
 
กําหนดการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ปการศึกษา ๒๕๔๙  ภาคเรียนที่ ๑ 
สําหรับนักเรียนที่บกพรองทางสติปญญาซึ่งเรียนรวมในโรงเรียนปกติแบบช้ันพิเศษ   ช้ัน ป. ๓/๑๑ โรงเรียนพญาไท 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพญาไท ๒๕๔๔  ฉบับปรับปรุง ๒๕๔๘ 
ผูจัดทํา นางสมสมัย  เหมือนเผาพงษ   ครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค  ปฏิบัติงานโครงการเรียนรวมโรงเรียนพญาไท 
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 ๔-๑๓  พ.ค.  ๔๘  รางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จากขอมูล ป ๒๕๔๘  
เพื่อเตรียมการประชุมทํา  IEP.ในวันที่ ๑๕  พ.ค.๔๙      

๑ ๑๖  พ.ค. – ๑๙ พ.ค. ๔๙ ๑ เด็กนารักในชัน้เรียน -  - - ๖ 

๒ ๒๒ พ.ค. - ๒๖ พ.ค. ๔๙ ๒ เด็กดีศรีพญาไท  - -  - ๖ 
๓ ๒๙ พ.ค. -    มิ.ย. ๔๙ ๓  เด็กไทยรูทัน - -  - ๖ 
๔  ๕   มิ.ย. -  ๙ มิ.ย. ๔๙ ๔ ๖๐ ปทองครองราชย (๙ มิ.ย.โครงการของ สพฐ.) - - -  ๖ 
๕ ๑๒ มิ.ย. -  ๑๖ มิ.ย. ๔๙ ๕ ฉันรักโรงเรียนพญาไท - - -  ๖ 
๖ ๑๙ มิ.ย. - ๒๓ มิ.ย. ๔๙ ๖ วันไหวครู - - -  ๖ 
๗ ๒๖ มิ.ย. -   ๓๐ มิ.ย. ๔๙ ๗ สดุดีครูกลอนสุนทรภู (๒๖ มิถุนายน) -  - - ๖ 

๘    ๓ ก.ค. -   ๗ ก.ค. ๔๙ ๘ เขาพรรษาพาสุข(๑๐ =อาสาฬหบูชา   ๑๑ = วันเขาพรรษา 
โรงเรียนปด ๒ วัน) -  - - ๖ 

๙ ๑๐ ก.ค. -   ๑๔ ก.ค. ๔๙ ๙ โรงเรียนวิถีพุทธ(รูปแบบการจัดการศึกษาของ ร.ร.พญาไท) - -  - ๖ 
๑๐ ๑๗ ก.ค. -   ๒๑ ก.ค. ๔๙ ๑๐ เรียนรูแบบบูรณาการ  - - -  ๖ 
๑๑ ๒๔ ก.ค. -   ๒๘ ก.ค. ๔๙ ๑๑ วันภาษาไทยแหงชาติ (๒๙ กรกฎาคม) - - -  ๖ 
๑๒  ๓๑ ก.ค. -     ๔ ส.ค. ๔๙ ๑๒ สัปดาหหองสมุด - -  - ๖ 
๑๓   ๗  ส.ค. -   ๑๑ ส.ค. ๔๙     ๑๓ วันแมแหงชาติ (๑๒ สิงหาคม โรงเรียนปด) - - -  ๖ 
๑๔ ๑๕ ส.ค. -   ๑๘ ส.ค. ๔๙ ๑๔ วันวิทยาศาสตร (๑๘ สิงหาคม) - - -  ๖ 
๑๕ ๒๑  ส.ค. -  ๒๕ ส.ค.  ๔๙ ๑๕ สมองกับการเรียนรู (BBL =เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน) - -  - ๖ 
๑๖ ๒๘  ส.ค. -     ๑  ก.ย. ๔๙ ๑๖ โรงเรียนนักคิด (พัฒนาทักษะการคิด) - -  - ๖ 
๑๗    ๔  ก.ย. -     ๘ ก.ย. ๔๙ ๑๗  ฉันรักกรุงเทพฯ (หลักสูตรทองถ่ิน) -  - - ๖ 
๑๘ ๑๑  ก.ย. -  ๑๕  ก.ย. ๔๙ ๑๘ ไชยเชษฐ (วรรณคดีลํานําใชชื่อธนูดอกไมกับเจาชายนอย) - -  - ๖ 
๑๙ ๑๘ ก.ย. -   ๒๒ ก.ย. ๔๙ ๑๙ มือใหมหัดคา (อาชีพสุจริตของชุมชนเมือง)  - - - ๖ 
๒๐ ๒๕ ก.ย. -   ๒๙  ก.ย. ๔๙ ๒๐ คนเกงเรียนด(ีสรุปผลการเรียนรูภาคเรียนที่ 1)     ๖ 
๒๑   ๒ ต.ค. –   ๖ ต.ค. ๔๙  สอบ ประเมินผลการเรียนรู      

๒๒   ๙ ต.ค. –  ๑๐ ต.ค. ๔๙  สรุปผลการประเมิน      

 ๑๑ ต.ค.-๓๑ ต.ค.๔๙  ปดเรียน ภาคที่ ๑      
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๒๓ ๑-๔   พ.ย. ๔๙ ๒๑ หองเรียนสวยดวย ๕ ส. -  - - ๖ 

๒๔ ๗-๑๑  พ.ย. ๔๙ ๒๒ บุคลิกภาพดขีองเดก็ไทย - -  - ๖ 
๒๕ ๑๔-๑๘ พ.ย..  ๔๙ ๒๓ ลอยกระทงรกัษไทย - -  - ๖ 
๒๖ ๒๑-๒๕ พ.ย..  ๔๙ ๒๔ ศิษย-ลูกผูกพัน - - -  ๖ 
๒๗ ๒๘ พ.ย.-๒ ธ.ค.๔๙ ๒๕ วันพอแหงชาติ - - -  ๖ 
๒๘ ๖-๙ ธ.ค. ๔๙ ๒๖ วันรัฐธรรมนูญ - - -  ๖ 
๒๙ ๑๓-๑๖ ธ.ค. ๔๙ ๒๗ เศรษฐกิจพอเพียง -  - - ๖ 

๓๐ ๑๙-๒๓ ธ.ค.๔๙ ๒๘ วันคริสตมาส -  - - ๖ 

๓๑ ๒๕-๒๙ ธ.ค. ๔๙ ๒๙ สงทายปเกา ตอนรับปใหม  - -  - ๖ 
๓๒ ๒-๕ ม.ค. ๕๐ ๓๐ สุขภาพจติดทีวีสุข - - -  ๖ 
๓๓ ๘-๑๒ ม.ค. ๕๐ ๓๑ สุขสันตวันเดก็ - - -  ๖ 
๓๔ ๑๕-๑๙ ม.ค. ๕๐ ๓๒ แด..คุณครูดวยดวงใจ - -  - ๖ 
๓๕ ๒๒-๒๖ ม.ค. ๕๐ ๓๓ เรารักเมืองไทย - - -  ๖ 

๓๖ ๒๙ ม.ค.-๒ ก.พ.๕๐ ๓๔ กาวไกลสูสากล - - -  ๖ 
๓๗ ๕-๙ ก.พ.๕๐ ๓๕ วันพญาไทรวมจิต - -  - ๖ 
๓๘ ๑๒-๑๖ ก.พ.๕๐ ๓๖ วันวาเลนไทน - -  - ๖ 
๓๙ ๑๙-๒๓ ก.พ.๕๐ ๓๗ วันตรุษจีน -  - - ๖ 

๔๐ ๒๖ ก.พ.- ๒ ๘ มี.ค. ๕๐ 
๑-๒ มี.ค. ๕๐ 

๓๘ “๑ ผูเรียน ๑ หนวยการเรียนรู” 
สอบประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ 

- -  - ๔ 

 
 
๓ 

 
 

 



 
 

คําช้ีแจงในการจัดทําหนวยการเรียนรู 
 

หนวยการเรียนรูนี้นางสมสมัย เหมือนเผาพงษ   ไดจัดทําขึ้นตามความเหมาะสมของผูเรียนที่บกพรองทางสติปญญา   ใน
ชั้น ป. ๓/๑๐  ปการศึกษา ๒๕๔๙  ซึ่งจากการประเมินพบวาทุกคนมีขอจํากัดในการเรียนรูเรื่องที่ไกลตัวและมีความบกพรองทางการ
ส่ือสาร  กลาวคือมีนักเรียนทั้งหมด ๙ คน    มีระดับสติปญญาที่ยังประเมินไมได ๒ คน  ระดับ ๓๐-๓๙ = ๒ คน  ระดับ ๔๑-๕๐  =  ๒ 
คน  ระดับ  ๕๐- ๕๙ = ๓ คน แตก็จะมีความวิตกกังวลคอนขางสูง   ไมสามารถที่จะเรียนรูตามหนวยการเรียนรูที่กําหนดไวตาม
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพญาไทได  จึงกําหนดหนวยการเรียนรูที่เปนลักษณะหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ  ที่มีสาระการเรียนรู
ที่ผูเรียนจะไดรับประสบการณตรงและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน       ซึ่งจะเนนวันสําคัญตาง ๆ ที่โรงเรียนปดหรือมีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียนเปนพิเศษ   วันสําคัญนั้น ๆ  ที่ผูเรียนและผูปกครองเห็นดวย   โดยไดพัฒนาจากชิ้นงานที่ตนเองจัดทําขึ้นในการรอบรม
ทางไกล   เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิถีสูการปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบ  ในระหวางวันที่ ๒๑-๒๒,๒๘-๒๙  สิงหาคม  
๒๕๔๕  นํามาปรับใชในปการศึกษา ๒๕๔๖  และพัฒนาตอเนื่องเพื่อนํามาใชในปการศึกษา ๒๕๔๙ 

ไดกําหนดเวลาเรียนไวหนวยละ ๖ คาบ/สัปดาห (คาบละ ๕๐ นาที) เหมือนกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพญาไทที่ใช
สําหรับชั้นปกติ  มีซอมเสริมภาษาไทยอีก ๑ คาบ   แตเนื่องจากผูเรียน  ชั้น ป.๓/๑๑ ปการศึกษา ๒๕๔๗ ทุกคนมีปญหาดานการสื่อสาร  
ในวันที่หยุดเรียนหรือมีกิจกรรมที่ทําใหเรียนวิชาภาษาไทยไมได     ใหเล่ือนไปเรียนในคาบเวลาของวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
สังคมศึกษา ฯ หรือภาษาอังกฤษ ตามลําดับความสําคัญของวิชาตาง ๆ ซึ่งสอนโดยผูสอนคนเดียวกันและสามารถบูรณาการ
ได     การใหเวลาวิชาภาษาไทยไวเปนกรณีพิเศษ  ก็เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรูไดดีขึ้นเต็ม
ตามศักยภาพ    

ไดนําโครงการตางๆ ที่โรงเรียนจัดทําขึ้นและนักเรียนที่บกพรองทางสติปญญา  ไดรับโอกาสการมี
สวนรวมอยางเห็นไดชัดและตอเนื่องตลอดปมากําหนดเปนหนวยการเรียนรู ดังนี้ 
 ๑. หนวย เด็กดีศรีพญาไท  จากโครงการเด็กดีศรีพญาไท เครือขายโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ    ในพระะบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ     ซึ่งโรงเรียนพญาไทเปนโรงเรียนนํารองของโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ ของกรุงเทพฯ มาตั้งแต ๕ 
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ปจจุบันมีโรงเรียนในเครือขาย  ๒๐ โรงเรียนและไดรับการประเมินใหเปน ๑ โรงเรียน ๑ กิจกรรมเดน  ซึ่งนาง
สมสมัย  เหมือนเผาพงษ  ไดรับมอบหมายใหเปนเลขานุการของโครงการนี้  และเห็นวาถาไดนําเขาสูระบบการเรียนรูในชั้นเรียนดวย  
จะชวยใหผูเรียนที่บกพรองทางสติปญญา  มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมากขึ้น  เพราะนักเรียนมีกิจกรรมการประเมินตนเองทุกวัน
ตามรายการที่กําหนดจากปรัชญาของโรงเรียน 
๒.หนวย เด็กไทยรูทัน โครงการสรางเสริมสุขภาวะของมายา โรงเรียนพญาไทเปนโรงเรียนนํารองและไดทํา CD การ
รณรงคไมดื่มนําอัดลมและขนมกรุบกรอบ สงเสริมใหกินขนมและผลไมไทย  ซึ่งนางสมสมัย  เหมือนเผาพงษ  ไดรับเชิญใหรวม
การแสดงละครเปนครูในการทํา CD  โดยไดรวมแตงบทละครในตอนที่ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระการเปนเด็กไทยรูทัน  ทํา
ใหตองศึกษาโครงการนี้เพิ่มเติมจากการที่เคยไดรับการอบรม  และไดเขารวมโครงการเด็กไทยรูทันระดับชาติที่ศูนยวัฒนธรรม  
ทําใหเห็นวาและเห็นวาถาไดนําเขาสูระบบการเรียนรูในชั้นเรียนดวย  จะชวยใหผูเรียนที่บกพรองทางสติปญญา  มีการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพมากขึ้น  เพราะนักเรียนมีกิจกรรมนี้เนนการไมกินน้ําอัดลมและขนมกรุบกรอบซึ่งการประเมินตนเองทุกวันตามรายการที่
กําหนดจากปรัชญาของโรงเรียน 
 ๓. หนวย มือใหมหัดคา จากโครงการมือใหมหัดคาของโรงเรียนพญาไท  ที่สงเสริมการสรางพื้นฐานอาชีพการคาขายแบบ ปู
ผาขายของเกา ซึ่งเปนอาชีพสุจริตที่เหมาะกบัชุมชนเมือง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมนี้ทุกวันศุกรกลางเดือน๔.หนวยโรงเรียนนักคิด 
ไดแนวคิดจากโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน(วพร.): การพัฒนาความสามารถในการคิด
และผลสัมฤทธิ์    ทางการเรยีน  โดยใชหลักการ รูปแบบ วิธีการและเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่หลากหลาย    : 
กรณีศึกษา รูปแบบ วิธีการและเทคโนโลยี     การเรียนการสอนหลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด 
ของโรงเรียนพญาไท  ซึ่งนางสมสมัย  เหมือนเผาพงษ 
๕. วางทุกงาน อานทุกคน  กิจกรรมเนื่องใน ปสงเสริมการอานและการเรียนรู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี 
 



 
 
                                                   

 แผ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับผูเรียนท

 
 

หนวยการเรียนรูที่ ๒  เร่ือง  เด็กดีศรีพญาไท

ผูเขียนแผนการสอน นางสมสมัย เหมือนเผาพงษ
 

 

 

๑.สาระสําคญั การสรางประสบการณดานเน
ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนพญาไท ทําใหผูเรีย
ชีวิตเพิ่มข้ึน ชวยกอใหเกิดความคดิในการท
เต็มตามศักยภาพ 
๒. ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
    ๑.๑ จับใจความจากการฟง การด ูไดอย
   ๑.๒ เคารพ ความคิด ความเชื่อและการปฏ
    ๑      

.๓ ใชกิจกรรมศิลปะเพื่อการเรียนรู  (ศิล
๓. จุดประสงคการเรียนรู  
 ๒.๑  ความรู  จับใจความเรื่องที่ฟงแลวต
 ๒.๒  ทักษะกระบวนการ/การฝกปฏิบัต
 ๒.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม

พญาไทดานเปนคนดี เร่ือง มีระเบียบวินัย  
 
๔. เนื้อหาสาระ   ทักษะการฟงที่เปนประสบการณ
ในชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับรายการพัฒนาค
                                             

ในชั้นเรียน ป. ๓/๑๐  ปการศึกษ
เพื่อที่จะไดเปนสวนหน่ึงที่ชวยใหสังคมเกิดสันต
คุณภาพดานเปนคนดีในเรื่องมีระเบียบวินัย  โ
มุงเนนพัฒนาเด็กใหคนดีตามปรัชญาของโรงเร
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา  มาตั้งแ
           ๑. เราจะเปนผูที่ตรงตอเวลาในการเขา
รวมกิจกรรม    
          ๒. เราจะเปนผูที่รักษาหนาที ่ โดยจะม
รับผิดชอบสิง่ของเครื่องใช  อนุรักษสิ่งแวดลอม ร
         ๓. เราจะผูที่มีวินัยในการแตงกายใหถูกต
และปฏิบัติตามขอตกลง 
          ๔. เราจะเปนผูที่ใฝคณุธรรม ในการมีส
ความซื่อสัตย ขยันประหยัด อดทน มีความสาม
นการจัดการเรียนรู 
ี่บกพรองทางสติปญญา ช้ัน ประถมศึกษาปท่ี ๓/๑๐ โรงเรียนพญาไท 

 แผนที่ ๑ ฟงและดู  คิดเรยีนรู  สันติสขุ เวลา ๕๐ นาที 
 กําหนดการสอน  วันจันทรที่   ๒๒    พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 

 

ื้อหาโดยจบัใจความจากการฟง ในเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
นที่บกพรองทางสติปญญาไดรับความรูและเขาใจทักษะการดําเนิน
ี่จะพฒันาตนเองเพื่อการอยูรวมกับสังคมอยางปกติสุขและมศีักดิศ์รี

างเขาใจ (ภาษาไทย ขอ ๑๓) 
บิัติของบุคคลอื่นโดยปราศจากอคต ิ(สังคม ฯ สาระที่ ๒ ขอ ๖)          
ปะ ขอ ๖)     

อบคาํถามได   
 ิ มีมารยาทในการฟง 
ท่ีดีงาม  มีความคิดเห็นดวยกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน

ตรงของนักเรียนชั้น ป. ๓/๑๐ ซ่ึงเขาใจงาย ใกลตัวและจําเปนตองนําไปใช
ุณภาพผูเรียนของโรงเรียนพญาไท    

เร่ือง เด็กดีศรีพญาไท 
า ๒๕๔๙  มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหเปนเด็กดีศรีพญาไท 
ิสุขและและโรงเรียนมีการพัฒนาเจริญกาวหนา   เพราะทุกคนมี
ดยปฏิบัติตามรายการบันทึกความดีของโครงการเด็กดีศรีพญาไท  ที่
ียนพญาไท  เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาส
ตวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
แถวเคารพธงชาติ เขาหองเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาและการ

าโรงเรียนสม่าํเสมอ  ต้ังใจเรยีน รบัผิดชอบงานทีไ่ดรับมอบหมาย 
ักและภาคภูมิใจในความเปนไทย 
อง เขาแถวและเดินแถวถูกระเบียบ มีมารยาทในการรับประทานอาหาร

ัมมาคารวะ เสยีสละ มีความซื่อสัตย เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ขยัน ประหยัด มี
ัคคี 



นักเรียน คูณครูและพี่เลี้ยงรวมกิจกรรมการเรียนรูตลอดวันที่มาเรียน และประเมินตนเองในเวลา ๑๔.๓๐- 
๑๔.๓๑น.  เพราะเชื่อวาถาทาํกิจกรรมนี้ไดก็จะมีพื้นฐานที่ดีสามารถเปนคนดีของสังคม ประเทศชาติและสังคมโลกได 
 
๕. การบูรณาการกับกลุมสาระอื่น    
    ๕.๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  การอยูรวมกันในช้ันเรียน โดยไมเบียดเบยีนซึ่งกันและกัน 
    ๕.๒ ศิลปศึกษา  การระบายสตีัวอักษรชื่อเร่ืองโดยจําแนกตามหลักภาษาและการวาดภาพระบายสีภาพการตูน
ตนเองประกอบเรื่อง  เพ่ือนําเสนอแนวคิด สรางพ้ืนฐานภาษาและพฒันาสมาธิโดยใชศลิปะเปนสื่อ 
๖. กิจกรรมการเรียนรู  จัดกิจกรรมสถานการณจาํลอง การไปชมการเลาเร่ืองประกอบการวาดภาพ  ในลักษณะคลาย
กับการเขาไปชมรายการ Talk Show  เชน ตองซื้อบตัรเขาชม  นั่งตามเลขที่ในบตัร มีมารยาทในการชม คือ ตบมือ
เมื่อชอบใจ ไมคุย หัวเราะ รองไหหรือทาํเสียงดังรบกวนผูอ่ืน ไมรับประทานอาหาร ฯลฯ  เนนการฟงเพ่ือนาํมา
เพ่ิมพูนความรูและพัฒนาความคิด  โดยมีกิจกรรมที่ตอเนื่องใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเพ่ือสรางองคความรูใน
การพัฒนาทักษะชีวิต จากการบูรณาการเชื่อมโยงกลุมสาระการเรียนรูและทักษะสัมพนัธ การฟง พูด อานและ
เขียนภายในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดังนี ้
 
 

กระบวนการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ขั้นนํา 
  
 

 

๑.ผูเรียนที่รับผิดชอบ แผน ๑ ฟงและดู คิดเรียนรู สันติสุข โฆษณาเชิญชวนใหชมการเลาเรื่องประกอบภาพ  
โดยใชปายนิเทศเรื่องเพื่อนรักในชั้นเรียนเปนสื่อ ทบทวนมารยาทการฟงและแจงจุดประสงคการเรียนรู ทั้งกลุม
สาระฯภาษาไทยและกลุมสาระฯ ที่นํามาบูรณาการ  
๒.ผูเรียนทุกคนเขาแถวที่หนาหองเรียนเพ่ือซื้อบัตรชมการเลาเรื่อง 
๓. ผูเรียนซื้อบัตรแลวเขามานั่งเกาอ้ีในหองเรียนตามเลขที่ในบัตร     ซึ่งจัดที่นั่งเปน
รูปโคงคลายฐานตัวอักษร U  เชน ป.๓/๑๐  มีนักเรียน ๙  คน จัดเปน 
                                       
                                              

๒.ขั้นประสบการณ 
    

๔.ผูเรียนที่รับผิดชอบทกัษะการฟงเปนพิธีกร เชญิชมการเลาเรื่องประกอบภาพและแนะนาํประวตัิ ประสบการณและความสามารถของผู
เลา 

๕.ครูแสดงเปนผูเลาโดยเริ่มจากการแนะนําตัว เตรียมความพรอมทางสมองใหกับผูเรียน
(ภาคผนวก) แลวจึงอานเชิงเลาเร่ืองประกอบการวาดภาพอยางนาสนใจ  
๖. ผูเรียนเลาเร่ืองยอนกลับโดยครูใชคําถามจากแบบทดสอบการฟงเปนคําถามนํา 
    เชน ๑. วันนี้นักเรียนไดเรียนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากเรื่องอะไร 
           นักเรียนตอบ เร่ือง เด็กดีศรพญาไท 
          ๒. เหตุการณสําคัญเกิดเมื่อไร 
            นักเรียนตอบ ตั้งแต ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
           ๓.การไมเบียดเบียนเพ่ือนเปนการพัฒนาคุณภาพดานใด 
            นักเรียนตอบ ดานเปนคนด ี
๗. ผูเรียนทําแบบทดสอบการจับใจความจากการฟง  โดยเลือก X  ลงบนอักษร ก ข ค 
ซึ่งอยูหนาคําตอบที่ถูกตอง โดยการฟงครูอานทั้งคําถามและคําตอบ ขอละ ๒ ครั้ง  ให
เวลารวมทั้งการฟง การคิดและเลือก X  คําตอบที่ถูก ขอละ ๑ นาที   
 

กระบวนการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู 



 ๘. ครูตรวจโดยการประทับตรายางรูปดาวใหญ หนาอักษร ก ข ค  ขอที่ผูเรียน
ทําถูกระหวางการทําแบบทดสอบ  เมื่อหมดเวลา ๕ นาที ครูกับนักเรียนรวมกัน
เฉลย  แลวใหผูเรียนปรับปรุงแกไขโดยครูกระตุนใหคดิเองและแกไขใหถูกตอง 
ถายังไมถูกตองหรือทําไมไดก็จะอธิบายเพิม่เติมจนเขาใจ ผูที่ยังไมทาํเครื่องหมาย
ครูตองชวยจับมือทําเครื่องหมาย X ขอที่ถูกตองให จนกระทั่งผูเรียนสามารถทาํ
ถูกตองแลวตรวจโดยการประทับตรายางรูปดาวเล็ก  เพ่ือใหผูเรียนสรุปเปนองค
ความรูไดตามศักยภาพอยางมีความสุข โดยดูจากผลงานทีท่ําถูกตองแลวทุกขอ 
๙. ผูเรียนและครูสรุปเรื่องความรูและความคิดสามารถเพิม่พูนขึ้นไดจากการฟง 
 

๕. ขั้นนําไปใช  
 

๑๐. ผูเรียนและครูสนทนาเรื่องส่ิงที่สามารถนําไปประยกุตใชไดในชีวติจริง   
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยูรวมกับสังคมอยางปกติสุขและมีศักดิศ์รี  
๑๑.เลือกหัวหนากลุมสาระสังคมและใหเปนหัวหนาจดักิจกรรมอภปิรายจากเรื่องที่
ฟง เพ่ือกําหนดแนวปฏิบตัใินการอยูรวมกันอยางเปนสขุโดยไมเบียดเบียนกัน 
แลวเขียนติดที่ปายนิเทศกลุมสาระสังคม ฯ   โดยมีครูคอยชวยเหลือแนะนําอยาง
ใกลชิดและเหมาะสมกับสถานการณ  
๑๒. เลือกหัวหนากลุมสาระคณิตศาสตรและใหเปนหัวหนาจดักิจกรรมการ
กําหนด เลขที่ของนักเรียนชั้น ป. ๓/๑๑ เพ่ือความสะดวกในการอยูรวมกันอยาง
เปนระบบ โดยครูแจงเลขประจําตัวของนักเรียนเปนรายบคุคล  ใหชวยกันเรียง
ตามลาํดบัเลขประจําตัว แยกชาย-หญิง และใหเรียงลําดบันักเรียนชายใหครบ
กอน จึงตอดวยนักเรียนหญิง แลวเขียนลงแบบบันทึกตดิที่ปายนิเทศกลุมสาระ
คณิตศาสตร พรอมทั้งรายงานใหเพ่ือน ๆ ทราบและปรับปรุงแกไข(ถาม)ี โดย
มีครูคอยชวยเหลือแนะนาํอยางใกลชิดและเหมาะสมกบัสถานการณ  
๑๓.เลือกหัวหนาวิชาศิลปะและใหเปนหัวหนาจดักิจกรรมการวาดภาพระบายส ี
ภาพการตูนตนเองประกอบเรื่องจากแบบฝกหัดรายบุคคลเพื่อนําเสนอแนวปฏิบตัิ
ในการอยูรวมกันอยางเปนสขุโดยไมเบียดเบียนกัน โดยมคีรูคอยชวยเหลอื
แนะนาํอยางใกลชิดและเหมาะสมกบัสถานการณ   
 

๖. ขั้นสรุป  
    

๑๔. ผูเรียนฝกการประเมินตนเอง  แลวใหเพ่ือน  ครู และพ่ีเล้ียงรวมประเมิน 
๑๕. ครูสรุปผลการประเมิน  ช้ีแนะแนวการพัฒนาผูเรียนรายบุคคล กลุมและทั้งช้ัน
๑๖. ครูใหการบาน โดยสนทนากับผูเรียนและใหผูเรียนชวยกันสรุปการเรียนรูที่
นาสนใจและตองการนําไปสานสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน  ครูเขียนดวย 
ลายมือตัวบรรจงบนกระดาน นักเรียนอานทบทวน 
       ๑. เลาเร่ืองประกอบภาพ เร่ือง เด็กดศีรีพญาไท ใหผูปกครองฟง 
       ๒. ผูปกครองสนทนาซักถามและแนะนําการพูดแสดงความคดิเหน็   โดยประเมินการฟงของผูเรียนตามเกณฑทีก่ําหนดให ลงในแบบฝกหดัชองของ
ผูปกครอง        

๗. สื่อ/แหลงการเรียนรู 
๗.๑ แผนภูมมิารยาทในการฟง 
๗.๒ ผูเรียนที่รับผิดชอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ ฟงและ ดูเรียนรู แสนสนุก (เวรวันจันทร) 



๗.๓ ครูซึ่งทําหนาที่เปนวิทยากรการเลาเร่ืองที่มีความรูและความสามารถในการวาดภาพการตูนที่เปน
ภาพลอทางบวกของผูเรียนประกอบการเลาเร่ืองเกง ด ีมีสุขที่ผูเรียนภาคภูมิใจ 
๗.๔ แบบฝกหัดการวาดภาพประกอบเรื่องจากการฟง  
๗.๕ แบบฝกหัด การจับใจความจากการฟง 
๗.๖ สมุดบนัทึกความดีของนักเรียน จากโครงการเด็กดศีรีพญาไท 

 

๘. การวัดและประเมินผล   
  ๘.๑ สิ่งที่ตองประเมิน  

๘.๑.๑ ความรู  การจับใจความจากการฟงเร่ือง 
๘.๑.๒ ทักษะกระบวนการ/การฝกปฏิบัติ  การปฏิบัติตนตามมารยาทการฟง 
๘.๑.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค  การมีความคิดเหน็ดวยกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของ 
โรงเรียนพญาไทดานเปนคนด ีเร่ือง มีระเบียบวินัย  

 
 

 ๘.๒ เครื่องมอืที่ใชประเมนิ 
 
 

๘.๒.๑ แบบฝกหัด การจับใจความเรื่องที่ฟง 
๘.๒.๒ แบบสังเกต การปฏบิตัิตนตามมารยาทการฟง 
๘.๒.๓  แบบสัมภาษณ ความคิดเหน็ดวยกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนพญาไทดาน
เปนคนด ีเร่ือง มีระเบียบวนิัย 

 

      ๘.๓ เกณฑการใหคะแนน  
 

               ๘.๓.๑  การใหคะแนนแบบฝกหัด  การจับใจความเรื่องที่ฟง 
ระดับคะแนน/เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

การจับใจความเรื่องที่ฟง 
ตอบคําถามไดถูกตองทุก
ประเด็น  
ตอบถูกตอง ๕ ขอ 

ตอบคําถามไดถูกตองแต 
ไมครบทุกประเด็น  
 ตอบถูกตอง ๑-๔ ขอ 

ตอบคําถามไดบางแต 
ไมตรงประเด็น  
 
 

 

          ๘.๓.๒ การใหคะแนนการสังเกต มารยาทในการฟง 
ระดับคะแนน/เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมิน 

๓ ๒ ๑ 

   มารยาทการฟง 
 

-ไมสงเสียงหรือแสดงทาทาง 
รบกวนผูอ่ืนไดตลอดเวลา 
-ตั้งใจฟงอยางสุภาพลอด

เวลา 

-รวมกิจกรรมการถาม-ตอบ 
อยางสุภาพ 

-ไมสงเสียงหรือแสดงทาทาง 
รบกวนผูอ่ืนไดตลอดเวลา 
-ต้ังใจฟงอยางสุภาพไดไม

ตลอดเวลา 

 

-ไมสงเสียงหรือแสดงทาทาง 
รบกวนผูอ่ืนไดไมตลอดเวลา 
-ตั้งใจฟงอยางสุภาพไดไม 
ตลอดเวลา 
 

              ๘.๒.๓ การใหคะแนนการสัมภาษณ มีความคิดเห็นดวยกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนพญาไท ดานเปนคนดี เร่ือง มีความ
เคารพในสิทธิหนาท่ีและศักด์ิศรีความเปนมนุษย  โดยชั้น ป.๓/๑๐ เนนการรณรงคไมเบียดเบียนเพื่อน 

 



ระดับคะแนน/เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมิน 
๓ ๒ ๑ 

 แสดงความคดิเห็น 
 จากเรื่องที่รับฟง 

-ตอบไดวาเห็นดวยและม ี
เหตผุลประกอบ 
ดวยตนเองหรือตามคําแนะนํา 
-ตอบไดวานําไปใชในชีวิต- 
ประจําวันไดอยางมีเหตุผล 
ดวยตนเองหรือตามคําแนะนํา
-ตอบไดวามีแนวการพัฒนา
ตนเองไดอยางไรบาง 
ดวยตนเองหรือตามคําแนะนํา 

-ตอบไดวาเห็นดวยและ 
มีเหตุผลประกอบ 
ดวยตนเองหรือตามคําแนะนํา  
-ตอบไดวานําไปใชในชีวิต- 
ประจําวันไดอยางมีเหตุผล 
ดวยตนเองหรือตามคําแนะนํา  
 

-ตอบไดวาเห็นดวยและ 
มีเหตุผลประกอบบางตาม 
คําแนะนํา  
 

 
๘.๔ เกณฑการตัดสิน   
           ๘.๔.๑ ระดับคณุภาพ 
                 ๘ - ๙     =   ระดับ  ๓ (ดีมาก) 
                    ๕ - ๗     =   ระดับ  ๒ (ด)ี 
            

             ๑ - ๔      =   ระดับ  ๑ (ไดรวมกิจกรรมแตควรปรับปรุงคุณภาพ) 
           ๘.๔.๒ การตดัสนิผานจุดประสงคการเรียนรู 
            ผูเรียนจะผานจุดประสงคการเรียนรูตามแผนฯ นี้  ตองมีผลการเรียนรูตั้งแตระดบั ๒ ข้ึนไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙. การตรวจปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะของผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
 

ระดับคุณภาพ 

ที่ 

 

ดีม
าก

 
ี ดี ปา
นก

ลา
ง 

คว
รป
รับ
ปร
ุง 

ไม
มี 

มี 

แนวทางการปรับปรุงแกไข 

๑ เนนผูเรียนเปนสําคัญ        
๒ มีองคประกอบครบสมบูรณ        
 ๒.๑ สาระสําคัญ        
 ๒.๒ ผลการเรยีนรูที่คาดหวังรายป 

      (จุดประสงคปลายทาง) 
       

 ๒.๓  จุดประสงคการเรียนรู (จุดประสงคนําทาง)        
       ๒.๒.๑ ดานความรู (K)        
       ๒.๒.๒ ทักษะกระบวนการ/ฝกปฏิบัติ (P)        
         ๒.๒.๓   คานิยม/คุณลักษณะที่พึงประสงค (A)        
 ๒.๔ เน้ือหาสาระ        
 ๒.๕ การบูรณาการกับกลุมสาระอื่น        
 ๒.๖ กิจกรรมการเรียนรู        
        ๒.๖.๑ บูรณาการสัมพันธกับหนวยการเรียนรู        
        ๒.๖.๒ สอดคลองกับจุดประสงคและ 

                เน้ือหาสาระ 
       

 ๒.๗ สื่อ/แหลงการเรียนรู        
 ๒.๘ การวัดและประเมินผล        
        ๒.๘.๑ สอดคลองกับจุดประสงค        
        ๒.๘.๒ มีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจน        
        ๒.๘.๓ ใชวิธีการที่หลากหลายและครบ  

                 ทั้ง ๓ ดาน คือ K P A 
       

         ๒.๘.๔ มีเกณฑการตัดสินชัดเจนตรวจสอบได        
 ๒.๙   บันทึกผลหลังสอน        
 ๒.๑๐ ปญหาและอุปสรรค        
 ๒.๑๑ ขอเสนอแนะและวิธกีารปรับปรุง        

 
 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงช่ือ ..………………………..………….………………..ผูตรวจ 

(ชวลิต  วิชาดี) 
รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการโรงเรียนพญาไท 

      วันตรวจแผน ………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๐. บันทึกผลหลังสอน 
      ผลการเรียนรูของผูเรียนรายบุคคล (ผูสอนสรุปจากผลการประเมินของผูเรียน เพ่ือน ครู ผูปกครองและผูสนใจ ตาม
เกณฑการประเมินที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู จากหนวยที่ ๒ เด็กดีศรีพญาไท แผนที่ ๑) 
 
 

 

ความรู ทักษะ เจตคติ 
   รว

ม เลข 
ท่ี 

      ประเด็นการประเมิน  

คุณ
ภา
พ 

 

 

หมายเหต ุ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จับใ า        จความ  ม รยาทการฟง ความคิดเห็น
ื่อ 

 
บันทึก

 

จากการ
๑๑. ป
รุนแรงห
 

๑๒. 
พฤติกร
เรียนรูใ
ชวยดูแล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ . 
……………
 
 
 

 
 
 
 
 

ช
  ะด
ับ

รุป

ด.ช.ณัฐภัทร  ทิมทองคํา
ด.ช.ธนกฤต  ศิลกุล 
ด.ช. สุภัทร สุนทรยนตก
ด.ช.กรณิศ ดวงลอมจันท
ด.ช.ปญญพล วุฒิยางกูร 
ด.ช.ชิษณุพงศ  แมนเมธี 
ด.ช.วรภัทร โพธ์ิเรือง 
ด.ช.ณศิษฐ  วิเชียรรัตน 
ด.ญ.ศุภรัตน  จงใจรักษ 
ด.ญ.พลอย  เวศอุรัย 

 

เพ่ิมเติม (ถามี) สุภัทรมีท
ฟง 
ญหาและอุปสรรค 

ลายคน และอีก ๒ คนยงัสือสา
ขอเสนอแนะและ

รม ก็สามารถพัฒนาใหเ
หเปนระบบ  เพ่ือใหผูเรียน
ผูเรียนที่ควบคุมตนเองไมได

ความคิดเห็นและขอ
……………………………………………
                3 .2  1 .3  2  1  3 .2  1  9
ร ส บันทึกสิ่งที่ตองการซอมเสริมเปนพิเศษ

          5 2  ฟงดี ใชแผนใสรองแบบฝกกันน้ําลาย 
         4 1  นั่งใกลครูแตะขาไวไมใหเดิน ลุกแลงใหวางเฉย 

ิจ          5 2  แนะนําใหตั้งใจฟงกอนเรียน สมาธิดีข้ึนเล็กนอย 
ร          5 2  มองสบตา แนะนําใหหยุดพูดและตั้งใจฟง ไมคุย 

         5 2  มองสบตา แนะนําใหหยุดพูดและตั้งใจฟง ไมคุย 
         5 2  มองสบตาสายหนาเพื่อใหหยุดพูดและตั้งใจฟง  
         4 1  ลุกขึ้นตลอดเวลาใหนั่งใกลครูและแตะตัว 
            ลาพักเพื่อฝกทักษะการเรียนรูกับเด็กปกติ 
         5 2  ชมเชยทันทีเมื่อหยุดคุย เพื่อสรางเสริมสมาธิ 
         7 2  ชวยเหลือใหกากบาทเร็วทันเวลา คาดวาจะเกงข้ึน 

 
    ใสเครื่องหมายถูก    ลงในชอง 1 2 3 ตามเกณฑการประเมิน  รวมคะแนนเทียบระดับคุณภาพและใส  = ผาน และ = ไมผาน ในชองสรุปผลการประเมิน
ักษะการฟงที่เขาใจใกลเคียงปกติแตอานไมได ตองพยายามใหเรียนรูที่จะทําดีและลดพฤติกรรมที่เปนปญหาได 

 ไมมีพ่ี.เลี้ยงชวยดูแลนกั เรียน เมื่อนัก.เรียนวุนวายเพียง ๑ คน คนอื่นก็วุนวายตาม เพราะเปนนักเรียนที่มีพฤติกรรมคอนขาง
รไมได ครูตองใชสมาธิมากและยุงยากในการจัดการเรียนรู  
วิธีการปรับปรุง ครูตองมั่นใจวาการฟงจะชวยผูเรียนทุกคนแมจะบกพรองทางสติปญญาและมีปญหาทาง
ปนคนดีที่มีความสุขในการพัฒนาตนเองใหเกงเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลได แตตองใชเวลาและการจัดการ
เขาใจวิธีการเรียนรูและสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูของตนเองได  ก็จะไดผลดีข้ึน  คาดหวังวาถามีพ่ีเลี้ยงมา
รบกวนผูอื่นไดบางก็คงจะดีข้ึน  ระหวางนี้ครูตองมั่นคงและพยายามจัดการเรียนรูใหไดผลดีมาก 

เสนอแนะเพิ่มเติมหลังสอน    ของผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

 ลงช่ือ ………………………………………………..ผูทําการสอน 
        (นางสมสมัย  เหมือนเผาพงษ) 
  วันทําการสอน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ลงช่ือ ……………………………………………….. 
         (…………………………………………….…) 
   วันท่ี  ……………………………………………….. 



 
ขอสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๙ 

โรงเรียนพญาไท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓/๑๐ 

คําชี้แจง   1. เปนแบบทดสอบของเลขที่  3  4  5  6  7  9  และ 10   
                  2. เปนขอสอบแบบปรนัย เลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จาํนวน 20 ขอ 
                  3. ใหนกัเรียนทําลงในกระดาษคาํตอบ  โดยอานแบบทดสอบนี้ดวยตนเอง 
ตอนที่ ๑ สะกดคํา ขอ ๑-๕ ตอนที่ ๒ คําศัพท ขอ ๖-๑๐ 
คําส่ัง จง  x บน  ก. ข. ค.หนาคําที่สะกดผิด  คําส่ัง จง  x บน  ก. ข. ค.หนาขอทีสั่มพันธกัน 
๑. ก. อุโบสถ ๖. สัญลักษณความอุดมสมบูรณของผืนปา 
 ข. รสแซบ  ก.  นกกาเหวา 
 ค. อุบัติเหต ุ  ข.  นกแกว 
    ค.  นกเงือก 
      

๒. ก. ภาพยนต ๗. วรภัทรมีรูปรางสมสวน หมายถึง 
 ข. รถยนต  ก.  กะทัดรัด 
 ค. หุนยนต  ข.  ขนาดยอม 
    ค.  มหึมา 
      

๓. ก. โชคชะตา ๘. งานเลี้ยงที่นิยมยืนกินและคุยกัน 
 ข. ชะน ี  ก. โตะจีน 
 ค. ทะแยง  ข. บุฟเฟต 
    ค. ค็อกเทล 
      

๔. ก. ควันโขมง ๙. รูหลายเรื่อง แตไมรูลึกซึ้งซักเรื่อง          
 ข. จับโขมย  ก. ความรูประดุจดังอาวุธ 
 ค. ขมีขมัน  ข. รูอยางเปด 
    ค. ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด 
  

๕. ก. โฆษณา ๑๐. ปลอบพลางทางเห็นพระธํามรงค 
 ข. หัตถกรรม  ก. คอ 
 ค. เกษตรกร  ข. แหวน 
    ค. อาวุธ 

 

  ขอสอบภาษาไทย  ชั้น ป. ๓/๑๐  ปการศึกษา ๒๕๔๙ 



 

-๒- 
 

ตอนที่ ๓ หลักภาษาและการใชภาษา ขอ ๑๑ -๑๕ 
คําส่ัง จง  x บน  ก. ข. ค.หนาขอที่ถูกตอง  

ตาง ๆ มากมาย เชน นก ดักแด  ผีเสือ้ งู หอยทาก 
กุง ป ู

๑๑. ขอใดเปนคํานามทุกคํา ๑๖. ปาไมโกงกางเปรียบเสมือนภัตตาคาร 
 ก. ทหารถือปน  ก. แหลงทองเทีย่ว 
 ข.  แมน้ํา ลําธาร  ข. แหลงอาหาร 
 ค.  ชาวนาเกี่ยวขาว  ค. แหลงเรียนรู 
      

๑๒. พระสงฆ........ภัตราหาร           ๑๗. ขอใดคือที่พักคนเดินทาง 
 ก. ฉัน  ก. โรงแรม 
 ข. เสวย  ข. กระทอม 
 ค. รับประทาน  ค. โรงเจ 
      

๑๓. ขอใดใชการันตเหมือนกัน           ๑๘. จากคํากลอนนี้พระกุมารมีนิสัยอยางไร 
 ก. ประสง.....  สงกราน... 
 ข. ภาพยน.....    รถยน..... 
 ค. สตาง......  พระอง...... 
   

๑๔. ขอใดไมเปนประโยค            

 

            เมื่อนั้น                พระนารายณธิเบศรวาอยาพึงหมาย  
ถึงจะแสบทองใหแทบตาม     ไมมักงายกินอะไรของใครเปน 
    มิใชผีปศาจที่เดินหน             จะเสือกสนเที่ยวทองกินของเซน 
อยาปลอบไปใหเลือดตากระเด็น พลางเดินเที่ยวเลนไมเจรจา      

 ก.  ฝนตก  ก. ดื้อร้ัน 
 ข.  เข็นครก  ข. ซุกซน 
 ค.  ลมพัด  ค. ไมไวใจคนอื่นงาย ๆ 
  

๑๕. ขอใดใชเครื่องหมายอัศเจรีย           ๑๙. ใครปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ก.  ปญญพลรอง โอย....เจ็บจริง ๆ   ก. ปาซื้อของลดราคาไวมากมาย 
 ข.  ศุภรัตนหายไปไหนมา.......  ข. ยาปลูกผักไวกินเหลือก็ขายหรือให 
 ค.  พลอยพูดวา ....  สวสัดคีะ....  ค. ลุงเก็บเงินโดยไมยอมใชจาย 
      

ตอนที่ ๔ วรรณคดี วรรณกรรม ขอ ๑๖-๒๐ ๒๐. 
คําส่ัง จง  x บน  ก. ข. ค.หนาขอทีถู่กตอง  

ขาวในนาเปลี่ยนสี จากเขียวขจีเปน 
สีทองอรามตา 

 ก. ขาวในนาเปนสีเหลืองทองสุกใส       อานขอความนี้แลวตอบคําถามขอ ๑๖-๑๗ 
        “มีผูเปรียบเปรยใหฟงวาปาไมโกงกางเปน  ข. ขาวในนากลายเปนทอง 



เสมือนภัตตาคาร โรงแรมและสถานรับเลี้ยงสัตว  ค. ขาวมีสีทองแพรวพราว 
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