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หลกัภาษาฯ ม.5 

 
 
 
 
 
 

1 มาตรฐานการเรียนร ู/้ตวัชี้วดั 

  ท 1.1 ม.4-6/1 อ่านออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ไพเราะและเหมาะสมกบัเรือ่งทีอ่่าน 

2 สาระสาํคญั/ความคิดรวบยอด 

 การอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไพเราะและเหมาะสมกบัเรือ่งทีอ่า่น ตอ้งมี
ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการอา่นออกเสยีง 

3 สาระการเรียนร ู ้

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การอา่นออกเสยีง ประกอบดว้ย 
   - บทรอ้ยแกว้ประเภทต่างๆ เชน่ บทความ 
   - บทรอ้ยกรอง เชน่ โคลง ฉนัท ์รา่ย 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
  (พจิารณาตามหลกัสตูรสถานศกึษา) 

4 สมรรถนะสาํคญัของผ ูเ้ร ียน 
 4.1 ความสามารถในการสือ่สาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทกัษะการเปรยีบเทยีบ 
  2) ทกัษะการวเิคราะห ์
  3) ทกัษะการสรา้งความรู ้
 4.3 ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 

5 คณุลกัษณะอนัพึงประสงค  ์

 1. มวีนิยั 2. ใฝ่เรยีนรู ้ 3. มุง่มัน่ในการทาํงาน 

6 ช้ินงาน /ภาระงาน (รวบยอด) 

 Audio CD บนัทกึการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรอง 

 หน่วยการเรียนรู้ท ี ่ 1 

เวลา  6  ชัว่โมง 

 การอ่านออกเสียง 
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7 การวดัและการประเมินผล 

 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การอา่นออกเสยีง 
 7.2 การประเมินระหว่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานที ่1.1 เรือ่ง หลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ 
  2) ตรวจใบงานที ่1.2 เรือ่ง กลวธิกีารอา่นบทรอ้ยกรอง 
  3) ตรวจใบงานที ่1.3 เรือ่ง การอา่นบทรอ้ยกรองประเภทรา่ย 
  4) ตรวจใบงานที ่1.4 เรือ่ง การอา่นบทรอ้ยกรองประเภทโคลง 
  5) ประเมนิการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ 
  6) ประเมนิการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรอง 
  7) ประเมนิการนําเสนอผลงาน 
  8) สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานรายบุคคล 
  9) สงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุ่ม 
  10) สงัเกตคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 7.3 การประเมินหลงัเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลงัเรยีน หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง การอา่นออกเสยีง 
 7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจ Audio CD บนัทกึการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรอง 

8 กิจกรรมการเรียนร ู ้

 นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
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วิธ ีสอนโดยการจดัการเรียนร ู้แบบรว่มมือ :  เทคนิคการแบง่ปันความสาํเรจ็ 

ข ัน้ นําเข้าส ู่บทเรียน 

 1. ครใูหน้กัเรยีนฟังเสยีงการอา่นขา่วของพธิกีรรายการขา่วทางสถานีโทรทศัน์ จากซดีทีีค่รเูปิดใหฟั้ง          
แลว้รว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการอา่น 

 2. ครสูนทนากบันกัเรยีนถงึประโยชน์ของการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ ซึง่สามารถนํามาประกอบอาชพีได ้

ข ัน้ สอน  

 1. ครแูบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ จากนัน้ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่รว่มกนั
ศกึษาความรูเ้รือ่ง การอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ จากหนงัสอืเรยีน 

 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัทาํใบงานที่ 1.1 เร ื่อง หลกัการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว โดยใหส้มาชกิ        
ทุกคนในกลุ่มหาคาํตอบดว้ยตนเอง เมือ่ทาํเสรจ็แลว้ใหนํ้าสง่ครตูรวจ 

 3. ครนํูาคะแนนของสมาชกิทุกคนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม จากนัน้กล่าวคาํชมเชยและนําผลงานของ
นกัเรยีนกลุ่มทีไ่ดค้ะแนนสงูสดุมาใหน้กัเรยีนดเูป็นตวัอยา่ง 

ข ัน้ สรปุ 

  นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรปุหลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ 

เร ือ่งที่  1 

1 ชัว่โมง 
หลกัการอ่านออกเสียงบทรอ้ยแก้ว 
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เร ือ่งที่  2  การอ่านออกเสียงบทรอ้ยแก้ว 
 1 ชัว่โมง 

 
 
 

วิธ ีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบตัิ 

ข ัน้ที่ 1 สงัเกต รบัร ู ้

 1. ครใูหน้กัเรยีนฟังเสยีงการอา่นบทรอ้ยแกว้ จากซดีทีีค่รเูปิดใหฟั้ง หรอืครคูดัเลอืกขอ้ความทีน่่าสนใจมาอา่น
ใหน้กัเรยีนฟัง 

 2. นกัเรยีนฟังและสงัเกตวา่ การอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ โดยสอดแทรกอารมณ์ตามเน้ือหาของเรือ่งทีอ่า่นนัน้
ทาํอยา่งไร 

ข ัน้ที่ 2 ทาํตามแบบ 

  นกัเรยีนอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ตามตวัอยา่งจากซดี ีหรอืจากทีค่รอูา่นใหฟั้งทลีะขัน้ตอน 

ข ัน้ที่ 3 ทาํเองโดยไม่ม ีแบบ 

  นกัเรยีนฝึกอา่นบทอา่นรอ้ยแกว้จากเอกสารประกอบการเรยีน เป็นการฝึกใหน้กัเรยีนอา่นเองโดยไมต่อ้งฟัง
ตวัอยา่ง 

ข ัน้ที่ 4 ฝึกทาํให้ชาํนาญ 

  นกัเรยีนแต่ละคนเลอืกบทรอ้ยแกว้ทีส่นใจ คนละ 1 ตอน จากนัน้ฝึกอา่นใหเ้กดิความชาํนาญ จนสามารถ
อา่นไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว แลว้ไปทดสอบการอา่นกบัครนูอกเวลาเรยีน เพือ่ใหค้รปูระเมนิผล
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วิธ ีสอนโดยการจดัการเรียนร ู้แบบรว่มมือ :  เทคนิคค ู่คิด 

ข ัน้ นําเข้าส ู่บทเรียน 

  ครใูหน้กัเรยีนฟังเสยีงการอา่นทาํนองเสนาะ จากซดีทีีค่รเูปิดใหฟั้ง แลว้รว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัการอา่น      
บทรอ้ยกรองเป็นทาํนองเสนาะ 

ข ัน้ สอน  

 1. ครใูหน้กัเรยีนจบัคูก่นัตามความสมคัรใจ จากนัน้รว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง กลวธิกีารอา่นบทรอ้ยกรอง         
จากหนงัสอืเรยีน 

 2. นกัเรยีนทาํใบงานที่ 1.2 เร ื่อง กลวิธีการอ่านบทร้อยกรอง โดยนกัเรยีนแต่ละคนคดิหาคาํตอบดว้ย
ตนเองจนครบทุกขอ้ จากนัน้ผลดักนัอภปิรายคาํตอบจนไดข้อ้สรปุ แลว้เขยีนคาํตอบลงในใบงาน 

 3. ครสูุม่นกัเรยีน 1-2 คู ่เฉลยคาํตอบในใบงานที ่1.2 ใหเ้พือ่นฟัง ครตูรวจสอบความถูกตอ้ง 

ข ัน้ สรปุ 

  นกัเรยีนรว่มกนัสรปุกลวธิกีารอา่นบทรอ้ยกรอง 

เร ือ่งที่  3 

1 ชัว่โมง 
กลวิธีการอ่านบทรอ้ยกรอง 
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วิธ ีสอนโดยการจดัการเรียนร ู้แบบรว่มมือ :  เทคนิคค ู่คิดสี่สหาย 

ข ัน้ นําเข้าส ู่บทเรียน 

  ครใูหน้กัเรยีนฟังซดีกีารอา่นบทรอ้ยกรองประเภทรา่ย แลว้รว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการอา่น 

ข ัน้ สอน  

 1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง การอา่นบทรอ้ยกรองประเภทรา่ย จากหนงัสอืเรยีน 
 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัทาํใบงานที่ 1.3 เร ื่อง การอ่านบทร้อยกรองประเภทร่าย โดยใหส้มาชกิ        

แต่ละคนในกลุ่มหาคาํตอบดว้ยตนเองจนครบทุกขอ้ จากนัน้จบัคูก่บัเพือ่นในกลุ่มผลดักนัอธบิายคาํตอบ   
ใหคู้ข่องตนเองฟัง (สมาชกิกลุ่มอีกคู่หน่ึงก็ปฏบิติักิจกรรมเช่นเดียวกัน) 

 3. นกัเรยีนรวมกลุ่ม 4 คน ใหแ้ต่ละคูผ่ลดักนัอธบิายคาํตอบใหเ้พือ่นอกีคูห่น่ึงในกลุ่มฟัง เพือ่ชว่ยกนัตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

 4. ครขูออาสาสมคัรตวัแทนนกัเรยีน 1-2 กลุม่ นําเสนอคาํตอบในใบงานที ่1.3 ครแูละเพือ่นนกัเรยีนกลุ่มอื่น
รว่มกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ข ัน้ สรปุ 

  นกัเรยีนแต่ละกลุ่มอา่นรา่ยสภุาพและรา่ยยาว ตามหลกัการอา่นรา่ย จากหนงัสอืเรยีน เพือ่ใหค้รปูระเมนิผล 

เร ือ่งที่  4 
1 ชัว่โมง 

การอ่านบทรอ้ยกรองประเภทรา่ย 
 



 
 

7 
หลกัภาษาฯ ม.5 

 
 
 

วิธ ีสอนโดยการจดัการเรียนร ู้แบบรว่มมือ :  เทคนิคค ู่ตรวจสอบ 

ข ัน้ นําเข้าส ู่บทเรียน 

 1. ครสูนทนากบันกัเรยีนเรือ่งบทรอ้ยกรองประเภทโคลง จากนัน้ใหน้กัเรยีนยกตวัอยา่งโคลงครจูากเรือ่ง         
ลลิติพระลอ 

 2. นกัเรยีนฟังการอา่นบทรอ้ยกรองประเภทโคลง จากซดีทีีค่รเูปิดใหฟั้ง 

ข ัน้ สอน  

 1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง การอา่นบทรอ้ยกรองประเภทโคลง จากหนงัสอืเรยีน 
 2. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัทาํใบงานที่ 1.4 เร ื่อง การอ่านบทร้อยกรองประเภทโคลง โดยใหส้มาชกิ      

ในแต่ละกลุ่มจบัคูก่นัเป็น 2 คู ่แลว้ใหแ้ต่ละคูป่ฏบิตักิจิกรรม ดงัน้ี 
  - สมาชกิคนที ่1 อา่นคาํถาม และเขยีนคาํตอบ 
  - สมาชกิคนที ่2 เป็นฝ่ายสงัเกต และตรวจสอบคาํตอบ 
  ใหส้มาชกิแต่ละคูเ่ปลีย่นบทบาทกนัในขอ้ต่อไปจนครบทัง้ 2 ตอน 
 3. นกัเรยีนรวมกลุ่มเดมิ (4 คน) ใหแ้ต่ละคูนํ่าคาํตอบของคูต่นเองมานําเสนอใหเ้พือ่นอกีคูห่น่ึงฟัง เพือ่ชว่ยกนั

ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้เขยีนลงในใบงานที ่1.4 
 4. ตวัแทนนกัเรยีนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอคาํตอบในใบงานที ่1.4 ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและแสดง 

ความคดิเหน็เพิม่เตมิ 

ข ัน้ สรปุ 

 1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มจบัคูเ่ดมิฝึกอา่นบทรอ้ยกรองประเภทโคลง จากหนงัสอืเรยีน โดยผลดัเปลีย่นกนัทาํ
หน้าทีจ่ากผูอ้า่นมาเป็นผูส้งัเกตและตรวจสอบ  และจากผูส้งัเกตและตรวจสอบมาเป็นผูอ้า่น 

 2. เมือ่นกัเรยีนแต่ละคูอ่า่นไดแ้ลว้ใหม้าทดสอบการอา่นกบัครนูอกเวลาเรยีน เพือ่ใหค้รปูระเมนิผล 

เร ือ่งที่  5 

1 ชัว่โมง 
การอ่านบทรอ้ยกรองประเภทโคลง 
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เร ือ่งที่  6  การอ่านบทรอ้ยกรองประเภทฉันท ์
 1 ชัว่โมง 

 
 
 

วิธ ีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบตัิ 

ข ัน้ที่ 1 สงัเกต รบัร ู ้

 1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัศกึษาความรูเ้รือ่ง การอา่นบทรอ้ยกรองประเภทฉนัท ์จากหนงัสอืเรยีน 
 2. ครใูหน้กัเรยีนฟังการอา่นบทรอ้ยกรองประเภทฉนัท ์จากแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ แลว้สงัเกตวา่การอา่น     

ออกเสยีงบทรอ้ยกรองประเภทฉนัทท์ีถ่กูตอ้งไพเราะน่าฟัง มลีลีาตามเน้ือหาอารมณ์นัน้ทาํอยา่งไร 

ข ัน้ที่ 2 ทาํตามแบบ 

  นกัเรยีนอา่นออกเสยีงบทรอ้ยกรองประเภทฉนัทต์ามตวัอยา่ง จากแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 

ข ัน้ที่ 3 ทาํเองโดยไม่ม ีแบบ 

  ครใูหน้กัเรยีนฝึกอา่นบทรอ้ยกรองประเภทฉนัท ์จากเอกสารประกอบการเรยีน โดยไมต่อ้งฟังตวัอยา่ง      
เป็นการฝึกใหอ้า่นเองตัง้แต่ตน้จนจบ 

ข ัน้ที่ 4 ฝึกทาํให้ชาํนาญ 

  นกัเรยีนแต่ละคนเลอืกบทรอ้ยกรองประเภทฉนัทท์ีส่นใจ คนละ 2 ประเภท จากนัน้ฝึกอา่นใหเ้กดิความ
ชาํนาญ จนสามารถอา่นไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว แลว้ไปทดสอบการอา่นกบัครนูอกเวลาเรยีน เพือ่ใหค้รปูระเมนิผล 
 

   ครมูอบหมายให้นักเรียนแต่ละกล ุ่มรว่มกนัจดัทาํ Audio CD บนัทึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรอง โดยพิจารณาเลือกบทอ่านให้เหมาะสม โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีกํ่าหนด 

 

 นักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ที ่1  



 
 

9 
หลกัภาษาฯ ม.5 

9 สื่อ /แหล่งการเรียนร ู ้

 9.1 สือ่การเรียนรู้ 
  1) หนงัสอืเรยีน ภาษาไทย : หลกัภาษาและการใชภ้าษา ม.5 
  2) บทอา่นรอ้ยแกว้ 
  3) บทรอ้ยกรองประเภทฉนัท ์
  4) บทอา่นรอ้ยแกว้และบทรอ้ยกรองประเภทฉนัทท์ีน่กัเรยีนสนใจ 
  5) ซดีกีารอา่นขา่วทางสถานีโทรทศัน์ 
  6) ซดีกีารอา่นบทรอ้ยแกว้ การอา่นทาํนองเสนาะ การอา่นบทรอ้ยกรองประเภทรา่ย และการอา่น 
   บทรอ้ยกรองประเภทโคลง 
  7) ใบงานที ่1.1 เรือ่ง หลกัการอา่นออกเสยีงบทรอ้ยแกว้ 
  8) ใบงานที ่1.2 เรือ่ง กลวธิกีารอา่นบทรอ้ยกรอง 
  9) ใบงานที ่1.3 เรือ่ง การอา่นบทรอ้ยกรองประเภทรา่ย 
  10) ใบงานที ่1.4 เรือ่ง การอา่นบทรอ้ยกรองประเภทโคลง 
 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   แหล่งขอ้มลูสารสนเทศ 
   - http://www.sornorpacharapun.wordpress.com/   
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หลกัภาษาฯ ม.5 

การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)  

แบบประเมิน Audio CD บนัทึกการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 

รายการประเมิน 
คาํอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

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

1. การอ่านออกเสียง
บทร้อยแก้ว 

 

อ่านออกเสยีงบท     
รอ้ยแกว้ไดถ้กูตอ้งตาม
หลกัการอ่าน การเวน้
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์ 
ความรูส้กึ 

อ่านออกเสยีงบท     
รอ้ยแกว้ไดถ้กูตอ้งตาม
หลกัการอ่าน การเวน้
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์ 
ความรูส้กึเป็นสว่นใหญ่ 

อ่านออกเสยีงบท     
รอ้ยแกว้ไดถ้กูตอ้งตาม
หลกัการอ่าน การเวน้
วรรคตอน การ
สอดแทรกอารมณ์ 
ความรูส้กึเป็นบางสว่น 

อ่านออกเสยีงบท     
รอ้ยแกว้ไดถ้กูตอ้งตาม
หลกัการอ่าน การเวน้
วรรคตอน แต่ไม่
สอดแทรกอารมณ์ 
ความรูส้กึ 

2. การอ่านออกเสียง
บทร้อยกรอง 

 

อ่านออกเสยีงบท       
รอ้ยกรองไดถ้กูตอ้ง  
ตามหลกัการอ่าน     
การเวน้จงัหวะ
ทว่งทาํนองการอ่าน  
และการทอดเสยีง 

อ่านออกเสยีงบท       
รอ้ยกรองไดถ้กูตอ้ง  
ตามหลกัการอ่าน     
การเวน้จงัหวะ
ทว่งทาํนองการอ่าน  
และการทอดเสยีง    
เป็นสว่นใหญ่ 

อ่านออกเสยีงบท       
รอ้ยกรองไดถ้กูตอ้ง  
ตามหลกัการอ่าน     
การเวน้จงัหวะ
ทว่งทาํนองการอ่าน  
และการทอดเสยีง      
เป็นบางสว่น 

อ่านออกเสยีงบท       
รอ้ยกรองไดถ้กูตอ้ง  
ตามหลกัการอ่าน     
การเวน้จงัหวะ
ทว่งทาํนองการอ่าน   
แต่ไมท่อดเสยีง 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ 
 

ช่วงคะแนน 8 6 - 7 4 - 5 ตํ่ากวา่ 4 

ระดบัคณุภาพ ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
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หลกัภาษาฯ ม.5 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    
คาํชี้แจง ใหน้กัเรยีนเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

 1. ขอ้ใดกลา่วถงึหลกัการอ่านบทรอ้ยแกว้ไดถ้กูตอ้งทีส่ดุ 
  ก. อ่านออกเสยีงเหมอืนเสยีงพดู 
  ข. อ่านโดยแสดงลลีาทา่ทางประกอบ 
  ค. อ่านเน้นเสยีงสงูตํ่าแสดงอารมณ์ของผูอ่้าน 
  ง. อ่านเวน้วรรคตอนตามความยาวของประโยค 
 2. การอ่านออกเสยีงภาษาไทยใหย้ดึหลกัการอ่านตามเอกสาร

ในขอ้ใด 
  ก. ตาํราหลกัภาษาไทย 
  ข. หลกัการใชภ้าษาเพือ่การสือ่สาร 
  ค. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
  ง. หลกัการอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 
 3. การอ่านทาํนองเสนาะ หมายความวา่อยา่งไร 
  ก. วธิกีารอ่านออกเสยีงอยา่งไพเราะตามลลีาของ 
   บทรอ้ยกรอง 
  ข. วธิกีารอ่านโดยการสอดแทรกอารมณ์ ความรูส้กึลงไป 
   ในบทรอ้ยกรอง 
  ค. วธิกีารอ่านทีม่รีปูแบบเฉพาะ เน้นความไพเราะ 
   และจงัหวะในการอ่าน 
  ง. วธิกีารอ่านทีมุ่ง่ใหผู้ฟั้งไดร้บัความบนัเทงิจากเน้ือหา

 ของเรือ่งและลลีาการอ่าน 
 4. ผูท้ีม่แีกว้เสยีงด ีมลีกัษณะอยา่งไร 
  ก. เสยีงไพเราะไมแ่หบเครอื 
  ข. เสยีงใสดงักงัวานไมแ่หบแหง้ 
  ค. เสยีงนุ่มทุม้ใหอ้ารมณ์ความรูส้กึ 
  ง. เสยีงไพเราะเป็นกงัวานเหมอืนเสยีงลกูแกว้กระทบกนั 
 5. การอ่านทีแ่สดงอารมณ์โกรธ ควรอ่านอยา่งไร 
  ก. น้ําเสยีงสัน่เครอื 
  ข. น้ําเสยีงตํ่าเน้นเสยีง 
  ค. น้ําเสยีงหนกัแน่น ไมห่ว้น 
  ง. น้ําเสยีงหนกัแน่นเน้นเสยีงดงั 

 6. การอ่านโคลงใหค้วามสาํคญัต่อสิง่ใดมากทีส่ดุ 
  ก. การคุมเสยีงในการออกเสยีงทา้ยบาท 
  ข. การออกเสยีงใหถ้กูตอ้งตามอกัขรวธิ ี
  ค. การออกเสยีงคาํเอกคาํโทตามทีป่รากฏ 
  ง. การเน้นเสยีงใหเ้กดิภาพพจน์และอารมณ์ 
 อ่านโคลงต่อไปน้ี แล้วตอบคาํถาม ข้อ 7-8 
     คชยานขตัตเิยศเบือ้ง  ออกถวลัย ์
    โถมปะทะไป่ทนั  เหยยีบยัง้ 
    สารทรงราชรามญั  ลงล่าง แลนา 
    เสยสา่ยทา้ยทนัตท์ัง้  คูค้ํ้าคางเขนิ 
     ลิลิตตะเลงพา่ย 

 7. ขอ้ความน้ีจดัเป็นบทอ่านประเภทใด 
  ก. บทสูร้บ ข. บทตื่นเตน้ 
  ค. บทโลดโผน ง. บทหวาดเสยีว 
 8. การอ่านขอ้ความน้ี มวีธิอ่ีานอยา่งไร 
  ก. ปรบัเสยีงใหเ้นิบชา้กวา่ปกต ิ
  ข. เน้นคาํทีค่วรเน้นอ่านใหก้ระชบั 
  ค. ใชน้ํ้าเสยีงเรา้ใจ ปรบัเสยีงหนกัเบาตามบทอ่าน 
  ง. อ่านใหเ้สยีงดงัเตม็เสยีง แสดงสหีน้าทา่ทางประกอบ 
 9. การอ่านฉนัทใ์หถ้กูตอ้ง ผูอ่้านตอ้งมคีวามรูเ้รือ่งใดก่อน 
  ก. ชนิดของฉนัท ์ ข. คาํและพยางค ์
  ค. วรรคตอนของฉนัท ์ ง. คร ุลหุ และคณะฉนัท ์

 10.  ดอกใหญ่และเกสร สวุคนธะมากมาย 
    อยูท่นบว่างวาย มธุรสขจรไกล 
    อกีทัง้สะพรัง่หนาม ดุจะเขม็ประดบัไว ้
    ผึง้เขยีวสบินิไขว ่ บม่ใิครจ่ะหา่งเหนิ 
    มัทนะพาธา 

  ขอ้ความน้ีแต่งดว้ยคาํประพนัธช์นิดใด 
  ก. อนิทรวเิชยีรฉนัท ์11 ข. วสนัตดลิกฉนัท ์14 
  ค. อนิทรวงศฉ์นัท ์12 ง. วชิชุมมาลาฉนัท ์8 

10 
  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 

มฐ . ท 1.1 ม.4-6/1 

เฉลย                   

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



 
 

12 
หลกัภาษาฯ ม.5 

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1    
คาํชี้แจง ใหน้กัเรยีนเลือกคาํตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

 1. การอ่านทาํนองเสนาะ หมายความวา่อยา่งไร 
  ก. วธิกีารอ่านทีมุ่ง่ใหผู้ฟั้งไดร้บัความบนัเทงิจากเน้ือหา

 ของเรือ่งและลลีาการอ่าน 
  ข. วธิกีารอ่านทีม่รีปูแบบเฉพาะ เน้นความไพเราะ 
   และจงัหวะในการอ่าน 
  ค. วธิกีารอ่านโดยการสอดแทรกอารมณ์ ความรูส้กึลงไป 
   ในบทรอ้ยกรอง 
  ง. วธิกีารอ่านออกเสยีงอยา่งไพเราะตามลลีาของ 
   บทรอ้ยกรอง 
 2. การอ่านโคลงใหค้วามสาํคญัต่อสิง่ใดมากทีส่ดุ 
  ก. การเน้นเสยีงใหเ้กดิภาพพจน์และอารมณ์ 
  ข. การออกเสยีงคาํเอกคาํโทตามทีป่รากฏ 
  ค. การคุมเสยีงในการออกเสยีงทา้ยบาท 
  ง. การออกเสยีงใหถ้กูตอ้งตามอกัขรวธิ ี
 3. การอ่านออกเสยีงภาษาไทยใหย้ดึหลกัการอ่านตามเอกสาร

ในขอ้ใด 
  ก. หลกัการอ่านและพจิารณาวรรณกรรม 
  ข. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
  ค. หลกัการใชภ้าษาเพือ่การสือ่สาร 
  ง. ตาํราหลกัภาษาไทย 
 4. ขอ้ใดกลา่วถงึหลกัการอ่านบทรอ้ยแกว้ไดถ้กูตอ้งทีส่ดุ 
  ก. อ่านเวน้วรรคตอนตามความยาวของประโยค 
  ข. อ่านเน้นเสยีงสงูตํ่าแสดงอารมณ์ของผูอ่้าน 
  ค. อ่านโดยแสดงลลีาทา่ทางประกอบ 
  ง. อ่านออกเสยีงเหมอืนเสยีงพดู 
 5. การอ่านฉนัทใ์หถ้กูตอ้ง ผูอ่้านตอ้งมคีวามรูเ้รือ่งใดก่อน 
  ก. คร ุลหุ และคณะฉนัท ์ ข. วรรคตอนของฉนัท ์
  ค. ชนิดของฉนัท ์ ง. คาํและพยางค ์
 
 

 6. ผูท้ีม่แีกว้เสยีงด ีมลีกัษณะอยา่งไร 
  ก. เสยีงไพเราะเป็นกงัวานเหมอืนเสยีงลกูแกว้กระทบกนั 
  ข. เสยีงนุ่มทุม้ใหอ้ารมณ์ความรูส้กึ 
  ค. เสยีงใสดงักงัวานไมแ่หบแหง้ 
  ง. เสยีงไพเราะไมแ่หบเครอื 

 7.  ดอกใหญ่และเกสร สวุคนธะมากมาย 
    อยูท่นบว่างวาย มธุรสขจรไกล 
    อกีทัง้สะพรัง่หนาม ดุจะเขม็ประดบัไว ้
    ผึง้เขยีวสบินิไขว ่ บม่ใิครจ่ะหา่งเหนิ 
    มัทนะพาธา 

  ขอ้ความน้ีแต่งดว้ยคาํประพนัธช์นิดใด 
  ก. วชิชุมมาลาฉนัท ์8 ข. อนิทรวงศฉ์นัท ์12 
  ค. วสนัตดลิกฉนัท ์14  ง.   อนิทรวเิชยีรฉนัท ์11 

 อ่านโคลงต่อไปน้ี แล้วตอบคาํถาม ข้อ 8-9 
     คชยานขตัตเิยศเบือ้ง  ออกถวลัย ์
    โถมปะทะไป่ทนั  เหยยีบยัง้ 
    สารทรงราชรามญั  ลงล่าง แลนา 
    เสยสา่ยทา้ยทนัตท์ัง้  คูค้ํ้าคางเขนิ 
     ลิลิตตะเลงพา่ย 

 8. ขอ้ความน้ีจดัเป็นบทอ่านประเภทใด 
  ก. บทหวาดเสยีว ข. บทโลดโผน 
  ค. บทตื่นเตน้ ง. บทสูร้บ 
 9. การอ่านขอ้ความน้ี มวีธิอ่ีานอยา่งไร 
  ก. อ่านใหเ้สยีงดงัเตม็เสยีง แสดงสหีน้าทา่ทางประกอบ 
  ข. ใชน้ํ้าเสยีงเรา้ใจ ปรบัเสยีงหนกัเบาตามบทอ่าน 
  ค. เน้นคาํทีค่วรเน้นอ่านใหก้ระชบั 
  ง. ปรบัเสยีงใหเ้นิบชา้กวา่ปกต ิ
 10. การอ่านทีแ่สดงอารมณ์โกรธ ควรอ่านอยา่งไร 
  ก. น้ําเสยีงหนกัแน่นเน้นเสยีงดงั 
  ข. น้ําเสยีงหนกัแน่น ไมห่ว้น 
  ค. น้ําเสยีงตํ่าเน้นเสยีง 
  ง. น้ําเสยีงสัน่เครอื 
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  ได้คะแนน     คะแนนเตม็ 

มฐ . ท 1.1 ม.4-6/1 

เฉลย                   

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


