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ค ำช้ีแจง 
 

     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ  โดยใช้
รูปแบบ APDEAP  Model เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

รูปแบบการเรียนรู้ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 6 ขั้น ได้แก่ 
-    ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม(Activate prior knowledge)  
- ขั้นที่ 2 ขั้นก่อนการเขียน (Prewriting)  
- ขั้นที่ 3 ขั้นการเขียนร่าง (Drafting)  
- ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความคิด (Expansion Phahe)  
- ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติจริง (Active Experiential)  
- ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอผลงานเขียนขั้นสุดท้าย (Presenting)  

 ส าหรับเล่มท่ี 1 เรื่อง พ้ืนฐานการเขียนเรียงความ มีความมุ่งหมาย 
ให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียน
เรียงความ, การตั้งชื่อเรื่องเรียงความ, การใช้ค าในการเขียนเรียงความ,    
การเขียนย่อหน้าในการเขียนเรียงความ, การวางโครงเรือ่งก่อนการเขียน
เรียงความ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นนวัตกรรมท่ีเหมาะส าหรับใช้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
2. ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน วิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม รายวิชา  
    การเขียน 1 รหัสวิชา ท 23201 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ ประกอบด้วย 
    3.1 ค าชี้แจง  
    3.2 ค าแนะน าการใช้ส าหรับครูผู้สอน  
    3.3 ค าแนะน าการใช้ส าหรับนักเรียน 
    3.4 ผลการเรียนรู้ 
    3.5 จุดประสงค์การเรียนรู้  
    3.6 แบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  
          เรื่อง การเขียนเรียงความ เล่มท่ี 1 เรื่อง พ้ืนฐานการเขียน 
          เรียงความ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  
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    3.7 กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  
    3.8 ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง องค์ประกอบของการเขียนเรียงความ 
    3.9 ใบกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง องค์ประกอบของการเขียนเรียงความ  
  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.10 ใบกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง องค์ประกอบของการเขียนเรียงความ 
    (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.11 ใบความรู้ท่ี 2 เรื่อง การตั้งชื่อเรื่องเรียงความ  
    3.12 ใบกิจกรรมท่ี 2.1 เรื่อง การตั้งชื่อเรื่องเรียงความ  
            (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.13 ใบกิจกรรมท่ี 2.2 เรื่อง การตั้งชื่อเรื่องเรียงความ  
            (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.14 ใบความรู้ท่ี 3 เรื่อง การใช้ค าในการเขียนเรียงความ  
    3.15 ใบกิจกรรมท่ี 3.1 เรื่อง การใช้ค าในการเขียนเรียงความ  
    (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.16 ใบกิจกรรมท่ี 3.2 เรื่อง การใช้ค าในการเขียนเรียงความ  
    (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.17 ใบความรู้ท่ี 4 เรื่อง ประโยคท่ีใช้ในการเขียนเรียงความ  
    3.18 ใบกิจกรรมท่ี 4.1 เรื่อง ประโยคท่ีใช้ในการเขียนเรียงความ  
    (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.19 ใบกิจกรรมท่ี 4.2 เรื่อง ประโยคท่ีใช้ในการเขียนเรียงความ  
    (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.20 ใบความรู้ท่ี 5 เรื่อง การเขียนย่อหน้าในการเขียนเรียงความ  
    3.21 ใบกิจกรรมท่ี 5.1 เรื่อง การเขียนย่อหน้าในการเขียน 
            เรียงความ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.22 ใบกิจกรรมท่ี 5.2 เรื่อง การเขียนย่อหน้าในการเขียน 
            เรียงความ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
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    3.23 ใบกิจกรรมท่ี 5.3 เรื่อง การเขียนย่อหน้าในการเขียน 
            เรียงความ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.24 ใบความรู้ท่ี 6.1 เรื่อง การวางโครงเรื่องก่อนการเขียนเรียงความ  
    3.25 ใบความรู้ท่ี 6.2 เรื่อง เทคนิคในการวางโครงเรื่องก่อน 
            การเขียนเรียงความ  
    3.26 ใบกิจกรรมท่ี 6.1 เรื่อง การวางโครงเรื่องก่อนการเขียนเรียงความ  
            (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.27 ใบกิจกรรมท่ี 6.2 เรื่อง การวางโครงเรื่องก่อนการเขียนเรียงความ 
            (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    3.28 แบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  
            เรื่อง การเขียนเรียงความ เล่มท่ี 1 เรื่อง พ้ืนฐานการเขียน 
            เรียงความ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)       
    3.29 กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน  
    3.30 บรรณานุกรม 
    3.31 ภาคผนวก    
    3.32 เฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
            การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ     
            เล่มท่ี 1 เร่ือง พื้นฐานการเขียนเรียงความ 
    3.33 เฉลยค าตอบใบกิจกรรม จ านวน 6 ใบ ตามล าดับ  
    - เฉลยค าตอบใบกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง องค์ประกอบของการเขียน 
              เรียงความ  
        - เฉลยค าตอบใบกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง การตั้งชื่อเรื่องเรียงความ 
        - เฉลยค าตอบใบกิจกรรมท่ี 3 เรื่อง การใช้ค าในการเขียน 
              เรียงความ 
        - เฉลยค าตอบใบกิจกรรมท่ี 4 เรื่อง ประโยคท่ีใช้ในการเขียน 
              เรียงความ 
        - เฉลยค าตอบใบกิจกรรมท่ี 5 เรื่อง การเขียนย่อหน้าในการเขียน 
              เรียงความ 
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   - เฉลยค าตอบใบกิจกรรมท่ี 6 เรื่อง การวางโครงเรื่องก่อน 
              การเขียนเรียงความ 
    3.34 เฉลยค าตอบแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
            การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ 
            เล่มท่ี 1 เร่ือง พื้นฐานการเขียนเรียงความ 
    3.35 ตารางสรุปผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  
            เล่มท่ี 1 เรื่อง พื้นฐานการเขียนเรียงความ 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำหรับครูผู้สอน 

 
ก่อนจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ครูควรศึกษาท าความเข้าใจในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  
    การเขียนเรียงความ  เล่มท่ี 1 พื้นฐานการเขียนเรียงความ ให้เข้าใจ 
    ชัดเจนก่อนน าไปใช้  
2. ครูควรจัดเตรียมใบกิจกรรมแต่ละใบกิจกรรมให้เท่ากับจ านวนนักเรียน  
    เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสท าครบทุกใบกิจกรรม 
3. ครูแนะน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง การเขียนเรียงความ  
    เล่มท่ี 1 เรื่อง พื้นฐานการเขียนเรียงความ   
4. ครูแจกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เล่มท่ี 1 เรื่อง พ้ืนฐาน 
    การเขียนเรียงความ 
5. ครูบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ของการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
    การเรียนรูภ้าษาไทย เล่มท่ี 1 เรื่อง พ้ืนฐานการเขียนเรียงความ  
    ให้นักเรียนทราบ 
6. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
    ภาษาไทย เล่มท่ี 1 เรื่อง พื้นฐานการเขียนเรียงความ จ านวน 20 ข้อ 
7. เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครู 
    ประเมินผลและบันทึกคะแนนลงในตารางสรุปผลการเรียนรู้ ในช่อง 
    ประเมินการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
ขณะจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งท่ี 1  
1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1 เรื่อง องค์ประกอบของการเขียน 
    เรียงความ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของ 
    เรียงความ, หลักในการเขียนเรียงความท่ีดี, ขั้นตอนการเขียน 
    เรียงความ, ลักษณะของการเขียนเรียงความท่ีดี และการเขียนเร่ือง 
    จากหัวข้อเรื่อง 
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2. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 1.1 เรื่อง องค์ประกอบของการเขียน 
    เรียงความ  โดยให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
3. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง องค์ประกอบของการเขียน 
    เรียงความ โดยให้นักเรียนเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับ “ครอบครัวของ 
    นักเรียน” พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจ 
4. เมื่อท าใบกิจกรรมท่ี 1.1 และ 1.2 เรื่อง องค์ประกอบของการเขียน 
    เรียงความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูประเมินผลและบันทึกคะแนนลงใน 
    ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในช่องประเมินการท าใบกิจกรรมท่ี 1.1  
    และ 1.2 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งท่ี 2 
1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 2 เรื่อง การตั้งชื่อเร่ืองเรียงความ ซึ่ง 
    ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับการตั้งชื่อเร่ืองเรียงความ 
2. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 2.1 เรื่อง การตั้งชื่อเรื่องเรียงความ 
    โดยให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่องจากภาพท่ีก าหนดลงในแผนภาพความคิดให้ 
    ได้มากท่ีสุด  พร้อมท้ังระบายสีภาพให้สวยงาม 
3. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 2.2 เรื่อง การตั้งชื่อเรื่องเรียงความ 
    โดยให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดตั้งชื่อเร่ืองเรียงความเกี่ยวกับ 
    ตนเองและครอบครัว พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม    
4. เมื่อท าใบกิจกรรมท่ี 2.1, 2.2 เรื่อง การตั้งชื่อเรื่องเรียงความเสร็จ 
    เรียบร้อยแล้ว ครูประเมินผลและบันทึกคะแนนลงในตารางสรุปผล 
    การเรียนรู้ในช่องประเมินการท าใบกิจกรรมท่ี 2.1, 2.2  
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งท่ี 3 
1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 3 เรื่อง การใช้ค าในการเขียน 
    เรียงความ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการใช้ค าให้ตรง 
    ความหมาย, การใช้ค าให้เหมาะสม, การใช้ค าให้ชัดเจน, การละเว้น 
    ค าท่ีต่ ากว่ามาตรฐาน และการใช้ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน 
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2. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 3.1 เรื่อง การใช้ค าในการเขียน 
    เรียงความโดยให้นักเรียนตอบค าถาม 
3. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 3.2 เรื่อง การใช้ค าในการเขียน 
    เรียงความโดยให้นักเรียนเลือกค าท่ีก าหนดไว้ในวงเล็บของแต่ละข้อ 
    เติมลงในช่องว่าง โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ค า 
4. เมื่อท าใบกิจกรรมท่ี 3.1 และ 3.2 เรื่อง การใช้ค าในการเขียน 
    เรียงความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูประเมินผลและบันทึกคะแนนลงใน 
    ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในช่องประเมินการท าใบกิจกรรมท่ี 3.1  
    และ 3.2 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งท่ี 4 
1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 4 เรื่อง ประโยคท่ีใช้ในการเขียน 
    เรียงความ 
2. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 4.1 เรื่อง ประโยคท่ีใช้ในการเขียน 
    เรียงความ โดยให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยค 
    มาโดยละเอียด พร้อมท้ังยกตัวอย่างข้อบกพร่องและประโยคท่ีแก้ไข 
    แล้วประกอบมาพอเข้าใจ 
3. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 4.2 เรื่อง ประโยคท่ีใช้ในการเขียน 
    เรียงความ  โดยให้นักเรียนแก้ไขข้อบกพร่องของประโยค 
4. เมื่อท าใบกิจกรรมท่ี 4.1 และ 4.2 เรื่อง ประโยคท่ีใช้ในการเขียน 
    เรียงความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูประเมินผลและบันทึกคะแนนลงใน 
    ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ในช่องประเมินการท าใบกิจกรรมท่ี 4.1  
    และ 4.2  
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งท่ี 5 
1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 5 เรื่อง การเขียนย่อหน้าในการเขียน 
    เรียงความ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับย่อหน้าท่ีดี, ตัวอย่าง 
    ประโยคใจความส าคัญ, เอกภาพของย่อหน้า, การขยายประโยค 
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    ใจความส าคัญในย่อหน้า, ตัวอย่างการขยายประโยคใจความส าคัญ 
    ในย่อหน้า และหลักเกณฑ์ในการขยายประโยคใจความส าคัญใน 
    ย่อหน้า 
2. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 5.1 เรื่อง การเขียนย่อหน้าในการเขียน 
    เรียงความ โดยให้นักเรียนอธิบายลักษณะย่อหน้าท่ีดีที่ควรมีในการ 
    เขียนเรียงความมาโดยละเอียด 
3. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 5.2 เรื่อง การเขียนย่อหน้าในการเขียน 
    เรียงความ ให้นักเรียนอธิบายเอกภาพของย่อหน้าท่ีควรมีในการเขียน 
    เรียงความมาโดยละเอียด 
4. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 5.3 เรื่อง การเขียนย่อหน้าในการเขียน 
    เรียงความ โดยให้นักเรียนบอกหลักเกณฑ์ในการขยายประโยค 
    ใจความส าคัญใน ย่อหน้ามาพอเข้าใจ 
5. เมื่อท าใบกิจกรรมท่ี 5.1, 5.2 และ 5.3 เรื่อง การเขียนย่อหน้า 
   ในการเขียนเรียงความ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูประเมินผลและบันทึก 
   คะแนนลงในตารางสรุปผลการเรียนรู้ ในช่องประเมินการท าใบกิจกรรม 
   ท่ี 5.1, 5.2 และ 5.3 
    
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งท่ี 6 
1. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 6.1 เรื่อง การวางโครงเรื่องก่อนการ 
    เขียนเรียงความ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับ การวางโครงเรื่อง 
    และวิธีวางโครงเรื่อง ซึ่งมี 3 ล าดับขั้น คือ ขั้นที่ 1 การประมวล   
    ความ, ขั้นท่ี 2 การเลือกสรรความ และขั้นท่ี 3 การจัดสรรความ 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 6.2 เรื่อง เทคนิคในการวางโครงเรื่อง 
    ก่อนการเขียนเรียงความ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับการเขียน 
    โครงเรื่องในการเขียนเรียงความ วิธีเขียนโครงเรื่อง และตัวอย่างการ 
    เขียนโครงเรื่องของเรียงความ 
3. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 6.1 เรื่อง การวางโครงเรื่องก่อนการเขียน 
    เรียงความ โดยให้นักเรียนอธิบายวิธีวางโครงเรื่องท่ีควรน ามาใช้  
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    ก่อนการเขียนเรียงความมาโดยละเอียด 
4. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมท่ี 6.2 เรื่อง การวางโครงเรื่องก่อน 
    การเขียนเรียงความ โดยให้นักเรียนเขียนโครงเรื่องของเรียงความ  
    เรื่อง “การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง”ให้มี 3 ส่วนประกอบ คือ  
    ส่วนท่ี 1 ค าน า ส่วนท่ี 2 เนื้อเรื่อง และส่วนท่ี 3 สรุป 
5. เมื่อท าใบกิจกรรมท่ี 6.1 และ 6.2 เรื่อง การวางโครงเรื่องก่อนการเขียน 
    เรียงความ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูประเมินผลและบันทึกคะแนนลงใน 
    ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ในช่องประเมินการท าใบกิจกรรมท่ี 6.1 และ     
    6.2  
 
หลังจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
1. ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนเรียงความให้นักเรียนฟัง  
    ตามประเด็นต่อไปนี้ 
    - องค์ประกอบของการเขียนเรียงความ 
    - การตั้งชื่อเรื่องเรียงความ 
    - การใช้ค าในการเขียนเรียงความ 
    - ประโยคท่ีใช้ในการเขียนเรียงความ 
    - การเขียนย่อหน้าในการเขียนเรียงความ 
    - การวางโครงเรื่องก่อนการเขียนเรียงความ 
    - เทคนิคในการวางโครงเรื่องก่อนการเขียนเรียงความ  
2. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
    ภาษาไทย เล่มท่ี 1 เรื่อง พื้นฐานการเขียนเรียงความ จ านวน 20 ข้อ  
3. เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครู 
    ประเมินผลและบันทึกคะแนนลงในตารางสรุปผลการเรียนรู้ ในช่อง 
    ประเมินการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
4. น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนมา 
    เปรียบเทียบกัน เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบผลการพัฒนาของตนเอง  
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5. สรุปผลการเรียนรู้หลังจากเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 
    เล่มท่ี 1 เรื่อง พ้ืนฐานการเขียนเรียงความ 
 
หมำยเหตุ    
1. ครูให้เวลาในการท าใบกิจกรรมระหว่างเรียนตามสมควรขึ้นอยู่กับ 
    ความยากงา่ยของแต่ละใบกิจกรรม เมื่อนักเรียนเริ่มท าใบกิจกรรมครู 
    สังเกตความสนใจในการท าใบกิจกรรมของนักเรียนทุกครั้ง 
2. ถ้าท าคะแนนได้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนและ 
    ท าใบกิจกรรมระหว่างเรียนท่ียังไม่เข้าใจใหม่อีกครั้ง 
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ค ำแนะน ำกำรใช้ส ำหรับนักเรียน 
 

ก่อนปฏิบัตกิิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนมีความ
เข้าใจ เรื่อง พ้ืนฐานการเขียนเรียงความ มากน้อยเพียงใด 
 
ขณะปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
1. นักเรียนตั้งใจฟังครูอธิบายและท าความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละหน้า 
2. ก่อนท าใบกิจกรรมแต่ละใบกิจกรรมให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงของแต่ละ 
    ใบกิจกรรม และท าความเข้าใจว่าใบกิจกรรมนั้นต้องการให้ท าอะไร  
    ถ้าไม่เข้าใจให้ซักถามครู  
3. ในการท าแต่ละใบกิจกรรม ควรท าเรียงตามล าดับ  
4. การท าใบกิจกรรมให้ตั้งใจท า เขียนด้วยลายมือท่ีอ่านง่าย ชัดเจน  
    และสวยงาม   
 
หลังปฏิบตัิกจิกรรมกำรเรียนรู้ 
 เมื่อนักเรียนท าใบกิจกรรม เรื่อง พื้นฐานการเขียนเรียงความ 
เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ครูตรวจ ถ้าพบว่าท าผิดหลายแห่งให้นักเรียนกลับไป
ทบทวน แล้วกลับมาท าใบกิจกรรมท่ียังไม่ เข้าใจใหม่อีกครั้ง และท า
แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการเรียน เรื่อง 
พื้นฐานการเขียนเรียงความ 
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ผลกำรเรียนรู ้
 

1) เขียนเรียงความได้ 
2) เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษาได ้
 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง การเขียนเรียงความ  โดยใช้
รูปแบบ APDEAP  Model เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่มท่ี 1 เรื่อง พื้นฐานการเขียนเรียงความ ได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงสู่
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยมี
จุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้  
1. ด้านความรู้ (K)  
    - ใบกิจกรรมท่ี 1.1 บอกส่วนประกอบของเรียงความ หลักในการ 
      เขียนเรียงความท่ีดี  ล าดับขั้นตอนในการเขียนเรียงความ และ 
      ลักษณะของเรียงความท่ีดีได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 1.2 สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ “ครอบครัว 
      ของนักเรียน” พร้อมตั้งชื่อเร่ืองให้มีความน่าสนใจได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 2.1 สามารถตั้งชื่อเร่ืองจากภาพท่ีก าหนดลงใน 
      แผนภาพความคิด พร้อมท้ังระบายสีภาพให้สวยงามได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 2.2 ถ่ายทอดแผนภาพความคิดตั้งชื่อเรื่องเรียงความ 
      เกี่ยวกับตนและครอบครัว พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงามได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 3.1 อธิบายเกี่ยวกับการใช้ค าในการเขียนเรียงความ 
      ได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 3.2 เลือกค าท่ีก าหนดไว้ในวงเล็บของแต่ละข้อโดย 
      ค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ค าได้ 
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    - ใบกิจกรรมท่ี 4.1 อธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยคมาโดย 
      ละเอียด พร้อมท้ังยกตัวอย่างข้อบกพร่องและประโยคท่ีแก้ไขแล้ว 
      ประกอบมาพอเข้าใจได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 4.2 สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของประโยคได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 5.1 อธิบายลักษณะย่อหน้าที่ดีที่ควรมีในการเขียน 
      เรียงความมาโดยละเอียดได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 5.2 อธิบายเอกภาพของย่อหน้าที่ควรมีในการเขียน 
      เรียงความมาโดยละเอียดได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 5.3 บอกหลักเกณฑ์ในการขยายประโยคใจความ 
      ส าคัญในย่อหน้ามาพอเข้าใจได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 6.1 บอกวิธีวางโครงเรื่องท่ีควรน ามาใช้ก่อน 
      การเขียนเรียงความมาพอเข้าใจได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 6.2 สามารถถ่ายทอดโครงเรื่องของเรียงความ เร่ือง  
      “การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง” ให้มี 3 ส่วนประกอบ คือ ส่วนท่ี 1  
      ค าน า ส่วนท่ี 2 เนื้อเรื่อง และส่วนท่ี 3 สรุป ได ้
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  
    - ใบกิจกรรมท่ี 1.1 เขียนอธิบายเกี่ยวกับบอกส่วนประกอบของ 
      เรียงความ หลักในการเขียนเรียงความท่ีดี ล าดับขั้นตอนใน 
      การเขียนเรียงความ และลักษณะของเรียงความที่ดีได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 1.2 เขียนบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับ “ครอบครัวของ 
      นักเรียน” พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 2.1 ตั้งชื่อเร่ืองจากภาพท่ีก าหนดลงในแผนภาพ 
      ความคิด พร้อมท้ังระบายสีภาพให้สวยงามได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 2.2 เขียนแผนภาพความคิดตั้งชื่อเร่ืองเรียงความ 
      เกี่ยวกับตนและครอบครัว พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงามได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 3.1 เขียนอธิบายเกี่ยวกับการใช้ค าในการเขียน 
      เรียงความได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 3.2 เติมค าท่ีก าหนดไว้ในวงเล็บของแต่ละข้อลงใน 
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      ช่องว่าง โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ค าได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 4.1 เขียนอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยค 
      มาโดยละเอียด พร้อมท้ังยกตัวอย่างข้อบกพร่องและประโยคท่ีแก้ไข 
      แล้วประกอบมาพอเข้าใจได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 4.2 สังเกตข้อบกพร่องของประโยคแล้วแก้ไขให ้
      ถูกต้องเหมาะสมได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 5.1 เขียนอธิบายลักษณะย่อหน้าท่ีดีที่ควรมีใน 
      การเขียนเรียงความมาโดยละเอียดได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 5.2 เขียนอธิบายเอกภาพของย่อหน้าท่ีควรมีใน 
      การเขียนเรียงความมาโดยละเอียดได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 5.3 เขียนหลักเกณฑ์ในการขยายประโยคใจความ   
      ส าคัญในย่อหน้ามาพอเข้าใจได ้
    - ใบกิจกรรมท่ี 6.1 เขียนระบุวิธีวางโครงเรื่องท่ีควรน ามาใช้ก่อน 
      การเขียนเรียงความมาพอเข้าใจได้ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 6.2 เขียนโครงเรื่องของเรียงความ เรื่อง “การรักษา 
      สุขภาพให้แข็งแรง”ให้มี 3 ส่วนประกอบ คือ ส่วนท่ี 1 ค าน า  
      ส่วนท่ี 2 เนื้อเรื่อง และส่วนท่ี 3 สรุป ได ้
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  
    - ใบกิจกรรมท่ี 1.1 ตั้งใจเขียนอธิบายเกี่ยวกับบอกส่วนประกอบ 
      ของเรียงความ หลักในการเขียนเรียงความท่ีดี ล าดับขั้นตอนใน 
      การเขียนเรียงความ และลักษณะของเรียงความที่ดี 
    - ใบกิจกรรมท่ี 1.2 มุ่งมั่นเขียนบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับ “ครอบครัว 
      ของนักเรียน” พร้อมตั้งชื่อเร่ืองให้มีความน่าสนใจ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 2.1 สนใจตั้งชื่อเร่ืองจากภาพท่ีก าหนดลงในแผนภาพ 
      ความคิด พร้อมท้ังระบายสีภาพให้สวยงาม 
    - ใบกิจกรรมท่ี 2.2 กระตือรือร้นเขียนแผนภาพความคิดตั้งชื่อเร่ือง 
      เรียงความเกี่ยวกับตนและครอบครัว พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม 
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    - ใบกิจกรรมท่ี 3.1 เห็นความส าคัญส าหรับการใช้ค าในการเขียน 
      เรียงความ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 3.2 เข้าใจการน าค าท่ีก าหนดไว้ในวงเล็บของแต่ละ 
      ข้อมาเติมลงในช่องว่างโดยค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ค า  
    - ใบกิจกรรมท่ี 4.1 สนใจเขียนอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูก 
      ประโยคมาโดยละเอียด พร้อมท้ังยกตัวอย่างข้อบกพร่องและ 
      ประโยคท่ีแก้ไขแล้วประกอบมาพอเข้าใจ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 4.2 แก้ไขข้อบกพร่องของประโยคอย่างตั้งใจ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 5.1 ตั้งใจอธิบายลักษณะย่อหน้าที่ดีที่ควรมีใน 
      การเขียนเรียงความมาโดยละเอียด 
    - ใบกิจกรรมท่ี 5.2 มุ่งมั่นอธิบายเอกภาพของย่อหน้าท่ีควรมีใน 
      การเขียนเรียงความมาโดยละเอียด 
    - ใบกิจกรรมท่ี 5.3 เข้าใจหลักเกณฑ์ในการขยายประโยคใจความ 
      ส าคัญในย่อหน้า 
    - ใบกิจกรรมท่ี 6.1 สนใจวิธีวางโครงเรื่องท่ีควรน ามาใช้ก่อน 
      การเขียนเรียงความ 
    - ใบกิจกรรมท่ี 6.2 มุ่งมั่นเขียนโครงเรื่องของเรียงความ เรื่อง  
      “การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง” ให้มี 3 ส่วนประกอบ คือ ส่วนท่ี 1 
      ค าน า ส่วนท่ี 2 เนื้อเรื่อง และส่วนท่ี 3 สรุป 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ 

เล่มที่ 1 เร่ือง พื้นฐำนกำรเขียนเรียงควำม 
__________________________________________________ 

 

ค าชี้แจง  ให้นกัเรียนท าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค าตอบ   
            แบบทดสอบก่อนเรียน ในช่องตัวอักษร ก ข ค และ ง  
            ท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้อง (จ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม  
            20 คะแนน)  
 

  1.  เรียงความ คืออะไร  
 ก.  การเรียงถ้อยค า 
 ข.  การเขียนแสดงความคิด 
 ค.  การเขียนโต้ตอบระหว่างกัน 
 ง.  การเขียนสรุปใจความส าคัญ 
  2.  ส่วนประกอบของการเขียนเรียงความ มีกี่ส่วน  
 ก.  1 ส่วน  
 ข.  2 ส่วน 
 ค.  3 ส่วน 
 ง.  4 ส่วน 
  3.  การเขียนค าน าที่ดี ควรเขียนแบบใด 
 ก.  เขียนให้สมจริงท่ีสุด 
 ข.  เขียนให้จูงใจผ่านมากท่ีสุด 
 ค.  เขียนตามความรู้สึกของตนเอง 
 ง.  เขียนเฉพาะเจาะจงด้านใดด้านหนึ่ง 
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 4.  ถ้าจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่านเรียงความ ควรเขียนไว้ท่ี 
       ส่วนใด 
 ก.  สรุป 
 ข.  ค าน า 
 ค.  ชื่อเรื่อง 
 ง.  เนื้อเรื่อง 
  5.  ท าไมต้องมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเขียนเรียงความ  
       ก่อนเขียนเรียงความ 
 ก.  เพื่อความเข้าใจ 
 ข.  เพื่อความสะดวก 
 ค.  เพื่อประหยัดเวลา 
 ง.  เพื่อความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
  6.  แผนภาพความคิด มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก.  การเขียนแผนภาพแสดงความคิดโดยรวม 
 ข.  การเขียนล าดับภาพความคิดรองไปหาความคิดหลัก 
 ค.  การเขียนแผนภาพแสดงความคิดหลักและความคิดรอง 
 ง.  การล าดับภาพความส าคัญของเนื้อหาย่อยไปหาเนื้อหาหลัก 
  7.  ความรู้พื้นฐานของการฝึกเขียนเรียงความ คือข้อใด 
 ก.  การฟัง 
 ข.  การอ่าน 
 ค.  ลายมือสวย เป็นระเบียบ 
 ง.  ฝึกเลือกค ามาใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม 
  8.  ข้อความในข้อใด ใช้ภาษาได้ถูกต้อง 
 ก.  ผมรู้สึกดีใจท่ีคุณลุงเรียนเชิญผมมาในงานนี้ 
 ข.  สมบัติกับสมศรีนั่งคุยกันกระหนุงกระหนิง  
 ค.  สมศักดิ์โกรธกับวิกานดามาก จึงเดินตุปัดตุป่องออกไป 
 ง.  ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มากล่าวค าปราศรัยในพิธีเปิดสัมมนา 
              ครั้งนี้ 
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  9.  ค าในข้อใด ใช้เขียนเรียงความได้เหมาะสมท่ีสุด  
 ก.  คู่รัก 
 ข.  สไตล ์
 ค.  อุ๊ยตาย 
 ง.  แซบหลาย  
10.  ประโยคต่อไปนี้ มีข้อบกพร่องอย่างไร “ทุกคนตระหนักในความดี 
       ของหล่อน เหมือนช้างตายท้ังตัวมีหรือจะเอาใบบัวปิดมิด” 
 ก.  ใช้ค าผิด 
 ข.  ใช้ค าพังเพยผิด 
 ค.  เหตุผลไม่รับกัน 
 ง.  ขาดกริยาส าคัญ 
11.  ข้อใด เป็นการเขียนฉีกค า 
 ก.  ฉันอ่านหนังสือ ภาษาไทย 
 ข.  สินค้าร้านนี้ ราคาแพงมาก  
 ค.  นกไปเรียน ไฮสคูลท่ีอเมริกา 
 ง.  น้ าสกปรกมีเชื้อ โรคปนอยู่ 
12.  ค าท่ีเว้นในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ ควรจะใช้ค าใดจึงจะเหมาะสม 
       “ครูเป็นบุคคลท่ีสามารถจะ ..................... เยาวชนให้เป็นคนดีได้” 
 ก.  ปลุกปั้น 
 ข.  ปลุกปล้ า 
 ค.  กล่อมเกลา 
 ง.  ปลุกปลอบ 
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13.  ข้อความต่อไปนี้ บกพร่องในเรื่องใด  
         “ขณะที่คนอื่น ๆ ก าลังช่วยกันท างาน ลุงชมกลับหลบไป 
       นอนเหยียดยาวอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ด้วยความเกียจคร้าน” 
 ก.  ใช้ค าฟุ่มเฟือย 
 ข.  วางส่วนขยายผิดท่ี 
 ค.  ใช้ค าผิดความหมาย 
 ง.  ระดับของภาษาไม่เสมอกัน 
14.  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของการเขียนย่อหน้า  
 ก.  ข้อความชัดเจน 
 ข.  เริ่มใจความใหม่ 
 ค.  แสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นรู้เรื่องตามท่ีผู้เขียนต้องการ 
 ง.  มีความส าคัญเพียงเรื่องเดียว ข้อความอื่นเป็นส่วนขยาย 
15.  ข้อความในย่อหน้าหนึ่งๆ จะต้องมีใจความเป็นเอกภาพ หมายถึง 
       ข้อใด 
 ก.  ใจความท่ีมีความต่อเนื่องกัน 
 ข.  เรียงความเรื่องหนึ่งๆ มีย่อหน้าเดียว 
 ค.  มีใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยตลอด 
 ง.  สาระส าคัญของเรื่องท่ีผู้เขียนต้องแสดงให้รู้ 
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16.    “การบูชาพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พระมหากษัตริย์ และ 
       พระพุทธเจ้า เป็นความดี และเป็นมงคล เป็นเหตุให้ผู้บูชามีความสุข 
       ความเจริญ คนบูชาพ่อแม่ ท าให้พ่อแม่มีเมตตาเลี้ยงดูด้วยดี อุดหนุน 
       ให้ศึกษาเล่าเรียน อันจัดว่าเป็นทรัพย์มรดกท่ีส าคัญท่ีสุด บูชาครู   
       อาจารย์ก็เจริญในวิชาความรู้ บูชาพระมหากษัตริย์ก็อยู่เย็นเป็นสุข บูชา 
       พระพุทธเจ้าก็ได้ความสบายใจ  สงบใจ การบูชาคนท่ีควรบูชาจึงเป็น 
       มงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต”  
       ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ มีใจความส าคัญอยู่ท่ีส่วนใดของย่อหน้า 
 ก.  ตอนต้นย่อหน้า 
 ข.  ตอนกลางย่อหน้า 
 ค.  ตอนท้ายย่อหน้า 
 ง.  ตอนต้นย่อหน้าและตอนท้ายย่อหน้า 
17.  จงอ่านข้อความต่อไปนี้ 
         “การเลือกหนังสืออ่าน ก็มีความส าคัญอยู่ไม่ใช่น้อย เวลา 
       นี้หนังสือมีอยู่มากมายก่ายกอง ไม่มีผู้ใดจะสามารถอ่านหนังสือได้ 
       หมดทุกเรื่องทุกเล่ม ฉะนั้นเราจึงต้องฉลาด เลือกอ่านให้พอเหมาะ 
       แก่เวลาท่ีเรามีอยู่ หนังสืออะไรเหมาะแก่ท่าน ท่านคนเดียวเท่านั้นท่ี 
       ทราบดี จงพยายามเลือกหนังสือท่ีทรงคุณค่า มีสาระ งดเว้นหนังสือท่ี 
       ไม่ท าให้เราดีขึ้นหรือฉลาดขึ้น ย่ิงเป็นหนังสือประเภทต้องห้ามแล้ว  
       ควรหลีกเลี่ยงดีกว่า” 
       ข้อใด เป็นใจความส าคัญท่ีดีที่สุด ของข้อความดังกล่าวข้างต้น 
 ก.  ปัจจุบันนี้หนังสือมีอยู่มากมายก่ายกอง 
 ข.  การเลือกหนังสืออ่านมีความส าคัญมาก 
 ค.  ไม่มีผู้ใดสามารถอ่านหนังสือได้หมดทุกเรื่อง 
 ง.  ควรหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือประเภทต้องห้าม 
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  18.  ข้อใดควรท าเป็นล าดับแรกในการเขียนเรียงความ 
 ก.  เขียนร่างรายละเอียดตามหัวข้อต่าง ๆ 
 ข.  แก้ไขส านวนภาษาให้สละสลวย 
 ค.  เขียนเป็นข้อความติดตอ่กันให้เชื่อมโยงกัน 
 ง.  วางโครงเรื่องเป็นหัวข้อเรื่องให้สัมพันธ์กัน 
 19.  ข้อใดเรียงล าดับการเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
 1) น าหัวข้อมาเขียนเรียงความ 
 2) เขียนเรียงล าดับเรื่องและรายละเอียด 
 3) ล าดับแนวคิดเป็นแนวทางการเขียน 
 4) หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเขียน 
 5) ปรับปรุงแก้ไขส านวนให้ถูกต้อง 
 ก.  4)  5)  1)  2)  และ 3) ตามล าดับ   
 ข.  2)  4)  5)  1)  และ 3) ตามล าดับ    
 ค.  4)  3)  1)  2)  และ 5) ตามล าดับ    
 ง.  1)  2)  3)  4)  และ 5) ตามล าดับ    
20.  จากข้อความท่ีว่า “จะมีแนวทางในการเขียนอย่างไร เสนอ 
      ความคิดอะไร มากน้อยเพียงใด อะไรเป็นความคิดหลัก อะไรเป็น 
      ความคิดรอง” ข้อความเหล่านี้เรียกว่าอะไร 
        ก.  สรุป 
 ข.  ค าน า 
 ค.  เนื้อเรื่อง  
 ง.  การวางโครงเรื่อง 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
เล่มที่ 1 เรื่อง พื้นฐำนกำรเขียนเรียงควำม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 

ระดับคุณภาพ 

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

20 คะแนน 
ท าได้  

16 - 19 คะแนน 
ท าได้  

10 - 15 คะแนน 
ท าได้  

0 - 9 คะแนน 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

20 16   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 

 
 

  ชื่อ - สกุล ..........................................................  ชั้น ................  เลขที่ ........ 
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ใบควำมรู้ที่ 1 
เรื่อง องค์ประกอบของกำรเขียนเรียงควำม 

 
 การเขียนเรียงความ จ าเป็นท่ีผู้เขียนต้องเขียนให้ถูกต้อง ตรงตามหลัก
ในการเขียนเรียงความ จึงจะสามารถจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนใจท่ีจะ
อ่าน 
 
ส่วนประกอบของเรียงควำม 
1. ค ำน ำ เป็นส่วนส าคัญต่อการเขียนเรียงความ เพราะจะช่วยเร้าความสนใจ 
    ให้กับผู้อ่าน และเป็นการน าเข้าสู่เรื่อง ตลอดจนเป็นส่วนท่ีแนะน า 
    ให้ผู้อ่านทราบเค้าโครงของเรียงความ 
2. เนื้อเรื่อง เป็นส่วนท่ีขยายความจากค าน า โดยแยกแยะเกี่ยวกับ 
    รายละเอียดต่างๆ ส่วนเนื้อเรื่องนี้อาจมีหลายๆ ย่อหน้า ขึ้นอยู่กับเรื่อง 
    ท่ีเขียน 
3. สรุป เป็นส่วนสุดทา้ยท่ีเน้นสาระของเรื่องท่ีจะสรุปประเด็นหรือข้อคิด 
    ของเร่ืองก็ได้ ควรใช้ถ้อยค ากะทัดรัด 
 
หลักในกำรเขียนเรียงควำมที่ดี 
1. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเขียนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
2. ล าดับความคิด ก าหนดแนวทางท่ีจะเขียนจัดเป็นโครงเรื่อง โดยท าเป็น 
    หัวข้อ 
3. น าโครงเรื่องมาเขียนร่างเป็นย่อหน้า ให้มีความสัมพันธ์กันตามล าดับ 
    ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 
4. น าสิ่งท่ีเขียนร่างมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเรียงความท่ีสมบูรณ์ 
5. ปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าส านวนให้ถูกต้อง สละสลวย 
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ขั้นตอนกำรเขียนเรียงควำม มีขั้นตอนดังนี้ 
1. แบ่งส่วนต่าง ๆ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนน าเรื่องหรือค าน า เนื้อเรื่อง และ 
    ส่วนสรุปเรื่อง แล้ววางโครงเรื่องในแต่ละส่วนว่าจะกล่าวถึงอะไรบ้าง  
    เพื่อช่วยให้การเขียนเป็นไปตามล าดับความคิด ไม่วกวน  
2. เขียนร่างรายละเอียดตามโครงเรื่องท่ีก าหนดไว้ในแต่ละส่วน 
3. เขียนเป็นข้อความติดต่อกันตลอดเรื่องตามเรื่อง ตามรายละเอียดท่ีร่างไว้ 
    และแก้ไขเพิ่มเติมให้แต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกัน 
4. อ่านทบทวน แก้ไข ขัดเกลาภาษา ส านวน ให้ถูกต้อง สละสลวย 
 
ลักษณะของกำรเขียนเรียงควำมทีด่ี มีดังนี้ 
1. เขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบของเรียงความ คือ มีค าน า เนื้อเรื่อง  
    และสรุป    
2. มีเนื้อหาสาระท่ีถูกต้อง ชัดเจน 
3. ให้ข้อคิดหรือแสดงความคิดเห็น 
4. ใช้ส านวนภาษาได้อย่างสละสลวยและสอดคล้องกับเรื่อง  
 

กำรเขียนเร่ืองจำกหัวข้อเรื่อง 
 อ่านและสังเกตขั้นตอนการเขียนเร่ืองโดยวิธีตั้งค าถาม 
ตัวอย่าง  การวางโครงเรื่องโดยวิธีตั้งค าถามเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียน 
ขั้นท่ี 1 ก าหนดชื่อเรื่องแล้วตั้งค าถาม 

 
ชื่อเรื่อง “ไปเยี่ยมคุณย่ำ” 

ค าถาม  
- ไปเย่ียมคุณย่าเมื่อใด หรือบอกเหตุผลท่ีไป 
- บ้านคุณย่าอยู่ท่ีไหน และมีลักษณะอย่างไร 
- คุณย่ามีลักษณะนิสัย ท่าทางเป็นอย่างไร 
- เขียนเล่าเหตุการณ์ ขณะท่ีอยู่บ้านคุณย่า 
- แทรกความรู้ ประสบการณ์ของผู้เขียน 
- ฝากข้อคิดอะไรไว้บ้าง (ข้อคิดนั้นจะต้องสอดคล้องกบัเนื้อเรื่อง) 
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ขั้นที ่2 ตอบค าถามท่ีตั้งไว้ 
ค าถาม  
1. ไปเยี่ยมคุณย่าเมื่อใด  
2. บ้านคุณย่าอยู่ท่ีไหนและมีลักษณะอย่างไร  
3. คุณย่ามีลักษณะนิสัย ท่าทางอย่างไร 
4. เขียนเล่าเหตุการณ์ ขณะท่ีอยู่บ้านคุณย่า 
5. แทรกความรู้ ประสบการณ์ของผู้เขียน 
6. เรื่องจบลงอย่างไร 
7. ฝากข้อคิดอะไรไว้บ้าง    
ค าตอบ 
1. ไปเย่ียมคุณย่าในวันหยุด 
2. บ้านคุณย่าอยู่ต่างจังหวัด เป็นบ้านสวนอยู่ริมคลอง มีต้นไม้ร่มร่ืน 
3. คุณย่าใจดี รักลูกหลานและชอบท าขนม 
4. ช่วยคุณย่าท าขนมบัวลอย 
5. วิธีท าขนมบัวลอย 
6. คุณย่ามีความสุขที่ลูกหลานมาเยี่ยม 
7. ควรระลึกถึงและไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ของเราเสมอ 
 
ขั้นที่ 3 เนื้อเรื่อง 
 

เร่ือง ไปเยี่ยมคุณย่ำ 
 

      เมื่อวันหยุดท่ีผ่านมา พ่อพาฉันไปเยี่ยมคุณย่าท่ีต่างจังหวัด บ้านของคุณ
ย่าเป็นบ้านสวนอยู่ริมคลองมีน้ าใสสะอาด หลังบ้านมีต้นไม้มากมายท าให้ดู 
ร่มร่ืน คุณย่าอยู่กับน้าเล็กซึ่งเป็นน้องสาวของพ่อ น้าเล็กมีลูกสาวสองคนอายุ
ไล่เลี่ยกับฉัน คุณย่าเป็นคนใจดีชอบท าขนมให้พวกเรากิน 
      พอไปถึงบ้านคุณย่า ฉันก็เข้าไปกราบคุณย่า วันนั้นลูกๆ หลานๆ ของ 
คุณย่าจะพากันมาเยี่ยมคุณย่าโดยพร้อมหน้า คุณย่าบอกว่าวันนี้จะท าขนม 
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บัวลอยให้กิน ถึงตอนบ่ายคุณย่าเตรียมเอาแป้งข้าวเหนียวมานวดกับน้ า
ใบเตย แป้งของคุณย่าจึงเป็นสีเขียวและมีกลิ่นหอม เด็กๆ มาช่วยกันปั้นแป้ง 
คุณย่าให้ปั้นเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ แต่ฉันและพวกเด็กๆ ปั้นเป็นรูปสัตว์บ้าง 
ดอกไม้บ้าง คุณย่าก็ไม่ว่าอะไร แต่บอกว่าใครปั้นอะไรก็ต้องกินสิ่งท่ีตนปั้น 
คุณย่าเอาแป้งท่ีปั้นไปต้มน้ าให้เดือด รอจนแป้งลอยขึ้นมา แล้วตักออกไปใส่
ในน้ ากะทิท่ีคุณย่าต้มกับน้ าตาลเตรียมไว้ คุณย่าว่ากินตอนอุ่น ๆ อร่อยดี ฉัน
และพวกเด็กๆ ต้องจ าใจกินขนมท่ีตัวเองปั้นจนท้องกาง จะทิ้งก็เกรงคุณย่าจะ
เสียใจ คุณย่านั่งดูพวกเด็กๆ กินขนมแล้วหันไปยิ้มกับคุณพ่ออย่างมีความสุข 
      ตอนเย็นฉันเข้าไปลาคุณย่ากลับบ้าน ฉันเห็นนัยน์ตาของคุณย่ามีน้ าตา
ซึม แต่ก็ยังยิ้มอยู่ ขณะท่ีนั่งมาในรถ ฉันกระซิบบอกให้พ่อพาฉันมาหาคุณย่า
อีก พ่อรับปาก แล้วบอกว่าพ่อก็คิดถึงคุณย่าเหมือนกัน 
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ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง องค์ประกอบของกำรเขียนเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. ส่วนประกอบของเรียงความ ประกอบด้วยอะไรบ้าง (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………….……………………………...
………………………………………………………………………….……………………………... 
………………………………………………………………………….……………………………... 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
2. หลักในการเขียนเรียงความท่ีดี มีลักษณะในการเขียนอย่างไร  
    (3 คะแนน)  
…………………………………………………………………………….……………………………   
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
3. เรียงความ มีขั้นตอนในการเขียนอย่างไรตามล าดับ (3 คะแนน)    
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
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4. เรียงความท่ีดี ควรมีลักษณะในการเขียนอย่างไร จงอธิบายมาให้ชัดเจน    
    (2 คะแนน) 
………………………………………………………………………….……………………………... 
………………………………………………………………………….……………………………... 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………… 
 
 

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

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง องค์ประกอบของกำรเขียนเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ “ครอบครัวของนักเรียน”  
       พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
                   
ค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน 
- บอกชื่อตัวเองว่าชื่ออะไร 
- บ้านตั้งอยู่ท่ีไหน 
- สมาชิกในครอบครัวมีใครบ้าง 
- เล่าเหตุการณ์ท่ีประทับใจ 
- เสนอแนวคิดในการอยู่ร่วมกันและการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อครอบครัว 

 
....................................................................................... 

 

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

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 
 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้
 

1. นักเรียนจับคู่กัน สร้างค าถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องราวครอบครัว
ของเพื่อน จดบันทึกข้อมูลไว้  และน าข้อมูลท่ีได้คืนเพื่อน เพื่อให้
เพื่อนน าข้อมูลไปท าใบกิจกรรมท่ี 1.2  
(กิจกรรมนี้จะท าให้นักเรียนได้สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วม
ห้องเรียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบควำมรู้ที่ 2 
เรื่อง กำรตั้งชื่อเรือ่งเรยีงควำม 

 
 ชื่อเรื่อง เป็นกลุ่มค าที่มีความหมายครอบคลุมเรื่องท้ังหมด การเขียน
เรียงความอาจตั้งชื่อตามกรอบท่ีก าหนดให้ ตั้งชื่อเรื่องจากภาพท่ีเห็น หรือตั้ง
ชื่อเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียน 
 

ตัวอย่ำง 
แผนภำพควำมคิดกำรตั้งชื่อเรื่องเกี่ยวกับสังคมและชุมชน 

 
 

เยาวชนไทยใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

                                                            ชุมชนสะอาด 
                ชุมชนเข้มแข็ง   ปราศจากไข้เลือดออก              
                                                       
  
                           

                         เร่ือง เกี่ยวกับสังคมและชุมชน       ชุมชนของฉัน 
                                     
ของดีท่ีบ้านฉัน    
                       ชุมชนสามัคคี                เอกลักษณ์ชาวสวรรคโลก 
    
                         
                        เยาวชนไทยร่วมใจสร้างสรรค์สังคม 
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ใบกิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง กำรตั้งชื่อเรือ่งเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่องจากภาพท่ีก าหนดลงในแผนภาพความคิด 
               ให้ได้มากที่สุด พร้อมท้ังระบายสีภาพให้สวยงาม  
               (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)  
 

แผนภาพความคิด 
 
 

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

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่องเรียงควำม 

1. ………………………………………  6. …………….…………….…………. 

2. ……………………………………... 7. …………….…………….……….... 

3. ……………………………………... 8. …………….………................... 

4. ……………………………………... 9. …………….…………….…......... 

5. ………………………………………    10. …………….…………….………. 

 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง กำรตั้งชื่อเรือ่งเรียงควำม 
 

ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด ตั้งชื่อเรื่องเรียงความเกี่ยวกับ 
               ตนเองและครอบครัว พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม  
               (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
   

 
แผนภาพความคิด 

เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 
 
 

 
 
 
 
 

เร่ือง เกี่ยวกับ 
ตนและครอบ 
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ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่องเรียงควำม 

1. ………………………………………  6. …………….…………….…………. 

2. ……………………………………... 7. …………….…………….……….... 

3. ……………………………………... 8. …………….………................... 

4. ……………………………………... 9. …………….…………….…......... 

5. ………………………………………    10. …………….…………….………. 

 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

1. ครูน าภาพเหตุการณ์ต่างๆ จ านวน 5 ภาพ มาให้นักเรียนดู แล้วตั้ง
ค าถามในประเด็นต่อไปนี้ 

-ภาพท่ีนักเรียนดู เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร   
-มีอะไรท่ีเกี่ยวข้องกับภาพบ้าง 
-ภาพนี้ควรตั้งชื่อว่าอะไร 
 ครูสนทนากับนักเรียนถึงวิธีการคิดตั้งประเด็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ   
 รูปภาพ  (กิจกรรมนี้จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์   
 สังเคราะห์) 
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ใบควำมรู้ที่ 3 
เรื่อง กำรใช้ค ำในกำรเขียนเรียงควำม 

 
 ความรู้พื้นฐานในการฝึกเขียนเรียงความก็คือ การฝึกเลือกค ามาใช้ให้
ถูกต้อง เหมาะสม จึงจ าเป็นต้องรู้ว่า ค าท่ีจะน าไปใช้ในการเขียนหรือเรียบ
เรียงเป็นประโยคนั้นมีความหมายอย่างไร ซึ่งหลักในการใช้ค า มีดังนี้  
1. กำรใช้ค ำให้ตรงควำมหมำย 
    1.1 ใช้ค าให้ตรงความหมายของศัพท์ เช่น 
  - เขาซัดเซพเนจรไปในทะเล 
    ผิด เพราะ พเนจรไม่ใช้กับค าว่าทะเล 
    ควรแก้ไขเป็น เขาซัดเซพเนจรไปในป่า เพราะ พเนจร  
            หมายถึง ไปในป่า 
     - ดวงตาเธอเปรียบเหมือนดวงดาว 
    ผิด เพราะ ดวงดาว หมายถึง ดาวหลายดวง 
    ควรแก้ไขเป็น ดวงตาเธอเปรียบเหมือนเนื้อทราย  
            (ถูก เพราะ ตาของเนื้อทรายเป็นตาท่ีสวยงาม) 
    1.2 ใช้ค าให้ตรงกับความหมายโดยนัย ซึ่งเป็นความหมายที่ 2  
          ไม่ใช่ความหมายโดยแท้จริง เช่น 
  - มานพเป็นเสือผู้หญิงคนหนึ่ง 
    เสือผู้หญิง หมายถึง คนเจ้าชู้ เป็นความหมายโดยนัย 
  - คุณปู่ของเราจัดอยู่ในวัยดึก 
    วัยดึก หมายถึง คนสูงอายุ เป็นความหมายโดยนัย 
2. กำรใช้ค ำให้เหมำะสม 
    2.1 ค าที่เหมาะสมกับกาลเวลา หมายถึง ความเหมาะสมในเรื่อง 
          ของเวลา เช่น 
  - ศศิธรแจ่มฟ้าในทิวานี้ 
    ผิด เพราะ ทิวา หมายถึง เวลากลางวัน 
    ควรแก้ไขเป็น ศศิธรแจ่มฟ้าในราตรีนี้ เพราะ ราตร ีหมายถึง  
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            เวลากลางคืน 
  - ขอให้รักษาความดีไว้เป็นนิรันดร์ดุจดังดอกราตรี 
    ผิด เพราะ ดอกราตรีหอมเฉพาะกลางคืน 
    ควรแก้ไขเป็น ขอให้รักษาความดีไว้ดุจดังเกลือรักษาความเค็ม  
    เพราะ เกลือมีความเค็มตลอดไป 
    2.2 ค าท่ีสุภาพ เช่น  
  - การโขลกพริกควรใช้สากกระเบือ 
    ควรแก้ไขเป็น การโขลกพริกควรใช้ไม้ตีพริก เพราะ ค าว่าไม้ตีพริก 
            เป็นค าสุภาพ 
  - แม่น าเส้ือผ้าออกตากแดด  
    ควรแก้ไขเป็น แม่น าเส้ือผ้าออกผึ่งแดด เพราะ ค าว่าผึ่งแดด 
            เป็นค าสุภาพ 
3. กำรใช้ค ำให้ชัดเจน  
 ควรใช้ค าที่คนส่วนมากเข้าใจ เพื่อแทนการอธิบายที่เยิ่นเย้อ เช่น  
  - พ่อดื่มน้ าทีละนิด 
    ผิด เพราะ กริยา ทีละนิด ไม่ใช้กับค าว่า ดื่ม  
    ควรแก้ไขเป็น พ่อจิบน้ าทีละนิด 
  - เขาล่วงหน้าไปในบ้าน 
    ผิด เพราะ กริยา ล่วงหน้าไป เป็นการใช้ค าท่ีไม่ชัดเจน 
    ควรแก้ไขเป็น เขาบุกรุกเข้าไปในบ้าน 
4. กำรละเว้นค ำที่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน 
    4.1 ค าต่ า คือ ค าหยาบคาย ค าสบถ เช่น กู มึง เอ็ง ข้า 
    4.2 ค าสแลง คือ ค าท่ีใช้ตามอารมณ์เด็กวัยรุ่น ค าท่ีใช้เฉพาะหมู่พวก 
  เช่น สะบัดช่อ สะเด็ดยาด เด็ดสาระตี่ เบี้ยว เป็นต้น 
    4.3 ค าภาษาปาก คือ ค าท่ีใช้พูดหรือสนทนาในหมู่เพื่อนฝูงหรือผู้ท่ี 
          สนิทสนม 
  เป็นพิเศษ เช่น เยอะแยะ ทาบไม่ติด เจอ อย่างว่า เป็นต้น 
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    4.4 ค าภาษาถิ่น คือ ค าท่ีใช้เฉพาะถิ่นหนึ่ง ๆ เช่น  
  - แซบ (อร่อย - ภาษาถิ่นท่ีใช้ในภาคอีสาน) 
  - แป๊ (ชนะ - ภาษาถิ่นท่ีใช้ในภาคเหนือ)  
  - โม่ (โง่ - ภาษาถิ่นท่ีใช้ในภาคใต้) 
5. กำรใช้ค ำที่มีควำมหมำยใกล้เคียงกัน 
 ผู้ท่ีจะเขียนเรียงความได้ดีนั้น จะต้องเป็นผู้รู้จักใช้ค าให้ตรงกับ 
    ความหมายเพราะ ค าในภาษาไทยนั้นมีความหมายคล้ายคลึงกันมาก  
    จึงท าให้เกิดความยุ่งยาก และความสับสนในการตีความ ดังนั้นก่อนที่จะ 
    น าไปเขียนเรียงความ ผู้เขียนต้องพิจารณาให้ดี เช่น  
 กริยาปรุงอาหารโดยใช้น้ าหรือไอน้ า 
  - ต้ม หมายถึง การน าวัตถุที่ต้องการไปใส่หม้อพร้อมต้มน้ า ตั้งไฟให้ 
            เดือดจนสุก     
  - ลวก หมายถึง ท าให้วัตถุสุกเร็วหรือให้หมดกลิ่นเร็ว โดยการใส่ 
            ลงไปในน้ าเดือด พอวัตถุนั้นเปล่ียนสีหรือพอสุกก็รินน้ าออก  
            หรือเอาขึ้นจากน้ า 
  - นึ่ง หมายถึง การท าให้สุกโดยไม่ต้องใส่น้ า แต่ใช้ไอน้ าแทน  
            อาจท าได้โดยใส่ลงไปในกระทะเดือด หรือใส่ลงไปในหวด  
            เช่น นึ่งข้าวเหนียว 
 กริยาปรุงอาหารโดยใช้น้ ามัน 
  - ทอด หมายถึง การท าให้สุกโดยใช้น้ ามัน พอเห็นว่าเหลืองหรือสุก 
            ก็ตักออกมาจากกระทะ 
  - เจียว หมายถึง การท าให้สุกโดยการท าอาหารให้เป็นฝอยใส่ลงใน  
            กระทะน้ ามัน หรือทอดให้สุกโดยให้ส่วนผิวเกือบเกรียม เช่น  
            เจียวไข่ 
  - ผัด หมายถึง การท าให้สุกโดยใช้น้ าและน้ ามันหรือกะทิใส่ลง 
            ในกระทะ       
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ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง กำรใช้ค ำในกำรเขียนเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. การใช้ค าในการเขียนเรียงความ มีหลักในการใช้ค าอย่างไรบ้าง  
    (5 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
2. จงอธิบาย การละเว้นค าท่ีต่ ากว่ามาตรฐาน มาโดยละเอียด  
    (5 คะแนน) 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
    …………………………………………………………………………….………………………. 
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     ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบกิจกรรมที่ 3.2 เรื่อง กำรใช้ค ำในกำรเขียนเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนเลือกค าท่ีก าหนดไว้ในวงเล็บของแต่ละข้อเติม 
               ลงในช่องว่าง โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ค า  
               (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 

  1. เขาเป็นคนละเอียด ........................ ย่ิงนัก (รอบคอบ / รอบรู้) 
  2. เธอช่างมีความคิด ........................ จริง ๆ จึงท าได้ส าเร็จ 
      (เฉียบแหลม / หลักแหลม) 
  3. การ ........................ เป็นการผูกไมตรี (ยิ้ม / ยิ้มแย้ม) 
  4. ถนนสายนี้ ........................ ยางแล้วดูดีขึ้นมาก (ราด / ลาด) 
  5. ข่าวการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเป็นข่าว ....................... ในรอบสัปดาห์  
      (อึกทึก / ครึกโครม) 
  6. คุณย่าสบายใจแล้ว ฉันจึง ........................ ลงมาก (เบาใจ / เย็นใจ) 
  7. ถ้าเธอเดินทางผิด ชีวิตจะต้อง ........................ (มืดมัว / มืดมน) 
  8. พ่อเป็นคนมี ........................ จะท างานใดก็ประสบผลส าเร็จ  
      (แผนการ / หลักการ) 
  9. เครื่องฉายภาพยนตร์ ........................ ฉายต่อไปไม่ได้  
      (ขัดข้อง / ขัดขวาง) 
10. สามีภรรยาทะเลาะกัน จนในท่ีสุดภรรยาก็ขอแยกทางต้อง  
      ........................กลับไปบ้านเดิมของตน (ระหกระเหิน / ระเหเร่ร่อน) 
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     ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 

 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู ้
 

1. ครูก าหนดค าให้นักเรียน  10  ค า  แล้วเขียนลงบนกระดาน ให้
นักเรียนช่วยกันแต่งเป็นเรื่องราว โดยใช้ค าให้ครบท้ัง 10 ค า  
ในเวลา 5 นาที 

2. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่องท่ีนักเรียนช่วยกันแต่ง  
3.  ครูชมเชยนักเรียน ท่ีมีความสามารถในการใช้ค าแต่งเป็นเรื่องราวได้ 

         (กิจกรรมนี้จะท าให้นักเรียนมีความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ มี 
         ความคิดสร้างสรรค์  มีความสามัคคี และมีความภาคภูมิใจ 
         ในผลงานร่วมกัน) 

 

 
 
 
 
 
 
 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบควำมรูท้ี่ 4 
เรื่อง ประโยคที่ใช้ในกำรเขียนเรียงควำม 

 
 ประโยคในภาษาไทยสามารถเรียงได้หลายประเภท ปกติค าซึ่งท า
หน้าท่ีเป็นประธานมักจะอยู่ท่ีต้นประโยค ถัดจากประธานเป็นกริยา ถ้ากริยา
นั้นมีกรรมก็ให้เรียงกรรมนั้นอยู่ท้ายกริยา แต่บางประโยคก็อาจเอากรรมไว้
หน้าประธานก็ได้ 
 การเรียบเรียงประโยคให้ได้ความกะทัดรัด สละสลวย ส่วนมากเป็น
ประโยคสั้นๆ หรือเอกรรถประโยค การใช้ประโยคยาวหรือประโยครวม 
นอกจากจะท าให้เข้าใจได้ยากแล้วยังขาดความสละสลวย ไม่น่าอ่าน 
ความสามารถในการแต่งเอกรรถประโยค ยังช่วยให้กลายเป็นประโยครวมท่ีดี
ได้ด้วย เพราะ ประโยครวมก็ประกอบขึ้นจากเอกรรถประโยคนั่นเอง 
 ถ้าสังเกตประโยคต่อไปนี้ จะเห็นว่ามีการเรียงล าดับค าไม่ดี จึงท าให้
ความหมายคลุมเครือเป็นหลายแง่ เช่น 
1. นายจันถูกฟ้องฐานวิ่งราวทรัพย์ในศาลอาญา ท าให้เข้าใจว่า 
    1.1 นายจันถูกฟ้องศาลอาญา ฐานวิ่งราว 
    1.2 นายจันไปวิ่งราวในศาลอาญา จึงถูกฟ้อง 
2. รัฐบาลสนับสนุนคนมีอาชีพ ท าให้เข้าใจว่า 
    2.1 รัฐบาลสนับสนุนให้คนได้มีอาชีพ 
    2.2 รัฐบาลสนับสนุนเฉพาะคนท่ีมีอาชีพแล้ว 
 จากประโยคข้างต้น เห็นได้ว่า เป็นประโยคท่ีมีปัญหาต่อผู้อ่านมาก 
เพราะผู้อ่านอาจตีความออกได้หลายแง่ ยิ่งถ้าเป็นประโยคเดี่ยวท่ีไม่มีบริบท 
หรือบทข้างเคียงด้วยแล้ว ก็ยิ่งต้องพิจารณามากขึ้น ดังนั้ นในการเขียน
เรียงความ ผู้เขียนต้องค านึงถึงประโยคเหล่านี้ให้มาก 
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หลักเกณฑ์กำรผูกประโยค 
 นอกเหนือจากการผูกประโยคให้มีบทประธาน บทแสดง และบท
กรรมหรือบทขยายตามวิธีการพื้นฐานของหลักภาษาแล้ว การผูกประโยคต้อง
อาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เข้าช่วยผูกประโยคให้ได้ความสละสลวยอีกด้วย คือ  
1. ประโยคที่ไม่สมบูรณ์  
 จะท าให้ผู้อ่านเกิดความไขว้เขวและเข้าใจยาก ควรเป็นประโยคเข้าใจ
ง่ายและมีความชัดเจน เช่น 
 

ประโยคบกพร่อง ข้อบกพร่องและประโยคที่แก้ไขแล้ว 
1. คุณพ่อไปดูสวนท่ีซื้อไว้ปลายปี 1. ข้อบกพร่อง คือ 

    ขาดการขยายภาคประธานใน    
    ประโยค 
    ควรแก้ไขประโยคเป็น  
    คุณพ่อไปดูสวนท่ีท่านซื้อไว้เมื่อ 
    ปลายปีท่ีผ่านมา 

2. การท าให้สุกโดยใช้น้ าร้อนหรือ 
   น้ าเดือด 

2. ข้อบกพร่อง คือ  
    ขาดการขยายภาคแสดงใน 
    ประโยค 
    ควรแก้ไขประโยคเป็น 
    การท าให้สุกโดยใช้น้ าร้อนหรือ 
    น้ าเดือด เรียกว่า การต้ม 
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2. ประโยคไมค่วรตัดค ำจนเข้ำใจผิด 
 ประโยคบางประโยคอาจจะตัดค าออกได้โดยไม่เสียความ แต่บาง
ประโยค หากตัดค าออก จะเกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ เช่น 
 

ประโยคบกพร่อง ข้อบกพร่องและประโยคที่แก้ไขแล้ว 
1. เธอเป็นคนใช้ฉัน 1. ข้อบกพร่อง คือ  

    ประโยคนี้เป็นประโยคก ากวม  
    เพราะไม่ทราบว่าเป็นผู้รับใช้ 
    หรือผู้ใช ้
    ควรแก้ไขประโยคเป็น 
    - เธอเป็นคนรับใช้ฉัน 
    - เธอเป็นคนใช้ของฉัน 
    - เธอเป็นคนท่ีใช้ฉัน 

2. วัด เป็นสถานท่ีอาศัยของ 
    พระภิกษุสงฆ์และพระพุทธรูป 

2. ข้อบกพร่อง คือ  
    ประโยคนี้ตัดค ากริยาท่ีใช้กับ 
    พระพุทธรูปออกไป ท าให้เกิด 
    ความเข้าใจว่าพระพุทธรูป 
    ก็อาศัยอยู่ในวัด ท้ังๆ ท่ีไม่มีชีวิต 
    ควรแก้ไขประโยคเป็น 
    วัด เป็นสถานท่ีอาศัยของ 
    พระภิกษุสงฆ์และเป็นท่ี 
    ประดิษฐานพระพุทธรูป 
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3. ประโยคควรใช้ค ำเช่ือมให้ถูก 
 ค าเชื่อมในภาษาไทย ได้แก่ ค าสันธานและค าบุพบท ไม่ควรใช้มาก
เกินไป เพราะจะท าให้ประโยคบกพร่องได้ เช่น 
 

ประโยคบกพร่อง ข้อบกพร่องและประโยคที่แก้ไขแล้ว 
1. ประเทศไทยแบ่งเป็น 4 ภาค  
    หรือ 4 พวก  

1. ข้อบกพร่อง คือ  
    ใช้ค าสันธาน “หรือ” ผิดลักษณะ 
    ท าให้เข้าใจว่า “ภาค” กับ  
    “พวก” มีความหมายเหมือนกัน 
    ควรแก้ไขประโยคเป็น 
    ประเทศไทยแบ่งออกเป็น  
    4 ภาค    

2. ความรื่นเริงหรือความเบิกบาน 
    ช่วยให้จิตใจสบาย 

2. ข้อบกพร่อง คือ  
    ใช้ค าเชื่อมมากเกินไป 
    ควรแก้ไขประโยคเป็น 
    ความเบิกบานช่วยใหจ้ิตใจสบาย 
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4. ประโยคควรเรียงค ำหรือข้อควำมขยำยให้ถูกต้อง 
 ภาษาไทยมีความส าคัญอยู่ท่ีการเรียงค าให้เป็นประโยค หากเรียงค า
ผิดความหมายก็จะผิดไปด้วย เช่น 
 

ประโยคบกพร่อง ข้อบกพร่องและประโยคที่แก้ไข
แล้ว 

1. บริษัทปูนซีเมนต์ไทยให้ทุน 
    นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ  
    ท่ียากจน 

1. ข้อบกพร่อง คือ  
    การเรียงค าในประโยคไม่ถูกต้อง 
    ควรแก้ไขประโยคเป็น 
    บริษัทปูนซีเมนต์ไทยให้ทุน 
    แก่นักศึกษาท่ียากจนใน  
    มหาวิทยาลัยต่างๆ 

ประโยคบกพร่อง ข้อบกพร่องและประโยคที่แก้ไข
แล้ว 

2. เขาตามมาพบเธอท่ีร้านอาหาร 2. ข้อบกพร่อง คือ 
    ประโยคนี้เข้าใจได้ 2 กรณี คือ 
    เขาตามมาเพื่อพบเธอ หรือ 
    เขามาพบเธอ 
    ควรแก้ไขประโยคเป็น 

1) เขาตามมาเพื่อพบเธอ 
ท่ีร้านอาหาร 

2) เขาตามเธอมาพบ 
ท่ีร้านอาหาร 
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ใบกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง ประโยคที่ใช้ในกำรเขียนเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยคมา 
              โดยละเอียด พร้อมท้ังยกตัวอย่างข้อบกพร่องและประโยคท่ีแก้ไข 
              แล้วประกอบมาพอเข้าใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
.......................................................................................................................  
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................  
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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     ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบกิจกรรมที่ 4.2 เรื่อง ประโยคที่ใช้ในกำรเขียนเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนแก้ไขข้อบกพร่องของประโยคต่อไปนี้  
               (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
  1. เธอเป็นศิษย์ของครูท่ีดีที่สุด 
      ข้อบกพร่อง คือ ………………………………………………………………………… 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น ……………………………………………………………….. 
  2. เขาถูกแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท 
      ข้อบกพร่อง คือ ………………………………………………………………………… 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น ……………………………………………………………….. 
  3. ต ารวจตามจับ 2 มหาโจร  
      ข้อบกพร่อง คือ ………………………………………………………………………… 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น ……………………………………………………………….. 
  4. หล่อนเป็นคนขยันและชอบดูภาพยนตร์ 
      ข้อบกพร่อง คือ ………………………………………………………………………… 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น ……………………………………………………………….. 
  5. ห้ามนักกีฬาเข้าไปในเขตหวงห้าม 
      ข้อบกพร่อง คือ ……………………………………………………………………….. 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น ………………………………………………………………. 
  6. เขาถูกลงโทษตามธรรมชาติ 
      ข้อบกพร่อง คือ ………………………………………………………………………… 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น ……………………………………………………………….. 
  7. เขาเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประจ าปี ทุกเช้าเขาจะต้องไปตลาด 
      ข้อบกพร่อง คือ …………………………………………………………………………. 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น ……………………………………………………………...... 
  8. เขาท าให้ฉันเสียอีก 
      ข้อบกพร่อง คือ …………………………………………………………………………. 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น ………………………………………………………………… 
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  9. ฟุตบอลไทยชนะพม่ายับเยิน 
      ข้อบกพร่อง คือ …………………………………………………………………………. 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น ………………………………………………………………… 
10. พวกเรารักษาแผ่นดินไทยไว้จนโลหิตหยาดสุดท้าย 
      ข้อบกพร่อง คือ …………………………………………………………………………. 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น …………………………………………………………………. 
 

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

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 
 

 
   กิจกรรมสง่เสริมกำรเรียนรู ้
 

1. ครูเขียนประโยคบนกระดานว่า “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบตัว
หนึ่ง อาศัยอยู่ในบึงขนาดใหญ่” แล้วให้นักเรียนช่วยกันออกมาเขียน
ประโยคต่อกัน 
คนละ 1 ประโยค ให้เป็นนิทานตามจินตนาการของนักเรียน 
ประมาณ 10 ประโยค  

2. เมื่อนักเรียนเขียนจบแล้ว ครูให้นักเรียนทุกคนช่วยกันอ่านออกเสียง
พร้อมกัน 
(กิจกรรมนี้จะท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน และมีความภูมิใจในผลงานร่วมกัน) 

 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบควำมรู้ที่ 5 
เรื่อง กำรเขียนย่อหน้ำในกำรเขียนเรียงควำม 

 
 เรียงความเรื่องหนึ่งๆ ต้องประกอบด้วยข้อความหลายย่อหน้า ไม่ใช่
เขียนเพียงย่อหน้าเดียวแล้วก็จบเรื่อง และไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องท่ีเขียน
ต้องมีย่อหน้าเท่าๆ กัน การเขียนเรียงความเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้จ ากัดว่ามีกี่
ย่อหน้า และในย่อหน้าหนึ่งๆ จะมีความยาวเท่าใด ความส าคัญของการเขียน
เรียงความอยู่ท่ีเมื่อจบข้อความตอนหนึ่งๆ แล้วก็ควรขึ้นย่อหน้าใหม่อีกคร้ัง 
 ข้อความย่อหน้าหนึ่งๆ จะมีใจความส าคัญเพียงประการเดียว 
ใจความส าคัญนี้จะปรากฏอยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่ง ซึ่งอาจอยู่ท่ีต้น กลาง 
ท้ายของงย่อหน้า หรือบางครั้งอาจอยู่ท้ังตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า 
ส่วนข้อความประโยคอื่นๆ เป็นเพียงประโยคประกอบหรือประโยคขยาย
เท่านั้น 
 ข้อความย่อหน้าหนึ่งๆ จะต้องมีใจความท่ีเป็นเอกภาพ คือ มีใจความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยตลอด ประโยคท่ีประกอบกันเข้าเป็นย่อหน้า 
จะต้องมีใจความเป็นอันเดียวกับประโยคใจความส าคัญและมีหน้าท่ีเสริม
ใจความในประโยคใจความส าคัญให้ชัดเจน 
 
ย่อหน้ำที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. มีใจควำมส ำคัญเพียงอย่ำงเดียว คือ เป็นเรื่องเดียว ถ้ามีการขยาย 
    ข้อความหรือแสดงตัวอย่างให้เห็น ก็จะต้องไม่วกออกนอกเรื่อง คือ  
    สามารถจะรวมจุดเป็นหัวข้อตามท่ีตั้งไว้ได้ 
2. ต้องมีควำมสัมพันธ์กันดี ในการขยายโครงร่างให้ละเอียดนั้น  ประโยค 
    ต่างๆ ควรเรียงล าดับให้ดี ให้ผู้อ่านเกิดความคิดได้ชัดเจน ไม่สับสน แต่   
    ละประโยคต้องเชื่อมกันได้ดี โดยต้องใช้ค าสันธานเชื่อมประโยคให้ 
    ถูกต้อง 
3. กำรเน้นหนักจุดมุง่หมำยของกำรย่อหน้ำนั้นควรจะให้เด่นชัด เพื่อเน้น   
    ความส าคัญให้รู้ว่า เน้นเรื่องอะไร ถ้าเป็นเร่ืองท่ีมีความยาวเพียงย่อหน้า 
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    เดียว ก็มักวางประโยคใจความส าคัญไว้ต้นประโยค เพื่อให้เด่นชัด แล้ว 
    เขียนขยายเรื่องนั้น หรือบางทีก็เอาไว้ท้ายย่อหน้า เพื่อกระชับความ แต่ 
    บางทีก็เอาไว้ท้ังข้างต้นและข้างท้ายก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม   
4. ควำมแตกต่ำง ประโยคท่ีเขียนควรจะมีความยาวต่างกัน ท าให้ชวนอ่าน  
    ถ้ามีประโยคสั้นๆ หรือมีแต่ประโยคยาวๆ ท้ังย่อหน้า ท าให้มองดูไม่งาม 
    และไม่น่าอ่าน  
ข้อควรสังเกต  
         ย่อหน้าท่ีดีควรจะมีประโยคใจความส าคัญอยู่ต้นย่อหน้า หรืออยู่ท้าย
ย่อหน้าหรือท้ังต้นและท้ายย่อหน้า การเขียนย่อหน้าโดยให้ประโยคใจความ
ส าคัญอยู่ตอนกลางย่อหน้านั้น ไม่เป็นท่ีนิยม เพราะท าให้ผู้อ่านเข้าใจยาก 
 
ตัวอย่ำงประโยคใจควำมส ำคัญ 
 ตัวอย่างท่ี 1 ประโยคใจความส าคัญอยู่ท่ีต้นย่อหน้า 
 การพูดเร็วหรือช้านั้น เนื่องมาจากการมีค าน้อยพยางค์และมาก
พยางค์เพราะ ตามธรรมชาติแล้วผู้พูดจะต้องพูดให้ทันหูของผู้ฟัง ภาษาท่ีมีค า
น้อยพยางค์จะต้องพูดช้า แต่ให้ดังและชัด เช่น อั๊ว ลื้อ อันเป็นภาษาจีน ส่วน
ภาษาท่ีมีค ามากพยางค์ก็จะต้องพูดให้รวดเร็วเข้าทันหูผู้ฟัง เช่น ภาษา
สันสกฤต เป็นต้น 
 การเขียนเรียงความโดยมีใจความส าคัญอยู่ท่ีต้นย่อหน้า เป็นท่ีนิยม
อย่างกว้างขวาง  เพราะเป็นการเขียนท่ีง่ายท้ังผู้อ่านและผู้เขียน ผู้อ่าน
สามารถจับใจความส าคัญได้ทันทีท่ีอ่านประโยคถัดไปท่ีต่อจากประโยค
ใจความส าคัญ เป็นประโยคท่ีมาขยายใจความในประโยคต้นให้กระจ่างและ
เข้าใจง่ายขึ้น การเขียนโดยวางประโยคใจความส าคัญอยู่ท่ีต้นย่อหน้าเช่นนี้ 
จึงเป็นการเขียนท่ีผู้ฝึกเขียนใหม่ควรจดจ าและน าไปใช้ 
 
 ตัวอย่างท่ี 2 ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนกลางย่อหน้า 
 ในโอกาสท่ีท่านท้ังหลายจะออกไปรับหน้าท่ีเป็นครูต่อไปนี้ ข้าพเจ้า
ขอฝากข้อคิดในการปฏิบัติงานแก่ท่านว่า การสอนให้นักเรียนมีความรู้ดีเป็น
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สิ่งส าคัญมาก แต่สิ่งส าคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ จะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักพิจารณา 
น าความรู้ไปใช้ในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมแก่งาน ด้วยการศึกษาท่ีให้ท้ัง
วิชาการและวิธีใช้วิชาโดยถูกต้องเช่นนี้ จึงเป็นการศึกษาท่ีดีท่ีท าให้บุคคลและ
การงานของเขาเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง ท่านท้ังหลายควรน าความคิดนี้
ไปไตร่ตรองใช้ให้บังเกิดผลดีแก่การปฏิบัติงานของท่านต่อไป 
 ปกติแล้วการเขียนเรียงความโดยให้ใจความส าคัญอยู่ตอนกลางย่อ
หน้านี้ ไม่เป็นท่ีนิยมในการเขียนเรียงความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีฝึกเขียน
ใหม่นั้น นับว่าเป็นเรื่องยาก เพราะจะต้องหาข้อความขยายท้ังส่วนหน้าและ
ส่วนหลัง โดยให้ประโยคเหล่านั้นสัมพันธ์กับประโยคใจความส าคัญท่ีอยู่
ตอนกลาง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลาในการฝึก 
 
 ตัวอย่างท่ี 3 ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า 
 การบูชาพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พระมหากษัตริย์ และพระพุทธเจ้านั้น
เป็นความดีความดีนั้นเป็นมงคล เป็นเหตุให้ผู้บูชามีความสุขความเจริญ คน
บูชาพ่อแม่ท่ีพ่อแม่มีเมตตา เลี้ยงดูด้วยดี อุดหนุนให้ศึกษาเล่าเรียนอันจัดว่า
เป็นมรดกท่ีส าคัญท่ีสุด บูชาครูบาอาจารย์ก็ เจริญในวิชาความรู้  บูชา
พระมหากษัตริย์ก็อยู่เย็นเป็นสุข บูชาพระพุทธเจ้าก็ได้ความสบายใจ สงบใจ 
การบูชาคนท่ีควรบูชาจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต 
 
 ตัวอย่างท่ี 4 ประโยคใจความส าคัญอยู่ท่ีต้นย่อหน้าและท้ายย่อหน้า 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักปฏิรูปสังคม
เพื่อมนุษยธรรมอย่างแท้จริง ข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ก็คือ การท่ีทรงประกาศ
กฎหมายการเลิกทาส ยังผลให้คนไทยเป็นไทยสมนาม เป็นเหตุให้คนไทยมี
อิสรภาพ เสรีภาพ ดีขึ้นกว่าเดิม ได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตคนไทยให้เข้าสู่  
อารยธรรมแผนใหม่ท่ัวไป เมื่อมีพระราชกรณียกิจเช่นนี้อยู่  จึงนับได้ว่า
พระองค์ทรงเป็นนักปฏิรูปสังคมท่ีใครจะลืมเลือนมิได้ 
 ข้อควรสังเกต คือ ย่อหน้าท่ีมีใจความส าคัญอยู่ในตอนต้นย่อหน้าและ
ตอนท้ายย่อหน้า นับเป็นย่อหน้าท่ีดี เพราะ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจน 
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สามารถจับใจความได้ถึง 2 ครั้ง คือ ในต้นย่อหน้าครั้งหนึ่งกับในตอนท้ายอีก
ครั้งหนึ่ง 
เอกภำพของย่อหน้ำ 
 เอกภำพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียงความเรื่องหนึ่ง 
ๆ จะต้องมีใจความและความมุ่งหมายส าคัญแต่เพียงอย่างเดียว ข้อความต่าง 
ๆ จะต้องเกี่ยวข้องกับความมุ่งหมายท่ีตั้งไว้เพียงอย่างเดียว จะเขียนนอกเรื่อง
ไม่ได้ คือ จะเขียนอะไรก็ให้เขียนเฉพาะเรื่องนั้น ถ้าจะเขียนเรื่องอื่น เรื่องท่ี
น ามาเขียนนั้นจะต้องเกี่ยวข้องหรือช่วยให้เรื่องเดิมเด่นชัดขึ้น      
         เรียงความท่ีขาดเอกภาพ ก็คือ เรียงความท่ีมีเรื่องต่างๆ ปนกัน     
เดี๋ยวเขียนเรื่องนั้น เดี๋ยวเขียนเรื่องนี้ สับสนกันไปหมด การท่ีจะสังเกตว่า 
เรียงความเรื่องนั้นมีเอกภาพหรือไม่ ต้องตั้งค าถามดูว่า เรียงความนั้นเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร ถ้าตอบได้แน่นอนว่า เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ แต่เพียงเรื่องเดียว          
ก็หมายความว่ามีเอกภาพ 
   
กำรขยำยประโยคใจควำมส ำคัญในย่อหน้ำ 
 เมื่อเขียนเรียงความ ผู้เขียนจะต้องสร้างย่อหน้าหรืออนุเฉทขึ้ น 
หลายๆ ย่อหน้า โดยให้แต่ละย่อหน้าสัมพันธ์กันโดยตลอด และแต่ละย่อหน้า
ย่อมมีความยาวไม่เท่ากัน ท้ังนี้สุดแท้แต่ผู้เขียนจะก าหนด การสร้างย่อหน้า
จะต้องสร้างประโยคใหม่ขึ้นมาขยายประโยคใจความส าคัญนั้น  การขยาย
จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่า เนื้อความขยายมากน้อยเพียงใด การขยาย
นั้นท าได้โดยวิธีการ ดังนี้  
1. วิธีให้ค ำจ ำกัดควำม 
   ค าจ ากัดความ เป็นสิ่งจ าเป็นในการเขียนขยายความ ประโยคใจความ 
    ส าคัญที่มีค ายากๆ ประกอบอยู่ จะต้องอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจว่า      
    หมายความว่าอย่างไร ตีความได้กว้างเพียงใด  
2. วิธีให้รำยละเอียด 
 การอธิบายรายละเอียด เสนอข้อเท็จจริงท่ีตรงกับจุดมุ่งหมาย ย่อม 
    เป็นการขยายความท่ีดี รายละเอียดที่น ามาเสนอหรืออ้างอิงต้องเหมาะ 
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    กับจุดมุ่งหมายของเร่ือง 
 
3. วิธีใหต้ัวอย่ำง  
 วิธีนี้ใช้ส าหรับเรื่องท่ีต้องการตัวอย่างสนับสนุนข้อความนั้นให้เด่นชัด 
     ยิง่ขึ้น จะท าให้ข้อเขียนมีน้ าหนักน่าเชื่อถือกว่าการเขียนอธิบายเพียง 
     อย่างเดียว 
4. วิธีให้เหตุผล  
 วิธีนี้ใช้เขียนในเรื่องท่ีก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้อ่าน ดังนั้นถ้ายกเหตุผล    
     ท่ีดีไปอ้างอิงจะท าให้ผู้อ่านหมดความสงสัย 
5. วิธีเปรียบเทียบ 
 วิธีนี้ช่วยใหข้้อความเด่นขึ้นมา ใช้ส าหรับเรื่องท่ีเราต้องการ 
     เปรียบเทียบ 

 
ตัวอย่ำงกำรขยำยประโยคใจควำมส ำคัญในย่อหนำ้ 
ประโยคใจควำมส ำคัญทีจ่ะขยำยเพื่อสร้ำงเป็นย่อหน้ำ คือ ประโยคที่ว่ำ 

“ชนบทเป็นท้องถิ่นที่น่ำอยู่” 
เราอาจขยายโดยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. วิธีให้ค ำจ ำกัดควำม 
 ค าว่า “ชนบท” ตามความในพจนานุกรม แปลว่า บ้านนอก ซึ่ง
หมายถึง ท้องถิ่นท่ีอยู่ไกลจากตัวเมืองออกไป ตามความเข้าใจของคนท่ัวไป 
ชนบทเป็นท้องถิ่นที่ยังไม่เจริญ คนท่ีมาจากชนบทจึงมักถูกเรียกเป็นเชิงหยาม
ในทีว่า มาจากบ้านนอก อันมีความหมายว่า เป็นคนท่ียังไม่เจริญ ซึ่ งแท้จริง
การตีความเช่นนั้นไม่ถูกต้อง เพราะยังไม่มีใครตั้งเกณฑ์ก าหนดไว้ว่าอย่างไร 
คือ เจริญ และอย่างไร คือ ไม่เจริญ 
2. วิธีให้รำยละเอียด 
 ชนบทเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่ ยิ่งเราได้พิจารณาด้วยใจเป็นธรรมแล้วก็จะ
มองเห็นว่าน่าอยู่กว่าในเมืองใหญ่หลายเท่า เพราะ คนท่ีชอบธรรมชาติ เช่น 
ทุ่งนา ป่าเขา สายลม แสงแดดท่ีบริสุทธิ์ สมเป็นธรรมชาติจริงๆ นั้นก็ต้องไปดู
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ในชนบทคนท่ีรักความสงบร่มเย็นก็ต้องไปอยู่ในชนบทอีก จะไปศึกษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ก็จะต้องไปศึกษาในชนบท เพราะ 
สิ่งเหล่านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากชนบทเท่าไหร่นัก แม้เวลาจะล่วงเลยมา
นานแล้วก็ตาม 
3. วิธีใหต้ัวอย่ำง 
 ชนบทเป็นท้องถิ่นท่ีน่าอยู่ ใครท่ีเคยไปเท่ียวอ าเภอลานสกามาแล้ว ก็
คงจะยืนยันได้ว่า ท่ีนั่นน่าอยู่เพียงใด เมื่อพูดถึงป่า ป่าลานสกาก็เขียวชอุ่ม 
พูดถึงเขา เขาท่ีลานสกาก็โอบล้อมตัวอ าเภอทุกด้าน จนไม่น่าเชื่อว่าเราจะมี
หนทางผ่านเข้าไปในตัวอ าเภอนั้นได้ อาหารการกินก็สะอาด แต่นั่นก็ไม่ส าคัญ
เท่ากับเรื่องท่ีราคาถูกจนน่าใจหาย และเมื่อพูดถึงชาวท้องถิ่นอ าเภอลานสกา
แล้ว ใครๆ กต็้องชมว่า มีน้ าใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กว่าชาวใดๆ ท้ังหมด
นี้ พอจะเป็นข้อยืนยันได้ว่า ชนบทเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่เพียงใด 
4. วิธีใช้เหตุผล 
 ชนบทเป็นท้องถิ่นท่ีน่าอยู่ เพราะเหตุท่ีว่ายังมีสิ่งท่ีธรรมชาติสร้าง
เหลืออยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น ป่าเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ธรรมชาติได้สร้าง
ความสดชื่น ความเบิกบานแก่ผู้อยู่อาศัย มองไปทางไหนก็เป็นท่ีเจริญตา
เจริญใจ พืชพันธุ์ธัญญาหารก็มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ คนในชนบทก็มีน้ าใจ
โอบอ้อมอารี  ไม่แก่งแย่งแข่งขันกันเหมือนคนในเมือง มีการมีงาน            
ต่างช่วยเหลือกันด้วยน้ าใสใจจริง ชวนให้น่ายกย่องในน้ าใจย่ิงนัก  
5. วิธีเปรียบเทียบ 
 ชนบทเป็นท้องถิ่นท่ีน่าอยู่กว่าในเมือง คนในชนบทตื่นขึ้นมาก็รับ
อากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้า คนในเมืองยังคงนอนหลับกระสับกระส่ายและ
หายใจเอาอากาศเสียจากควันรถควันโรงงานอยู่ ในขณะท่ีชาวชนบทด าเนิน
ชีวิตอยู่อย่างสบาย เพราะอาหารการกินไม่ฝืดเคือง คนในเมืองกลับต้อง    
แย่งกันท ามาหากิน เพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดในภาวะท่ีเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ 
และในขณะเดียวกันชาวชนบทท่ียินดีช่วยเหลือเกื้อกูลพวกพ้อง เพื่อนบ้านกัน
ด้วยความเต็มใจ แต่ในเมืองกลับไม่มี 
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หลักเกณฑ์ในกำรขยำยประโยคใจควำมส ำคัญในยอ่หน้ำ คือ 
1. ย่อหน้าหนึ่งๆ ไม่ควรยาวนัก แต่ก็ไม่สั้นจนเกินไป 
2. มีจุดหมายเพียงหนึ่งเดียว 
3. ประโยคทุกประโยคเชื่อมกันได้สนิท 
4. การขยายประโยคใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้าอาจจะใช้หลาย ๆ วิธี  
    เช่น ย่อหน้านี้เขียนขยายโดยใช้ค าจ ากัดความแล้ว ย่อหน้าต่อไปอาจ 
    ขยายโดยให้ตัวอย่างหรือให้เหตุผลก็ได้ ท้ังนี้สุดแต่วิธีใดจะเหมาะสมกับ 
    ข้อความมากท่ีสุด 
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ใบกิจกรรมที่ 5.1 เรื่อง กำรเขียนย่อหน้ำในกำรเขียนเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนอธิบายลักษณะย่อหน้าที่ดีท่ีควรมีในการเขียน 
               เรียงความมาโดยละเอียด (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
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     ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

  
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบกิจกรรมที่ 5.2 เรื่อง กำรเขียนย่อหน้ำในกำรเขียนเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนอธิบายเอกภาพของย่อหน้าท่ีควรมีในการเขียน 
               เรียงความมาโดยละเอียด (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
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     ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบกิจกรรมที่ 5.3 เรื่อง กำรเขียนย่อหน้ำในกำรเขียนเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนบอกหลักเกณฑ์ในการขยายประโยคใจความส าคัญ 
            ในย่อหน้ามาพอเข้าใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
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     ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

 
1. ครูเขียนประโยคบนกระดานว่า “ฉันชื่อบุษบา” แล้วให้นักเรียน

ช่วยกันออกมาเขียนประโยคต่อกันคนละ 1 ประโยค ให้เป็นเรื่องราว
ตามจินตนาการของนักเรียน ประมาณ 10 ประโยค 

2. เมื่อนักเรียนเขียนจบแล้ว ครูให้นักเรียนทุกคนช่วยกันอ่านออกเสียง
พร้อมกัน  

3. ครูกล่าวชื่นชมความสามารถในการคิดของนักเรียน 
(กิจกรรมนี้จะท าให้นักเรียนความคิดสร้างสรรค์ รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน และมีความภูมิใจในผลงานร่วมกัน) 
 

 
 
 
 
 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบควำมรูท้ี่ 6.1 
เรื่อง กำรวำงโครงเรือ่งก่อนกำรเขียนเรียงควำม 

 
 การวางโครงเรื่องของเรียงความท่ีดีนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ส่วนดี 
3 ส่วน คือ โครงเรื่องดี เนื้อหาดี และความคิดเห็นดี โครงเรื่องดี หมายถึง 
วางโครงเรื่องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ จัดล าดับเรื่อง
ได้อย่างเหมาะสมว่าตอนใดควรจะมาก่อนมาหลัง และล าดับเรื่องรับกันหรือ
ต่อเนื่องโดยตลอด ส่วนเนื้อหาและความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องท่ี เกิดขึ้นใน
อันดับรองลงไป ซึ่งจะต้องเขียนให้ดีเช่นกัน เรียงความจึงจะมีความสมบูรณ์ 
 โครงเรื่องเปรียบเสมือนแบบแปลนส าหรับผู้ก่อสร้าง ซึ่งจะใช้เป็น
บรรทัดฐานในการก่อสร้างงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างขึ้นมา จะแก้ไขก็ได้ 
พิจารณาตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง ส่วนใดจะตัดเติมจะเสริมจะแต่งก็ดูได้จาก
แบบแปลนท่ียังไม่ได้ก่อสร้าง การท่ีช่างขาดแปลนก็จะเกิดความขัดข้อง     
ในการก่อสร้าง หากผู้เขียนเรียงความขาดโครงเรื่องก็จะเกิดความขัดข้องใน   
การเขียนเรียงความ 
 การวางโครงเรื่องของเรียงความแต่ละหัวข้อมีแง่ส าคัญท่ีจะกล่าวได้
หลายแง่หลายมุม บางแง่มุมขยายความได้มาก บางแม่มุมก็ขยายความได้
น้อย ผู้เขียนต้องเลือกเขียนเพียงแง่มุมเดียวเท่านั้น เพราะถ้าหากเขียนหลาย
แง่มุมในเร่ืองเดียวกัน จะท าให้เรื่องท่ีเขียนไม่เด่นชัด ดังนั้น จึงต้องก าหนดไว้
ในใจว่า จะเลือกเขียนในแง่ใด แนวใด เมื่อเลือกได้แล้วจึงจะวางโครงเรื่อง 
เพื่อเขียนเป็นตัวเร่ืองให้สมบูรณ์ต่อไป 
 
กำรวำงโครงเร่ือง วางได้ 3 แนว คือ 
1. แนวการให้ความรู้  
2. แนวการให้ความคิดเห็น 
3. แนวการให้ความรู้สึก 
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1. แนวกำรให้ควำมรู้  
 เป็นการเขียนเพื่อแสดงความรู้ตามหัวข้อเรื่องท่ีก าหนดมาให้ ต้อง
อาศัยความเป็นจริง ข้อมูล และความรู้ เป็นหลักในการเขียน หัวข้อ
เรียงความประเภทนี้ ได้แก่ เรื่อง “ประวัติการศึกษาของไทย” “โรงเรียนของ
ข้าพเจ้า” เป็นต้น 
2. แนวกำรให้ควำมคิดเหน็ 
 เป็นการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นมากกว่าท่ีจะแสดงความรู้หรือ
ความรู้สึกแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่เสมอ 
หัวข้อเรียงความแนวนี้  ได้แก่ “การศึกษาในชนบท” “ระบบโรงเรียน
ล้มเหลว” เป็นต้น   
3. แนวกำรให้ควำมรู้สึก 
    เป็นการเขียนเพื่อแสดงความในใจโดยการพรรณนาหรือบรรยายให้
ผู้อ่านเกิดความรู้สึกพึงพอใจตามหัวข้อเรียงความแนวนี้ ได้แก่ “ชายทะเล
ชะอ าวันนี”้ “ความรักของบิดา มารดา ต่อบุตร” เป็นต้น 
 

วิธีวำงโครงเร่ือง มี 3 ล าดับขั้น คือ 
ขั้นที่ 1 การประมวลความ 
ขั้นที่ 2 การเลือกสรรความ 
ขั้นที่ 3 การจัดสรรความ 
 
ขัน้ที่ 1 กำรประมวลควำม 
 เป็นการประมวลความรู้ ความคิด ได้มาจาก 3 ทาง คือ  
 ทางท่ี 1 จากประสบการณ์เดิม ได้แก่ การพยายามรวบรวมออกมา 
                    ให้ได้ว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร ผลเป็นอย่างไร 
 ทางท่ี 2 ประมวลจากความรู้ใหม่ ได้แก่ การเปรียบเทียบ  
                    การสังเกต 
 ทางท่ี 3 ประมวลจากความรู้สึก ความคิดค านึง และความสะเทือน 
                     ใจ อันเป็นผลจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ การเห็น  
                    การได้ยิน การรู้รส การได้กลิ่น และการได้สัมผัส  
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ตัวอย่ำงกำรประมวลควำม 
 

หัวข้อท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ “วัฒนธรรมตะวันตก” 
  1. ความหมายของวัฒนธรรม 
  2. ท่ีเกิดแห่งวัฒนธรรม 
  3. ววิัฒนาการของวัฒนธรรม 
  4. การแบ่งแยกวัฒนธรรม 
  5. ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมในท่ีต่าง ๆ  
  6. ความแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตก 
  7. วัฒนธรรมของคนตะวันตกกับของคนตะวันออก 
  8. การยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก 
  9. ผลดีของวัฒนธรรมตะวันตก 
10. ผลเสียของวัฒนธรรมตะวันตก 
11. การที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาร่วมกับวัฒนธรรมตะวันออก 
12. วัฒนธรรมตะวันตกในเมืองไทย 
13. ผลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อจิตใจของคนไทยท่ัวไป 
14. วัฒนธรรมตะวันตกในทัศนะของผู้ใหญ่ 
15. วัฒนธรรมตะวันตกในทัศนะของวัยรุ่น 
16. การคัดค้านวัฒนธรรมตะวันตก 
 
ขั้นที่ 2 กำรเลือกสรรควำม 
 เมื่อได้หัวข้อรายละเอียดของโครงเรื่องแล้ว ก็น ามาเลือกสรร การท่ี
ต้องน ามาเลือกสรร เพราะบางครั้งหัวข้อท่ีเราประมวลได้มาจากขั้นท่ี 1 มาก
เกินไป บางข้อก็ไม่จ าเป็นและบางข้อก็มีความส าคัญน้อย ดังนั้นเราจึงต้อง
เลือกให้เหมาะสม 
 ในหัวข้อท่ีได้มานั้น จะเห็นว่า ข้อ 4. และ ข้อ 5. ควรจะรวมกันได้ 
เพราะ เป็นการแบ่งวัฒนธรรมด้วยกัน ข้อ 9. และ ข้อ 10. ควรรวมเป็น 
“ผลดีผลเสียของวัฒนธรรมตะวันตก” ข้อ 8. และ ข้อ 16. ควรรวมกัน ข้อ 
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13, 14 และ 15 ก็ควรรวมกันได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อถึงข้อนี้เราก็จะได้
หัวข้อโครงเรื่องเพียง 12 หัวข้อเท่านั้น คือ 
  1. ความหมายของวัฒนธรรม 
  2. แหล่งก าเนิดของวัฒนธรรม 
  3. วิวัฒนาการของวัฒนธรรม 
  4. การแบ่งแยกและความแตกต่างของวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตก 
  5. การแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตก 
  6. การยอมรับและคัดค้านวัฒนธรรมตะวันตก 
  7. การทีว่ัฒนธรรมตะวันตกเข้ามารวมกับวัฒนธรรมตะวันออก 
  8. วัฒนธรรมตะวันตกในทัศนะของคนตะวันออก 
  9. วัฒนธรรมตะวันตกในเมืองไทย 
10. วัฒนธรรมตะวันตกในทัศนะของคนไทย 
11. ผลดีและผลเสียของวัฒนธรรมตะวันตกในปัจจุบัน 
12. ผลดีและผลเสียของวัฒนธรรมตะวันตกในอนาคต 
 
ขั้นที่ 3 กำรจัดสรรควำม 
 หลังจากได้รวบรวมและเลือกสรรความคิดแล้ว เราก็ต้องจัดความรู้
ความคิดนั้นมาวางเข้าไว้ให้ได้ระเบียบ คือ พิจารณาดูว่า เนื้อความข้อใด  
ควรเขียนก่อน ข้อใดควรเขียนหลัง ข้อใดควรจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ไว้กับส่วน
ใด ท้ังนี้โดยพิจารณาตามหลักการล าดับเหตุการณ์และล าดับความส าคัญ      
เป็นเกณฑ์ เราต้องการเขียนเรื่องให้ผู้อ่านเข้าใจก็ต้องจัดเรี่องท่ีจะเรียบเรียง
นั้นให้มีความสัมพันธ์กันเป็นส าคัญ 
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ตัวอย่ำงกำรวำงโครงเร่ืองเรียงควำม “วัฒนธรรมตะวันตก” 
ค าน า  ความหมายของวัฒนธรรม 
เนื้อเรื่อง  1. แหล่งก าเนิดของวัฒนธรรม 
  2. วิวัฒนาการของวัฒนธรรม 
  3. การแบ่งแยกและความแตกต่างของวัฒนธรรมใน 
                      สิ่งต่าง ๆ  
      3.1 วัฒนธรรมตะวันออก 
      3.2 วัฒนธรรมตะวันตก 
  4. การแพร่หลายของวัฒนธรรมตะวันตก 
  5. การยอมรับและคัดค้านวัฒนธรรมตะวันตกของ 
                      คนตะวนัออก 
  6. การท่ีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามารวมกับวัฒนธรรม 
                      ตะวันออก 
  7. วัฒนธรรมตะวันตกในทัศนะของคนตะวันออก 
  8. วัฒนธรรมตะวันตกในเมืองไทย 
  9. วัฒนธรรมตะวันตกในทัศนะของคนไทย 
สรุป      9.1 ผลดีและผลเสียของวัฒนธรรมตะวันตกในปัจจุบัน 
      9.2 ผลดีและผลเสียของวัฒนธรรมตะวันตกในอนาคต 
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ใบควำมรูท้ี่ 6.2 
เรื่อง เทคนิคในกำรวำงโครงเรื่องก่อนกำรเขยีนเรียงควำม 

 
 การเขียนเรียงความ เป็นการเขียนบรรยาย เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความรู้สึกหรือประสบการณ์ของผู้เขียนสู่ผู้อ่าน การเขียนเรียงความ 
ผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงด้วยส านวนภาษาของผู้เขียนเอง โดยใช้ภาษาท่ี
กะทัดรัด สละสลวย และจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนใจท่ีจะอ่าน 
 
กำรเขียนโครงเร่ืองในกำรเขียนเรียงควำม 
 โครงเรื่องหรือแนวเรื่องในกำรเขียนเรียงควำม นับว่ามีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีโครงเรื่องก่อนท่ีจะเขียนเรียงความ จะท า
ให้ผู้เขียนคิดไม่ออกว่าจะเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง การเรียบเรียงเนื้อหาและ
ความคิดอาจวกวนสับสน 
 กำรเขียนโครงเรื่อง คือ การเรียบเรียงความคิดว่า จะเขียนอะไร 
เกี่ยวข้องกับสิ่งใด ใจความส าคัญมีอะไร มีข้อมูลและเนื้อหาไปในแนวทางใด 
โดยเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นประโยคสั้นๆ  
 ควำมส ำคัญของโครงเรื่อง จะช่วยให้ผู้เขียนจัดแนวคิดได้ตรงกับ
เรื่อง งานเขียนมีเอกภาพ ไม่ออกนอกเรื่อง และล าดับความคิดอย่างมีเหตุผล
ต่อเนื่อง  
 ประโยชน์ของโครงเร่ือง เป็นการจ ากัดขอบข่ายและทิศทางของเรื่อง 
เนื้อเรื่องเป็นระเบียบ ไม่วกวนสับสน และเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อน  
 
วิธีเขียนโครงเร่ือง  
1. รวบรวมควำมคดิเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน 
 ความคิดท่ีจะเขียนอาจได้มาจากความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เขียน บางครั้งข้อมูลหรือความรู้ท่ีจะเขียนท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ จะต้องศึกษา
หาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติม เช่น จากการฟัง จากการสัมภาษณ์ จาก
งานวิจัยต่างๆ เป็นต้น  
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2. กำรเลือกสรรควำมคิด 
 ในการรวบรวมแนวความคิดอาจได้แนวคิดท่ีมากมาย บางครั้งอาจไม่
สัมพันธ์กับเรื่องท่ีจะเขียนมากนัก ดังนั้นผู้เขียนจึงควรเลือกแนวคิดท่ีมี
สาระส าคัญ มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะเขียนเท่านั้น เมื่อเลือกแนวคิดนั้นๆ 
ได้แล้ว ก็น าความคิดเหล่านั้นมาจัดหมวดหมู่ 
3. กำรจัดล ำดับควำมคิด 
 การเขียนเรียงความท่ีดีจะต้องมีการจัดล าดับความคิดให้เป็นระเบียบ 
ไม่ให้ความคิดย้อนไปย้อนมา ซึ่งอาจจัดล าดับความคิดได้ดังนี้  
         3.1 การจัดล าดับเรื่องราว เป็นการเขียนบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ  
               ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยเรียงล าดับก่อนหลังไปตามเรื่องราว 
               ท่ีเกิดขึ้น 
         3.2 การจัดล าดับสถานท่ี เป็นการเขียนให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 
               สถานท่ีตามท่ีเป็นจริง นอกจากจะกล่าวถึงขนาดและรูปร่าง 
               แล้ว ยังต้องบอกความสัมพันธ์ทางด้านพื้นท่ีของสิ่งนั้นๆ ด้วย 
         3.3 การจัดล าดับเวลา เป็นการเขียนล าดับเรื่องราวตามวันเวลา 
               ก่อนหลัง 
         3.4 การจัดล าดับความส าคัญ เป็นการเขียนล าดับเร่ืองราวตาม 
               ความส าคัญของสิ่งท่ีกล่าวถึงไปตามความส าคัญที่สุดและตาม 
               ด้วยส าคัญรองลงไป 
         3.5 การจัดล าดับเหตุผล เป็นการเขียนโดยแสดงเหตุผล ผู้เขียนต้อง 
              ชี้แจงถึงสาเหตุและตามด้วยผลท่ีเกิดขึ้น 
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ตัวอย่ำงกำรเขียนโครงเร่ืองของเรียงควำม เรื่อง “คุณค่ำของดนตรี” 
1. ขั้นรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเขียน มีดังนี้ 
    1.1 ความส าคัญของดนตรี 
    1.2 ประโยชน์ของดนตรี 
    1.3 ประเภทของดนตรี 
    1.4 ลักษณะของดนตรีไทย 
    1.5 ดนตรีกับศิลปะ 
    1.6 บรมครูกับดนตรีไทย 
    1.7 ดนตรีกับการแพทย์ 
    1.8 บทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับดนตรี 
2. ขั้นเลือกและจัดแนวความคิด จากการท่ีได้รวบรวมแนวความคิดในขั้น 
    ท่ี 1 ในขั้นนี้จะพิจารณาเลือกหัวข้อท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 
    ชื่อเรื่องท่ีสุด ซึ่งอาจจะเลือกไว้ ดังนี้ 
    2.1 ความส าคัญของดนตรี 
    2.2 ประโยชน์ของดนตรี 
    2.3 ประเภทของดนตรี 
    2.4 ดนตรีกับศิลปะ 
    2.5 บทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับดนตรี 
3. การจัดล าดับความคิด “คุณค่าของดนตรี” 
    3.1 ค าน า 
  - บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    3.2 เนื้อเรื่อง   
  - ความส าคัญของดนตรี 
      - ประโยชน์ของดนตรี 
  - ประเภทของดนตรี 
  - ดนตรีกับศิลปะ 
  - บทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับดนตรี 
    3.3 สรุป 
  - ย้ าเน้นให้เห็นคุณค่าของดนตรีในด้านต่าง ๆ 
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ใบกิจกรรมที่ 6.1  
เรื่อง กำรวำงโครงเรือ่งก่อนกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนอธิบายวิธีวางโครงเรื่องท่ีควรน ามาใช้ก่อนการเขียน 
               เรียงความมาโดยละเอียด (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
.......................................................................................................................  
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................  
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
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     ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 

คะแนน 
ท าได้ 4 - 7 

คะแนน 
ท าได้ 0 - 3 

คะแนน 
 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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ใบกิจกรรมที่ 6.2  
เรื่อง กำรวำงโครงเรือ่งก่อนกำรเขียนเรียงควำม 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนโครงเรื่องของเรียงความ เรื่อง “การรักษา 
              สุขภาพให้แข็งแรง” ให้มี 3 ส่วนประกอบ คือ ส่วนท่ี 1 ค าน า  
              ส่วนท่ี 2 เนื้อเรื่อง และส่วนท่ี 3 สรุป  
              (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

เขียนโครงเร่ืองของเรียงควำม 
เร่ือง “กำรรักษำสุขภำพให้แข็งแรง” 

 
ส่วนท่ี 1 ค าน า (3 คะแนน)  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนท่ี 2 เนื้อเรื่อง (4 คะแนน)  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนท่ี 3 สรุป (3 คะแนน)  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

ท าได้ 10 คะแนน ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 
 
 

         ชื่อ - สกุล .........................................................  ชั้น ................  เลขท่ี ........ 
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กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

 

1. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดสมาธิในการเรียน โดยเล่นเกมพระราชาสั่ง
ว่า... เช่น พระราชาสั่งว่าให้ยกมือซ้ายขึ้น  นักเรียนก็ยกมือซ้ายขึ้น 
พระราชาสั่งว่าให้เอามือจับหู นักเรียนก็เอามือจับหู โดยนักเรียนจะ
ปฏิบัติตามก็ต่อเมื่อ มีประโยคขึ้นต้นว่า “พระราชาสั่งว่า...” เท่านั้น 
นักเรียนคนใดปฏิบัติผิด ครูแยกออกมา เพื่อท ากิจกรรม เช่น        
ร้องเพลง  เต้นท่าสัตว์ต่างๆ เป็นต้น 
(กิจกรรมนี้จะท าให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น) 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำไทย เร่ือง กำรเขียนเรียงควำม 

เล่มที่ 1 เร่ือง พื้นฐำนกำรเขียนเรียงควำม 
___________________________________________________ 

 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย × ลงในกระดาษค าตอบแบบทดสอบ 
              หลังเรียน ในช่องตัวอักษร ก ข ค และ ง ท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกต้อง  
              (จ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  
 

  1.  ขึ้นต้นด้วยข้อคิดเตือนใจ เป็นส่วนใดของเรียงความ 
 ก.  สรุป 
 ข.  ค าน า 
 ค.  ชื่อเรื่อง 
 ง.  เนื้อเรื่อง 
  2.  เนื้อเรื่องการเขียนเรียงความ เป็นส่วนท่ีเขียนต่อมาจากอะไร 
 ก.  สรุป 
 ข.  ค าน า 
 ค.  ชื่อเรื่อง  
 ง.  โครงเรื่อง 
  3.  ข้อใด เป็นอิสระ ในการเขียนเรียงความ 
 ก.  ภาษา 
 ข.  รูปแบบ 
 ค.  ข้อคิดเห็น 
 ง.  เนื้อหาสาระ 
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  4.  เรื่องใดต่อไปนี้ เหมาะสมท่ีสุด ส าหรับนักเรียนท่ีจะน ามาเขียน 
       เรียงความ 
 ก.  การเมืองยุคปัจจุบัน 
 ข.  ท าไมโลกจึงร้อนขึ้น 
 ค.  เศรษฐกิจยุคปัจจุบัน 
 ง.  เรียนอย่างไรให้สนุก 
  5.  ถ้าเราเขียนเรียงความแล้ว ไม่มีการสรุป จะท าให้เรียงความนั้นเป็น 
       อย่างไร 
 ก.  ไม่มีข้อคิด  
 ข.  ไม่สวยงาม 
 ค.  ไม่กะทัดรัด 
 ง.  ไม่มีความพร้อม 
  6.  การตั้งชื่อเร่ืองเรียงความตามข้อใด ไม่ควรปฏิบัติ   
 ก.  ตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
 ข.  ตั้งชื่อเร่ืองตามต้องการโดยไม่ต้องค านึงถึงเนื้อหา 
 ค.  ตั้งชื่อเรื่องให้มีความทันสมัยและสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง 
 ง.  ตั้งชื่อเรื่องโดยเลือกใช้ภาษาท่ีกระชับ มีความหมายชัดเจน 
  7.  “ตามท่ีผมได้ประสบการณ์มา ผมเห็นว่า วิธีนี้ดีกว่าวิธีอื่น ๆ”  
       ประโยคท่ีขีดเส้นใต้นี้ ถ้าจะแก้ไขให้ดีขึ้น ควรแก้ไขอย่างไร 
 ก.  ตามท่ีผมได้ประสบมา 
 ข.  ตามท่ีผมได้มีประสบการณ์มา 
 ค.  ตามท่ีผมได้ประสบการณ์มาแล้ว 
 ง.  ตามท่ีผมได้มีประสบเหตุการณ์มา  
  8.  ข้อใดใช้ค าได้ถูกต้องเหมาะสมท่ีสุด 
 ก.  หัวหน้าบริษัทให้เลขานุการติดประกาศ 
 ข.  ข้าพเจ้าขอน าท่านผู้ชมไปสู่รายงานพิเศษ 
 ค.  ดิฉันถูกเชิญไปเป็นวิทยากรท่ีโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
 ง.  ขอให้รักษาความหอมไว้เป็นนิรันดร์ดุจดังดอกมะลิ 
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  9.  ค าในข้อใดควรน าไปใช้ในการเขียนเรียงความ 
 ก.  ค าต่ า 
 ข.  ค าสแลง 
 ค.  ค าภาษาปาก 
 ง.  ค าท่ีตรงความหมาย 
10.  การให้เกียรติ ....... บุคคลท่ีเป็นหัวหน้าชุมชน ........ ผู้ท่ีชุมชน   
       เคารพนับถือนั้น เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ ทุกชาติ  
       ทุกภาษา ........ ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นประมุขของชุมชนด้วยกัน 
       ท้ังสิ้น ........ แทบทุกชาติ ทุกภาษา จึงต่างก็มีค าสุภาพส าหรับใช้กับ 
       ประมุข ....... ผู้ท่ีเคารพนับถือ 
       ค าในข้อใด เหมาะสมท่ีจะเติมลงในช่องว่าง ตามล าดับ 
 ก.  และ  จะ  ฉะนั้น  หรือ  แก่ 
 ข.  ล้วน  แก่  หรือ  จะ  ดังนั้น 
 ค.  แก่  หรือ  ต่าง  ดังนั้น   หรือ   
 ง.  หรือ  ต่าง  แก่  และ  ฉะนั้น 
11.  ประโยคใดเรียงล าดับค าได้เหมะสมที่สุด 
 ก.  ฝนตกหนักถนนลื่นมาก 
 ข.  ฝนตกหนักจนทางข้างหน้ามองไม่เห็น 
 ค.  เขาไม่ทราบสิ่งถูกต้องว่าเป็นอย่างไร 
 ง.  วันนี้อาจารย์บรรยายวิชาต่าง ๆ ให้ฟัง 
12.  ประโยคใดต่อไปนี้มีข้อบกพร่องเรื่องการใช้ส านวนต่างประเทศ 
 ก.  กุญแจรถชื่ออะบลอยมีประสิทธิภาพดีมาก 
 ข.  เขาถูกลงโทษให้นั่งนิ่ง ๆ เป็นเวลา 15 นาที  
 ค.  มันเป็นกระแสเสียงท่ีอ่อนโยนจากแม่ของเขา 
 ง.  อาหารชนิดนี้มีกรดยูริกสูง ควรรับประทานนมและไข่แทนอาหาร 
     ประเภทเนื้อสัตว์   
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13.  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก.  ย่อหน้าหนึ่งๆ จะต้องมีใจความเป็นเอกภาพ 
 ข.  ย่อหน้าหนึ่งๆ จะมีความส าคัญเพียงประการเดียว 
 ค.  เรียงความเรื่องหนึ่งๆ แต่ละย่อหน้าต้องมีความยาวเท่ากัน 
 ง.  เรียงความเรื่องหนึ่งๆ ต้องประกอบด้วย ข้อความหลายๆ  
             ย่อหน้า  
14.  การเขียนย่อหน้าแบบใด ท่ีท าให้ผู้อ่านเข้าใจยากและไม่เป็นท่ีนิยม 
 ก.  ประโยคใจความส าคัญอยู่ท่ีต้นย่อหน้า 
 ข.  ประโยคใจความส าคัญอยู่ท่ีท้ายย่อหน้า 
 ค.  ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนกลางย่อหน้านั้น 
 ง.  ประโยคใจความส าคัญอยู่ท้ังต้นและท้ายย่อหน้า 
15.  ย่อหน้าท่ีดี ควรมีใจความส าคัญอยู่ท่ีส่วนใดของย่อหน้า 
 ก.  ตอนต้นย่อหน้า 
 ข.  ตอนท้ายย่อหน้า 
 ค.  ตอนต้นย่อหน้าและตอนท้ายย่อหน้า 
 ง.  ตอนต้นย่อหน้าและตอนกลางย่อหน้า 
16.  “พระพุทธรูปก็ดี พระโพธิสัตว์ก็ดี และพระปรางค์ก็ดี ถึงแม้จะมี 
       รูปแบบแตกต่างกันไป เพราะเมื่อเกิดช่างดี  มีความคิดขึ้นในประเทศ 
       นั้น หรืออาศัยเหตุการณ์อย่างอื่นเป็นปัจจัยก็คิดท าแปลกไปตาม 
       ความนิยมของประเทศนั้นๆ จนกลายเป็นแบบชาตินั้นๆ ขึ้น แต่เมื่อ 
       พิจารณาโดยละเอียดแล้ว วัตถุบูชาต่างๆ เหล่านี้ ได้ต้นแบบมาจาก 
       อินเดียท้ังสิ้น” 
       ข้อความนี้ เป็นการเสนอรูปแบบย่อหน้าท่ีมีประโยคใจความส าคัญ  
       อยู่ตรงส่วนใด   
 ก.  ต้นย่อหน้า 
 ข.  ท้ายย่อหน้า 
 ค.  กลางย่อหน้า 
 ง.  ต้นและท้ายย่อหน้า 
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17.  การป้องกัน ไม่ให้ ความคิดวกวนในการเขียนเรียงความ  
       ควรท าอย่างไร 
 ก.  วางโครงเรื่อง 
 ข.  วางรูปแบบสรุป 
 ค.  วางรูปแบบค าน า 
 ง.  วางรูปแบบข้อคิด 
18.  ถ้าจะเขียนเรียงความท่ีมีลักษณะเร่ืองเป็นแนวให้ความรู้ ควรเลือก   
       เรื่องตามหัวข้อใด 
 ก.  พระปิยมหาราช 
 ข.  ถ้าฉันเป็นนายกรัฐมนตรี 
 ค.  ความงามของทะเลยามเย็น 
 ง.  เราจะอนุรักษ์งานสงกรานต์ 
19.  การวางโครงเรื่องของเรียงความท่ีดี ประกอบด้วยข้อใด 
 ก.  เนื้อหาดี  ความคิดเห็นดี  สรุปดี 
 ข.  เนื้อหาดี  ความคิดเห็นดี  ค าน าดี 
 ค.  ความคิดเห็นดี  ค าน าดี  โครงเรื่องดี 
 ง.  โครงเรื่องดี  เนื้อหาดี  ความคิดเห็นดี 
20.  ปญัหาท่ีมักเกิดขึ้นกับผู้เขียนเรียงความใหม่ ๆ คือข้อใด 
 ก.  การไม่ศึกษาค้นคว้า 
 ข.  การไม่วางโครงเรื่อง 
 ค.  การไม่รู้จักเลือกใช้ค า 
 ง.  การไม่มีความรู้ในเรื่องท่ีจะเขียน 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
เล่มที่ 1 เร่ือง พื้นฐำนกำรเขียนเรียงควำม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 

ระดับคุณภาพ 

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

20 คะแนน 
ท าได้  

16 - 19 คะแนน 
ท าได้  

10 - 15 คะแนน 
ท าได้  

0 - 9 คะแนน 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

20 16   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 

 
 

       ชื่อ - สกุล .....................................................  ชั้น ................  เลขที่ ........ 
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เฉลยค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ   

เล่มที่ 1 เร่ือง พื้นฐำนกำรเขียนเรียงควำม 
 

   
  1.  ข.  การเขียนแสดงความคิด 
  2.  ค.  3 ส่วน 
  3.  ข.  เขียนให้จูงใจผ่านมากท่ีสุด 
  4.  ก.  สรุป 
  5.  ง.  เพื่อความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
  6.  ค.  การเขียนแผนภาพแสดงความคิดหลักและความคิดรอง 
  7.  ง.  ฝึกเลือกค ามาใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม 
  8.  ข.  สมบัติกับสมศรีนั่งคุยกันกระหนุงกระหนิง  
  9.  ก.  คู่รัก  
10.  ข.  ใช้ค าพังเพยผิด 
11.  ง.  น้ าสกปรกมีเชื้อ โรคปนอยู่ 
12.  ค.  กล่อมเกลา 
13.  ข.  วางส่วนขยายผิดที่ 
14.  ค.  แสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นรู้เรื่องตามท่ีผู้เขียนต้องการ 
15.  ค.  มีใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยตลอด 
16.  ค.  ตอนท้ายย่อหน้า 
17.  ข.  การเลือกหนังสืออ่านมีความส าคัญมาก 
18.  ง.  วางโครงเรื่องเป็นหัวข้อเรื่องให้สัมพันธ์กัน 
19.  ค.  4)  3)  1)  2)  และ 5) ตามล าดับ    
20.  ง.  การวางโครงเรื่อง 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 1.1 
เรื่อง องค์ประกอบของกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน) 
1. ส่วนประกอบของเรียงความ ประกอบด้วยอะไรบ้าง (2 คะแนน) 
    1. ค าน า เป็นส่วนส าคัญต่อการเขียนเรียงความ เพราะจะช่วยเร้า 
        ความสนใจให้กับผู้อ่าน และเป็นการน าเข้าสู่เรื่อง ตลอดจนเป็นส่วน 
        ท่ีแนะน าให้ผู้อ่านทราบเค้าโครงของเรียงความ 
    2. เนื้อเรื่อง เป็นส่วนท่ีขยายความจากค าน า โดยแยกแยะเกี่ยวกับ 
        รายละเอียดต่างๆ ส่วนเนื้อเรื่องนี้อาจมีหลายๆ ย่อหน้า ขึ้นอยู่กับ 
        เรื่องท่ีเขียน 
    3. สรุป เป็นส่วนสุดท้ายท่ีเน้นสาระของเร่ืองท่ีจะสรุปประเด็นหรือข้อคิด 
        ของเร่ืองก็ได้ควรใช้ถ้อยค ากะทัดรัด 
       
2. หลักในการเขียนเรียงความท่ีดี มีลักษณะในการเขียนอย่างไร  
    (3 คะแนน)  
    1. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเขียนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
    2. ล าดับความคิด ก าหนดแนวทางท่ีจะเขียนจัดเป็นโครงเรื่อง  
        โดยท าเป็นหัวข้อ 
    3. น าโครงเรื่องมาเขียนร่างเป็นย่อหน้า ให้มีความสัมพันธ์กันตามล าดับ 
        ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 
    4. น าส่ิงท่ีเขียนร่างมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเรียงความท่ีสมบูรณ์ 
    5. ปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าส านวนให้ถูกต้อง สละสลวย 
 
3. เรียงความ มีขั้นตอนในการเขียนอย่างไรตามล าดับ (3 คะแนน) 
    1. แบ่งส่วนต่างๆ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนน าเรื่องหรือค าน า เนื้อเรื่อง  
        และส่วนสรุปเรื่อง แล้ววางโครงเรื่องในแต่ละส่วนว่าจะกล่าวถึง 
        อะไรบ้าง เพื่อช่วยให้การเขียนเป็นไปตามล าดับความคิด ไม่วกวน  
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    2. เขียนร่างรายละเอียดตามโครงเรื่องท่ีก าหนดไว้ในแต่ละส่วน 
    3. เขียนเป็นข้อความติดต่อกันตลอดเรื่องตามเรื่อง ตามรายละเอียด 
       ท่ีร่างไว้ และแก้ไขเพิ่มเติมให้แต่ละส่วนมีความเชื่อมโยงกัน 
    4. อ่านทบทวน แก้ไข ขัดเกลาภาษา ส านวน ให้ถูกต้อง สละสลวย 
 
4. เรียงความท่ีดี ควรมีลักษณะในการเขียนอย่างไร จงอธิบายมาให้ชัดเจน  
    (2 คะแนน) 
     1. เขียนได้ถูกต้องตามรูปแบบของเรียงความ คือ มีค าน า เนื้อเรื่อง  
         และสรุป    
     2. มีเนื้อหาสาระท่ีถูกต้อง ชัดเจน 
     3. ให้ข้อคิดหรือแสดงความคิดเห็น 
     4. ใช้ส านวนภาษาได้อย่างสละสลวยและสอดคล้องกับเรื่อง 
 
 

ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 
 
 
 

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 1.2  
เรื่อง องค์ประกอบของกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนเร่ืองราวเกี่ยวกับ “ครอบครัวของนักเรียน”  
  พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจ  
                  (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน) 

 
ค าถามเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน 
- บอกชื่อตัวเองว่าชื่ออะไร 
- บ้านตั้งอยู่ท่ีไหน 
- สมาชิกในครอบครัวมีใครบ้าง 
- เล่าเหตุการณ์ท่ีประทับใจ 
- เสนอแนวคิดในการอยู่ร่วมกันและการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อครอบครัว 
 

ครอบครัวดอกไม้ 
 ดิฉันชื่อมะลิ บ้านตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก สมาชิกใน
ครอบครัวของดิฉันมีคุณพ่ออังกาบ คุณแม่ชบา คุณยายกุหลาบ ดิฉันมีพี่ชาย 
1 คน นามว่า ขจร  มีน้องสาว 1 คน นามว่า กาหลง ครอบครัวของดิฉัน     
มีด้วยกัน 6 คน บ้านของดิฉันประกอบอาชีพขายไม้ดอกไม้ประดับ ก่อนดิฉัน
มาโรงเรียน ดิฉันชอบไปเดินชมไม้ดอกไม้ประดับ เพราะสิ่งเหล่านี้ท าให้ดิฉัน
รู้สึกสดชื่น เจริญตา เจริญใจ ท าให้ดิฉันคิดถึง เหตุการณ์ท่ีประทับใจ         
ในวันวาน ท่ีคุณตาประดู่ คุณตาของดิฉันพาดิฉันวิ่งเล่นไล่จับผีเสื้อ คุณตา   
ให้ดิฉันขี่คอ ความรู้สึกสุขกายสุขใจในวันนั้นดิฉันยังจ าได้ดี มาถึงวันนี้คุณตา
ของดิฉันไม่อยู่แล้ว เหลือเพียงภาพความทรงจ าท่ีตราตรึงอยู่ในใจของดิฉัน 
ทุกวันนี้ดิฉันคิดอยู่เสมอว่า ดิฉันจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของผู้ใหญ่ในครอบครัว ขยันหมั่นเพียร มีน้ าใจต่อสมาชิกในครอบครัว ท่ี
ส าคัญเวลามีปัญหาเกิดขึ้นต้องรู้จักการให้อภัย 
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ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง กำรตั้งชือ่เรื่องเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่องจากภาพท่ีก าหนดลงในแผนภาพความคิด 
               ให้ได้มากที่สุดพร้อมท้ังระบายสีภาพให้สวยงาม  
               (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)  

แผนภาพความคิด 
 
 

ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเรื่องเรียงควำม 
1. กตัญญูบูชาครู    6. ครูดีที่ฉันรัก 
2. ครูคือผู้ให้    7. ครูดีในดวงใจ 
3. จากหัวใจมอบให้ครู   8. เรือจ้างสร้างชีวิต 
4. พระคุณท่ีสาม                  9. ครูผู้ให้ชีวิต 
5.  ศิษย์มีครู            10. บูชาพระคุณครู  

กตัญญูบูชาครู 

ครูคือผู้ให้ 

จากหัวใจมอบให้ครู 

พระคุณที่สาม 

ศิษย์มีครู 

ครูดีที่ฉันรัก 

ครูดีในดวงใจ 

เรือจ้างสร้างชีวิต 

ครูผู้ให้ชีวิต 

บูชาพระคุณครู 
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ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง กำรตั้งชือ่เรื่องเรียงควำม 
ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดตั้งชื่อเรื่องเรียงความเกี่ยวกับ 
               ตนเองและครอบครัว พร้อมท้ังระบายสีให้สวยงาม  
               (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

 
 

แผนภำพควำมคิด 
   เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว 

 
 
 
 
 

 
 
                 
 
 

 
 
 

ชื่อเรื่องเรียงควำม 
 

1. ครอบครัวของฉัน  6. รู้รอบครอบครัวฉัน 
2. ครอบครัวสุขสันต์  7. รักครอบครัวด้วยหัวใจ  
3. บ้านฉันเอง                   8. อบอุ่นใจในครอบครัว 
4. ครอบครัวตัวกลม                9. รู้จักครอบครัวฉัน 
5. ครอบครัวล้อมรัก                10. ครอบครัวหรรษา เ 

กี่ยวกับ 
 

ครอบครัวของฉัน 

ครอบครัวสุขสันต์ 

บ้านฉันเอง 

ครอบครัวตัวกลม 

ครอบครัวล้อมรัก 

 รู้รอบครอบครัวฉัน 

รักครอบครัวด้วย

อบอุ่นใจใน

ครอบครัว 
รู้จักครอบครัวฉัน 

ครอบครัวหรรษา 
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ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 3.1  
เรื่อง กำรใช้ค ำในกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

1. การใช้ค าในการเขียนเรียงความ มีหลักในการใช้ค าอย่างไรบ้าง  
    (5 คะแนน) 
    1. การใช้ค าให้ตรงความหมาย 
        - ใช้ค าให้ตรงความหมายของศัพท์  
        - ใช้ค าให้ตรงกับความหมายโดยนัย  
    2. การใช้ค าให้เหมาะสม 
        - ค าท่ีเหมาะสมกับกาลเวลา 
        - ค าท่ีสุภาพ 
   3. การใช้ค าให้ชัดเจน 
   4. การละเว้นค าท่ีต่ ากว่ามาตรฐาน 
         - ค าต่ า 
         - ค าสแลง 
         - ค าภาษาปาก 
         - ค าภาษาถิ่น 
    5. การใช้ค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน  
2. จงอธิบาย การละเว้นค าท่ีต่ ากว่ามาตรฐาน มาโดยละเอียด (5 คะแนน) 
    1. ค าต่ า คือ ค าหยาบคาย ค าสบถ เช่น กู มึง เอ็ง ข้า 
    2. ค าสแลง คือ ค าที่ใช้ตามอารมณ์เด็กวัยรุ่น ค าที่ใช้เฉพาะหมู่พวก  
        เช่น สะบัดช่อ สะเด็ดยาด เด็ดสาระตี่ เบี้ยว เป็นต้น 
    3. ค าภาษาปาก คือ ค าท่ีใช้พูดหรือสนทนาในหมู่เพื่อนฝูงหรือผู้ท่ี 
        สนิทสนมเป็นพิเศษ เช่น เยอะแยะ ทาบไม่ติด เจอ อย่างว่า เป็นต้น 
    4. ค าภาษาถิ่น คือ ค าที่ใช้เฉพาะถิ่นหนึ่ง ๆ เช่น  
  - แซบ (อร่อย - ภาษาถิ่นท่ีใช้ในภาคอีสาน) 
  - แป๊ (ชนะ - ภาษาถิ่นท่ีใช้ในภาคเหนือ)  
  - โม่ (โง่ - ภาษาถิ่นท่ีใช้ในภาคใต้) 
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                    ระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

     
 

 

 

 

 

 

       

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 



                ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ 

 

นัยนา  ทินกระโทก 

 

102 

หน้า 

เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 3.2  
เรื่อง กำรใช้ค ำในกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง   ให้นักเรียนเลือกค าท่ีก าหนดไว้ในวงเล็บของแต่ละข้อเติมลง 
              ในช่องว่าง โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ค า  
              (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
  1. เขาเป็นคนละเอียด ........................ ย่ิงนัก (รอบคอบ / รอบรู้) 
  2. เธอช่างมีความคิด ........................ จริง ๆ จึงท าได้ส าเร็จ  
      (เฉียบแหลม / หลักแหลม) 
  3. การ ........................ เป็นการผูกไมตรี (ยิ้ม / ยิ้มแย้ม) 
  4. ถนนสายนี้ ........................ ยางแล้วดูดีขึ้นมาก (รำด / ลาด) 
  5. ข่าวการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเป็นข่าว ....................... ในรอบสัปดาห์     
      (อึกทึก / ครึกโครม) 
  6. คุณย่าสบายใจแล้ว ฉันจึง ........................ ลงมาก (เบำใจ / เย็นใจ) 
  7. ถ้าเธอเดินทางผิด ชีวิตจะต้อง ........................ (มืดมัว / มืดมน) 
  8. พ่อเป็นคนมี ........................ จะท างานใดก็ประสบผลส าเร็จ  
      (แผนการ / หลักกำร) 
  9. เครื่องฉายภาพยนตร์ ........................ ฉายต่อไปไม่ได้  
      (ขัดข้อง / ขัดขวาง) 
10. สามีภรรยาทะเลาะกัน จนในท่ีสุดภรรยาก็ขอแยกทางต้อง     
      ........................ กลับไปบ้านเดิมของตน (ระหกระเหิน / ระเหเร่ร่อน) 
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ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 4.1  
เรื่อง ประโยคที่ใช้ในกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การผูกประโยค 
               มาโดยละเอียด  พร้อมท้ังยกตัวอย่างข้อบกพร่องและประโยค 
               ท่ีแก้ไขแล้วประกอบมาพอเข้าใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
............................................ 

หลักเกณฑ์กำรผูกประโยค 
 นอกเหนือจากการผูกประโยคให้มีบทประธาน บทแสดง และบท
กรรมหรือบทขยายตามวิธีการพื้นฐานของหลักภาษาแล้ว การผูกประโยคต้อง
อาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เข้าช่วยผูกประโยคให้ได้ความสละสลวยอีกด้วย คือ 
1. ประโยคท่ีไม่สมบูรณ์  
 จะท าให้ผู้อ่านเกิดความไขว้เขวและเข้าใจยาก ควรเป็นประโยค 
    เข้าใจง่าย และมีความชัดเจน เช่น 
................................................. 

ประโยคบกพร่อง ข้อบกพร่องและประโยคท่ีแก้ไขแล้ว 
1. คุณพ่อไปดูสวนท่ีซื้อ 
    ไว้ปลายปี 

1. ข้อบกพร่อง คือ 
    ขาดการขยายภาคประธานในประโยค 
    ควรแก้ไขประโยคเป็น  
    คุณพ่อไปดูสวนท่ีท่านซื้อไว้เมื่อปลายปี 
    ท่ีผ่านมา 
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2. ประโยคไม่ควรตัดค าจนเข้าใจผิด 
 ประโยคบางประโยคอาจจะตัดค าออกได้โดยไม่เสียความ แต่บาง 
    ประโยค หากตัดค าออก จะเกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ เช่น 
............................................ 

ประโยคบกพร่อง ข้อบกพร่องและประโยคท่ีแก้ไขแล้ว 
1. เธอเป็นคนใช้ฉัน 1. ข้อบกพร่อง คือ  

    ประโยคนี้เป็นประโยคก ากวม    
    เพราะไม่ทราบว่าเป็นผู้รับใช้ 
    หรือผู้ใช้ควรแก้ไขประโยคเป็น 
    - เธอเป็นคนรับใช้ฉัน 
    - เธอเป็นคนใช้ของฉัน 
    - เธอเป็นคนท่ีใช้ฉัน 

.................................................................................................................... 
3. ประโยคควรใช้ค าเชื่อมให้ถูกต้อง 
 ค าเชื่อมในภาษาไทย ได้แก่ ค าสันธานและค าบุพบท ไม่ควรใช้มาก 
    เกินไป เพราะจะท าให้ประโยคบกพร่องได้ เช่น 
 

ประโยคบกพร่อง ข้อบกพร่องและประโยคท่ีแก้ไขแล้ว 
1. ประเทศไทยแบ่งเป็น 4 ภาค  
    หรือ 4 พวก  

1. ข้อบกพร่อง คือ  
    ใช้ค าสันธาน “หรือ” ผิด 
    ลักษณะ ท าให้เข้าใจว่า “ภาค”  
    กับ “พวก”มีความหมาย 
    เหมือนกัน 
    ควรแก้ไขประโยคเป็น 
    ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 
    4 ภาค    

 
4. ประโยคควรเรียงค าหรือข้อความขยายให้ถูกต้อง 
 ภาษาไทยมีความส าคัญอยู่ท่ีการเรียงค าให้เป็นประโยค หากเรียง 
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    ค าผิด ความหมายก็จะผิดไปด้วย เช่น 
 

ประโยคบกพร่อง ข้อบกพร่องและประโยคท่ีแก้ไขแล้ว 
1. บริษัทปูนซีเมนต์ไทยให้ทุน   
    นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
    ท่ียากจน 

1. ข้อบกพร่อง คือ  
    การเรียงค าในประโยคไม่ถูกต้อง 
    ควรแก้ไขประโยคเป็น 
    บริษัทปูนซีเมนต์ไทยให้ทุนแก่ 
    นักศึกษาท่ียากจนใน 
    มหาวิทยาลัยต่างๆ 

....................................................................................................... 
 

ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 4.2  
เรื่อง ประโยคที่ใช้ในกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนแก้ไขข้อบกพร่องของประโยคต่อไปนี้  
                   (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. เธอเป็นศิษย์ของครูท่ีดีที่สุด 

ข้อบกพร่อง คือ   
การเรียงค าในประโยคไม่ถูกต้อง 

       ควรแก้ไขประโยคเป็น   
เธอเป็นศิษย์ท่ีดีที่สุดของครู 

 
2. เขาถูกแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท 
    ข้อบกพร่อง คือ  

      ขาดการขยายภาคแสดงในประโยค 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น  
      เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานบริษัท 
 
  3. ต ารวจตามจับ 2 มหาโจร  
      ข้อบกพร่อง คือ  
      การใช้ค าท่ีต้องตีความและการเรียงค าในประโยคไม่ถูกต้อง               
      ควรแก้ไขประโยคเป็น  
      ต ารวจตามจับโจรผู้ร้าย 2 คน 
 
  4. หล่อนเป็นคนขยันและชอบดูภาพยนตร์ 
      ข้อบกพร่อง คือ  
      การใชค้ าภาษาปาก (ภาษาพูด)  
      ควรแก้ไขประโยคเป็น  
      เธอเป็นคนขยันและชอบดูภาพยนตร์ 
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  5. ห้ามนักกีฬาเข้าไปในเขตหวงห้าม 
      ข้อบกพร่อง คือ  
      การใช้ค าภาษาปาก (ภาษาพูด) และการเรียงค าในประโยคไม่ถูกต้อง 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น    
      นักกีฬาไม่ควรเข้าไปในเขตหวงห้าม 
 
  6. เขาถูกลงโทษตามธรรมชาติ 
      ข้อบกพร่อง คือ  
      การใช้ค าเชื่อมไม่ถูกต้อง 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น  
      เขาถูกลงโทษโดยธรรมชาติ 
 
7. เขาเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประจ าปี ทุกเช้าเขาจะต้องไปตลาด   
     ข้อบกพร่อง คือ  
     ไม่มีการใช้ค าเชื่อมและมีการตัดค าออกจนท าให้เกิดความเข้าใจผิด 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น  
      เขาเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมประจ าปีและสิ่งท่ีท าเป็นประจ า คือ ไปตลาด 
      ทุกเช้า         
   
8. เขาท าให้ฉันเสียอีก 
      ข้อบกพร่อง คือ  
      ในประโยคมีการตัดค าออก ท าให้เสียความ จนเกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น  
      เขาท าให้ฉันได้รับความเสียหาย 
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  9. ฟุตบอลไทยชนะพม่ายับเยิน 
      ข้อบกพร่อง คือ  
      การใช้ค าภาษาปาก (ภาษาพูด) และขาดการขยายภาคแสดง 
      ในประโยค 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น  
      ทีมฟุตบอลไทยชนะทีมฟุตบอลพม่าด้วยฝีมือท่ีเหนือกว่ามาก 
 
 

10. พวกเรารักษาแผ่นดินไทยไว้จนโลหิตหยาดสุดท้าย 
      ข้อบกพร่อง คือ  
      ขาดการใช้ค าเชื่อมและมีการใช้ค าท่ีต้องตีความ 
      ควรแก้ไขประโยคเป็น  
      พวกเราจะรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้จนเลือดหยดสุดท้าย 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

   

 

           

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 5.1  
เรื่อง กำรเขียนย่อหน้ำในกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนอธิบายลักษณะย่อหน้าที่ดีท่ีควรมีในการเขียน 
              เรียงความมาโดยละเอียด (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
ย่อหน้าท่ีดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
1. มีใจความส าคัญเพียงอย่างเดียว คือ เป็นเรื่องเดียว ถ้ามีการขยาย 
   ข้อความหรือแสดงตัวอย่างให้เห็น ก็จะต้องไม่วกออกนอกเรื่อง คือ  
   สามารถจะรวมจุดเป็นหัวข้อตามท่ีตั้งไว้ได ้
2. ต้องมีความสัมพันธ์กันดี ในการขยายโครงร่างให้ละเอียดนั้น  ประโยค 
    ต่างๆ ควรเรียงล าดับให้ดี ให้ผู้อ่านเกิดความคิดได้ชัดเจน ไม่สับสน  
    แต่ละประโยคต้องเชื่อมกันได้ดี โดยต้องใช้ค าสันธานเช่ือมประโยค 
    ให้ถูกต้อง 
3. การเน้นหนักจุดมุ่งหมายของการย่อหน้านั้นควรจะให้เด่นชัด เพื่อเน้น 
    ความส าคัญให้รู้ว่า เน้นเรื่องอะไร ถ้าเป็นเร่ืองท่ีมีความยาวเพียงย่อหน้า 
    เดียว ก็มักวางประโยคใจความส าคัญไว้ต้นประโยค เพื่อให้เด่นชัด  
    แล้วเขียนขยายเร่ืองนั้น หรือบางทีก็เอาไว้ท้ายย่อหน้า เพื่อกระชับความ  
    แต่บางทีก็เอาไว้ท้ังข้างต้นและข้างท้ายก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม   
4. ความแตกต่าง ประโยคท่ีเขียนควรจะมีความยาวต่างกัน ท าให้ชวนอ่าน  
    ถ้ามีประโยคสั้นๆ หรือมีแต่ประโยคยาวๆ ท้ังย่อหน้า ท าให้มองดูไม่งาม 
    และไม่น่าอ่าน  

ข้อควรสังเกต ย่อหน้าท่ีดีควรจะมีประโยคใจความส าคัญ 
    อยู่ต้นย่อหน้า หรืออยู่ท้ายย่อหน้า  หรือท้ังต้นและท้ายย่อหน้า  
    การเขียนย่อหน้าโดยให้ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนกลางย่อหน้านั้น     
    ไม่เป็นท่ีนิยม เพราะ ท าให้ผู้อ่านเข้าใจยาก 
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ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 5.2  
เรื่อง กำรเขียนย่อหน้ำในกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนอธิบายเอกภาพของย่อหน้าท่ีควรมีในการเขียน 
               เรียงความมาโดยละเอียด (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

เอกภาพของย่อหน้า 
 เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียงความเรื่อง  
หนึ่งๆ จะต้องมีใจความและความมุ่งหมายส าคัญแต่เพียงอย่างเดียว ข้อความ
ต่างๆ จะต้องเกี่ยวข้องกับความมุ่งหมายท่ีตั้งไว้เพียงอย่างเดียว จะเขียน  
นอกเร่ืองไม่ได้ คือ จะเขียนอะไรก็ให้เขียนเฉพาะเรื่องนั้น ถ้าจะเขียนเรื่องอื่น 
เรื่องท่ีน ามาเขียนนั้นจะต้องเกี่ยวข้องหรือช่วยให้เรื่องเดิมเด่นชัดขึ้น 
เรียงความท่ีขาดเอกภาพ ก็คือ เรียงความท่ีมีเรื่องต่างๆ ปนกัน เดี๋ยวเขียน
เรื่องนั้น เดี๋ยวเขียนเรื่องนี้ สับสนกันไปหมด การท่ีจะสังเกตว่า เรียงความ
เรื่องนัน้มีเอกภาพหรือไม่ ต้องตั้งค าถามดูว่า เรียงความนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
ถ้าตอบได้แน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ แต่เพียงเรื่องเดียว ก็หมายความว่ามี
เอกภาพ 
 
 

ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 
( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 5.3 
เรื่อง กำรเขียนย่อหน้ำในกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนบอกหลักเกณฑ์ในการขยายประโยคใจความส าคัญ 
               ในย่อหน้ามาพอเข้าใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
หลักเกณฑ์ในการขยายประโยคใจความส าคัญในย่อหน้า คือ 
1. ย่อหน้าหนึ่งๆ ไม่ควรยาวนัก แต่ก็ไม่สั้นจนเกินไป 
2. มีจุดหมายเพียงหนึ่งเดียว 
3. ประโยคทุกประโยคเชื่อมกันได้สนิท 
4. การขยายประโยคใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้าอาจจะใช้หลาย ๆ วิธี  
    เช่น ย่อหน้านี้เขียนขยายโดยใช้ค าจ ากัดความแล้ว ย่อหน้าต่อไปอาจ   
    ขยายโดยให้ตัวอย่างหรือให้เหตุผลก็ได้ ท้ังนี้สุดแต่วิธีใดจะเหมาะสมกับ 
    ข้อความมากท่ีสุด 
 
 

ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได ้10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

  
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 

 
 
 

 

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 6.1 
 เรื่อง กำรวำงโครงเรื่องก่อนกำรเขียนเรียงควำม 

ค ำช้ีแจง    ให้นักเรียนอธิบายวิธีวางโครงเรื่องท่ีควรน ามาใชก้่อนการเขียน 
               เรียงความมาพอเข้าใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

วิธีวางโครงเรื่อง มี 3 ล าดับขั้น คือ  
ขั้นท่ี 1 การประมวลความ เป็นการประมวลความรู้ ความคิด ได้มาจาก  
          3 ทาง คือ  
  ทางท่ี 1 จากประสบการณ์เดิม ได้แก่ การพยายามรวบรวมออกมา 
                      ให้ได้ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร ผลเป็นอย่างไร 

 ทางท่ี 2 ประมวลจากความรู้ใหม่ ได้แก่ การเปรียบเทียบ  
                      การสังเกต 
  ทางท่ี 3 ประมวลจากความรู้สึก ความคิดค านึง และ 
                     ความสะเทือนใจ อันเป็นผลจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ    
                     การเห็น การได้ยิน การรู้รส การได้กลิ่น และการได้สัมผัส 
ขั้นที่ 2 การเลือกสรรความ เมื่อได้หัวข้อรายละเอียดของโครงเรื่องแล้ว  
          ก็น ามาเลือกสรร การท่ีต้องน ามาเลือกสรร เพราะบางครั้งหัวข้อ 
          ท่ีเราประมวลได้มาจากขั้นท่ี 1 มากเกินไป บางข้อก็ไม่จ าเป็น 
          และบางข้อก็มีความส าคัญน้อย ดังนั้นเราจึงต้องเลือกให้เหมาะสม 
ขั้นที่ 3 การจัดสรรความ หลังจากได้รวบรวมและเลือกสรรความคิดแล้ว  
          เราก็ต้องจัดความรู้ความคิดนั้นมาวางเข้าไว้ให้ได้ระเบียบ คือ  
          พิจารณาดูว่า เนื้อความข้อใดควรเขียนก่อน ข้อใดควรเขียนหลัง  
          ข้อใดควรจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ไว้กับส่วนใด ท้ังนี้โดยพิจารณาตาม 
          หลักการ ล าดับเหตุการณ์ และล าดับความส าคัญเป็นเกณฑ์  
          เราต้องการเขียนเรื่องให้ผู้อ่านเข้าใจ ก็ต้องจัดเรี่องท่ีจะเรียบเรียงนั้น 
          ให้มคีวามสัมพันธ์กันเป็นส าคัญ 
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ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 



                ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ 

 

นัยนา  ทินกระโทก 

 

116 

หน้า 

เฉลยค ำตอบใบกิจกรรมที่ 6.2 
เรื่อง กำรวำงโครงเรือ่งก่อนกำรเขียนเรียงควำม 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนโครงเรื่องของเรียงความ เรื่อง “การรกัษาสุขภาพ 
    ให้แข็งแรง” ให้มี 3 ส่วนประกอบ คือ ส่วนท่ี 1 ค าน า ส่วนท่ี 2  
            เนื้อเรื่อง และส่วนท่ี 3 สรุป (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

เขียนโครงเร่ืองของเรียงควำม 
เร่ือง “กำรรักษำสุขภำพให้แข็งแรง” 

 
ส่วนท่ี 1 ค าน า (3 คะแนน) 
ค าน า  ใช้สุภาษิต ค าขวัญ ค าคม เกี่ยวกับ เรื่อง การรักษาสุขภาพ 
                   ให้แข็งแรง 
ส่วนท่ี 2 เนื้อเรื่อง (4 คะแนน) 
เนื้อเรื่อง 1. การออกก าลังกายเป็นประจ า 
  2. การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
  3. การดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 
  4. การท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส 
  5. การพักผ่อนให้เพียงพอ 
ส่วนท่ี 3 สรุป (3 คะแนน)  
สรุป  ใช้ค าคม ฝากข้อคิด ให้ปฏิบัติตนเกี่ยวกับ เรื่อง การรักษา 
                   สุขภาพให้แข็งแรง 
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ระดับคุณภาพ 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 
ท าได้ 10 
คะแนน 

ท าได้ 8 - 9 
คะแนน 

ท าได้ 4 - 7 
คะแนน 

ท าได้ 0 - 3 
คะแนน 

 
 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ผ่านการประเมิน 

 

คะแนนที่ได้ 
 

ระดับคุณภาพ 

10 8   
ผลการประเมิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ค ำตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน ) 
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เฉลยค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำไทย เร่ือง กำรเขียนเรียงควำม 

เล่มที่ 1 เร่ือง พื้นฐำนกำรเขียนเรียงควำม  
 

  1.  ข.  ค าน า 
  2.  ข.  ค าน า 
  3.  ค.  ข้อคิดเห็น 
  4.  ง.  เรียนอย่างไรให้สนุก 
  5.  ก.  ไม่มีข้อคิด  
  6.  ข.  ตั้งชื่อเรื่องตามต้องการโดยไม่ต้องค านึงถึงเนื้อหา 
  7.  ข.  ตามท่ีผมได้มีประสบการณ์มา 
  8.  ก.  หัวหน้าบริษัทให้เลขานุการติดประกาศ 
  9.  ง.  ค าท่ีตรงความหมาย 
10.  ค.  แก่  หรือ  ต่าง  ดังนั้น  หรือ   
11.  ก.  ฝนตกหนักถนนลื่นมาก 
12.  ก.  กุญแจรถชื่ออะบลอยมีประสิทธิภาพดีมาก  
13.  ค.  เรียงความเรื่องหนึ่ง ๆ แต่ละย่อหน้าต้องมีความยาวเท่ากัน 
14.  ค.  ประโยคใจความส าคัญอยู่ตอนกลางย่อหน้านั้น 
15.  ค.  ตอนต้นย่อหน้าและตอนท้ายย่อหน้า 
16.  ข.  ท้ายย่อหน้า 
17.  ก.  วางโครงเรื่อง 
18.  ง.  เราจะอนุรักษ์งานสงกรานต์ 
19.  ง.  โครงเรื่องดี  เนื้อหาดี  ความคิดเห็นดี 
20.  ข.  การไม่วางโครงเรื่อง 
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ตำรำงสรุปผลกำรเรียนรู้ 
หลังจำกเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

เร่ือง กำรเขียนเรียงควำม   
เล่มที่ 1 เร่ือง พื้นฐำนกำรเขียนเรียงควำม  

 

ชื่อ - สกุล ............................................................................................. 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ..................................  เลขท่ี .................. 

 

ประเมินกำรท ำกิจกรรม 
 

ใบกิจกรรม 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ผ่ำน 
กำรประเมิน 

คะแนน 
ที่ท ำได ้

ผลกำรประเมิน 
(ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 

ใบกิจกรรมท่ี 1.1 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 1.2 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 2.1 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 2.2 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 3.1 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 3.2 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 4.1 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 4.2 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 5.1 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 5.2 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 5.3 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 6.1 10 8   
ใบกิจกรรมท่ี 6.2 10 8   

รวมคะแนน 130 104   
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ประเมินกำรท ำแบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ผ่ำน 

กำรประเมิน 

คะแนน 
ที่ท ำได ้

ผลกำรประเมิน 
(ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

20 16   

แบบทดสอบ
หลังเรียน  

20 16   

 

พัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ 
     เพิ่มขึ้น      คงท่ี 
     ไม่มีพัฒนาการ 

 

 

สรุปผลกำรเรียนรู้ เล่มที่ 1 
เร่ืองพื้นฐำนกำรเขียนเรียงควำม 

 

คะแนนที่ไดจ้ำกกำรท ำใบกิจกรรม 
คะแนนที่ไดจ้ำกกำรท ำ
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ผ่ำน 

กำรประเมิน 

 

คะแนน 
ที่ท ำได ้

 

 
 

 
 
 

 
 

 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ผ่ำน 

กำรประเมิน 

 

คะแนน 
ที่ท ำได ้

130 104  20 16  
ผผลกำรประเมินzผผลผ ผลกำรประเมิน 

     ผ่าน            ไม่ผ่าน  ผ่าน            ไม่ผ่าน 
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ประกำศโรงเรียน 

โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำลเมืองสวรรคโลก 
เร่ือง อนุญำตให้ใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 

___________________________________________________ 
 

  ด้วย นางนัยนา  ทินกระโทก ได้จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรียงความ  โดยใช้รูปแบบ APDEAP  Model    
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 4 เล่ม 4 เรื่อง ซึ่งได้วิเคราะห์สังเคราะห์ความสอดคล้องเหมาะสม
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
พิจารณาอนุญาตให้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ในสถานศึกษาได้ 
 
 
 

          ประกาศ ณ วันท่ี 17  พฤษภาคม  2562 
 
 
 

           (นายศิริชัย   สุโภชน์)  
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 

 
 
 
 


