
 

 

 

   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   นางสาวทวีภรณ์ สุวรรณมาโจ 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 

 

  โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 

อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒ 

 



 

ค ำน ำ 

 

   การอ่านเป็นทักษะท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต  ซึ่งนอกจาก 
จะท าให้มีความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ช่วยให้เกิดความงอกงาม 
ทางสติปัญญา  และส่งเสริมให้สังคมเจริญก้าวหน้า   
    การอ่านจึงเป็นเครื่องมือส าคัญและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียน แบบฝึกทักษะ  
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐานรหัสวิชา ท 2310๒ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ 
จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเรียนรู้ตัวชี้วัดและค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนการอ่าน 
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้ฝึกฝนทักษะกระบวนการอ่านจับใจความส าคัญ เสริมนิสัยรักการอ่านและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R จะเป็นแนวทางหนึ่งให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับหลักสูตรแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
   
             ทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ 
                 ครูช านาญการ 
                    โรงเรียนสหราษฎร์รงัสฤษด์ิ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ก 



 

 

สำรบัญ 

                  หน้ำ 

 ค ำน ำ               ก 
  สำรบัญ              ข 
  ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู           1  
  ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน         ๒ 
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ          ๓ 
  แผนผังขั้นตอนการจัดการเรียนรู้           ๔ 
  แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องบทพากย์เอราวัณ          ๕ 
  ใบความรู้ท่ี ๑ ศึกษาเรื่องราว บทพากย์เอราวัณ          ๘ 
  แบบฝึกทักษะท่ี ๑  ขั้นที่ ๑ S (Survey) การอ่านส ารวจ        ๑๕ 
  แบบฝึกทักษะท่ี ๒  ขั้นที่ ๒ Q (Question) การตั้งค าถาม        ๑๖ 
  แบบฝึกทักษะท่ี ๓  ขั้นที่ ๓ R1 (Read) การอ่านอย่างรอบคอบเพื่อหาค าตอบ      ๑๗ 

  แบบฝึกทักษะท่ี ๔  ขั้นที่ ๔ R2 (Record) การจดบันทึกตามความเข้าใจของตนเอง     ๑๘ 

  แบบฝึกทักษะท่ี ๕  ขั้นที่ ๕ R3 (Recite) การเขียนสรุปใจความส าคัญ      ๑๙ 
  แบบฝึกทักษะท่ี ๖  ขัน้ท่ี ๖ R4 (Reflect) การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านแล้วแสดงความคิดเห็น ๒๐ 

  แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง บทพากย์เอราวัณ        ๒๑ 
  บรรณานุกรม            ๒๔ 
  ภาคผนวก             ๒๕ 
   เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน          ๒๖ 

   แบบฝึกทักษะที่ ๑  ข้ันที่ ๑ S (Survey) การอ่านส ารวจ       ๒๘ 
    แบบฝึกทักษะที่ ๒  ข้ันที่ ๒ Q (Question) การต้ังค าถาม        ๒๙ 
    แบบฝึกทักษะที่ ๓  ข้ันที่ ๓ R1 (Read) การอ่านอย่างรอบคอบเพ่ือหาค าตอบ      ๓๐ 
    แบบฝึกทักษะที่ ๔  ข้ันที่ ๔ R2 (Record) การจดบันทึกตามความเข้าใจของตนเอง    ๓๑ 
    แบบฝึกทักษะที่ ๕  ข้ันที่ ๕ R3 (Recite) การเขียนสรุปใจความส าคัญ      ๓๒ 
    แบบฝึกทักษะที่ ๖  ข้ันที่ ๖ R4 (Reflect) การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่านแล้วแสดงความคิดเห็น   ๓๓ 
   กระดาษค าตอบแบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลังเรียน        ๓๔ 
   แบบบันทึกคะแนน           ๓๕ 
   เกณฑ์การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้          ๓๖ 
 
 

ข 



 

  

    
   แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ เล่มท่ี ๓ บทพากย์เอราวัณ  มีค าช้ีแจงส าหรับครู 
ดังนี ้
   ๑. ครูศึกษามาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ให้ครบถ้วน 
   ๒. ครูศึกษาล าดับขั้นตอนและเนื้อหาของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ให้เข้าใจชัดเจน 

   ๓. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ในการท าแบบฝึกทักษะ เพื่อช้ีให้นักเรียนเห็นถึง
ประโยชน์และคุณค่า 
   ๔. ครูอธิบายทฤษฎี SQ4R เพื่อให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 
    ขั้นที ่๑ Survey (S) การอ่านส ารวจ 
    ขั้นที ่๒ Question (Q) การตั้งค าถาม 
    ขั้นที ่๓ Read (R1) การอ่านอย่างรอบคอบเพื่อหาค าตอบ 
    ขั้นที ่๔ Record (R2) การจดบันทึกตามความเข้าใจของตนเอง 
    ขั้นที ่๕ Recite (R3) การเขียนสรุปใจความส าคัญ 
    ขั้นที่ ๖ Reflect (R4) การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านแล้วแสดงความคิดเห็น 

   ๕. ครูด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R โดยใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ๓. ครูก าชับให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ตลอดการจัดการเรียนการสอน 
   ๗. ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างใกล้ชิดหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย
ขณะใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R เล่มท่ี ๓ บทพากย์
เอราวัณ ครูต้องให้ความช่วยเหลือทันที 
   ๘. หลังเสร็จส้ินกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์
วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R เล่มท่ี ๓ บทพากย์เอราวัณครูควรให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญ
ร่วมกัน 
   ๙. ครูบันทึกผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R 
 

๑ 

        ค าชี้แจงส าหรับครูสอน 



  

    
 
   แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 
เล่มท่ี ๓ บทพากย์เอราวัณ มีค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน ดังนี ้
   ๑. นักเรียนควรศึกษาค าช้ีแจงส าหรับนักเรียนและแผนผังขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ให้เข้าใจชัดเจน 
   ๒. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของตนเองโดยแบบทดสอบก่อน
เรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือกจ านวน ๑๐ ข้อใช้เวลาท าแบบทดสอบ ๒๐ นาที นักเรียนท าแบบทดสอบ
ลงในกระดาษค าตอบเสร็จแล้วน ากระดาษค าตอบส่งครูผู้สอน 
   ๓. นักเรียนศึกษาวิธีการอ่านแบบ SQ4R จากใบความรู้อย่างละเอียด 
   ๔. ในการท าแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์หากนักเรียนไม่เข้าใจหรือตอบค าถามไม่ได้
นักเรียนให้นักเรียนย้อนกลับไปอ่านใบความรู้แล้วท าแบบฝึกทักษะอีกครั้งหรือขอค าแนะน าจากครูผู้สอน 
   ๕. นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ตลอดการท าแบบฝึกทักษะ 
   ๓. หลังเสร็จส้ินการท าแบบฝึกทักษะแต่ละขั้นตอนให้นักเรียนตรวจค าตอบด้วยตนเองหรือ
แลกเปล่ียนกันตรวจกับเพื่อนโดยดูจากเฉลยหรือค าช้ีแนะของครูผู้สอน 
   ๗. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยแบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  
๔ ตัวเลือก จ านวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลาท าแบบทดสอบ ๒๐ นาที นักเรียนท าแบบทดสอบลงในกระดาษค าตอบเสร็จ
แล้วน ากระดาษค าตอบส่งครูผู้สอน 
   ๘. หากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ เล่มท่ี ๓ บทพากย์เอราวัณ ให้นักเรียนปรึกษา
ครูผู้สอนทันที 
   ๙. นักเรียนต้องท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้ระดับคุณภาพปานกลางขึ้นไปจึงถือว่าผ่าน 

 
 

 

 

 

 

 

๒ 

        ค าชี้แจงส าหรับนักเรยีน 



  

    
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ การอ่าน 
 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  
และมีนิสัยรักการอ่าน 
 
ตัวชีวั้ด 
ท ๑.๑ ม.๓/๓ ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลท่ีสนับสนุนจากเรื่องท่ีอ่าน 
ท ๑.๑ ม.๓/๗ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง      
ท ๑.๑ ม.๓/๘  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน       
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
  ๑. นักเรียนสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้ (K) 
  ๒. นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่านได้ (K) 
  ๓. นักเรียนวิเคราะห์เรื่องท่ีอ่านโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R ได้อย่างถูกต้อง (P) 
  ๔. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างาน (A) 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

๓ 

        มาตรฐานการเรียนรู ้

     แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R 



 

  

    
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        แผนผังขั้นตอนการจัดการเรยีนรู้ 

    การอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรยีนรู้ 

การอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

 

ศึกษาค าแนะน าการใช้แบบฝึก 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 

 

ปฏิบัตติามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรยีนรู้ 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R 

 

ขั้นที่ ๑ Survey (S) กำรอ่ำนส ำรวจ 
ขั้นที่ ๒ Question (Q) กำรต้ังค ำถำม 
ขั้นที่ ๓ Read (R1) การอ่านอยา่งรอบคอบเพือ่หาค าตอบ 
ขั้นที่ ๔ Record (R2) การจดบันทึกตามความเข้าใจของตนเอง 
ขั้นที่ ๕ Recite (R3) การเขียนสรุปใจความส าคัญ 
ขั้นที่ ๓ Reflect (R4) กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์เร่ืองที่อ่ำนแล้วแสดงควำมคิดเห็น 

ตรวจผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพปานกลางข้ึนไป 

ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพปรับปรุง 

๔ 



 

  

    
 
 

 
 
 

 

 

 
 

๑.  “เอรำวัณ” เป็นชือ่ของอะไร 
ก.   ช้างทรงของพรหม  
ข. ช้างทรงของพระนารายณ์ 
ค. ช้างทรงของพระอนิทร ์
ง. ช้างทรงของพระอิศวร 

๒.   “อินทรชิต” มีชื่อเดิมว่ำอะไร 
ก.   โคบุตร 
ข. รณพักตร์ 
ค. พิเภก 
ง. มาตลี 

๓.  บทประพนัธ์เอรำวัณ แต่งด้วยค ำประพันธ์ชนิดใด 
  ก.   กาพย์ยานี ๑๑ 
   ข.   โคลงส่ีสุภาพ 
  ค.   กลอนสุภาพ 
  ง.   กาพย์ฉบัง ๑๖ 
 
 

        แบบทดสอบก่อนเรยีน 

การอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรยีนรู้ 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R 

 

ค ำช้ีแจง 
๑. แบบทดสอบก่อนเรียนฉบับนี้ใช้ทดสอบความสามารถอ่านจับใจความส าคัญเป็นแบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
๒. ให้นักเรียนอ่านค าถามและค าตอบให้ละเอียดแล้วเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวโดยท า

เครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 
๓. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบให้ครบทุกข้อโดยใช้เวลาท าแบบทดสอบ 20 นาที 

๕ 



 
 
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ ๔-๕ 
     ๏ อึงอินทเภรีตีระงม                    แตรสังข์เสียงประสม 
   ประสานเสนาะในไพร 
              ๏ เสียงพลโห่ร้องเอาชัย                เลื่อนลัน่สนัน่ใน 
   พิภพเพียงท าลาย 
               ๏ สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย           อ่อนเอียงเพียงปลาย 
   ประนอมประนมชมชัย 
               ๏ พสุธาอากาศหวาดไหว               เนื้อนกตกใจ 
   ซุกซ่อนประหว่ันขวัญหนี 
               ๏ ลูกครุฑพลัดตกฉิมพลี                 หัสดินอินทรี 
   คาบช้างก็วางไอยรา 
               ๏ วานรส าแดงเดชา                      หักถอนพฤกษา 
   ถือต่างอาวุธยุทธยง 
               ๏ ไม้ไหล้ยูงยางกลางดง                    แหลกลู่ล้มลง 
   ละเอียดด้วยฤทธิโยธี 
 

๔.  ใจความส าคัญของประพันธ์นี้คืออะไร 
  ก.   ความยิ่งใหญ่ของกองทัพพระราม 
   ข.   ความยิ่งใหญ่ของกองทัพอินทรชิต 
  ค.   ความยิ่งใหญ่ของกองทัพพระอนิทร ์
  ง.   ไม่มีข้อใดถูก 
 

๕.  “หัสดินอินทรี” มีความหมายตรงกับข้อใด 
  ก.   พญาช้างในป่าหิมพานต์ 
   ข.   พญาครุฑ 
  ค.   ต้นงิ้วเชิงเขาพระสุเมรุ 
  ง.   นกขนาดใหญ่ในป่าหิมพานต์ 
 
๖.  “ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร โตมรศรชัย พระขรรค์คทาถ้วนตน” จากบทประพันธ์นี้กล่าวถึงอาวุธชนิดใดบ้าง 
  ก.   ตรี จักร สังข์ คทา 
   ข.   โตมร ศร พระขรรค์ คทา 
  ค.   โตมร จักร พระขรรค์ คทา 
  ง.   ตรี ศร พระขรรค์ คทา 
 

๖ 



 
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ ๗ 

 
  ๏  เคร่ืองประดับเก้าแก้วโกมิน     ซองหางกระวิน  
สร้อยสายชนักถักทอง 

     ๏  ตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกรอง      ผ้าทิพย์ปกตระพอง  
     ห้อยพู่ทุกหูคชสาร 

๏ โลทันสารถีขุนมาร                เป็นเทพบุตรควาญ  
ขับท้ายที่นั่งช้างทรง  

 

๗.  สาระส าคัญของบทประพันธ์ข้างต้นคืออะไร 
  ก.   เครื่องประดับกระบวนทัพพระลักษมณ์ 
   ข.   เครื่องประดับกระบวนทัพพระราม 
  ค.   เครื่องประดับช้างเอราวัณ 
  ง.   เครื่องประดับนกหัสดินอินทรี 
 

๘.  พระอิศวรประทานอาวุธชนิดใดให้แก่อินทรชิต 
  ก.   หอกโมกขศักดิ์ 
   ข.   ศรพรหมาสตร์ 
  ค.   ศรพลายวาต   
  ง.    ศรอัคนิวาต 
 

 ๙. ช้างเอราวัณมีก่ีเศียร 
  ก.  มี  ๓  เศียร                  
  ข.  มี  ๗  เศียร             
  ค.  มี  ๓๐  เศียร           
  ง.  มี  ๓๓  เศียร 
 

๑๐. ข้อคิดคติเตือนใจที่ได้รับจากเร่ือง “บทพากย์เอราวัณ” และให้คุณค่าทางด้านสังคมคือข้อใด 
   ก.  โทษของความประมาทท่ีเกิดจากความลุ่มหลง  
  ข.  การมัวเมาในเครื่องด่ืมสุราเมรัยน าไปสู่หายนะ  
 ค.  ความสามัคคีเป็นหนทางสู่ความส าเร็จ   
 ง.  ความเพียรพยายามเป็นหนทางสู่ความส าเร็จ    
 
 
 
 

๗ 



 
 

ใบควำมรู้ที่ ๑   
ศึกษำเรื่องรำว บทพำกย์เอรำวัณ 

  
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 
ความมุ่งหมาย ให้เห็นโทษของความลุ่มหลงในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัสจะน ามาซึ่งความประมาทอันเป็นเหตุแห่ง
หายนะ เช่น พระลักษมณ์และไพร่พลวานรท่ีมัวแต่เพ่งดูเทวดา(แปลง) อย่างเพลิดเพลิน จนต้องศรของอินทรชิต 
ในท่ีสุด 
 
ลักษณะค าประพันธ์ กาพย์ฉบัง ๑๖ ใช้ส าหรับเป็นค าพากย์หรือบทพากย์ในการแสดง หนังใหญ่และโขน 
 
 
         
  บทพากย์เอราวัณ แต่งด้วยค าประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ มีท้ังหมด ๔๐ บท  
มีลักษณะบังคับ ดังนี้  
  ๑. บทหนึ่งมี ๓ วรรค วรรคที่ ๑ และวรรคที่ ๓ มีวรรคละ ๓ ค า วรรคที่ ๒ มี ๔ ค า 
รวม ๓ วรรค มีทั้งหมด ๑๖ ค า 
  ๒. ค าสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ส่งสัมผัสไปยังค าสุดท้ายของวรรคที่ ๒ 
  ๓. ถ้ามีบทต่อไปต้องมีสัมผัสระหว่างบท คือ ค าสุดท้ายของวรรคที่ ๓ ส่งสัมผัสระหว่างบทไป
ยังค าสุดท้ายของวรรคที่ ๑ ในบทต่อไป 
 

ตัวอย่างค าประพันธ์ 

  อินทรชิตบิดเบือนกายิน  เหมือนองค์อมรินทร์ 
ทรงคชเอราวัณ 
  ช้างนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน เผือกผ่องผิวพรรณ 
สีสังข์สะอาดโอฬาร์ 
   

 

 
 

สาระน่ารู้ 

สัมผัสระหว่างบท 

เล่าเรื่อง : ช้างเอราวัณ 

๘ 



 
 

เนื้อเรื่องย่อบทพำกย์เอรำวัณ 

 

  อินทรชิตเดิมช่ือ รณพกัตร์ เป็นโอรสของทศกัณฐ์กับ 
นางมณโฑ เมื่ออายุ ๑๕ ปีได้เดินทางไปเรียนศิลปวิทยา และบ าเพ็ญ
พรตเพ่ือขอพร และศรวิเศษจากพระอิศวร พระนารายณ์และ 
พระพรหม พระอิศวรประทานศรพรหมาสตร์และให้เวทมนตร์แปลง
เป็นพระอินทร์ พระพรหม ประทานศร นาคบาศ และให้พรว่า  
เมื่อจะตายให้ตายบนอากาศ หากหัวขาดตกถึงพื้นดินให้กลายเป็น
ไฟบรรลัยกัลป์และต้องได้พานทิพย์ของพระพรหมมารับจึงจะไม่เกิด
ไฟไหม้พระนารายณ์ประทานศรชื่อวิษณุปาณัม รณพักตร์ล าพองใน
ก าลังของตนมาก จึงไปท้ารบกับพระอินทร์และเอาชนะพระอินทร์ได้ 
ทศกัณฐ์จึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่า “อินทรชิต” หมำยถึง ผู้ชนะ 

   อินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และแปลงกายกองทัพของตนให้เป็นเทพ
และอมนุษย์ ได้แก่ ควาญช้างคือสารถีของอินทรชิตชื่อโลทัน แปลงกายเป็นเทพบุตรทัพหน้าเทพารักษ์ 
ทัพหลังคือครุฑ กินนร และนาค ปีกซ้ายคือวิทยาธร ปีกขวาคือคนธรรพ์ ทหาร
ทุกนายมีอาวุธครบครัน ฝ่ายพระรามครั้นตื่นบรรทมและเสด็จยกทัพไปกบั 
พระลักษมณ์ พระลักษมณ์ทอดพระเนตรความยิ่งใหญ่ของกองทัพพระอินทร์
แปลงจึงตรัสถามสุครีพ สุครีพทูลเตือนให้ระวังพระองค์ แต่อินทรชิตส่ังให้
บริวารจับระบ าถวายจนพระลักษมณ์เคล้ิมพระองค์ ท าให้อินทรชิตแผลงศร
พรหมาสตร์สังหารพระลักษมณ์ได้ 

 
 
ช้างเอราวัณเป็นช้างทรงของพระอินทร์ เป็นสัตว์ในจินตนาการ  

บทพากย์เอราวัณตอนนี้พรรณนาช้างเอราวัณไว้ว่า มีกายสีขาวเหมือนสีสังข์ มี
เศียร ๓๓ เศียร แต่ละเศียรมีงา ๗ ก่ิง ที่งดงามเหมือนเพชร  
งาแต่ละก่ิงมีสระบัว ๗ สระ สระแต่ละสระมีกอบัว ๗ กอ กอบัวแต่ละกอมีดอกบัว 
๗ ดอก แต่ละดอกมีกลีบบัวบาน ๗ กลีบ ในแต่ละกลีบบัวบานนี้มีเทพธิดารูปงาม 

๗ องค์ เทพธิดาแต่ละองค์มีบริวารที่เป็นหญิงงาม ๗ นาง แต่ละนางจับระบ าร าฟ้อนร่ายร าอย่างนางฟ้าที่เศียร
ช้างทุกเศียรมีบุษบกวิมานซ่ึงงามราววิมานเวไชยันต์ของพระอินทร์ 

สรุปเรื่องราว บทพากยเ์อราวัณ 

สาระน่ารู้ 

๙ 



 
 

 
   อินทรชิตบิดเบือนกายิน   เหมือนองค์อมรินทร ์
  ทรงคชเอราวัณ 
   ช้างนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน    เผือกผ่องผิวพรรณ 
  สีสังข์สะอาดโอฬาร์ 
    สามสิบสามเศียรโสภา   เศียรหนึ่งเจ็ดงา 
  ด่ังเพชรรัตน์รูจี 
    งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี    สระหนึ่งย่อมม ี 
  เจ็ดกออุบลบันดาล 
    กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์  ดอกหนึ่งแบ่งบาน  
  มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา 
    กลีบหนึ่งมีเทพธิดา   เจ็ดองค์โสภา 
  แน่งน้อยล าเพานงพาล 
    นางหนึ่งย่อมมีบรวิาร   อีกเจ็ดเยาวมาลย์  
  ล้วนรูปนิรมิตมายา 
    จับระบ าร าร่ายส่ายหา   ช าเลืองหางตา  
  ท าทีดังเทพอัปสร 
    มีวิมานแก้วงามบวร   ทุกเกศกุญชร  
  ดังเวไชยันต์อมรินทร ์
    เครื่องประดับเก้าแก้วโกมิน  ซองหางกระวิน  
  สร้อยสายชนักถักทอง 
    ตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกรอง  ผ้าทิพย์ปกตระพอง  
  ห้อยพู่ทุกหูคชสาร 
    โลทันสารถีขุนมาร   เป็นเทพบุตรควาญ  
  ขับท้ายท่ีนั่งช้างทรง 
    บรรดาโยธาจัตุรงค์   เปล่ียนแปลงกายคง  
  เป็นเทพไทเทวัญ 
    ทัพหน้าอารักขไพรสัณฑ์   ทัพหลังสุบรรณ  
  กินนรนาคนาคา 

ร้อยเรียงเรื่องราวบทพากย์เอราวัณ 

๑๐ 

   โอฬาร์ หรือโอฬาร  
หมายถึง ใหญ่โต ย่ิงใหญ่ 

สระบัว 

แก้ว 9 ประการ คือ เพชร 
ทับทิม มรกต บุษราคัม 
โกเมน นิล มุกดา เพทาย 
ไพฑูรย์  



 
    ปีกซ้ายฤาษิตวิทยา   คนธรรพ์ปีกขวา  
  ต้ังตามต ารับทัพชัย 
    ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร   โตมรศรชัย  
  พระขรรค์คทาถ้วนตน 
    ลอยฟ้ามาในเวหน   รีบเร่งรี้พล  
  มาถึงสมรภูมิชัย ฯ 
         ฯ เจรจา ฯ 
    เมื่อนั้นจึงพระจักรี   พอพระสุริย์ศร ี
  อรุณเรืองเมฆา 
    ลมหวนอวลกล่ินมาลา   เฟื่องฟุ้งวนา 
  นิวาสแถวแนวดง 
    ผ้ึงภู่หมู่คณาเหมหงส์   ร่อนราถาลง 
  แทรกไซ้ในสร้อยสุมาลี 
    ดุเหว่าเร้าเร่งพระสุริย์ศรี   ไก่ขันปีกตี 
  กู่ก้องในท้องดงดาน 
    ปักษาต่ืนตาขันขาน   หาคู่เคียงประสาน 
  ส าเนียงเสนาะในไพร 
    เดือนดาวดับเศร้าแสงใส   สร่างแสงอโณทัย 
  ก็ผ่านพยับรองเรือง 
    จับฟ้าอากาศแลเหลือง   ธิบดินทร์เธอบรรเทือง 
  บรรทมฟื้นจากไสยา 

        ฯ เจรจา ฯ 
    เสด็จทรงรถแก้วโกสีย์   ไพโรจน์รูจี 
  จะแข่งซึ่งแสงสุริย์ใส 
    เทียมสินธพอาชาไนย   เริงร้องถวายชัย 
  ชันหูระเหิดหฤหรรษ์ 
    มาตลีสารถีเทวัญ   กรกุมพระขรรค์ 
  ขับรถมากลางจัตุรงค์ 
    เพลารอยพลอยประดับดุมวง  กึกก้องก ากง 
  กระทบกระท่ังธรณี 

๑๑ 

คนธรรพ์เป็นชาวสวรรค ์
ที่ช านาญในวิชาดนตรี
และขับร้อง 

    ทัพหน้าเทพารักษ์ 

ทัพซ้าย 

             วิทยาธร 

ทัพขวา 
               คนธรรพ์ 
ทัพหลัง 

            ครุฑ กินนร นาค 



 
    มยุรฉัตรชุมสายพรายศรี   พัดโบกพัชนี 
  กบี่ระบายโบกลม 
    อึงอินทเภรีตีระงม   แตรสังข์เสียงประสม 
  ประสานเสนาะในไพร 
    เสียงพลโห่ร้องเอาชัย   เล่ือนล่ันสนั่นใน 
  พิภพเพียงท าลาย 
    สัตภัณฑ์บรรพตท้ังหลาย   อ่อนเอียงเพียงปลาย 
  ประนอมประนมชมชัย   
    พสุธาอากาศหวาดไหว   เนื้อนกตกใจ 
  ซุกซ่อนประหวั่นขวัญหน ี
    ลูกครุฑพลัดตกฉิมพลี   หัสดินอินทรี 
  คาบช้างก็วางไอยรา 
    วานรส าแดงเดชา   หักถอนพฤกษา 
  ถือต่างอาวุธยุทธยง 
    ไม้ไหล้ยูงยางกลางดง   แหลกลู่ล้มลง 
  ละเอียดด้วยฤทธิโยธี 
    อากาศบดบังสุริย์ศรี   เทวัญจันทรี 
  ทุกช้ันอ านวยอวยชัย 
    บ้างเปิดแกลแก้วแววไว   โปรยทิพมาลัย 
  ซ้องสาธุการบูชา 
    ชักรถรี่เรื่อยเฉ่ือยมา    พุ่มบุษปมาลา 
  กงรถไม่จดธรณินทร ์
    เร่งพลโยธาพานรินทร์   เร่งรัดหัสดิน 
  วานรให้เร่งรีบมา 
            ฯ เจรจา หยุดทัพ ฯ 
   

   เมื่อนั้นพระศรีอนุชา   เอื้อนอรรถวัจนา 
  ตรัสถามสุครีพขุนพล 
    เหตุไฉนสหัสนัยน์เสด็จดล  สมรภูมิไพรสณฑ์ 
  เธอมาด้วยกลอันใด 
    สุครีพทูลทัดเฉลยไข   ทุกทีสหัสนัยน์ 
  เสด็จด้วยหมู่เทวา 

๑๒ 

นกขนาดใหญ่ 
ในป่าหิมพานต์ 



     
 
   อวยชัยถวายทิพมาลา    บัดนี้เธอมา 
  เห็นวิปริตดูฉงน 
    ทรงเครื่องศัสตราแย่งยล   ฤๅจะกลับเป็นกล 
  ไปเข้าด้วยราพณ์อาธรรมม์ 
    พระผู้เรืองฤทธิแข็งขัน   คอยดูส าคัญ 
  อย่าไว้พระทัยไพร ี
    เมื่อนั้นอินทรชิตยักษี   ตรัสส่ังเสนี 
  ให้จับระบ าร าถวาย 
    ให้องค์อนุชานารายณ์   เคลิบเคล้ิมวรกาย 
  จะแผลงซึ่งศัสตรศรพล 
       ฯ เจรจา ฯ 

  อินทรชิตสถิตเหนือเอรา   วัณทอดทัศนา 
  เห็นองค์พระลักษมณ์ฤทธิรงค์ 
    เคลิบเคล้ิมหฤทัยใหลหลง  จึงจับศรทรง 
  พรหมาสตร์อันเรืองเดชา 
    ทูนเหนือเศียรเกล้ายักษา    หมายองค์พระอนุชา 
  ก็แผลงส าแดงฤทธิรณ 
    อากาศก้องโกลาหล   โลกล่ันอึงอล 
  อ านาจสะท้านธรณี 
    ศรเต็มไปท่ัวราศี     ต้ององค์อินทรีย์ 
  พระลักษณ์ก็กล้ิงกลางพล 

                 ฯ เจรจา อินทรชิตกลับทัพ ฯ 
        

                                                                  ฯ ล ฯ 

 

 

 

 

๑๓ 

ราพณ์ หมายถึง ยักษ์ 
มักหมายถึง ทศกัณฐ์ 



อธบิายค าศัพทแ์ละข้อความ 

 

 

 

กบี ่
กินนร 
คนธรรพ์ 
ฉิมพลี 
ชุมสาย 
โตมร 
บรรเทือง 
ผกา 
มาตลี 
รอย 
ระเหิด 
ราพณ์ 
ฤทธิรงค ์
ลอยฟ้า 
สมรภูมิชัย 
หัสดินอินทรี 
เหมหงส์ 
อินทเภรี 

ลิง 
อมนุษย์ที่มีรูปร่างครึ่งคนครึ่งนก หากเป็นหญิงเรียกว่า กินรี 
ชาวสวรรค์ที่มีความช านาญด้านดนตรี และขับร้อง 
ต้นง้ิว 
เครื่องสูงเป็นรูปฉัตรสามชั้น มีสายไหมห้อย 
หอกด้ามส้ัน 
ประเทือง ในที่นี้หมายถึง ตื่นขึ้น 
ในที่นี้หมายถึง ดอกบัว 
สารถีของพระอินทร์ ซึ่งมาขับรถทรงให้พระราม 
ในที่นี้หมายถึง เป็นลวดลาย 
สูง 
ทศกัณฑ์ 
มีความสามารถในการสู้รบ 
เหาะ 
สนามรบ 
นกขนาดใหญ่ในป่าหิมพานต์ 
หงส์ทอง 
กลองที่ใช้ตีให้สัญญาณในกองทัพเวลาออกศึก 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



 

 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านเรื่องบทพากย์เอราวัณโดยส ารวจเนื้อหาอย่างคร่าวๆ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้โดย เขียน
ค าตอบลงในช่องว่าง  โดยใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ๑๐  นาที  

 
๑. ช่ือเรื่อง 
...................................................................................................................................................................... 
๒. ลักษณะค าประพันธ์
......................................................................................................................................................................  
๓. จุดมุ่งหมายของเรื่อง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

๔. สาระส าคัญ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะที่ ๑ 
ขั้นที่ ๑ S (Survey)ส ารวจ 

๑๕ 



 

 

 

 

ค าชี้แจง : นักเรียนอ่านเรื่อง บทพากย์เอราวัณ แล้วตั้งค าถามจากเรื่องท่ีอ่านไปแล้วให้ครอบคลุมเนื้อหา 
จ านวน  ๕  ค าถาม  โดยใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ๑๐  นาที  

 

 
ค าถามท่ี ๑ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ค าถามท่ี ๒ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ค าถามท่ี ๓ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ค าถามท่ี ๔ 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
ค าถามท่ี ๕ 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  .   
 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะที่ ๒ 
ขั้นที่ ๒ Q (Question)การตั้งค าถาม 

๑๖ 



 

 

 

ค าชี้แจง : อ่านเนื้อหาเรื่อง บทพากย์เอราวัณ อย่างละเอียดเพื่อหาค าตอบของค าถามท่ีต้ังไว้จากแบบฝึกทักษะ 
ท่ี ๒ โดยใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ๑๐  นาที 

 
ค าตอบท่ี ๑ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ค าตอบท่ี ๒ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ค าตอบท่ี ๓ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
ค าตอบท่ี ๔ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
ค าตอบท่ี ๕ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... .   
 

 

 

แบบฝึกทักษะที่ ๓ 
ขั้นท่ี ๓ R1 (Read) การอ่านอย่างรอบคอบเพ่ือหาค าตอบ 

๑๗ 



 

 

 

ค าค าชี้แจง : อ่านเนื้อหาเรื่อง บทพากย์เอราวัณ แล้วเขียนแผนผังความคิดตามความเข้าใจของนักเรียนเอง โดยใช้
เวลาในการท ากิจกรรม ๑๐  นาที 

 
 

 

 

 

 

 

บันทึกเร่ืองราวบทพากย์เอราวัณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะที่ ๔ 
ขั้นท่ี ๔ R2 (Record) การจดบันทึกตามความเข้าใจของตนเอง 

 

๑๘ 



 

 

 

ค าชี้แจง : อ่านเนื้อหาเรื่อง บทพากย์เอราวัณ แล้วสรุปใจความส าคัญโดยใช้ส านวนการเขียนของตนเอง        
โดยใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ๑๐  นาที
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

แบบฝึกทักษะที่ ๕ 
ข้ันท่ี ๕ R3 (Recite) การเขียนสรุปใจความส าคัญ 

๑๙ 



 

 

 

ค าชี้แจง : อ่านเนื้อหาเรื่อง บทพากย์เอราวัณ แล้ววิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน            
ประเด็นท่ีก าหนดให้  โดยใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ๑๕  นาที 
 
ประเด็นที่ ๑   

 นักเรียนเปรียบเทียบตัวละครฝ่ายอินทรชิตและฝ่ายพระรามในด้านความสามารถและคุณธรรมและ
เลือกตัวละครที่ชอบที่สุด ๑ ตัวละคร พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ช่ืนชอบ ? 
 

ประเด็นที่ ๒ 
   

  นักเรียนคิดว่า เหมาะสมหรือไม่ที่พระอิศวรประทานศรพรหมาสตร์และเวทมนตร์แปลงเป็นพระอินทร์  
แก่อินทรชิต 
 

ประเด็นที่ ๓ 
   

  การพรรณนากองทัพของอินทรชิตกับกองทัพพระรามมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 

ประเด็นที่ ๔ 
   

  ช้างเอราวัณมีอิทธิพล ความเชื่อ ของคนไทยอยา่งไร 
 

ประเด็นที่ ๕ 
 

  นักเรียนแสดงความคิดเห็นในความยิ่งใหญ่ของช้างเอราวัณและคิดค านวณองค์ประกอบต่างๆของช้าง
มีจ านวนเท่าใดบ้าง 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะที่ ๓ 
ข้ันท่ี ๓ R4 (Reflect) 

การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านแล้วแสดงความคิดเห็น 

๒๐ 



 

  

    
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 ๑. ช้างเอราวัณมีก่ีเศียร 
  ก.  มี  ๓  เศียร                  
  ข.  มี  ๗  เศียร             
  ค.  มี  ๓๐  เศียร           
  ง.  มี  ๓๓  เศียร 

 

๒.  บทประพนัธ์เอรำวัณ แต่งด้วยค ำประพันธ์ชนิดใด 
  ก.   กาพย์ยานี ๑๑ 
   ข.   โคลงส่ีสุภาพ 
  ค.   กลอนสุภาพ 
  ง.   กาพย์ฉบัง ๑๖ 

๓.   “อินทรชิต” มีชื่อเดิมว่ำอะไร 
ก.   โคบุตร 
ข.  รณพักตร์ 
ค. พิเภก 
ง. มาตลี 

 
 
 

 

        แบบทดสอบหลังเรยีน 

การอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R 

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรยีนรู้ 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R 

 

ค ำช้ีแจง 
๑. แบบทดสอบหลังเรียนฉบับนี้ใช้ทดสอบความสามารถอ่านจับใจความส าคัญเป็นแบบทดสอบปรนัย 
แบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
๒. ให้นักเรียนอ่านค าถามและค าตอบให้ละเอียดแล้วเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวโดยท า

เครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบ 
๓. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบให้ครบทุกข้อโดยใช้เวลาท าแบบทดสอบ 20 นาที 

๒๑ 



 
 
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ ๔-๕ 
     ๏ อึงอินทเภรีตีระงม                    แตรสังข์เสียงประสม 
   ประสานเสนาะในไพร 
              ๏ เสียงพลโห่ร้องเอาชัย                เลื่อนลัน่สนัน่ใน 
   พิภพเพียงท าลาย 
               ๏ สัตภัณฑ์บรรพตทั้งหลาย           อ่อนเอียงเพียงปลาย 
   ประนอมประนมชมชัย 
               ๏ พสุธาอากาศหวาดไหว               เนื้อนกตกใจ 
   ซุกซ่อนประหว่ันขวัญหนี 
               ๏ ลูกครุฑพลัดตกฉิมพลี                 หัสดินอินทรี 
   คาบช้างก็วางไอยรา 
               ๏ วานรส าแดงเดชา                      หักถอนพฤกษา 
   ถือต่างอาวุธยุทธยง 
               ๏ ไม้ไหล้ยูงยางกลางดง                    แหลกลู่ล้มลง 
   ละเอียดด้วยฤทธิโยธี 
 

๔.  ใจความส าคัญของประพันธ์นี้คืออะไร 
  ก.   ความยิ่งใหญ่ของกองทัพพระราม 
   ข.   ความยิ่งใหญ่ของกองทัพอินทรชิต 
  ค.   ความยิ่งใหญ่ของกองทัพพระอนิทร ์
  ง.   ไม่มีข้อใดถูก 
 

๕.  “หัสดินอินทรี” มีความหมายตรงกับข้อใด 
  ก.   พญาช้างในป่าหิมพานต์ 
   ข.   พญาครุฑ 
  ค.   ต้นงิ้วเชิงเขาพระสุเมรุ 
  ง.   นกขนาดใหญ่ในป่าหิมพานต์ 
 

๖.  “เอรำวัณ” เป็นชือ่ของอะไร 
ก.   ช้างทรงของพรหม  
ข.  ช้างทรงของพระนารายณ์ 
ค.  ช้างทรงของพระอินทร ์
ง.  ช้างทรงของพระอิศวร 

 
 

๒๒ 



 
 

๗.  “ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร โตมรศรชัย พระขรรค์คทาถ้วนตน” จากบทประพันธ์นี้กล่าวถึงอาวุธชนิดใดบ้าง 
  ก.   ตรี จักร สังข์ คทา 
   ข.   โตมร ศร พระขรรค์ คทา 
  ค.   โตมร จักร พระขรรค์ คทา 
  ง.   ตรี ศร พระขรรค์ คทา 
 
พิจารณาบทประพันธ์ต่อไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ ๘ 
      

     ๏  เคร่ืองประดับเก้าแก้วโกมิน     ซองหางกระวิน  
    สร้อยสายชนักถักทอง 

     ๏  ตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกรอง      ผ้าทิพย์ปกตระพอง  
     ห้อยพู่ทุกหูคชสาร 

๏ โลทันสารถีขุนมาร                เป็นเทพบุตรควาญ  
ขับท้ายที่นั่งช้างทรง  

 

๘.  สาระส าคัญของบทประพันธ์ข้างต้นคืออะไร 
  ก.   เครื่องประดับกระบวนทัพพระลักษมณ์ 
   ข.   เครื่องประดับกระบวนทัพพระราม 
  ค.   เครื่องประดับช้างเอราวัณ 
  ง.   เครื่องประดับนกหัสดินอินทรี 
 

๙.  พระอิศวรประทานอาวุธชนิดใดให้แก่อินทรชิต 
  ก.   หอกโมกขศักดิ์ 
   ข.   ศรพรหมาสตร์ 
  ค.   ศรพลายวาต   
  ง.    ศรอัคนิวาต 

 

๑๐. ข้อคิดคติเตือนใจที่ได้รับจากเร่ือง “บทพากย์เอราวัณ” และให้คุณค่าทางด้านสังคมคือข้อใด 
   ก.  โทษของความประมาทท่ีเกิดจากความลุ่มหลง  
  ข.  การมัวเมาในเครื่องด่ืมสุราเมรัยน าไปสู่หายนะ  
 ค.  ความสามัคคีเป็นหนทางสู่ความส าเร็จ   
 ง.  ความเพียรพยายามเป็นหนทางสู่ความส าเร็จ   
 
  
 
 

๒๓ 



 

 

 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๒) . หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : 
  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ผกา เย็นบุตร และคณะ. (๒๕๕๕) . ภาษาไทย ๓ เล่ม ๒ .กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์เอมพันธ์ . 
ฟองจันทร์ สุขย่ิง และ คณะ. (มปป). ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.๓. กรุงเทพฯ :  
           ส านักพิมพ์เอมพันธ์ . 

แหล่งที่มา 
ชนัญญา เตชจักรเสมา. (๒๕๖๑). เล่าเร่ืองช้างเอราวัณ. [ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก    
           https://www.youtube.com/ watch?v=_vtgzW39wsY . (วันท่ีค้นข้อมูล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑). 
วรรณคดีบทพากย์เอราวัณ. [ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก https://go.nexus.in.th/PQFg7. (วันท่ีค้นข้อมูล ๑  

สิงหาคม ๒๕๖๑). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรณานุกรม 

๒๔ 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

๒๕ 



 
 

  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนแบบฝึกทักษะ   
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  

โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R เล่มท่ี ๓ บทพากย์เอราวัณ 

 

ข้อท่ี ค าตอบ 
๑ 
 

ค 

๒ 
 

ข 

๓ 
 

ง 

๔ 

 

ก 

๕ 
 

ง 

๖ 

 

ข 

๗ 

 

ค 

๘ 

 

ข 

๙ 

 

ง 

๑๐ 

 

ก 

 

 

 

 

 

 

 

๒๖ 



 

 

  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนแบบฝึกทักษะ   
การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม  

โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R เล่มท่ี ๓ บทพากย์เอราวัณ 

 

ข้อท่ี ค าตอบ 
๑ 
 

ง 

๒ 
 

ง 

๓ 
 

ข 

๔ 

 

ก 

๕ 
 

ง 

๓ 

 

ค 

๗ 

 

ข 

๘ 

 

ค 

๙ 

 

ข 

๑๐ 
 

ก 

 

 

 

 

 

 

 

๒๗ 



 

 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านเรื่องบทพากย์เอราวัณโดยส ารวจเนื้อหาอย่างคร่าวๆ แล้วตอบค าถามต่อไปนี้โดย เขียน
ค าตอบลงในช่องว่าง  โดยใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ๑๐  นาที  

 
๑. ช่ือเรื่อง  
   บทพากย์เอราวัณ                                                                                 , 
๒. ลักษณะค าประพันธ์  
   กาพย์ฉบัง ๑๖                                                                                     , 
๓. จุดมุ่งหมายของเรื่อง 
ให้เห็นโทษของความลุ่มหลงในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัสจะน ามาซึ่งความประมาทอันเป็นเหตุแห่งหายนะ 

๔. สาระส าคัญ 
  อินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และแปลงกายกองทัพของตนให้เป็นเทพ
และอมนุษย์ ได้แก่ ควาญช้างคือสารถีของอินทรชิตชื่อโลทัน แปลงกายเป็นเทพบุตรทัพหน้าเทพารักษ์ 
ทัพหลังคือครุฑ กินนร และนาค ปีกซ้ายคือวิทยาธร ปีกขวาคือคนธรรพ์ ทหารทุกนายมีอาวุธครบครัน 
ฝ่ายพระรามครั้นตื่นบรรทมและเสด็จยกทัพไปกับพระลักษมณ์ พระลักษมณ์ทอดพระเนตร 
ความยิ่งใหญ่ของกองทัพพระอินทร์แปลงจึงตรัสถามสุครีพ สุครีพทูลเตือนให้ระวังพระองค์  
แต่อินทรชิตส่ังให้บริวารจับระบ าถวายจนพระลักษมณ์เคล้ิมพระองค์ ท าให้อินทรชิตแผลงศร
พรหมาสตร์สังหารพระลักษมณ์ได้                                                                           . 
 

 

 

 

 

 

 

แนวการตอบแบบฝึกทักษะที่ ๑ 
ขั้นที่ ๑ S (Survey)ส ารวจ 

๒๘ 



 

 

 

 

ค าชี้แจง : นักเรียนอ่านเรื่อง บทพากย์เอราวัณ แล้วตั้งค าถามจากเรื่องท่ีอ่านไปแล้วให้ครอบคลุมเนื้อหา 
จ านวน  ๕  ค าถาม  โดยใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ๑๐  นาที  

 

 
ค าถามท่ี ๑  
  - พระลักษมณ์พล้ังพลาดต้องศรพรหมาสตร์ของอินทรชิตเพราะอะไร ?                         ‘ 
 

ค าถามท่ี ๒  
  - มีการพรรณนาความยิ่งใหญ่ของกองทัพพระรามอย่างไรบ้าง ?                                 } 
 

ค าถามท่ี ๓  
  - เพราะเหตุใด อินทรชิตจึงสามารถแปลงกายเป็นพระอินทรไ์ด้ ?                             } 
 

ค าถามท่ี ๔  
  - ในบทพากย์เอราวัณเมื่อพระรามต่ืนบรรทมบรรยายถึงสัตว์ชนิดต่างๆว่าอย่างไรบ้าง ?       ,                            
 

ค าถามท่ี ๕  
  - พระอิศวร ประทานส่ิงใดบ้างให้อินทรชิต ?                                                         , 

 

.   
 

 

 
 

 

แนวการตอบแบบฝึกทักษะที ่๒ 
ขั้นที่ ๒ Q (Question)การตั้งค าถาม 

๒๙ 



 

 

 

ค าชี้แจง : อ่านเนื้อหาเรื่อง บทพากย์เอราวัณ อย่างละเอียดเพื่อหาค าตอบของค าถามท่ีต้ังไว้จากแบบฝึกทักษะ 
ท่ี ๒ โดยใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ๑๐  นาที 

 
 

ค าตอบท่ี ๑  
                  เพราะเคลิบเคลิ้มหลงใหลในความงามอันเป็นภาพมายาจนขาดการระมัดระวังตัว         , 
 

ค าตอบท่ี ๒  
   รถทรงประดับด้วยแก้วแวววาว เทียมแสงดวงอาทิตย์ เสียงประโคมและเสียงโห่ร้องเอาชัย
ของทหารดังสนั่น ท าให้แผ่นดินสะเทือน ภูเขาทัง้หลายต่างเอนเอียงเหมือนกับประนมมือนอบนอ้มต่อพระราม 
ฝูงสัตว์พากันตกใจ ว่ิงหนีซุกซ่อนตัว ลูกครุฑได้ยินเสียงอันกึกก้องก็พลัดตกจากวิมานฉิมพลี เสียงสนั่นท าให้
นกหัสดีลิงค์ ตกใจปล่อยช้างที่คาบไว้ลง                                                                              ส  
ค าตอบท่ี ๓ 
    อินทรชิตได้เวทมนตร์แปลงเป็นพระอินทร์                                                           , 
 

ค าตอบท่ี ๔  
    ฝูงผึ้งร่อนถลาดูดด่ืมเกสร ดอกไม้ นกดุเหว่า ส่งเสียงร้องเร่ง พระอาทิตย์ ไก่ขันกู่ก้องไปทั่วไป  
นกนานาชนิดส่งเสียงร้องประสานกันก้องป่า                                                                             ง 
 

ค าตอบท่ี ๕ 
   ศรพรหมาสตร์และให้เวทมนตร์แปลงเป็นพระอนิทร์                                           ง 
 

 

 

 

  
 

แนวการตอบแบบฝึกทักษะที่ ๓ 
ขั้นท่ี ๓ R1 (Read) การอ่านอย่างรอบคอบเพ่ือหาค าตอบ 

๓๐ 

๓๑ 



 

 

 

ค าค าชี้แจง : อ่านเนื้อหาเรื่อง บทพากย์เอราวัณ แล้วเขียนแผนผังความคิดตามความเข้าใจของนักเรียนเอง โดยใช้
เวลาในการท ากิจกรรม ๑๐  นาที 

 
 

 

 

 

อยู่ในดุลยพินิจของคร ู

บันทึกเร่ืองราวบทพากย์เอราวัณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะที่ ๔ 
ขั้นท่ี ๔ R2 (Record) การจดบันทึกตามความเข้าใจของตนเอง 



 

 

 

 

ค าชี้แจง : อ่านเนื้อหาเรื่อง บทพากย์เอราวัณ แล้วสรุปใจความส าคัญโดยใช้ส านวนการเขียนของตนเอง        
โดยใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ๑๐  นาที 
   
  อินทรชิตแปลงกำยเปน็พระอินทร์ทรงช้ำงเอรำวัณ และแปลงกำยกองทพัของตนให้เปน็
เทพและอมนษุย์ ฝ่ำยพระรำมเสด็จยกทพัไปกบัพระลกัษมณ์ พระลกัษมณท์อดพระเนตรควำม
ยิ่งใหญ่ของกองทพัพระอินทร์แปลงไมท่นัระวังพระองค์ อินทรชิตสัง่ใหบ้ริวำรจบัระบ ำถวำยจน
พระลักษมณเ์คลิ้มพระองค์ ท ำให้อินทรชิตแผลงศรพรหมำสตร์สังหำรพระลกัษมณไ์ด้     ง                               
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แบบฝึกทักษะที่ ๕ 
ข้ันท่ี ๕ R3 (Recite) การเขียนสรุปใจความส าคัญ 

๓๒ 



 

 

ค าชี้แจง : อ่านเนื้อหาเรื่อง บทพากย์เอราวัณ แล้ววิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน            
ประเด็นท่ีก าหนดให้  โดยใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ๑๕  นาที 
 
ประเด็นที่ ๑   

 นักเรียนเปรียบเทียบตัวละครฝ่ายอินทรชิตและฝ่ายพระรามในด้านความสามารถและคุณธรรมและ
เลือกตัวละครที่ชอบที่สุด ๑ ตัวละคร พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ช่ืนชอบ ? 
    นักเรียนตอบอย่างอิสระ                                                                   ย  

ประเด็นที่ ๒ 
   

  นักเรียนคิดว่า เหมาะสมหรือไม่ที่พระอิศวรประทานศรพรหมาสตร์และเวทมนตร์แปลงเป็นพระอินทร์  
แก่อินทรชิต 
     ไม่เหมาะสม เพราะ การให้อ านาจแก่บุคคลใดควรไตร่ตรองให้ดี                  บ 
    เหมาะสม เพราะ เป็นรางวัลอินทรชิตที่อินทรชิตรบชนะพระอินทร์                ย 
 

ประเด็นที่ ๓ 
   

  การพรรณนากองทัพของอินทรชิตกับกองทัพพระรามมีความแตกต่างกันอย่างไร 
   กองทัพแปลงของอินทรชิต เน้นให้เข้าถึงความงามของกองทัพ เด่นที่ช่างเอราวัณที่ใหญ่โต 
งดงาม ตกแต่งด้วยแก้ว นพรัตน์ รวมถึงกองทัพที่เป็นเทพและอมนุษย ์
   กองทัพพระราม เน้นความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามเปรียบเทียบบุญญาธิการของพระรามขนาด
ภูเชายังน้อมนบ  เสยีงโห่ชัย ท าให้แผ่นดินสะเทอืน                                                                 ว                                                      
 

ประเด็นที่ ๔ 

  ช้างเอราวัณมีอิทธิพล ความเชื่อ ของคนไทยอยา่งไร 
    สัญลักษณ์ของการกระท าความดี ความอุดมสมบูรณ์ เห็นได้จาก ช้างเอราวัณเป็น
ตราสัญลักษณ์ขององค์กรส าคัญหลายองค์กร                                                                       , 
 

ประเด็นที่ ๕ 

  นักเรียนแสดงความคิดเห็นในความยิ่งใหญ่ของช้างเอราวัณและค านวณองค์ประกอบต่างๆของช้าง 

  มี ๓๓ เศียร มีงา ๒๓๑ ก่ิง มีสระบัว ๑,๖๑๗ สระ มีกอบัว ๑๑,๓๐๙ กอ มีดอกบัว ๗๙,๒๓๓ ดอก  
มีกลีบบัว ๕๕๔,๖๓๑ กลีบ มีเทพธิดา ๓,๘๘๒,๔๑๗ องค์ มีบริวาร ของเทพธิดา ๒๗,๑๗๖,๙๑๙  นาง   

แบบฝึกทักษะที่ ๖ 
ขั้นที่ ๓ R4 (Reflect)การวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่อ่านแล้วแสดงความคิดเห็น 

๓๓ 



 

 

 

ช่ือ.........................................................นามสกุล......................................................... 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ /……………  เลขท่ี .................... 

โรงเรียน .................................................................... 
 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
๑     ๑     
๒     ๒     
๓     ๓     
๔     ๔     
๕     ๕     
๖     ๖     
๗     ๗     
๘     ๘     
๙     ๙     

๑๐     ๑๐     
  

 รวมคะแนน 
 
 
 

 

รวมคะแนน 
 
 

 

เกณฑ์การประเมิน  ผลการประเมิน    ผ่าน  ไม่ผ่าน 
 
 

ตอบถูกต้องข้อละ ๑ คะแนน  ตอบไม่ถูกต้องข้อละ ๐ คะแนน 
ได้คะแนน ๘ คะแนนขึ้นไปถือว่า ผ่าน  ได้คะแนนต้ังแต่ ๗ คะแนนลงมาถือว่า ไม่ผ่าน 

 

 

 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

 

๓๔ 



 

 

 
 

ช่ือ.........................................................นามสกุล......................................................... 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ /……………  เลขท่ี ....................  

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได้ 
ผลการประเมิน 

ผ่าน  ไม่ผ่าน 
แบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐    
แบบฝึกทักษะที่ ๑ ๑๐    
แบบฝึกทักษะที่ ๒ ๑๐    
แบบฝึกทักษะที่ ๓ ๑๐    
แบบฝึกทักษะที่ ๔ ๑๐    
แบบฝึกทักษะที่ ๕ ๑๐    
แบบฝึกทักษะที่ ๖ ๑๐    

 

เกณฑ์การประเมิน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 

     ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน 
        (…………….....………………………………………..) 
                      ต าแหน่ง........................................................... 

 

 
 
 
 
 

แบบบันทึกคะแนน 

 

๓๕ 



 

 

 
 

 

ระดับคะแนน ลักษณะงาน 
๑๐ ตอบค าถามตามท่ีก าหนดไว้ได้ตรงประเด็น ครบทุกข้อ สรุปใจความส าคัญตรงประเด็น

ของเรื่อง 
ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เข้าใจง่าย สะอาด เป็นระเบียบ  

 

๘ ตอบค าถามตามท่ีก าหนดไว้ได้ตรงประเด็น ครบทุกข้อ สรุปใจความส าคัญตรงประเด็น
บางข้อของเรื่อง 
ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เข้าใจง่าย สะอาด เป็นระเบียบ 

 

๖ ตอบค าถามตามท่ีก าหนดไว้ได้ไม่ครบ ครบทุกข้อ สรุปใจความส าคัญตรงประเด็นบางข้อ
ของเรื่อง 
ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เข้าใจง่าย สะอาด เป็นระเบียบ 
 

๔ ตอบค าถามตามท่ีก าหนดไว้ได้ไม่ครบ ครบทุกข้อ สรุปใจความส าคัญตรงประเด็น 
บางข้อของเรื่อง 
ตัวสะกดและไวยากรณ์ขาดความสมบูรณ์ เข้าใจยาก ไม่เป็นระเบียบ 
 

๒ 
(ปรับปรุง) 

ตอบค าถามตามท่ีก าหนดไว้ได้ไม่ครบ ครบทุกข้อ สรุปใจความส าคัญไม่ตรง 
ประเด็นของเรื่อง 
ตัวสะกดและไวยากรณ์ขาดความสมบูรณ์ เข้าใจยาก ไม่เป็นระเบียบ 
 

๐ ไม่ปฏิบัติงานในแบบฝึกทักษะ 

 

 

 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ ที่ ๑ 

 

๓๖ 



 

 

 
 

 

ระดับคะแนน ลักษณะงาน 
๑๐ ต้ังค าถามครอบคลุมเนื้อหา ครบจ านวน ๕ ข้อ 

ภาษาท่ีใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๘ ต้ังค าถามครอบคลุมเนื้อหา ครบจ านวน ๔ ข้อ 
ภาษาท่ีใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๖ ต้ังค าถามครอบคลุมเนื้อหา ครบจ านวน ๓ ข้อ 
ภาษาท่ีใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๔ ต้ังค าถามครอบคลุมเนื้อหา ครบจ านวน ๒ ข้อ 
ภาษาท่ีใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์  ไม่สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจยาก 

 

๒ 
(ปรับปรุง) 

ต้ังค าถามครอบคลุมเนื้อหา ครบจ านวน ๑ ข้อ 
ภาษาท่ีใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์  ไม่สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจยาก 
 

๐ ไม่ปฏิบัติงานในแบบฝึกทักษะ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ ที่ ๒ 

 

๓๗ 



 

 

 
 

 

ระดับคะแนน ลักษณะงาน 
๑๐ ตอบค าถามได้ครบ ตรงประเด็น จ านวน ๕ ข้อ 

ภาษาท่ีใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๘ ตอบค าถามได้ครบ ตรงประเด็น จ านวน ๔ ข้อ 
ภาษาท่ีใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๖ ตอบค าถามได้ครบ ตรงประเด็น จ านวน ๓ ข้อ 
ภาษาท่ีใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 
 

๔ ตอบค าถามได้ครบ ตรงประเด็น จ านวน ๒ ข้อ 
ภาษาท่ีใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง บางส่วน 
 

๒ 
(ปรับปรุง) 

ตอบค าถามได้ครบ ตรงประเด็น จ านวน ๑ ข้อ 
ภาษาท่ีใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง บางส่วน 

 

๐ ไม่ปฏิบัติงานในแบบฝึกทักษะ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ ที่ ๓ 

 

๓๘ 



 

 

 
 

 

ระดับคะแนน ลักษณะงาน 
๑๐ เขียนได้ครอบคลุมเนื้อหา ตรงประเด็น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 

ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๘ เขียนได้ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วนตรงประเด็น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๖ เขียนได้ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วนตรงประเด็น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ 

  

๔ เขียนได้ครอบคลุมเนื้อหา บางส่วนตรงประเด็น ตัวสะกดและไวยากรณ์บางส่วนมีความ
ถูกต้อง  
 

๒ 
(ปรับปรุง) 

เขียนไม่ครอบคลุมเนื้อหา ไม่ตรงประเด็น ตัวสะกดและไวยากรณ์บางส่วนขาดความ
สมบูรณ์ 

 

๐ ไม่ปฏิบัติงานในแบบฝึกทักษะ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ ที่ ๔ 

 

๓๘ 



 

 

 
 

 

ระดับคะแนน ลักษณะงาน 
๑๐ เขียนสรุปใจความส าคัญได้ครอบคลุมเนื้อหา ใช้ส านวนการเขียนของตนเอง ตรงประเด็น 

ตัวสะกดและไวยากรณ์ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๘ เขียนสรุปใจความส าคัญได้ครอบคลุมเนื้อหา ใช้ส านวนการเขียนบางส่วนของตนเอง  
ตรงประเด็น ตัวสะกดและไวยากรณ์ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๖ เขียนสรุปใจความส าคัญได้ครอบคลุมเนื้อหา ใช้ส านวนการเขียนบางส่วนของตนเอง  
บางส่วนตรงประเด็น ตัวสะกดและไวยากรณ์ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่าน 
เข้าใจง่าย 

 

๔ เขียนสรุปใจความส าคัญได้ครอบคลุมเนื้อหาบางส่วน ใช้ส านวนการเขียนบางส่วนของ
ตนเอง บางส่วนตรงประเด็น ตัวสะกดและไวยากรณ์ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่าน 
เข้าใจง่าย 

 

๒ 
(ปรับปรุง) 

เขียนสรุปใจความส าคัญไม่ครอบคลุมเนื้อหา ไม่ใช้ส านวนการเขียนของตนเอง  
ไม่ตรงประเด็น ตัวสะกดและไวยากรณ์ ไม่ถูกต้อง เข้าใจยาก 
 

๐ ไม่ปฏิบัติงานในแบบฝึกทักษะ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ ที่ ๕ 

 

๓๙ 



 

 

 
 

 

ระดับคะแนน ลักษณะงาน 
๑๐ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เนื้อเรื่องท่ีก าหนดให้ครบทุกประเด็น ตรงประเด็น 

ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๘ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เนื้อเรื่องท่ีก าหนดจ านวน ๔ ข้อ ครบทุกประเด็น ตรงประเด็น 
ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๖ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เนื้อเรื่องท่ีก าหนดจ านวน ๓ ข้อ ครบทุกประเด็น ตรงประเด็น 
ตัวสะกดและไวยากรณ์บางส่วนมีความถูกต้องสมบูรณ์ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 

 

๔ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เนื้อเรื่องท่ีก าหนดจ านวน ๒ ข้อ ครบทุกประเด็น ตรงประเด็น 
ตัวสะกดและไวยากรณ์บางส่วนมีความถูกต้องสมบูรณ์  

 

๒ 
(ปรับปรุง) 

เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ เนื้อเรื่องท่ีก าหนดจ านวน ๑ ข้อ ครบทุกประเด็น ตรงประเด็น 
ตัวสะกดและไวยากรณ์ส่วนน้อยมีความถูกต้อง 
 

๐ ไม่ปฏิบัติงานในแบบฝึกทักษะ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ ที่ ๖ 

 

๔๐ 



 

 

 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูทวีภรณ์ สุวรรณมาโจ 



 

 


