกอบกิจกรรม ครูไมควรพูดเสียงดังจนเกินไป
11. การเปลี่ยนกิจกรรมกลุมจัดทําไดเมื่อ นักเรียนทุกกลุมประกอบกิจกรรมเสร็จ เรียบรอ ยแลวและให
หมุนเวียนตามผังที่ก ําหนด
12. ครูค วรย้ําใหนักเรียนเก็บชุดการเรียนรูใหเรียบรอยอยางมีระเบียบกอนที่จะเปลี่ยนกลุม
13. การสรุป บทเรียน ควรเปนกิจกรรมระหวางครูและนักเรียน
14. เมื่อสรุปบทเรียนแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post- test) โดยใชแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน
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สิ่งที่ครูและนักเรียนตองเตรียม

สิ่งที่ครูตองเตรียม
ครูจะตองตรวจดูชุดกิจกรรมการเรียนรูวามีครบถวน
1. บัตรคําสัง่
2. บัตรภาพ
3. บัตรเนือ้ หา
4. บัตรกิจกรรม
5. บัตรเฉลย
6. อุปกรณที่จะนํามาเลนเกมและกิจกรรมตางๆ
7. กิจกรรมการอา นสรางอนาคต
8. ดินสอสี
9. คลิปดํา และแผนใสแบบแข็ง (สําหรับเกมสจิ๊กซอร)
10. แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน
11. เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน/หลัง เรียน

สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม
1. ดินสอ ปากกา ยางลบ
2. สมุดจดบันทึก
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บทบาทครูและนักเรียน

บทบาทครู
1. แจกแบบทดสอบกอนเรียนใหนกั เรียนทําในกระดาษคําตอบที่ครูแจกให
2. ทํากิจกรรมนําเขาสูบทเรียน โดยครูใหอ าสาสมัครนักเรียน 2-3 คนเลาเรื่องจากหนังสือ ที่ชอบ
อา นใหเพื่อนฟง ครูถามนักเรียนวาชอบหรือสนใจหนังสือ เลมใด เพราะเหตุใด และครูอ ธิบายให
นักเรียนเขาใจวา การอานแลวสามารถจับใจความสําคัญไดจะชวยใหผูอานเลาเรื่องไดนาสนใจ
และครูนํา งานเขียนทัง้ รอยแกวและรอ ยกรองมาใหนกั เรียนศึกษาเปนตัวอยาง
3. แบงนัก เรีย นออกเปน 4 กลุม แลว แยกใหแตละกลุมประจําศูนยการเรียน
4. อธิบายใหนัก เรียนทํากิจกรรมกลุมตามทีก่ ําหนดไว
5. เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมกลุมเรียบรอยแลวใหนักเรียนรวมทํากิจกรรมสรุปบทเรียน
6. แจกแบบทดสอบหลังเรียนใหนกั เรียนทํา

บทบาทนักเรียน
ครูตองชี้แจงใหนักเรียนทราบถึงบทบาทนักเรียนดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

อานบัตรคําสั่งใหละเอียด แลวปฏิบัติกจิ กรรมแตละขั้นตอนอยางรอบคอบ
เมื่อ จะเปลี่ยนศูนยการเรียนใหเก็บสิง่ ของใหเรียบรอย รวมทั้งจัดเกาอี้ดว ย
นักเรียนควรใชชุดกิจกรรมการเรียนรูอยางระมัดระวัง
การปฏิบตั ิกจิ กรรมของแตละกลุมมีเวลาจํากัด นัก เรียนควรปฏิบตั ิต ามคําสั่งอยางเครงครัด
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ผังการจัดชั้นเรียน

กระดานดํา
โต๊ ะ ครู

ศูนยที่ 2

ศูนยที่ 1

ที่เก็บวัสดุอปุ กรณ

ประตู

ศูนยที่ 5
(ศูนยสํารอง)

ประตู

ศูนยที่ 3

ศูนยที่ 4

ชั้นหนังสือ

กลุมกิจกรรม หมายเลข 1,2,3,4 กลุม กิจกรรมสํารองหมายเลข 5
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หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล พุทธศักราช 2558
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กลุมสาระภาษาไทย
วิสัยทัศ นของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลบูร พาอุบ ล พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่ง เปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทัง้ ดานรางกาย
ความรู คุณธรรม มีจ ิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทัก ษะพืน้ ฐานรวมทั้ง เจตคติที่จําเปนตอการศึก ษาตอ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรีย นรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศัก ยภาพ
หลักการ
หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลบูร พาอุบ ล พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 มีหลัก การสําคัญ ดังนี้
1. เปนหลักสูตรเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย
สําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเปนคน
2. เปนหลักสูตรการศึก ษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสที่ไดรบั การศึก ษาอยางเสมอภาคละมี
คุณภาพ
3. เปนหลักสูตรการศึก ษาที่สนองการกระจายอํา นาจ ใหสัง คมมีสวนรว มในการจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับสภาพและความตองการของทองถิน่
4. เปนหลักสูตรการศึก ษาที่มีโครงสรางยืดหยุน ทัง้ ดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรการศึก ษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและพัฒนานักเรียนใหมี
ศักยภาพเปนพลโลก
6. เปนหลักสูตรการศึก ษาสําหรับการศึก ษาในระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก กลุมเปาหมาย
สามารถเทียบโอนการเรียนรูแ ละประสบการณ
จุดมุง หมาย
หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลบูร พาอุบ ล พุทธศักราช 2558 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อ ใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบ
การศึกษาขัน้ พื้น ฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัตติ นตาม
หลัก ธรรมของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรูความสามารถในการสือ่ สาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต และ
นักเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก
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3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี มีสุขนิสัย และรัก การออกกําลัง กาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึด มั่นในวิถีชีว ิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิต สํานึกในการอนุรกั ษว ัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรกั ษและพัฒนาสิง่ แวดลอม มีจ ิต
สาธารณะที่มงุ ทําประโยชน และสรางสิ่งทีด่ งี ามในสัง คม และอยูรว มกันในสังคมอยางมีความสุข
สมรรถนะสําคัญ ของผูเรียน
เปนสมรรถนะจําเปนพืน้ ฐาน 5 ประการ ที่ผูเรียนพึงมีซงึ่ กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สมรรถนะเหลานี้ไดสอดแทรกบูรณาการในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วดั ของกลุม
สาระการเรียนรูตาง ๆ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแกปญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวติ
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณลักษณะอัน พึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
พุทธศักราช 2551 เปน คุณลักษณะที่ตอ งการใหเกิดแกผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ไดแก
1. รักชาติ ศาสน กษัต ริย
2. ซื่อสัต ยสจุ ริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรีย นรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่น ในการทํา งาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิต สาธารณะ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ 1 การอาน
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอา นสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ
ดําเนินชีวติ และมีนิส ัยรักการอาน
สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยาง มีประสิทธิภ าพ
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สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูด แสดงความรู ความคิด และ
ความรูสกึ ในโอกาสตางๆ อยางมีว ิจารณญาณและสรางสรรค
สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรัก ษาภาษาไทยไวเปนสมบัต ิของชาติ
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีแ ละวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ
นํา มาประยุกตใชในชีว ิตจริง
คุณภาพผูเรียน
จบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
 อา นออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเปนทํา นองเสนาะไดถูกตอง เขาใจความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิง่ ทีอ่ า น แสดงความคิดเห็นและขอ โตแ ยงเกี่ยวกับเรือ่ ง
ที่อา น และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ยอความ เขียนรายงานจาก สิ่งที่อานได วิเคราะห วิจ ารณ อยาง
มีเหตุผล ลําดับความอยางมีขั้นตอนและความเปนไปไดของเรือ่ งทีอ่ าน รวมทั้งประเมินความถูกตองของขอมูลที่ใช
สนับ สนุนจากเรื่องทีอ่ าน
 เขียนสื่อสารดวยลายมือทีอ่ า นงายชัดเจน ใชถอยคําไดถูกตอ งเหมาะสมตามระดับภาษาเขียนคําขวัญ
คําคม คําอวยพรในโอกาสตางๆ โฆษณา คติพจน สุนทรพจน ชีวประวัต ิ อัต ชีวประวัติแ ละประสบการณตางๆ เขียน
ยอความ จดหมายกิจ ธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียนวิเคราะห วิจ ารณ และแสดงความรูความคิด หรือโตแยงอยาง
มีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงานการศึกษาคนควาและเขียนโครงงาน
 พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ ประเมินสิ่งที่ไดจากการฟงและดู นําขอ คิดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน พูดรายงานเรือ่ งหรือประเด็นที่ไดจากการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาส
ตางๆ ไดตรงตามวัตถุประสงค และพูดโนมนาวอยางมีเหตุผลนาเชื่อถือ รวมทัง้ มีมารยาทในการฟง ดู และพูด
 เขาใจและใชคําราชาศัพท คําบาลีสันสกฤต คําภาษาตางประเทศอื่นๆ คําทับศัพท และศัพทบัญญัติ
ในภาษาไทย วิเคราะหค วามแตกตางในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสรางของประโยครวม ประโยคซอน ลักษณะ
ภาษาที่เปนทางการ กึ่งทางการและไม เปนทางการ และแตงบทรอยกรองประเภทกลอนสุภาพ กาพย และโคลงสี่สุภาพ
 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมทีอ่ าน วิเคราะหตวั ละครสําคัญ วิถีชีว ิตไทย และคุณคาที่ไดรับจาก
วรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พรอมทัง้ สรุปความรูขอ คิดเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิต จริง
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คําอธิบายรายวิชา
วิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
ศึกษาเกี่ยวกับการอานออกเสียง การอานจับใจความ การอานและปฏิบ ัตติ ามเอกสารคูมอื การอาน
หนัง สือตามความสนใจ ฝก ทักษะการคัด ลายมือ การเขียนสื่อสาร เขียนบรรยายประสบการณ เขียนเรีย งความ
เขียนยอความ เขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมายสวนตัว และจดหมายกิจ ธุระ การเขียนรายงาน
วิเคราะห ประเมินคา และขอคิด จากวรรณคดีและวรรณกรรมเรือ่ ง นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิต ิ ทองจําบท
อาขยานตามที่กําหนด และบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความสนใจ
โดยใชก ระบวนการอานเพื่อสรางความรูความคิดนําไปใชตัดสิน ใจ แกปญหาในการดําเนินชีวติ
กระบวนการเขียนเพื่อการสือ่ สารอยางมีป ระสิท ธิภาพ กระบวนการฟง การดู และการพูด สามารถเลือกฟงและดู
และพูดแสดงความรูความคิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
เพื่อใหเขาใจธรรมชาติภาษาและหลัก ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา
ภูมิปญญาทางภาษา วิ เคราะหวิจ ารณวรรณคดีและวรรณกรรมอยางเห็นคุณคานํามาประยุกตใชในชีวิตจริง รักษา
ภาษาไทยไวเปนสมบัติข องชาติ และมีนิสัยรักการอาน การเขียน มีมารยาทในการอา น การเขียน การฟง การดู
และการพูด
ตัวชี้วดั
ท 1.1 ม.1/1 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9
ท 2.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9
ท 4.1 ม.1/4
ท 5.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5
รวม 24 ตัวชี้วดั

10
โครงสรางรายวิชา ภาษาไทย รหัส ท21101
ระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน จํานวน 1.5 หนวยกิต
ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียน

มาตรฐานการ
สาระสําคัญ
เรียนรู/ตัวชี้วดั
ท 1.1 ม.1/1 การอานออกเสียงบทรอ ยแกว และ
บทรอยกรอง ตองฝกอานออกเสียง
ใหถูกตองเหมาะสมกับเรื่องทีอ่ า น

1

การอานออกเสียง

2

การอาน
ในชีวิตประจําวัน

ท 1.1 ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/9

3

การเขียนสือ่ สาร
ดวยถอ ยคํา

4

การเขียนเพื่อการ
สื่อสาร

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
8
12

16

20

ท 2.1 ม.1/1 การเขียนสือ่ สารดวยการคัดลายมือ
ม.1/2 ตัวบรรจงครึง่ บรรทัดตามรูปแบบ
ม.1/9 การเขียนตัวอักษรไทย จะตองเลือก
ใชถอยคําที่ถูก ตอง ชัดเจน
เหมาะสม และมีความสละสลวย
โดยคํานึงถึง มารยาทในการเขียน

3

10

ท 2.1 ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/9

11

20

การอานเพื่อนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันตองจับใจความสําคัญ
ของเรือ่ งที่อานระบุเหตุและผล
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็นจากเรือ่ งที่
อา น ตีความ คํายากปฏิบตั ิตามคูมอื
แนะนําวิธกี าร ใชง านของเครือ่ งมือ
หรือ เครือ่ งใช วิเคราะหคุณคาที่ไดรบั
จากการอาน งานเขียนอยาง
หลากหลาย และมี มารยาทในการ
อา น

การเขียนบรรยายประสบการณ
เรียงความ ยอความ จดหมาย
รายงานการศึกษาคนควา และ
โครงงาน จะตองมีความรูเรื่อง
หลัก การเขียน และมีมารยาทในการ
เขียน

11
ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียน

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วดั

สาระสําคัญ

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
7
15

5

การเขียนแสดง
ความคิดเห็นจากสื่อ

ท 2.1 ม.1/6

การศึก ษาสือ่ ประเภทตางๆ ตอง
เขียนแสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับ
สาระจากสื่อที่ไดร ับ

6

นิร าศภูเขาทอง

ท 5.1 ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5

การศึกษาวรรณคดีเรือ่ งนิราศภูเขา
ทองซึง่ เปนเรือ่ งราวเกี่ยวกับการ
เดินทางจะตองสรุปเนือ้ หา วิเคราะห
เรื่องพรอมเหตุผลประกอบและอธิบาย
คุณคาของเรือ่ ง เพื่อนําความรูและ
ขอคิดจากการอานไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริง และทองจําบทอาขยานตามที่
กําหนดอยางเห็นคุณคา

7

13

7

โคลงโลกนิติ

ท 5.1 ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5

การศึก ษาวรรณคดีเกี่ยวกับสุภาษิต
คําสอนจะตองสรุปเนื้อหา วิเคราะห
เรื่องที่อานพรอมยกเหตุผลประกอบ
และอธิบายคุณคาของเรือ่ ง เพื่อ นํา
ความรูและขอคิดจากการอานไป
ประยุกตใชในชีวิต จริง และทองจําบท
อาขยานตามที่ก ําหนดอยางเห็น
คุณคา

8

10

12
ตารางแสดงสัด สวนคะแนน
วิชา ภาษาไทย รหัส ท21101 ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
หนวย
การ
เรียนรู
ที่

ชื่อหนวย
การเรียนรู

คะแนนการวัดและประเมิน
ปลาย
มาตรฐาน/ น้ําหนัก
ระหวางภาค (70)
ภาค
ตัวชี้วดั
คะแนน
(30)
หลัง
กลาง
กอน
กลางภาค ภาค กลางภาค
(30)
(10)
(30)
ท 1.1 ม.1/1 12
10
3
4

1

การอานออกเสียง

2

การอานใน
ชีวิตประจําวัน

ท 1.1 ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/9

20

15

5

-

5

3

การเขียนสือ่ สาร
ดวยถอ ยคํา

ท 2.1 ม.1/1
ม.1/2
ม.1/9

10

5

2

-

4

4

การเขียนเพื่อการ
สื่อสาร

ท 2.1 ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/9

20

-

-

10

5

5

การเขียนแสดง
ความคิดเห็นจากสื่อ

ท 2.1 ม.1/6

15

-

-

10

5

13
หนวย
การ
เรียนรู
ที่

ชื่อหนวย
การเรียนรู

6

นิราศภูเขาทอง

7

โคลงโลกนิติ

รวม

คะแนนการวัดและประเมิน
ปลาย
ระหวางภาค (70)
ภาค
มาตรฐาน/ น้ําหนัก
(30)
คะแนน
ตัวชี้วดั
กอน
กลาง
หลัง
กลางภาค ภาค กลางภาค
(30)
(10)
(30)
5
3
ท 5.1 ม.1/1 13
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ท 5.1 ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5

10

-

-

5

4

100

30

10

30

30
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับกิจกรรมกลุม
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย
ชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน
หนวยยอยที่ 1 เรื่อง เลาเรื่องเมืองอุบลฯ (การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง) จํานวน 2 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ท 1.1 ใชกระบวนการอา นสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสิน ใจ แกป ญหาในการดําเนินชีวติ
และมีนิสัยรักการอาน
ตัวชี้วดั
มฐ.1.1 ม.1/2 จับใจความสําคัญจากเรือ่ งที่อาน
จุดประสงคการเรียนรู
1. บอกความหมายของใจความสําคัญได (K)
2. บอกหลักการจับใจความสําคัญได (K)
3. บอกความหมายโดยตรงได (K)
4. บอกความหมายโดยนัยได (K)
5. จับใจความสําคัญจากบทรอ ยแกว และบทรอยกรองทีอ่ า นได (P)
6. ความรวมมือในการทํางาน (A)
7. การแสดงความคิดเห็น (A)
8. การรับฟง ความคิดเห็น(A)
9. ซื่อสัตย สุจริต (A)
สาระสําคัญ
การรูหลักในการอานจะชวยใหสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานทั้งที่เปน ทัง้ รอยแกว และรอยกรอง
ได
สาระการเรียนรู
1. ความรู
ความหมายของใจความสําคัญ หลักการอานจับใจความสําคัญ ความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย
2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
การตีความ การแปลความ การสรุปยอ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีว ินัย ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนําเขาสูบ ทเรียน
1. ใหนักเรีย นทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง เลาเรื่องเมืองอุบ ลฯ (การอานจับใจความสําคัญรอ ย
แกว และรอยกรอง) จํานวน 10 ขอ
2. ครูใหอาสาสมัครนักเรีย น 2-3 คน เลาเรื่องจากหนัง สือที่ชอบอานใหเพื่อนฟง ครูถามนักเรียนวา
ชอบหรือสนใจหนังสือ เลมใด เพราะเหตุใด และครูอธิบายใหนกั เรียนเขาใจวา การอานแลวจับใจความสําคัญไดจะ
ชวยใหผูอานเลาเรื่องไดนาสนใจ
3. ครูนํางานเขียนทัง้ รอยแกว และรอยกรองมาใหนักเรียนศึกษาเปนตัวอยาง
ขั้นสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบงนัก เรีย นเปน 4 กลุม ใหนักเรียนเลือกประธาน และเลขานุการกลุม
2. ครูบอกจุดประสงคการเรียนรูแ ละอธิบายใหนักเรียนทราบถึงบทบาทของนัก เรียนและกิจกรรม
การเรียนในชุดการเรีย นรู เรื่อง เลาเรื่องเมืองอุบ ลฯ (การอานจับใจความสําคัญรอ ยแกว และรอยกรอง)
3. นักเรียนแตละกลุมเขาเรียนตามศูนยการเรียนรูท ี่ครูจัด ไว
4. ประธานกลุมแจกเอกสารตาง ๆ ในชุดการเรีย นรู ใหสมาชิกทุก คนปฏิบัตกิ ิจกรรมตามบัตร
คําสั่งตามลําดับขั้นตอน
5. นักเรียนศึก ษาใบความรู ใบงาน เกม สื่อการสอนตาง ๆ ที่มีอยูในแตละศูนยการเรียน
6. ครูคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนัก เรียน ถานักเรียนมีปญหา ครูคอยเสนอแนะ
ใหนักเรียนรูจ ักวิธีแกป ญหาดว ยตนเอง
7. ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบ ัตกิ ิจกรรมกลุม ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและหาวิธีแกปญหา
ในกลุมใหเรียบรอย
8. การแลกเปลี่ยนกิจกรรมกลุม (เปลี่ยนศูน ยการเรียน) ทําไดเมื่อ นักเรียนปฏิบตั กิ ิจ กรรมกลุม
เรียบรอยแลว ใหหมุนเวียนตามผังทีก่ ํา หนด ถากลุมใดเสร็จกอนใหไปทํากิจกรรมทีศ่ ูนยสํารอง
(ครูควรย้ําใหนักเรียนเก็บชุด การเรียนรูใหเปนระเบียบเรีย บรอย กอนที่จะเปลี่ยนศูนยการเรียน)
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ศูนยที่ 1 ความหมายของใจความสําคัญ
กิจกรรมการเรียน
1. ใหนักเรียนอานบัตรคําสั่งแลวปฏิบัติ
ตาม
2. ใหนักเรียนทํากิจ กรรม เกมจิก๊ ซอร
(Jigsaw) เสร็จแลวใหอานบัตรเนื้อหา
เรื่อง ความหมายของใจความสําคัญ
และจดบัน ทึกลงในสมุด
3. ใหนักเรียนตอบคํา ถามในบัตร
กิจกรรม
4. ใหนักเรียนตรวจสอบคําตอบในบัตร
เฉลย

สื่อการสอน
1. บัตรคําสั่ง จํานวน 8 แผน
2. เกมจิ๊กซอรจ ํานวน 8 ชุด
(การทําจิ๊กซอรใหตดิ กระดาษ
เนื้อหาและรูปภาพกับ แผน
พลาสติกลูก ฟูกลักษณะหนาหลัง
แลว ตัดตามดุลพิน ิจของครูผ ูสอน
ไมใหซ้ําแบบกัน เวลาตอจะใช
แผนใสแบบแข็ง 2 แผนประกบ
กันแลวใชคลิปดําหนีบหัวทายเพื่อ
สะดวกในการอาน)
3. บัตรเนื้อหา เรื่อง
ความหมายของใจความสําคัญ
จํานวน 8 แผน
4. บัต รกิจกรรมจํานวน 8 แผน
5. บัต รเฉลยจํานวน 8 แผน

ประเมินผล
ตรวจแบบฝกปฏิบตั ิ
- นักเรียนสามารถตอบคําถาม
เรื่อง ความหมาย
ของใจความสําคัญ ถูกตอง
อยางนอย 3 ขอใน 5 ขอ

ศูนยที่ 2 หลักการอานจับใจความสําคัญ
กิจกรรมการเรียน
1. ใหนักเรียนอานบัตรคําสั่งแลวปฏิบัติ
ตาม
2. ใหนักเรียนทํากิจ กรรม เกมปริศ นา
ซอนอําเภอ ตรวจคําตอบจากเฉลย
กิจกรรม แลวใหอานบัตรเนือ้ หา เรื่อง
หลัก การอานจับใจความสําคัญ และจด
บันทึก ลงในสมุด
3. ใหนักเรียนตอบคํา ถามในบัตร
กิจกรรม
4. ใหนักเรียนตรวจสอบคําตอบในบัตร
เฉลย

สื่อการสอน
1. บัตรคําสั่ง จํานวน 8 แผน
2. เกมปริศ นาซอ นอําเภอ
จํานวน 8 แผน
3. บัตรเนื้อหาในบทเรียน เรื่อง
หลักการจับใจความสําคัญจํานวน
8 แผน
4. บัตรกิจกรรมจํานวน 8
แผน
5. บัตรเฉลยจํานวน 8 แผน

ประเมินผล
ตรวจแบบฝกปฏิบตั ิ
- นักเรียนสามารถตอบคําถาม
เรื่อง หลักการอานจับ
ใจความสําคัญ ถูก ตองอยาง
นอย 3 ขอใน 5 ขอ
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ศูนยที่ 3 ความหมายโดยตรง
กิจกรรมการเรียน
สื่อการสอน
1. ใหนักเรียนอานบัตรคําสั่งแลวปฏิบัติ
1. บัตรคําสั่ง จํานวน 8 แผน
ตาม
2. เกมโดมิโนจํานวน 8 ชุด
2. ใหนักเรียนทํากิจ กรรม เกมโดมิโน (ใหติดบัตรเกมโดมิโนกับแผน
(Domino) เสร็จแลวใหอานบัตรเนื้อหา พลาสติกลูกฟูกเพื่อความคงทน)
3. บัตรกิจกรรมจํานวน 8
เรื่อง ความหมายโดยตรง และจดบันทึก
ลงในสมุด
แผน
3. ใหนักเรียนตอบคํา ถามในบัตร
4. บัตรเฉลยจํานวน 8 แผน
กิจกรรม
4. ใหนักเรียนตรวจสอบคําตอบในบัตร
เฉลย

ประเมินผล
ตรวจแบบฝกปฏิบตั ิ
- นักเรียนสามารถตอบคําถาม
เรื่อง ความหมายโดยตรง
ถูกตอ งอยางนอ ย 3 ขอใน 5
ขอ

ศูน ยที่ 4 ความหมายโดยนัย
กิจกรรมการเรียน
1. ใหนักเรียนอานบัตรคําสั่งแลวปฏิบัติ
ตาม
2. ใหนักเรียนศึกษา ภาพประกอบ
การศึกษาเรือ่ ง ความหมายโดยนัย เสร็จ
และจดบัน ทึกลงในสมุด
3. ใหนักเรียนตอบคํา ถามในบัตร
กิจกรรม
4. ใหนักเรียนตรวจสอบคําตอบในบัตร
เฉลย

สื่อการสอน
1. บัตรคําสั่ง จํานวน 8 แผน
2. ภาพประกอบการศึก ษา เรื่อง
ความหมายโดยนัยจํานวน 8 ชุด
(ใหติดบัตรภาพประกอบ
การศึก ษา กับแผนกระดาษลูกฟูก
เพื่อ ความคงทน)
3. บัตรกิจกรรมจํานวน 8 แผน
4. บัตรเฉลยจํานวน 8 แผน

ประเมินผล
ตรวจแบบฝกปฏิบตั ิ
- นักเรียนสามารถตอบคําถาม
เรื่อง ความหมายโดยนัย
ถูกตอ งอยางนอย 9 ขอใน
15 ขอ

ศูนยที่ 5 กิจกรรมการอานสรางอนาคต (ศูนยสํารอง)
กิจกรรมการเรียน
ใหนักเรียนเขียนประโยชนของการอาน
เสร็จแลวใหระบายสีตกแตง ใหสวยงาม

สื่อการสอน
1. กิจกรรมการอานสรางอนาคต

ขั้นสรุป
1. ครู และนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปในหัวขอ
- ความหมายของใจความสําคัญ

ประเมินผล
-
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- ความหมายโดยตรง
- ความหมายโดยนัย
- หลักการอานจับใจความสําคัญ
- ประโยชนข องการจับใจความสําคัญ
2. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 10 ขอ
6. การวัด และประเมิน ผล
จุดประสงคก ารเรียนรู
ดานความรู
1. บอกความหมายของใจความ
สําคัญได (K)
2. บอกความหมายโดยตรงได (K)
3. บอกความหมายโดยนัยได (K)
4. หลักการจับใจความสําคัญและจับ
ใจความสําคัญได (K)
ดานทักษะกระบวนการ
2. จับใจความสําคัญจากบทรอยแกว
และบทรอ ยกรองที่อา นได (P)
ดานเจตคติ
3. ความมีวินัย (A)
4. ความรวมมือในการทํางาน (A)
5. การแสดงความคิดเห็น (A)
6. การรับฟงความคิดเห็น(A)

เครื่องมือทีใ่ ช
แบบฝกปฏิบัติ

เกณฑในการวัด
รอยละ 60 ผานเกณฑ
รอยละ 60 ผานเกณฑ
รอยละ 60 ผานเกณฑ
รอยละ 60 ผานเกณฑ

แบบฝกปฏิบัติ

รอยละ 60 ผานเกณฑ

- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
กลุม

ระดับ คุณภาพ 3 ผ านเกณฑ
ระดับ คุณภาพ 3 ผ านเกณฑ

7. บัน ทึกผลหลัง การจัดการเรีย นรู
ผลการจัด การเรียนรู
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
กิจกรรมเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................ครูผูสอน
(นางกชนิภา ดีพรอม)
ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ
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ความคิดเห็น ของผูอํานวยการสถานศึก ษา
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ )...............................................
(นายกรศิริ มิ่งไชย)
ผูอ ํานวยการสถานศึกษา
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล
คําชี้แจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงในชอง
ที่ตรงกับระดับคะแนน

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผูร ับการ
ประเมิน

ความมีวินัย

ความมีน้ําใจ
เอื้อเฟอ
เสีย สละ

การรับฟง
ความคิดเห็น

การแสดง
ความคิดเห็น

การตรงตอ
เวลา

รวม
20
คะแนน

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแยสดงพฤติก รรมนอยครั้ง

เกณฑการใหค ะแนน
ให
ให
ให
ให

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช
ต่ํากวา 10
ปรับปรุง
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แบบสัง เกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
ชื่อกลุม ........................................................................................ ชั้น ....................................................
คําชี้แจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงในชอง ที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลําดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

4

ระดับคะแนน
3
2

1

การแบงหนาทีก่ ันอยางเหมาะสม
ความรวมมือกันทํางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟงความคิดเห็น
ความมีน้ําใจชว ยเหลือกัน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน
............../.................../................

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอยครัง้

เกณฑการใหค ะแนน
ให
ให
ให
ให

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18 - 20
ดีมาก
14 - 17
ดี
10 - 13
พอใช
ต่ํากวา 10
ปรับปรุง
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แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง เลาเรื่องเมืองอุบลฯ (การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

คําชี้แจง ใหนัก เรียนทํา เครือ่ งหมาย ทับอักษรหนาคําตอบที่ถกู ตองที่สุด เพียงขอเดียว
1. ใครไมมีพนื้ ฐานในการอานจับใจความ
1. นิดกอ นอานหนังสือทุกครัง้ นิด จะตองศึกษาสว นประกอบตางๆ ภายในหนังสือ
2. นาไมชอบวรรณคดีไทยเมื่ออา นเรือ่ งพระอภัยมณีจึงไมคอ ยเขาใจ
3. นองอานเรื่องลูกชาวนาไดอยางรวดเร็วและเขาใจ เพราะเคยชว ยปูทํานา
4. นิ่ม ไดฉายาวา หนอนหนัง สือ เพราะชอบอา นหนัง สือเกือบทุก ประเภท
2. ใครสามารถอานจับใจความเรื่องแมศ รีเรือนไดงายที่สดุ
1. ปูกับยาของนิดชอบเลาเรื่องสมัยเด็ก ๆ ของทานใหฟง
2. หนอยชอบทําอาหารและขนมอบ เชน คุก กี้ เคก
3. หนูชอบเลนหมอขาวหมอแกง
4. ย าของนีไดรบั การสอนเรือ่ งการบานการเรือนจากคุณยาทวด
3. ขอใดคือจุดมุง หมายของการอานจับใจความ
1. เมื่ออานแลวสามารถสรุปหรือ ยอเรื่องได
2. เมื่ออานแลวสามารถปฏิบตั ิตามคําสั่งและคําแนะนําได
3. เมื่ออานแลวสามารถคาดการณ และหาความจริง แสดงขอคิดเห็น
4. เมื่ออานแลวสามารถจําคําประพันธชนิดตางๆ ได
4. ประโยคในขอใดมีค วามหมายตรง
1. เขาและเธอไปเที่ยวตางจัง หวัดโดยขับรถไปเอง
2. เมื่อไปไดสักครูเขาจอดรถขางทางเพื่อ ลงไปยิงกระตาย
3. ในโอกาสเดียวกันนั้นเธอก็ลงจากรถไปเก็บดอกไมดวย
4. เมื่อเสร็จจากการทําธุระสวนตัวแลวก็ออกเดินทางตอไป
5. ขอใดมีค วามหมายโดยนัย
1. หามไมใหแตง หนามาโรงเรีย น
2. เธอแตง ตัวสวยมากเลยนะนางเอกงิว้ ยังแพเธอเลย
3. ทําผิดระเบียบโรงเรียนตามเคยเดี๋ยวฝายปกครองจะเชิญไปพบ
4. ผูที่เกี่ยวของเดือ ดรอนกันไปหมดทัง้ ตัวเองและผูป กครองที่ตอ งลางานมา
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แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง เลาเรื่องเมืองอุบลฯ(การอา นจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

ดอกบัวสาย เปนดอกไมประจําจังหวัดอุบลราชธานี มีดอกสีชมพู มีถิ่นกําเนิดในเขตทีร่ าบลุม
ของทวีปเอเชีย มีเหงาอยูใตดิน รากฝกอยูในโคลนเลน กานอยูใตน้ํา สวนกานดอกออนมีเปลือกลอกออกไดเปน
สายใย ดอกบัวเปนพฤกษาชาติคติธรรมล้ําคาคูพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนบัว ชนิดใด เรียกขานอยางไร
จัดอยูในสกุลวงศไหน บัวลวนแตม ีธรรมชาติพื้นฐานลักษณาการแสดงสัจธรรมตามพุทธวจนะ บัว 4 จําพวก
แหง เวไนยสัตวทงั้ สิ้น
เมืองแหง ดอกบัวงาม มีความหมายโดยนัยเปนเมืองที่พระพุท ธศาสนาประดิษฐานอยางมัน่ คง ดํารงตลอด
มา มากกวา 200 ป ดอกบัว คือความหมายแหงความบริสุทธิ์ความดีงาม ความเปนสิรมิ งคล ที่ชาวอุบลราชธานีมี
ความภาคภูมิใจ
6. ขอความนี้กลาวถึงดอกบัวชนิดใด
1. ดอกบัวสาย
2. ดอกบัวชมพู
3. ดอกบัวฝรัง่
4. ดอกบัวพันธุใหม
7. ขอความนีก้ ลาวถึงสิง่ ใดเปนสําคัญ
1. ประโยชนของดอกบัว
2. ลักษณะตนของบัว
3. ความหมายของดอกไมประจําจังหวัดอุบลราชธานี 4. การปลูกบัว
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 8-10
“อันความดีประดุจดังดอกไมหอม
หมูผ ีเสื้อดมดอมเพราะหอมนัน้
อันความชั่วไมมใี ครอยากใกลกนั
ตางก็หนั หนาหนีกลัวมีภยั ”
8. ขอความนี้กลาวถึงเรื่องอะไรเปน สําคัญ
1. ความดี
2. ทั้งความดีและความไมด ี
3. ดอกไมหอม
4. ความไมดี
9. ใครสอดคลองกับขอความนี้
1. ดาว เปนคนดีจงึ มีเพื่อนมาก
3. แดง ใหเพื่อ นลอกการบา น

2. ดี เปนคนไมดี เพราะเห็น แกตวั
4. ดํา ทํางานหนัก ทัง้ วัน

10. ขอความนี้สรุปไดวาอยางไร
1. คนดีมีคนรัก
3. คนไมดีมีความเห็นแกต ัว

2. คนดีชอบดอกไมหอม
4. คนเราตางก็เห็นแกตัวกันทั้งนั้น
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง เลาเรื่องเมืองอุบลฯ(การอา นจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

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

2
4
1
1
2
1
3
2
1
1
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ศูนยที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรคําสั่ง
เรื่อง ความหมายของใจความสําคัญ

โปรดอานบัตรคําสัง่ แลวปฏิบัตติ ามคําสั่งตอไปนี้
1. ใหนักเรียนทํา กิจกรรม เกมจิ๊กซอร (Jigsaw)
2. เมื่อทํา กิจกรรม เกมจิ๊กซอร (Jigsaw) เสร็จแลวใหอานเนื้อหา เรื่อง ความหมาย
ของใจความสําคัญ
3. ตอบคําถามในบัตรกิจกรรมใหถ ูกตอง
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
เมื่อทํา กิจกรรมเสร็จแลวใหชวยกันเก็บบัตรเขา ซองใหเรียบรอย กอนที่จะยายไปเรียนที่ศูนยอื่น
ตอไป
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ศูนยที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

เกมจิก๊ ซอร (Jigsaw)
เรื่อง ความหมายของใจความสําคัญ

กติกา
1. ใหนักเรียนนําชิ้นสวนทั้งหมดคละเคลากัน
2. ใหนักเรียนหยิบชิ้นสวนมาตอใหสําเร็จ
3. เมื่อตอใหครบทุกชิ้นสวนแลว ใหนักเรียนอา นเนื้อหา เรื่อง ความหมายของใจความ
สําคัญ (ซึ่งอยูดา นหลังของเกมจิ๊กซอร เวลาตอจิ๊กซอรจะใชแผนใส 1 แผนรองขางลาง เมื่อตอ
เสร็จแลว จะใชผานใสอีกหนึ่งแผนประกบกันแลวใชคลิปดําหนีบหัวทายเพื่อสะดวกในการอาน)
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ศูนยที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกว และรอยกรอง)

บัตรเนื้อหา
เรื่อง ความหมายของใจความสําคัญ

การอานจับใจความสําคัญ คือ การอานทีม่ ุง หาสาระสําคัญของขอความ วา สวนใดเปน
ใจความสําคัญที่ผูเขียนนําเสนอ และสวนใดเปนสวนที่ขยายใจความสําคัญ ใจความสําคัญอาจอยูชวง
ตน ชวงกลาง หรือชวงทายของเรื่องก็ได
ใจความสําคัญ คือ ขอความที่เปนใจความหลักของขอความแตละยอหนา หากขาดขอความ
นี้จะทํา ใหผูอานไมเขาใจเรื่องทีอ่ า น
พลความ (พน-ละ-ความ) คือ ใจความสําคัญรอง ทําหนาที่ขยายใจความใหชัดเจน ถาตัด
พลความออกสารก็ยงั ไมเปลี่ยนแปลง พลความมักเปนการอธิบาย การยกตัวอยาง การเปรียบเทียบ
การใหเหตุผล เปนตน
การอา นจับใจความสํา คัญทําใหผ ูอานเขาใจเรื่องที่อา นไดอยา งรวดเร็วและถือเปนการฝก
กระบวนการทางความคิดที่ดี ชวยใหผูอานสามารถคิดวิเคราะหสื่อ ตางๆ ไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นหากผูอา นสามารถจับใจความสําคัญในเรื่องที่อานไดดี ยอมสงผลใหผูอา นเขาใจและเรียนรูส ิ่ง
นั้นๆไดเร็วขึ้น ดังนั้นการอา นจับใจความสําคัญจึงเปนทักษะพื้นฐานสําคัญที่ควรหมั่นฝกฝนอยูเสมอ
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ศูนยที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรกิจกรรม
เรื่อง ความหมายของใจความสําคัญ
คําสั่ง จงบอกใจความสําคัญ ของแตละขอ และใหนกั เรียนวงกลมลอมรอบขอทีค่ ดิ วาถูกที่สดุ
1. พระปทุมวรราชสุริย วงศเปนโอรสของเจาพระตาและนางบุศดี ณ นครเวียงจันทรเปน เจาเมืองคนแรกของ
อุบลราชธานี
(1) พระปทุมวรราชสุร ิยวงศเปนเจาเมืองคนแรกของอุบลราชธานี
(2) พระปทุมวรราชสุร ิยวงศเปนโอรสของเจาพระตาและนางบุศ ดี ณ นครเวียงจัน ทร
2. ดอกบัวสาย เปนดอกไมประจํา จังหวัดอุบลราชธานี มีดอกสีชมพู มีถนิ่ กําเนิดในเขตที่ราบลุม ของทวีป
เอเชีย
(1) ดอกบัวสายมีด อกสีชมพู มีถิ่นกําเนิดในเขตที่ราบลุมของทวีปเอเชีย
(2) ดอกบัวสายเปนดอกไมป ระจําจัง หวัดอุบ ลราชธานี
3. บริเวณทุงศรีเมืองเปน ทีต่ งั้ ของเทียนเฉลิมพระเกียรติเปนทีห่ ลอหลอมจิตศรัทธาของชาวอุบลราชธานีใหเปน
หนึง่ เดีย ว ขบวนตน เทียนจํา ลองมาจากเรื่องพระมหาชนก
(1) เทียนเฉลิมพระเกียรติเปนที่หลอหลอมจิตศรัทธาของชาวอุบ ลราชธานีใหเปนหนึง่ เดียว
(2) บริเวณทุงศรีเมือ งเปนที่ตงั้ ของเทียนเฉลิมพระเกียรติ
4. ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาคือประเพณีที่วิจติ รตระการตาโดงดังระดับโลก ผูค นในทุกอํา เภอจะรวมแรง
รวมใจกันสรางสรรคงานศิลปะจนกลายเปนริ้วขบวนแหตน เทียนที่สดุ อลังการ
(1) ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาคือประเพณีที่วิจิตรตระการตาโดงดังระดับโลก
(2) ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาคือประเพณีที่ผูคนในทุกอําเภอจะรวมแรงรวมใจกันสรางสรรคงานศิลปะจน
กลายเปนริว้ ขบวนแหตน เทียนที่สุดอลังการ
5. เถาวัลยยกั ษค ือเถาวัล ยตน สบา วัดรอบวัดรอบลําตนได 1.5 เมตร โดยเชื่อกัน วาหากคูร ักไดมากอดเถาวัลย
จะมีรักมัน่ คงยืน นาน ภายใตสโลแกนที่วา กอดเถาวัลยยกั ษ 1 ที รักกันนานรอยป”
(1) เถาวัลยยักษคือเถาวัลยตน สบาวัดรอบวัดรอบลําตนได 1.5 เมตร
(2) เชื่อกัน วาหากคูรกั ไดมากอดเถาวัลยจะมีรักมัน่ คงยืน นาน
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ศูนยที่ 1
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรเฉลย
เรื่อง ความหมายของใจความสําคัญ

1. (1) พระปทุมวรราชสุริยวงศเปนเจาเมืองคนแรก
ของอุบลราชธานี
2. (2) ดอกบัว สายเปนดอกไมประจําจัง หวัด อุบลราชธานี
3. (1) เทียนเฉลิมพระเกีย รติเปนทีห่ ลอหลอมจิตศรัทธาของชาว
อุบลราชธานีใหเปน หนึ่งเดียว
4. (2) ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาคือประเพณีที่ผูคนในทุกอําเภอ
จะรว มแรงรว มใจกันสรางสรรคงานศิลปะจนกลายเปนริ้วขบวน
แหตนเทียนที่สุดอลังการ
5. (2) เชื่อ กันวาหากคูร กั ไดมากอดเถาวัลยจะมีรกั มัน่ คงยืนนาน
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ศูนยที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรคําสั่ง
เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญ

โปรดอานบัตรคําสัง่ แลว ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ตอไปนี้
1. ใหนักเรียนทํา กิจกรรม ปริศนาซอนอําเภอ
2. เมื่อทํา กิจกรรม ปริศนาซอนอําเภอ เสร็จแลวใหอานเนื้อหา เรื่อง หลักการอาน
จับใจความสําคัญ
3. ตอบคําถามในบัตรกิจกรรมใหถ ูกตอง
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
เมื่อทํา กิจกรรมเสร็จแลวใหชวยกันเก็บบัตรเขา ซองใหเรียบรอย กอนที่จะยายไปเรียนที่ศูนยอื่น
ตอไป
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ศูนยที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวิตประจําวัน หนว ยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

เกมปริศนาซอนอําเภอ
เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญ

กติกา
1. ใหนักเรียนหาคําที่เปนชื่อ อําเภอในจัง หวัดอุบลราชธานี จํานวน 10 ขอซึ่งซอ นปะปนอยู
กับอักษรตางๆ ในแนวนอน แนวตั้ง และแนวทแยงมุม
2. เมื่อพบคําแลวใหทาํ กรอบลอมรอบคํานั้นไว
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ปริศนา...ซอนอําเภอ
ส า ระ ม า ก

นี ก บ พิ บู

ล มั ง ส า ห า ร

อ า ห า

า ค า

ก โ

ร ดี

ง

ค

ต ก ร

ข

ข น ม ส

ค ค ส ส ค ว

ธ ต น น น

ว อิ ส ระ ภ พ

ช ยื ผู ห ญิ ง ว น ไ

า จ น ท ก ร

า ร ร

ม พ น ห ริ นํ้

ร

ส ว ย ฐ

สิ ป ร า ร

ถ น า

ทุ ย ส ก ฑ ข

ล แ ต ว า

ริ น ชํ า ร

า บ พ า

ก บ ย

บ ใ

โ พ ธิ์ ไ

ภ ณ น

ย พ ภ ธ ก า ว พ ว
ป ว น ไ

ป

ส พ ด ริ ม อ น พ ด ส ว

จ ดี ร

ท ร ส ร

ห
ย

ข ภ บ จ บุ ม

อุ ป ม า ม

ส บ า ย ม า ก ก ไ

พ ย า

ง เ

ส ง

ย

า ม

ง

ค ร

า ม

อ อ า

ชั้ น ว

ร

ก า ร

แ บ ง

า ก โ

ข

ว เ

ร ณะ มื ภ พ นี้ มิ
เ

ค ว า ม

จี ย ม ข น น ป

ด ช อุ ด ม เ

ป อ ร

ใ ช ห ล า ร ร
ดี ข อ ง

เ

น พ

ด็ ก พ ส

1………………......เทียนหอมขึ้นชื่อ 2………………......สองสี
3………………......แกงสะพือ
4………………......ผลไม เงาะ ทุเรียน
5………………......ขาวปุนซาว
6………………......ทุงศรีเมือง
7………………......วัด หนองปาพง วัดปานานาชาติ 8………………......สามพันโบก
9………………......ดานชองเม็ก
10………………......พระเจาใหญองคตื้อ วัดพระโต ปากแซง
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เฉลยปริศนา...ซอนอําเภอ
ส า ระ ม า ก

นี ก บ พิ บู

ล มั ง ส า ห า ร

อ า ห า

า ค า ง

ก โ

ร ดี

ค

ต ก ร

ค ค ส

ส ค ว

ธ ต น น น

ว อิ ส

ระ ภ พ

ช ยื ผู ห ญิ ง ว น ไ

ข

ข น ม ส

ย พ ภ ธ ก า ว พ ว
ป ว น ไ

ป

า จ น ท ก ร

า ร ร

ส พ ด ริ ม อ น พ ด ส ว

ม พ น ห ริ นํ้

ร

ส ว ย ฐ

สิ ป ร า ร

ถ น า ห

ทุ ย ส

ก ฑ ข

ล แ ต ว า

ริ น ชํ า ร

า บ พ า

ก บ ย

ภ ณ น

บ ใ

โ พ ธิ์ ไ

จ ดี ร

ท ร

ส ร

ย

ข ภ บ จ บุ ม

อุ ป ม า ม

ส บ า ย ม า ก ก ไ

พ ย า

ย า ม

ง

ง เ

ส ง

ค

ร

า ม

อ อ า ว เ

ด ช อุ ด ม เ

ป อ ร

ชั้ น ว

ร

ร ณะ มื ภ พ นี้ มิ

ใ ช ห ล า ร

ร

ก า ร

แ บ ง

เ

า ก โ

ข

ค ว า ม

จี ย ม ข น น ป

ดี ข อ ง

เ

น พ

ด็ ก พ ส

1…เดชอุดม………..เทียนหอมขึ้นชื่อ 2…โขงเจียม………สองสี
3…พิบลู มังสาหาร…แกงสะพือ
4…น้ํายืน…………ผลไม เงาะ ทุเรียน
5…บุณฑริก………..ขาวปุนซาว
6…เมืองอุบลราชธานี……ทุง ศรีเมือง
7…วารินชําราบ…วัดหนองปาพง วัด ปานานาชาติ 8…โพธิไ์ ทร……สามพันโบก
9…สิรนิ ธร………ดานชองเม็ก
10…เขมราฐ……พระเจาใหญองคตื้อ วัดพระโต ปากแซง
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ศูนยที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรเนื้อหา
เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญ

1. ใหอา นหนังสือทั้ง เลมหรืออานทั้ง ตอนที่กําหนดใหโดยอานอยางสํารวจในสวนประกอบของ
หนังสือ เชน ชื่อเรื่อง คํา นํา สารบัญ คําชี้แจงหรือคํา แนะนําในการใชหนังสือ ถามีประวัติผแู ตง
ควรอานดวย เพราะจะทําใหรูจักภูมิหลังและแนวคิดของผูเขียนมากขึ้น แลว จับใจความของเรื่องใหได
วาใคร ทําอะไร กับใคร ทีไ่ หน เมื่อไร ทําไม
๒. ตั้งจุดมุง หมายในการอานใหชัดเจนวาอานเพื่ออะไร แลว ตั้งคําถามที่เกีย่ วกับเรื่องทีอ่ าน
หรือที่ตนเองอยากรู เชน อานเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน อานเพื่อคนหาความรู หรืออานเพื่อ
ประเทืองปญญา การกํา หนดจุดประสงคในการอานจะทํา ใหอา นไดเขาใจและรวดเร็วขึ้น
3. ผูอานควรมีประสบการณหรือมีความรูพื้นฐานในการอานบาง เชน เขา ใจความหมาย
โดยตรงของคําศัพทตา งๆ หากไมเขาใจควรคนหาความหมายจากพจนานุกรมหรือถามผูร ู
๔. ทบทวนเนื้อหาหรือ ประเด็นสําคัญของเรื่องนั้นใหเขาใจ โดยตั้ง คําถามทบทวนเรื่อง
ที่อานแลวจดจํารายละเอียด ประเด็นที่นาสนใจ และบันทึกเรื่องยอดว ยภาษาทีต่ นเองเรียบเรียงขึ้น
ใหม
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ศูนยที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรกิจกรรม
เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญ
จงตอบคํา ถามตอไปนี้
จังหวัดอุบลราชธานีเปนหัว เมืองใหญรมิ ฝงแมน ้ํามูล มีพื้นที่กวางเปนอันดับ ๕ ของประเทศ มีประชากร
มากกวา ๒ ลานคน ในอดีต พระประทุมวรราชสุร ิยวงษ ผูกอตั้ง เมืองอุบ ลราชธานีไดร วบรวมผูค นเขามาตัง้ ถิ่น ฐาน
ยัง หวยแจระแม ตอ มาชว ยปราบกบฏอายแกว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดเกลาฯ ใหยกบาน
แจระแมขึ้นเปน “อุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช” เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๓๓๕ กอนจะอพยพมาตั้ง
บานเรือน ณ ดงอูผึ้ง ที่ตั้ง อุบลราชธานีในปจจุบ ัน
1. ลักษณะของจังหวัดอุบลราชธานีค ืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
2. ใครเปนผูกอตั้งเมืองอุบลราชธานี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทําไมจึง ไดยกบานแจระแมขึ้น เปน “อุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
4. อุบลราชธานีกอตัง้ มาทัง้ หมดกีป่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. สรุป ใจความสําคัญ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
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ศูนยที่ 2
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรเฉลย
เรื่อง หลักการอานจับใจความสําคัญ
จงตอบคํา ถามตอไปนี้
จังหวัดอุบลราชธานีเปนหัว เมืองใหญรมิ ฝงแมน ้ํามูล มีพื้นที่กวางเปนอันดับ ๕ ของประเทศ มีประชากร
มากกวา ๒ ลานคน ในอดีต พระประทุมวรราชสุร ิยวงษ ผูก อตั้งเมืองอุบลราชธานีไดรวบรวมผูค นเขามาตัง้ ถิ่นฐาน
ยัง หวยแจระแม ตอ มาชว ยปราบกบฏอายแกว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดเกลาฯ ใหยกบาน
แจระแมขึ้นเปน “อุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช” เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๓๓๕ กอนจะอพยพมาตั้ง
บานเรือน ณ ดงอูผึ้ง ที่ตั้ง อุบลราชธานีในปจจุบ ัน
1. ลักษณะของจัง หวัดอุบลราชธานีคอื อะไร ตอบ หัวเมืองใหญริมฝงแมน้ํามูล มีพื้นที่ก วางเปน อันดับ
๕ ของประเทศ มีประชากรมากกวา ๒ ลานคน
2. ใครเปนผูกอตั้งเมืองอุบลราชธานี ตอบ พระประทุมวรราชสุร ิยวงษ
3. ทําไมจึง ไดยกบานแจระแมขึ้น เปนอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช
ตอบ พระประทุมวรราชสุริยวงษชวยปราบกบฏอายแกว
4. อุบลราชธานีกอตัง้ มาทัง้ หมดกีป่  ตอบ ๒๒๔ ป
5. สรุป ใจความสําคัญ ตอบ พระประทุมวรราชสุริยวงษผูกอ ตัง้ จังหวัดอุบลราชธานีไดรวบรวมผูคนเขามา
ตั้ง ถิน่ ฐานยัง หวยแจระแมและไดชวยปราบกบฏอายแกว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกโปรดเกลาฯ
ใหยกบานแจระแมขึ้นเปน “อุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช”

38

ศูนยที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรคําสั่ง
เรื่อง ความหมายโดยตรง
โปรดอานบัตรคําสัง่ แลว ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ตอไปนี้
1. ใหนักเรียนทํา กิจกรรม เกมโดมิโน (Dominoes)
2. เมื่อทํา กิจกรรม เกมโดมิโน (Dominoes)เสร็จแลว ใหอา นเนื้อหา เรื่อง ความหมาย
โดยตรง
3. ตอบคําถามในบัตรกิจกรรมใหถ ูกตอง
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
เมื่อทํา กิจกรรมเสร็จแลวใหชวยกันเก็บบัตรเขา ซองใหเรียบรอย กอนที่จะยายไปเรียนที่ศูนยอื่น
ตอไป
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ศูน ยที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

เกมโดมิโน (Dominoes)
เรื่อง ความหมายโดยตรง
กติกา
1. ใหนักเรียนนํา ชิ้นสวนทั้ง หมดคละเคลากัน
2. ใหนักเรียนตอชิ้นสวน โดยนํารูปภาพที่เหมือนกันมาตอกัน
3. ใหนักเรียนศึกษาใหเขาใจ
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ความหมายโดยตรง คือ การแปลความหมายตามตัวอักษรอยาง
ตรงไปตรงมาตามพจนานุกรมซึง่ ผูร ับสารสามารถเขาใจไดท ันที

ความหมายโดยนัย คือ การแปลความหมายที่แฝงไวในถอยคํา หรือ
ขอความโดยผูรับสารตองสังเกตขอความแวดลอม ทาที น้ํา เสียง เจตนาผูสง
สารหรือเหตุก ารณที่เกี่ยวของทีจ่ ะเชื่อมโยงใหความหมายโดยนัยเดนชัดยิง่ ขึ้น

นกพิราบ
ความหมายโดยตรง : ชื่อนกในตระกูลเดียวกับนกเขา
รูปรางคลายกันแตขนาดใหญกวา สวนใหญลําตัวสีเทา
อมฟา
ความหมายโดยนัย : ความรัก, สันติภาพ
หมู
ความหมายโดยตรง : สัตวเลี้ยงลูกดวยนม เปนสัตวกีบคู
ตัวอวน จมูกและปากยื่นยาว มีทั้งที่เปนสัตวเลี้ยงและ
เปนสัตวปา หาอาหารโดยใชจมูกดุด
ความหมายโดยนัย : งาย, สะดวก
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หงส
ความหมายโดยตรง : นกจําพวกเปด ลําตัวใหญ คอ
ยาว มีหลายชนิด เชน หงสขาว นกในนิยายถือวาเปนนก
ในตระกูลสูง มีเสียงไพเราะ เปนพาหนะของพระพรหม

ความหมายโดยนัย : ผูดี, ผูมีศักดิ์ศรี
เหยี่ยว
ความหมายโดยตรง : ชื่อนกในวงศ Accipitridae ปาก
งุมและคม ขาและนิ้วตีนแข็งแรงมาก เล็บยาวแหลม ปก
แข็งแรง บินรอนไดนาน ๆ สวนใหญลา สัตวกินเปนอาหาร

ความหมายโดยนัย : เปนคนสืบเสาะขาวคราว
แมวมอง
ความหมายโดยตรง : สัตวเลี้ยง รูปรางคลายเสือ
เปนศัตรูแกหนูและแสดงอาการมอง
ความหมายโดยนัย : เปนคนสังเกตแลวแนะนําให
เขาวงการ
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งูเ หา
ความหมายโดยตรง : สัตวเลื้อยคลาน ลําตัว
เรียวยาว มีเกล็ด
ความหมายโดยนัย : ผูมีอํานาจ
แกะดํา
ความหมายโดยตรง : สัตวเคี้ยวเอื้องลักษณะ
รูปรางคลายแพะแตมีขนเปนปุยหนา ใชทําเปน
เครื่องนุงหมได
ความหมายโดยนัย : แปลกแตกตางจากคนอื่น

หมาจิ้งจอก
ความหมายโดยตรง : หมาปา มักเที่ยวหา
กินเปนฝูง
ความหมายโดยนัย : คนเจาเลห
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นกฮูก
ความหมายโดยตรง : นกที่ขนนุม หัวใหญ
ตาโต ตัวลาย ออกหากินเวลากลางคืน
ความหมายโดยนัย : คนฉลาด มีปญญา
เตา
ความหมายโดยตรง : สัตวที่มีอายุยืนมากที่สุด
ชนิดหนึ่ง โดยเตาจะมีกระดูกที่แข็งคลุมบริเวณ
หลังที่เรียกวา "กระดอง"
ความหมายโดยนัย : ชา
ลิง
ความหมายโดยตรง : ชื่อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ลักษณะคลายคน แขนขายาว ตีนหนาและตีน
หลังใชจับเกาะได
ความหมายโดยนัย :ชุกซน
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ควาย
ความหมายโดยตรง : ชื่อสัตวเคี้ยวเอื้อง เปน
สัตวกีบคู รูปรางใหญ สีดําหรือเทา เขาโคงยาว
ที่ใตคางและหนาอกมีขนขาวเปนรูปงาม

ความหมายโดยนัย :โง
แพะ
ความหมายโดยตรง : สัตวสเี่ ทาชนิดหนึง่ ตัว
ขนาดสุนัข เทามีกีบเหมือนหมู กินหญา
ความหมายโดยนัย :ผูที่ตกเปนผูตองหาหรือ
ไดรับโทษแทนผูที่ทําผิดแทจริง

นกขมิ้น
ความหมายโดยตรง : นกชนิดหนึ่งตัวเทานก
เอี้ยง มีหลายสี เชน เหลือง แดง ฟา ขาว กินผลไม
และแมลง ทํารังเปนรูปถวยอยูตรงงามไมสูง ๆ

ความหมายโดยนัย :คนเรรอ น
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ศูนยที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรกิจกรรม 1
เรื่อง ความหมายโดยตรง
จงอานเรื่องตอไปนีแ้ ลวตอบคําถามใหถูกตอง
ถามาเที่ยวในชวงเดือนกรกฎาคมนัน้ ทานจะไดสัมผัส
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาที่ว ิจติ รตระการตาโดงดัง ระดับ
โลกเลยทีเดีย ว ผูคนในทุกอําเภอของจังหวัดอุบลราชธานี
จะรว มแรงรวมใจกันสรางสรรคง านศิลปะ จนกลายเปนริว้
ขบวนแหตนเทียนที่ส ุดอลังการ สะทอ นถึงฝมอื ชางและพลัง
ศรัทธาที่มีตอ พระพุท ธศาสนา ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้
นักทองเที่ยวจะไดรว มกิจกรรมเยือนชุมชนคนทําเทียน จะได
มีโอกาสไดเรียนรู ถึงเบื้องหลัง ของตนเทียนที่สวยงามวาตอง
ผานกระบวนการในการจัดทําอยางยากเข็ญ และใชเวลา
เตรียมการนานนับเดือน ตองใชชางพื้น บาน แรงศรัท ธา และ
ความสามัคคีเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของคนในชุมชน
นักทองเที่ยวสามารถลงมือ แกะลวดลายเทียนดว ยตัว เอง ถือวา
เปนมหาบุญ กุศล แสงสวางเปนทานใหปญญาเฉลียวฉลาด
1. ถามาเที่ยวชวงเดือนใดทานจะไดรวมกิจกรรมเยือนชุม ชนคนทํา เทียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ความเชื่อในการถวายเทียนพรรษาคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ขอคิดทีไ่ ดจากเรื่องทีอ่ านคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ศูนยที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรกิจกรรม

2

เรื่อง ความหมายโดยตรง

จงอานเรื่องตอไปนีแ้ ลวตอบคําถามใหถูกตอง

วัดสิรินธรวรารามภูพราว หรือ วัดเรืองแสง ตั้งอยูที่ อําเภอสิรินธรเปนวัดที่ตงั้ อยูบนเนิน
เขาสูงโดยจําลองปาหิมพานตหรือเขาไกรลาศ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีป ดทอง
ศิลปะลานชาง คลายๆกับวัดเชียงของเมืองหลวงพระบางของ สปป.ลาว ตั้งเดนเปนสงา จุดเดน
ของวัด คือ การไดมาชมภาพเรืองแสงสีเขียวของตนกัลปพฤกษ ที่เปนจิตรกรรมทีอ่ ยูบนผนัง ดานหลัง
ของอุโบสถในยามค่ํา นอกจากความมหัศจรรยของพระอุโบสถแลว วัดแหงนี้ยงั มีจดุ ชมวิวทิวทัศน
ของฝง ประเทศลาวและมองเห็นดานชองเม็ก อยางสวยงาม สํ าหรับตนกัลปพฤกษเรืองแสงเปนฝมือ
การออกแบบของชางคุณากร ปริญญาปุณโณ ผูลงมือติดโมเสก มีแรงบันดาลใจมาจากตนไมแหงชีวติ
ในภาพยนตรเรื่องอวตาร โดยใชสารเรืองแสง หัวใจหลักของการทําพุทธศิลป คือ การนําเสนอ งาน
ศิลปะที่เกิดจากความสงบ ความเพียร ความอดทน สวนการสรางวัดนัน้ ทานพระอาจารยบญุ มากเปน
ผูร ิเริ่ม ทานเปนคนฝงลาวจําปาสัก เขามาเผยแพรอบรมสมาธิทางฝง ไทย และไดปกกลด ที่ภูพราวแหง
นี้ ทานไดข อบิณฑบาตพืน้ ที่ใหเปน วัดจากทางหนว ยทหารและทางราชการ เจาอาวาสวัดตอจากทาน
ก็ไดสานงานตอมาเรือ่ ยๆ
4. ผูส รางวัดภูพราวคือใคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ความมหัศจรรยของตนกัลปพฤกษ ณ วัดภูพรา วคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

47

ศูนยที่ 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรเฉลย
เรื่อง ความหมายโดยตรง

1. ถามาเที่ยวชวงเดือนใดทานจะไดรวม
กิจ กรรมเยือนชุมชนคนทําเทียน
ตอบ เดือนกรกฎาคม

2. ความเชื่อในการถวายเทียนพรรษา
คืออะไร
ตอบ ถือ วาเปนมหาบุญ กุศ ล แสงสวาง
เปนทานใหปญ
 ญาเฉลียวฉลาด

4. ผูสรางวัดภูพราวคือใคร
ตอบ ทานพระอาจารยบุญมาก

3.ขอคิดทีไ่ ดจากเรือ่ งทีอ่ านคืออะไร
ตอบ การทําสิง่ ใดใหสําเร็จนัน้ ตอ งผาน
กระบวนการตางๆมากมาย ตองอาศัย
เวลา และความสามัค คีเปน อันหนึง่ อัน
เดีย วกัน เหมือนกับการทําตน เทียน

5. ความมหัศจรรยของตน กัลปพฤกษ
ณ วัดภูพราวคืออะไร
ตอบ ภาพเรืองแสงสีเขียวของตน
กัลปพฤกษ
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ศูนยที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรคําสั่ง
เรื่อง ความหมายโดยนัย
โปรดอานบัตรคําสัง่ แลว ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ตอไปนี้
1. ใหนักเรียนศึกษาภาพประกอบการศึกษา เรื่อง ความหมายโดยนัย
2. เมื่อศึกษาภาพประกอบการศึกษา เรื่อง ความหมายโดยนัย เสร็จแลว ใหอา นเนื้อหา
เรื่อง ความหมายโดยนัย
3. ตอบคําถามในบัตรกิจกรรมใหถ ูกตอง
4. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย

ตอไป

เมื่อทํา กิจกรรมเสร็จแลวใหชวยกันเก็บบัตรเขา ซองใหเรียบรอย กอนที่จะยายไปเรียนที่ศูนยอื่น
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ภาพประกอบการศึกษา
เรื่อง ความหมายโดยนัย














หิน
ความหมายโดยตรง ของแข็งประกอบดวยแรชนิด
เดียวหรือหลายชนิด รวมตัวกัน อยูต ามธรรมชาติ
ความหมายโดยนัย ยากมาก, เขมงวด

หุนยนต
ความหมายโดยตรง หุน ทําเปนรูปคนมีเครื่อง
กลไกภายใน สามารถทํางานหลายอยางแทน
มนุษยได
ความหมายโดยนัย ผูท ที่ ํางานตามที่ถกู สัง่ โดยไม
ตองการใชสมองและไมมีชีวิตจิตใจ
นางฟา
ความหมายโดยตรง นางในเทพนิยายทีถ่ ือวาอยู
บนสวรรค
ความหมายโดยนัย หญิงสวย, หญิงงาม, หญิงดี
ปลาซิว
ความหมายโดยตรง ชื่อปลาน้าํ จืดขนาดเล็ก
อาศัยอยูผ ิวน้ํา
ความหมายโดยนัย ผูน อ ยที่ไมมีอ ํานาจ ผูค น
ระดับลาง
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ภาพประกอบการศึกษา
เรื่อง ความหมายโดยนัย




เปรี้ยว
ความหมายโดยตรง มีร สอยา งรสมะนาว
ความหมายโดยนัย มีลกั ษณะปราดเปรีย ว
ทัน สมัย อิสระ มัน่ ใจ ชอบการสมาคม

แมพิมพ






ความหมายโดยตรง แบบที่ใชหลอเปน รูปตาง ๆ
ความหมายโดยนัย ครู อาจารย

จับมือ
ความหมายโดยตรง ยืน่ มือขวาไปจับ มือขวาอีก
คนหนึง่ ซึง่ ยืน่ มาใหจบั แลวเขยามือเล็กนอย
ความหมายโดยนัย ตกลงกันได ไดขอยุติ
ทีย่ อมรับได
เขาหู




ความหมายโดยตรง เขาไปในรูหู
ความหมายโดยนัย นาฟง
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ภาพประกอบการศึกษา
เรื่อง ความหมายโดยนัย

มือ ขวา



ความหมายโดยตรง มือ ขางขวา
ความหมายโดยนัย ลูกนองคนสําคัญที่เจานาย
ไวใจใหทํางานสําคัญแทน

ลูบคม



ความหมายโดยตรง ใชมือสัมผัสสวนทีม่ คี ม
ความหมายโดยนัย ทําใหผูอนื่ รูสึกวาศักดิศ์ รีหรือ
เกีย รติภมู ิข องผูน นั้ ดอยคาลง

ดาว



ความหมายโดยตรง สิง่ ที่เห็น เปน ดวงมีแสง
ระยิบระยับในทองฟาเวลามืด
ความหมายโดยนัย บุคคลที่เดนดังในทางใดทาง
หนึง่
เกา อี้




ความหมายโดยตรง มา สําหรับนั่งมีพนัก ถามีรปู
ยาวเพื่อใชนอนเรียกวาเกาอี้นอน
ความหมายโดยนัย ตําแหนง
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ศูนยที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรกิจกรรม 1
เรื่อง ความหมายโดยนัย

ใหนกั เรียนเขียนเสนใตขอความที่มคี วามหมายโดยนัย
1. บุษบาเปน กุญแจสําคัญในการจับคนทําผิด
2. ลุงแซมแกอายุเจ็ด สิบปนกเขาแกไมขันแลว
3. การทุจริตครั้งนี้กนิ กันเปน ทอดๆ
4. เสื้อตัวนี้สีสวยเตะตาฉันจริง ๆ
5. นายโกะตี๋พูดจี้เสนดีจงั
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ศูนยที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรกิจกรรม 2
เรื่อง ความหมายโดยนัย

ใหนักเรียนอานบทกลอนตอไปนี้แลวตอบคําถามใหถูกตอง
อุบล ราชธานี ศรีสงา
สิบบงบอก อุบล ราชธานี
หนึ่ง คือ พระปทุม วรราช
เดิมนามเกา ทา วคําผง คงยินยล

ทัศนา ยลเยีย่ ม เปย มสุขขี
ลวนสิง่ ดี เดนประเทือง เมืองอุบลฯ
เปน เจาเมือง นักปราชญ มาแตตน
ปุถุชน รุน เหลนหลาน จงจารจํา

สอง นั้น มีเกจิดัง ตัง้ หลายรูป
กราบปูมนั่ หมัน่ ทําบุญ หนุน ลางกรรม

จุดเทียนธูป ไหวปูเสาร ทุกเชาค่ํา
หลวงปูชา หนุนนํา ใหทําดี

สาม ผาแตม อุทยาน คนขานกลาว
มีอายุเกิน กวานัน้ สามพันป

ภาพเรื่องราว ประวัตศิ าสตร เขียนวาดสี
อุบล ราชธานี มีใหชม

สี่ ประเพณี แหเทียน เขาพรรษา
ที่วิจติ ร ตระการตา สงาสม
งามเทียนยักษ สลักพิมพ เพริศ พริม้ พรม สุดภิรมย สมฤดี ที่เมืองบัว
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ศูนยที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรกิจกรรม 3
เรื่อง ความหมายโดยนัย
ใหนักเรียนอานบทกลอนตอไปนี้แลวตอบคําถามใหถูกตอง

หา ตะวัน ขึน้ กอนใคร ในสยาม
ทะเลหมอก หยอกสายลม สุขสมชัวร

ทิวทัศนง าม แสงสีทอง สองสลัว
มาเทีย่ วทัวร ผาชนะได ในอุบลฯ

หก ยางนา ตนสูงใหญ ไมค บู าน
ดอกบัวสาย รายรํา ทั่วลําชล

ยืนตระหงาน รายเรียง เคียงถนน
ใครไดยล เย็น วาบ ซาบซึง้ ทรวง

เจ็ด คือผา กาบบัว งามทั่วถิน่
ทัง้ ไหมฝาย หลายหลาก สีมที ั้งปวง

ทอดวยศิลป ประณีตประดิษฐ วิจติ รสรวง
ขาวแดงมวง น้าํ เงิน ฟา ผาเนื้อดี
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ศูนยที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรกิจกรรม 4
เรื่อง ความหมายโดยนัย
ใหนักเรียนอานบทกลอนตอไปนี้แลวตอบคําถามใหถูกตอง
แปด หมูยอ เมืองอุบลฯ คนกลาวขวัญ
มาลองลิ้ม ชิมทาน อาหารนี้

กรอบนุมมัน รสถูกใจ กวาหลายที่
ชั่วชีวี จะติดใจ ไมลมื เลือน

เกา กวยจับ๊ เลิศรส นา ซดนัก
เพิ่มหมูไก ใสหมูเดง เรงมาเยือน

เติมหมูผกั หอมเจียว ไข หาไหนเหมือน
เชิญชวนเพื่อน พีน่ อง มาลองชิม

สิบ อุบล ราชธานี ศรีประเทศ
สามเหลี่ยม มรกต จรดริม
ประตูสู อินโดจีน สุดสิน้ เขต
มีชองดาน การคา มากกวาใคร
สิบบง บอก อุบล ราชธานี
ประทับใจ เยี่ยมเปย ม เมือ่ เยี่ยมยล

มีดานเขต ขอบคาม สยามยิม้
กัมพูชา ลาวปริม้ ติดริมไทย
ดานประเทศ ตอประเทศ เทีย่ วสดใส
เชิญชวนไป เที่ยวเมืองบัว ทัวรอบุ ลฯ
ลวนสิง่ ดี มีมาแท กลา วแตตน
น้ําใจคน เมืองนักปราชญ สะอาดงาม

1. มี 10 อยา งทีบ่ ง บอกความเปน อุบลราชธานีมีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
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ศูนยที่ 4
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรเฉลย
ใหนักเรียนเขียนเสนใตขอความที่มคี วามหมายโดยนัย
1. บุษบาเปน กุญแจสําคัญ ในการจับคนทําผิด
2. ลุงแซมแกอายุเจ็ด สิบปน กเขาแกไมขนั แลว
3. การทุจริตครัง้ นีก้ นิ กัน เปนทอดๆ
4. เสื้อตัวนี้สีสวยเตะตาฉัน จริง ๆ
5. นายโกะตีพ๋ ดู จี้เสน ดีจงั

1. 10 อยางที่บงบอกความเปนอุบลราชธานี คือ
1. พระปทุม วรราชสุริยวงษเปน เจา เมืองคนแรก
2. มีเกจิดงั หลายรูป เชน หลวงปูเสาร หลวงปูม นั่ หลางปูชา
3. ผาแตม
4. ประเพณีแหเทียนเขา พรรษา
5. ตะวัน ขึน้ กอนใครในสยาม
6. ตนไมประจําจังหวัดคือยางนา ดอกไมประจํา จังหวัดคือดอกบัวสาย
7. กาบบัวเปนผาเอกลัก ษณของจังหวัด
8. หมูยอ
9. กวยจับ๊ เลิศ รส
10. มีดานติดตอประเทศลาว และประเทศกัมพูชา
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ศูนยที่ 5 (ศูนยสํา รอง)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ม.1
หนวยที่ 2 การอานในชีวติ ประจําวัน หนวยยอยที่ 1 เลาเรื่องเมืองอุบลฯ
(การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

บัตรคําสั่ง
ประโยชนของการอาน

โปรดอานบัตรคําสัง่ แลวปฏิบตั ิตามคําสัง่ ตอไปนี้
1. ใหนักเรียนทํา กิจกรรม การอานสรางชีวติ โดยการเขียนประโยชนของการอาน
2. เมื่อทํา กิจกรรม การอานสรางชีวติ เสร็จแลวใหร ะบายสีตกแตงใหสวยงาม
เมื่อทํา กิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว ชวยกันเก็บอุปกรณเขาซองใหเรียบรอย
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กิจกรรมการอานสรางอนาคต

59

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง เลาเรื่องเมืองอุบลฯ (การอานจับใจความสําคัญรอยแกวและรอยกรอง)

คําชี้แจง ใหนัก เรียนทํา เครือ่ งหมาย ทับอักษรหนาคําตอบที่ถกู ตองที่สุด เพียงขอเดียว
“ดอกบัวสาย” เปนดอกไมประจําจัง หวัดอุบลราชธานี มีดอกสีชมพู มีถิ่นกําเนิดในเขตทีร่ าบลุม
ของทวีปเอเชีย มีเหงาอยูใตดินรากฝกอยูในโคลนเลน กานอยูใตน้ํา สวนกานดอกออนมีเปลือกลอกออกไดเปน
สายใย ดอกบัวเปนพฤกษาชาติคติธรรมล้ําคาคูพระพุทธศาสนา ไมวาจะเปนบัว ชนิดใด เรียกขานอยางไร จัดอยูใน
สกุลวงศไหน บัวลวนแตมีธรรมชาติพื้นฐานลัก ษณาการแสดงสัจธรรมตามพุทธวจนะ บัว 4 จําพวก แหงเวไนยสัตว
ทั้ง สิ้น
“เมืองแหงดอกบัว งาม” มีความหมายโดยนัย เปน เมือ งที่พระพุทธศาสนา ประดิษฐานอยางมัน่ คง
ดํารงตลอดมามากกวา 200 ป “ดอกบัว” คือความหมายแหงความบริสุทธิ์ความดีงาม ความเปนสิร ิมงคล
ที่ชาวอุบลราชธานีมคี วามภาคภูมิใจ
1. ขอความนี้กลาวถึงดอกบัวชนิดใด
1. ดอกบัวสาย
3. ดอกบัวฝรัง่

2. ดอกบัวชมพู
4. ดอกบัวพันธุใหม

2. ขอความนี้กลาวถึงสิ่ง ใดเปน สําคัญ
1. ประโยชนข องดอกบัว
2. ลักษณะตนของบัว
3. ความหมายของดอกไมประจําจังหวัดอุบลราชธานี 4. การปลูกบัว
อานขอความตอไปนี้แลวตอบคําถามขอ 3-5
“อันความดีประดุจดังดอกไมหอม
หมูผ ีเสื้อดมดอมเพราะหอมนัน้
อันความชั่วไมมใี ครอยากใกลกนั
ตางก็หนั หนาหนีกลัวมีภัย”
3. ขอความนี้กลาวถึงเรื่องอะไรเปน สําคัญ
1. ความดี
2. ทั้งความดีและความไมด ี
3. ดอกไมหอม
4. ความไมดี
4. ใครสอดคลองกับขอความนี้
1. ดาว เปนคนดีจงึ มีเพื่อนมาก
3. แดง ใหเพื่อนลอกการบา น

2. ดี เปน คนไมดี เพราะเห็นแกตวั
4. ดํา ทํางานหนักทัง้ วัน
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5. ขอความนี้สรุปไดวาอยางไร
1. คนดีมคี นรัก
3. คนไมดีม ีความเห็น แกตัว

2. คนดีช อบดอกไมห อม
4. คนเราตางก็เห็นแกตัวกันทัง้ นั้น

6. ใครไมมีพนื้ ฐานในการอานจับใจความ
1. นิดกอนอานหนังสือทุกครัง้ นิดจะตองศึก ษาสวนประกอบตางๆ ภายในหนังสือ
2. นาไมชอบวรรณคดีไทยเมื่ออา นเรือ่ งพระอภัยมณีจึงไมคอ ยเขาใจ
3. นองอานเรื่องลูก ชาวนาไดอยางรวดเร็วและเขาใจ เพราะเคยชวยปูทํานา
4. นิ่ม ไดฉายาวา หนอนหนัง สือ เพราะชอบอา นหนังสือเกือบทุกประเภท
7. ใครสามารถอานจับใจความเรื่องแมศ รีเรือนไดงา ยทีส่ ดุ
1. ปูกับ ยาของนิดชอบเลาเรือ่ งสมัยเด็ก ๆ ของทานใหฟง
2. หนอ ยชอบทําอาหารและขนมอบ เชน คุกกี้ เคก
3. หนูชอบเลนหมอขาวหมอแกง
4. ยาของนีไดรบั การสอนเรือ่ งการบา นการเรือนจากคุณยาทวด
8. ขอใดคือจุดมุง หมายของการอานจับใจความ
1. เมื่ออานแลวสามารถสรุปหรือยอเรือ่ งได
2. เมื่ออานแลวสามารถปฏิบตั ิตามคําสั่งและคําแนะนําได
3. เมื่ออานแลวสามารถคาดการณ และหาความจริงแสดงขอคิดเห็น
4. เมื่ออานแลวสามารถจําคําประพันธชนิด ตางๆ ได
9. ประโยคในขอใดมีค วามหมายตรง
1. เขาและเธอไปเที่ยวตางจัง หวัดโดยขับรถไปเอง
2. เมื่อไปไดสักครูเขาจอดรถขางทางเพื่อลงไปยิงกระตาย
3. ในโอกาสเดียวกันนั้นเธอก็ลงจากรถไปเก็บดอกไมดวย
4. เมื่อเสร็จ จากการทํา ธุรกิจสวนตัวแลวก็อ อกเดินทางตอไป
10. ขอใดมีค วามหมายโดยนัย
1. หามไมใหแตงหนา มาโรงเรีย น
2. เธอแตงตัวสวยมากเลยนะนางเอกงิว้ ยังแพเธอเลย
3. ทําผิดระเบีย บโรงเรียนตามเคยเดี๋ยวฝายปกครองจะเชิญไปพบ 4. ผูที่เกี่ยวขอ งเดือดรอนกันไปหมด
ทั้ง ตัวเองและผูปกครองที่ตอ งลางานมา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
3
2
1
1
2
4
1
1
2

สายน้ําสายชีวิตหลอเลี้ยงเมืองอุบลฯ
โขง มูล ชี นทีกวางสรางชีวิต
แหลงผลิตไฟฟามาจากเขื่อน
การประมงการทองเที่ยวไดยลเยือน
เกษตรกรรมย้ําเตือนวิถีไทย
เปนสายธารหลอเลี้ยงเมืองนักปราชญ
เย็นสะอาดอารยธรรมลุมน้ําใส
มูล ชี โขง โยงยาวมานานไกล
หลอหลอมใจปุถุชนคนเมืองบัว

