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แผนการจดัการเรียนรู้ที่  ๑ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๑ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ช่ือหน่วย  วรรณคดีวจิกัษ ์       เวลาเรียน ๑๖ ชัว่โมง 
  (กาพยเ์ห่เรือ, ขุนชา้ง ขุนแผน และขตัติยพนัธกรณี)   

ช่วงช้ันที่  ๓ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖) 
    

สาระการเรียนรู้ที่  ๑ ,๕   การอ่าน , วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ,ท ๑.๕ 
ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้  และความคิดไปใชต้ดัสินใจแกปั้ญหาและสร้างวิสัยทศัน์ใน

การด าเนินชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 
เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรมไทย  อยา่งเห็นคุณค่า  และ

น ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
ตวัช้ีวดั 

- ท ๑.๑   (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒), (ม ๔-๖/๓), (ม ๔-๖/๕), (ม ๔-๖/๘) และ (ม ๔-๖/๙) 
- ท ๕.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๓) และ (ม ๔-๖/๖) 

สาระส าคญั 
 เจา้ฟ้าธรรมธิเบศ  พระราชโอรสองคใ์หญ่ในสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ  ทรงพระนิพนธ์
กาพยเ์ห่เรือข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นบทเห่เรือพระท่ีนัง่ของพระองคเ์อง  เม่ือคร้ังตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดาไป
นมสัการและสมโภชพระพุทธบาทสระบุรี ประกอบดว้ยบทเห่ ๔ ตอน บทเห่ชมเรือกระบวน เห่ชมปลา 
เห่ชมไม ้และเห่ชมนก และบทเห่ครวญ เม่ือพิจารณาถึงความงามของภาษา อีกทั้งเม่ือถอดความและ
ตีความ จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเลือกสรรถอ้ยค าท่ีอ่านเขา้ใจง่าย มีความหมายแจ่มชดัทุกคม ท าให้
ผูอ่้านเขา้ถึงอารมณ์ของผูท่ี้มีความรักและเป็นทุกขเ์พราะความรัก  และประจกัษถึ์งความรักและความ
ผกูพนัอนัลึกซ้ึงท่ีกวีมีต่อ “นางอนัเป็นท่ีรัก” 
 ขุนชา้ง ขนุแผน แต่งเป็นกลอนสุภาพและใชเ้ป็นบทเสภาขบัในเทศกาลต่าง ๆ หรือวาระส าคญั
ต่าง ๆ ๆ ไดรั้บยกยอ่งจากวรรณคดีสโมสร ว่า เป็นยอดของกลอนสุภาพท่ีมีความไพเราะดีเลิศทั้งเน้ือ
เร่ืองและกระบวนกลอน  ในตอนขนุชา้งถวายฎีกาน้ี แสดงถึงบุคลิกลกัษณะนิสยัของตวัละคร ดงัเช่น 
พระพนัวษา ขนุชา้ง ขุนแผน นางวนัทอง และพลายงาม ไดอ้ยา่งชดัเจน พร้อมกบัแฝงขอ้คิดเร่ืองความ
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รัก เช่น ความรักของแม่ท่ีมีต่อลกู ความรักในลกัษณะ “รักสามเศร้า” อีกทั้งแสดงค่านิยมและความเช่ือ
ของคนในสงัคมสมยัอยธุยาท่ียงัมีในสงัคมไทยในปัจจุบนั รวมถึงเป็นภาพสะทอ้นของลกัษณะโลก
ทศัน์ของครอบครัวขุนนางในสมยักรุงศรีอยธุยาและรัตนโกสินทร์ท่ียดึมัน่ในความจงรักภกัดีต่อองค์
พระมหากษตัริยอ์ยา่งสูงสุด 
 ขตัติยพนัธกรณี (เหตุอนัเป็นขอ้ผกูพนัของกษตัริย)์   เป็นบทกวีนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีผูใ้ดไดอ่้านจะประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นบทท่ีมาจากเหตุการณ์จริงใน
ประวติัศาสตร์ในระยะหวัเล้ียวหวัต่อท่ีเก่ียวกบัความอยูร่อดของประเทศไทย เหตุการณ์น้ีคือ เหตุการณ์  
ร.ศ. ๑๑๒  ซ่ึงตรงกบั พ.ศ. ๒๔๓๖  ไทยขดัแยง้กบัฝร่ังเศสเร่ืองเขตแดนทางดา้นเขมร  

โดยฝร่ังเศสยืน่ขอ้เรียกร้อง 
๑. ฝร่ังเศสจะตอ้งไดดิ้นแดนทั้งหมดทั้งหมด     ในฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าโขง 
๒. ไทยจะตอ้งลงโทษนายทหารทุกคนท่ีก่อการรุกรานท่ีชายแดน 
๓.ไทยตอ้งเสียค่าปรับใหฝ้ร่ังเศสเป็นจ านวน ๓ ลา้นฟรังคเ์หรียญทอง  
เหตุการณ์น้ีท าใหรั้ชกาลท่ี ๕ เสียพระราชหฤทยัเป็นอยา่งยิง่จนทรงประชวรหนกั ไม่ยอเสวย

พระโอสถใดๆ ในระหว่างนั้นไดท้รงพระราชนิพนธโ์คลงและฉนัทร์ะบายความทุกข ์และส่งบทพระ
ราชนิพนธไ์ปอ าลาพระบรมวงศ ์
 ส่วนพระนิพนธข์องสมเด็จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพนั้น  มีเน้ือความแสดงความวิตกและ
ความทุกขข์องประชาชนชาวไทยในพระอาการประชวรของรัชกาลท่ี ๕  ทรงใหก้  าลงัพระราชหฤทยั 
และถวายพระพรใหห้ายจากพระอาการประชวร  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

๑.  อธิบายเน้ือหา  รูปแบบ  แนวคิด  คุณค่า และความงามของภาษาในวรรณคดีและ
วรรณกรรมได ้

๒. วิเคราะห์ความสมัพนัธข์องปัจจยัแวดลอ้มต่อวรรณคดีและวรรณกรรมในยคุสมยัตาม
เน้ือหาและการเช่ือมโยงถึงยคุสมยัปัจจุบนั 
เนือ้หาสาระ 
 ๑. ประวติัและผลงานของผูแ้ต่ง 
 ๒. รูปแบบค าประพนัธ ์
  -  กาพยห่์อโคลง 
  -  กลอนสุภาพ  

- โคลงส่ีสุภาพ  
- อินทรวิเชียรฉนัท ์  

๓. เน้ือเร่ือง 
 ๔. การถอดค าประพนัธแ์ละการตีความจากค าประพนัธ ์
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 ๕. การอ่านค าประพนัธเ์ป็นท านองเสนาะ 
 ๖. การพนิิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

๗. ความงามของภาษา 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมผู้เรียน 
 ๑. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. นกัเรียนทบทวนความรู้เร่ือง  การอ่านเก็บความรู้  การอ่านเอาเร่ือง  การอ่านวิเคราะห์  และ
การอ่านตี  โดยช่วยกนัตอบค าถาม 

๓. นกัเรียนฝึกอ่านค าประพนัธป์ระเภทต่าง ๆ เป็นท านองเสนาะตามครู และฝึกอ่านดว้ยตนเอง 
  -  ค  าประพนัธป์ระเภทกาพยห่์อโคลง เร่ืองกาพยเ์ห่เรือ 
  - ค าประพนัธป์ระเภทกลอนสุภาพ เร่ือง ขุนชา้ง ขนุแผน 

- ค  าประพนัธป์ระเภทโคลงส่ีสุภาพ เร่ือง ขตัติยพนัธกรณี 
- ค  าประพนัธป์ระเภทอินทรวิเชียรฉนัท ์ เร่ือง ขตัติยพนัธกรณี 

 ๔. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดค าประพนัธจ์ากเน้ือเร่ืองวรรณคดีและ
วรรณกรรมตามท่ีครูก  าหนดให ้ และฝึกทกัษะการอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเน้ือเร่ือง  เพื่อพินิจ
คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จแลว้จึงออกมารายงานหนา้ชั้นเรียน 
 ๕. นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดค าประพนัธ ์ และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมหนา้ชั้น   
 ๖. นกัเรียนฟังค าถาม(จากเน้ือหาสาระท่ีนกัเรียนรายงาน)จากครูและตอบค าถาม พร้อมกบัฟัง
ค าอธิบายเพ่ิมเติมจากส่ือ PowerPoint ของครู พร้อมกบัซกัถามเมื่อเกิดขอ้สงสยั 
 ๗. นกัเรียนฟังค าอธิบายเพ่ิมเติมเร่ืองประวติัและผลงานของผูแ้ต่ง  รูปแบบค าประพนัธ ์ การ
พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมส่ือ PowerPoint ของครู พร้อมกบัศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากแบบเรียน 

๘. นกัเรียนทบทวนความรู้เร่ืองความงามของภาษา – โวหารภาพพจนโ์ดยการตอบค าถาม และ
ศึกษาจาก ส่ือ PowerPoint ของครู พร้อมกบัศึกษาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ ซกัถามเม่ือเกิดขอ้สงสยั 

๙. นกัเรียนคดัลอกตวัอยา่งบทประพนัธท่ี์เป็นความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์ประเภทต่าง 
ๆ จากบทประพนัธท่ี์เรียน  

๑๐. นกัเรียนท าแบบฝึกหดัทบทวนเร่ือง กาพยเ์ห่เรือ ขตัติยพนัธกรณี และขนุชา้ง ขนุแผน 
๑๑. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

กจิกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. ครูตั้งถามค าถามเร่ืองการอ่านประเภทต่าง ๆ ใหน้กัเรียนไดท้บทวนความรู้ 
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 ๓. ครูอ่านค าประพนัธป์ระเภทต่าง ๆ ตามเน้ือหาสาระใหน้กัเรียนฟัง   และใหน้กัเรียนฝึกอ่าน
ดว้ยตนเอง 
 ๔. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดค าประพนัธจ์ากเน้ือเร่ืองวรรณคดีและวรรณกรรมตามท่ีครู
ก  าหนดให ้ และฝึกทกัษะการอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเน้ือเร่ือง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม  แลว้จึงใหน้กัเรียนออกมารายงานหนา้ชั้นเรียน 

๕.  เม่ือนกัเรียนออกมารายงานหนา้ชั้นเรียนเสร็จแลว้ ครูตั้งค  าถามเพ่ือตรวจสอบความรู้ ความ
เขา้ใจ จากการกระบวนการท างานของนกัเรียน พร้อมกบัครูเพ่ิมเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ และ
สรุปเน้ือหาร่วมกบันกัเรียนอีกคร้ัง 

๖. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเร่ืองประวติัและผลงานของผูแ้ต่ง  รูปแบบค าประพนัธ ์ การพินิจคุณค่า
วรรณคดีและวรรณกรรมใหน้กัเรียนฟัง  ดว้ยส่ือ PowerPoint พร้อมกบัศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากแบบเรียน 
และส่ือต่าง ๆ ทาง Internet 

๗. ครูตั้งค  าถามเก่ียวกบัความงามของภาษา – โวหารภาพพจน์ และอธิบายเพ่ิมเติมโดยใชส่ื้อ 
PowerPoint และแจกใบความรู้ใหน้กัเรียนศึกษาเพ่ิมเติม พร้อมทั้งตอบขอ้ซกัถามเม่ือนกัเรียนเกิดขอ้
สงสยั 

๘. ครูใหน้กัเรียนคดัลอกตวัอยา่งบทประพนัธท่ี์เป็นความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์
ประเภทต่าง ๆ จากวรรณคดีท่ีเรียน  

๙. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power Point เร่ือง กาพยเ์ห่เรือ ขตัติยพนัธกรณีและขนุชา้ง ขุนแผน 
 ๒. PowerPoint เร่ือง ความงามของภาษา-โวหารภาพพจน ์
 ๓. ใบความรู้เร่ืองความงามของภาษา-โวหารภาพพจน ์
 ๔. แบบเรียน  
การวดัและประเมนิผล 
 วธิีการวดัและประเมนิผล 
  ๑. สงัเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลงัรายงาน 
  ๒. สงัเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
  ๓. ฟังการอ่านค าประพนัธเ์ป็นท านองเสนาะ 
  ๔. ฟังจากการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
  ๕. ตรวจดคูวามถกูตอ้งของการคดัลอกตวัอยา่งบทประพนัธ ์
  ๖. ตรวจดคูวามถกูตอ้งจากการท าแบบทดสอบ 
  ๗. เปรียบเทียบพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 
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เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
  ๑. แบบประเมินการพดูรายงาน 
  ๒. แบบประเมินการอ่านท านองเสนาะ 
  ๓. แบบประเมินการรายงานการถอดค าประพนัธ ์
  ๔. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน (ชุดเดียวกนั) 
  ๕. ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลงัเรียน 
สรุปผลการเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนสามารถบอกเน้ือหา  รูปแบบ  แนวคิด  และคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมได ้
๒. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องปัจจยัแวดลอ้มต่อวรรณคดีและวรรณกรรมใน

ยคุสมยัตามเน้ือหาและการเช่ือมโยงถึงยคุสมยัปัจจุบนั 
 
ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพฒันา 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 

   ลงช่ือ....................................................... 
             (อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์ นาคทรงแกว้) 

ผูส้อน/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ความคดิเหน็ของผู้บริหาร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

 
ลงช่ือ....................................................... 

         (อาจารยพ์รสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 



 ๗ 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๑ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ช่ือหน่วย การแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้ และโนม้นา้วใจ   เวลาเรียน  ๖ ชัว่โมง 
ช่วงช้ันที่  ๓ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖) 
   

สาระการเรียนรู้ที่  ๓  การฟัง  การดู  และการพดู 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ 

สามารถเลือกฟัง  และดูอยา่งมีวิจารณญาณ  และพดูแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณ  และสร้างสรรค ์
ตวัช้ีวดั 

ท ๓.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒), (ม ๔-๖/๓), (ม ๔-๖/๔), (ม ๔-๖/๕) และ (ม ๔-๖/๖) 
สาระส าคญั 
 การใชค้วามสามารถทางกระบวนการคิดจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เหตุและผล เพื่อแสดง
ทรรศนะ โตแ้ยง้ และโนม้นา้วใจ ต่อการประเมินส่ิงต่าง ๆ อีกทั้งใชใ้นกระบวนการแกปั้ญหาให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติในปัจจุบนั 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ๑.  พดูแสดงทรรศนะแสดงความคิดเห็นในเชิงขอ้เท็จจริง  โตแ้ยง้  และโนม้นา้วใจได ้
เนือ้หาสาระ 
 ๑. ภาษาและกระบวนการแสดงทรรศนะ 
 ๒. ภาษาและกระบวนการโตแ้ยง้ 
 ๓. ภาษาและกระบวนการโนม้นา้วใจ 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมผู้เรียน 
 ๑. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนเพื่อวิเคราะห์ข่าวท่ีครูก  าหนดให ้  
 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าว และสรุปขอ้คิดเห็นเพื่อส่ง
ตวัแทนออกมารายงานหนา้ชั้น 



 ๘ 

 ๓. นกัเรียนตวัแทนกลุ่มรายงานหนา้ชั้น และฟังค าถามจากครู พร้อมกบัปรึกษาสมาชิกภายใน
กลุ่มเพื่อหาค าตอบ และสรุปเป็นค าตอบของกลุ่มน ามาตอบค าถามครู พร้อมกบัฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมใน
ส่วนท่ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
 ๔. นกัเรียนฟังค าอธิบายเร่ืองการใชภ้าษาแสดงทรรศนะ  การใชภ้าษาในการโตแ้ยง้  การใช้
ภาษาเพื่อโนม้นา้วใจ   จากส่ือ PowerPoint พร้อมทั้งถามค าถามเม่ือขอ้สงสยั 
 ๓. นกัเรียนฝึกใชภ้าษาแสดงทรรศนะ  การใชภ้าษาในการโตแ้ยง้  การใชภ้าษาเพื่อโนม้นา้วใจ  
โดยการโตว้าที ตามญติัท่ีแต่ละกลุ่มสรุปจากข่าวท่ีไดน้ าเสนอผา่นมา 
 ๔. นกัเรียนฟังขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูหลงัจากท ากิจกรรมโตว้าทีเสร็จ 
 ๕. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน  แลว้จึงท าแบบฝึกหดัทบทวน 
กจิกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ข่าวท่ีครูก  าหนดให ้
 ๒. ครูคอยใหค้  าแนะน าเมื่อนกัเรียนแต่ละกลุ่มเกิดขอ้สงสยัในการวิเคราะห์ข่าว และแสดง
ความคิดเห็นต่อข่าว หรือในกรณีท่ีนกัเรียนภายในกลุ่มมีความคิดเห็นไมต่รงกนัครูจะเขา้ไปช่วยอธิบาย
ถึงเหตุและผลของความคิดเห็นนั้น ๆ ว่ามีน ้ าหนกัน่าเช่ือถือเพียงใด 
 ๓. ครูฟังตวัแทนนกัเรียนรายงานหนา้ชั้น และตรวจสอบความรู้ ความเขา้ใจโดยการถามค าถาม 
พร้อมกบัสงัเกตขั้นตอนการหาค าตอบของสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนท่ีนกัเรียน
ยงัไม่เขา้ใจ 
 ๖. ครูอธิบายเร่ืองการใชภ้าษาแสดงทรรศนะ  การใชภ้าษาในการโตแ้ยง้  การใชภ้าษาเพื่อโนม้
นา้วใจ ดว้ยส่ือ PowerPoint  

๓. ครูใหน้กัเรียนโตว้าที 
๔. ครูใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติมหลงัจากท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมโตว้าที  
๕. ครูใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมไดจ้ากแบบเรียน  และใหท้ าแบบฝึกหดัทบทวนและ

เฉลยค าตอบพร้อมกนั 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power Point เร่ือง การแสดงทรรศนะ โตแ้ยง้ และเพื่อโนม้นา้วใจ 
 ๒. ภาพข่าว/เน้ือหาข่าว 
 ๓. ใบงานแบบฝึกหดัทบทวน 
การวดัและประเมนิผล 
 วธิีการวดัและประเมนิผล 
  ๑. ฟังจากการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
  ๒. สงัเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลงัรายงาน 
  ๓. สงัเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 



 ๙ 

  ๔. ตรวจดคูวามถกูตอ้งจากการท าแบบฝึกหดัทบทวน 
 เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
  ๑. แบบประเมินการพดูวิเคราะห์ข่าว 
  ๒. แบบประเมินการโตว้าที 
  ๓. ใบงานแบบฝึกหดัทบทวน  
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนสามารถพดูแสดงทรรศนะ  แสดงความคิดเห็น  และโนม้นา้วใจได ้
 
ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพฒันา 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 

   ลงช่ือ....................................................... 
             (อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์  นาคทรงแกว้) 

ผูส้อน/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ความคดิเหน็ของผู้บริหาร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

 
ลงช่ือ....................................................... 

         (อาจารยพ์รสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

 

 

 
 
 



 ๑๐ 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  ๓ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๑ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ช่ือหน่วย ธรรมชาติของภาษา     เวลาเรียน  ๖ ชัว่โมง 
ช่วงช้ันที่  ๓ (ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖)  

 

สาระการเรียนรู้ที่  ๔ หลกัการใชภ้าษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ 

เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา  และพลงัของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
ตวัช้ีวดั 
 ท ๔.๑ (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๔) และ (ม ๔-๖/๗) 
สาระส าคญั 
 มนุษยทุ์กชาติทุกเผา่พนัธุต่์างมีภาษาในการส่ือสาร  มนุษยย์ิง่เจริญข้ึนเพียงใด  ภาษาท่ีใชย้ิง่มี
ความสลบัซบัซอ้นข้ึน แต่หากพิจารณาถึงองคป์ระกอบและธรรมชาติของภาษาจะแสดงใหเ้ห็นอยา่ง
ชดัเจนว่าไม่ว่าภาษาจะมคีวามเปล่ียนแปลงไปมากหรือนอ้ยเพียงใด แต่ยงัคงไวซ่ึ้งลกัษณะส าคญัทาง
องคป์ระกอบและธรรมชาติของภาษา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ๑. จ  าแนกองคป์ระกอบของภาษา และบอกธรรมชาติของภาษาได ้
เนือ้หาสาระ 
 ๑. องคป์ระกอบของภาษา 
 ๒. ธรรมชาติของภาษา 
  ๒.๑ ภาษาช่วยธ ารงสงัคม  ๒.๒ ภาษาช่วยใหม้นุษยพ์ฒันา 
  ๒.๓ ภาษาช่วยจรรโลงใจ  ๒.๔ ภาษาใชเ้สียงส่ือความหมาย 
  ๒.๕ ภาษามีการเปล่ียนแปลง ๒.๖ ภาษาต่าง ๆ มีลกัษณะท่ีเหมือนและต่างกนั 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมผู้เรียน 
 ๑. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คนเพื่อร่วมกนัอภิปราย “ช่ือผลไม”้ ในภาษา ๔ ภาคของ
ไทย  



 ๑๑ 

 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัวิเคราะห์และรวบรวม ช่ือผลไมใ้นภาษา ๔ ภาคของไทย ว่ามีค  า
ใดบา้ง และเขียนลงกระดาษท่ีครูแจกให ้
 ๓. นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน พร้อมกบัตอบถามเมื่อครู
ซกัถาม และฟังขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากครู 
 ๔. นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๕. นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ืองธรรมชาติของภาษา และศึกษารายละเอียดจาก ส่ือ PowerPoint  
 ๖. นกัเรียนศึกษารายละเอียดในเน้ือหาสาระเพ่ิมเติมท่ีแบบเรียน  เมื่อเกิดขอ้สงสยัสามารถ
ซกัถามครูจนเกิดความรู้ความเขา้ใจ   
 ๗. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
กจิกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อร่วมกนัอภิปราย “ช่ือผลไมใ้นภาษา ๔ ภาคของไทย” 
 ๒. ครูคอยใหค้  าแนะน าเพ่ิมเติม และตอบค าถามเม่ือนกัเรียนมีขอ้สงสยั พร้อมกบัยกตวัอยา่งช่ือ
ผลไม ้ เช่น “ฝร่ัง” ใน ภาษากลาง  
   ภาษาเหนือ  เรียกว่า  บะหมั้น/บะแก๋ว 
   ภาษาอีสาน เรียกว่า  บกัสีดา  
   ภาษาใต ้  เรียกว่า  ชมโพ ่
 ๓. ครูฟังนกัเรียนรายงาน และถามค าถามเพื่อตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ พร้อมกบัอธิบาย
เพ่ิมเติมในส่วนท่ีนกัเรียนยงัไม่เขา้ใจ    
 ๔. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

๕. ครูอธิบายถึงองคป์ระกอบของภาษา และธรรมชาติของภาษา ดว้ยส่ือ Power Point และให้
นกัเรียนศึกษารายละเอียดในเน้ือหาสาระเพ่ิมเติมท่ีแบบเรียน และตอบค าถามเมื่อนกัเรียนเกิดขอ้สงสยั 

๖. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  และเฉลยค าตอบพร้อมกนั 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. PowerPoint เร่ือง ธรรมชาติของภาษา 
 ๒. แบบเรียน 
การวดัและประเมนิผล 
 วธิีการวดัและประเมนิผล 
  ๑. ฟังจากการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
  ๒. สงัเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลงัรายงาน 
  ๓. สงัเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
  ๔. ตรวจดคูวามถกูตอ้งจากการท าแบบทดสอบ 
  ๕. เปรียบเทียบพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 



 ๑๒ 

  
 เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
  ๑. แบบประเมินการพดูรายงาน 
  ๒. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน (ชุดเดียวกนั) 
  ๓. ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลงัเรียน  
สรุปผลการเรียนรู้ 
 นกัเรียนสามารถจ าแนกองคป์ระกอบของภาษา และบอกธรรมชาติของภาษาได ้
 
ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพฒันา 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 

   ลงช่ือ....................................................... 
             (อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์  นาคทรงแกว้) 

ผูส้อน/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ความคดิเหน็ของผู้บริหาร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

 
ลงช่ือ....................................................... 

          (อาจารยพ์รสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๔ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๑ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ช่ือหน่วย   การเขียนเรียงความและการแต่งกาพยห่์อโคลง  เวลาเรียน ๖ ชัว่โมง 
ช่วงช้ันที่  ๓ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖) 
  

สาระการเรียนรู้ที่  ๒  การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑  

ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ ยอ่ความ  และเขียนเร่ืองราวรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงาน  ขอ้มลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดั 
 ท ๒.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒) และ (ม ๔-๖/๘) 
สาระส าคญั 
 การเขียนเรียงความเก่ียวกบัโลกจินตนาการ และโลกอุดมคติ  มีขอบเขตของเร่ืองกวา้งขวาง
มาก  เน้ือหาของเรียงความอาจจะห่างไกลจากขอ้เท็จจริงท่ีเป็นประสบการณ์ของผูเ้ขียนและ
ประสบการณ์ร่วมของผูอ่้าน หรืออาจจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์จริงและ
ผสมผสานกบั “จิตนาการ หรืออุดมคติ” ก็สามารถเขียนได ้ดงันั้นการเขียนจึงถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัและ
ตอ้งใชท้กัษะอ่ืน ๆ ร่วมในการพฒันางานเขียนใหส้มบูรณ์ท่ีสุด  
 การแต่งกาพยห่์อโคลง เป็นช่ือของบทประพนัธ ์ท่ีแต่งข้ึน โดยใชก้าพยย์านี สลบักบั โคลงส่ี
สุภาพ กาพยย์านี กบั โคลงส่ีสุภาพนั้น จะตอ้งมีความอยา่งเดียวกนั คือใหว้รรคท่ีหน่ึง ของกาพยย์านี กบั
บาทท่ีหน่ึง ของโคลงส่ีสุภาพ บรรยายขอ้ความ อยา่งเดียวกนั หรือบางที ก็ใหค้  าตน้วรรค ของกาพย ์กบั
ค าตน้บท ของโคลง เป็นค าเหมือนกนั ส่วนบญัญติั หรือกฏขอ้บงัคบัต่างๆ เหมือนกบั กฎของกาพยย์านี 
และโคลงส่ีสุภาพ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

๑. เขียนเรียงความเก่ียวกบัโลกจินตนาการ และโลกอุดมคติได ้ (จากเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ไปทศันศึกษาในโครงการวรรณคดีสญัจร) 

๒. แต่งกาพยห่์อโคลงได้ (ใชเ้น้ือหาเก่ียวกบัการไปทศันศึกษา / หรือเน้ือหาเก่ียวกบัความ
ผกูพนัธใ์นโรงเรียนสาธิตสวนสุนนัทาฯ) 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E


 ๑๔ 

เนือ้หาสาระ 
 ๑. เรียงความเก่ียวกบัโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ 
 ๒. ฉนัทลกัษณ์ของกาพยห่์อโคลง 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมผู้เรียน 
 ๑. นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ค าว่า “จินตนาการ” และ “อุดมคติ” 
 ๒. นกัเรียนฟังความหมายของค าว่า “จินตนาการ” และ “อุดมคติ” พร้อมกบั ยกตวัอยา่ง 
เก่ียวกบัจินตนาการ และอุดมคติของตวัเองใหเ้พื่อน ๆ ฟัง  
 ๓. นกัเรียนศกึษา และฟังหลกัการเขียนเรียงความเก่ียวกบัโลกจินตนาการและโลกอุดมคติจาก
ส่ือ Power point พร้อมกบัซกัถามเมื่อเกิดขอ้สงสยั 
 ๔. นกัเรียนทบทวนความรู้เร่ืองฉนัทลกัษณ์ของกาพยห่์อโคลง จากส่ือ Power point  
 ๕. นกัเรียนเขียนเรียงความ จากเน้ือหาท่ีไดรั้บเม่ือคร้ังไปทศันศึกษาท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี โดย
เลือกจากสถานท่ีท่ีนกัเรียนประทบัใจ เช่น วดัป่าเลไลย,์ บึงฉวาก และตลาดร้อยปีสามชุก  
 ๖. นกัเรียนเขียนกาพยห่์อโคลง จากเน้ือหาท่ีไดรั้บเม่ือคร้ังไปทศันศึกษาท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี 
โดยเลือกจากสถานท่ีท่ีนกัเรียนประทบัใจ เช่น วดัป่าเลไลย,์ บึงฉวาก และตลาดร้อยปีสามชุก
 กจิกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนั อภิปราย ค าว่า “จินตนาการ” และ “อุดมคติ”  
 ๒. ครูอธิบายค าว่า “จินตนาการ” และ “อุดมคติ” และสุ่มใหน้กัเรียนในหอ้งยกตวัอยา่ง พดูถึง
จินตนาการ และอุดมคติ ของนกัเรียนใหเ้พื่อนในหอ้งฟัง 
 ๓. ครูอธิบายและทบทวนความรู้เร่ืองการเขียนเรียงความ และฉนัทลกัษณ์ของกาพยห่์อโคลง
ดว้ยส่ือ Power point 

๔. ครูใหน้กัเรียนเขียนเรียงความ  
๕. ครูใหน้กัเรียนแต่งกาพยห่์อโคลง 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power point เร่ือง การเขียนเรียงความเก่ียวกบัโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ 
 ๒. Power point เร่ือง กาพยเ์ห่เรือ   
การวดัและประเมนิผล 
 วธิีการวดัและประเมนิผล 
  ๑. สงัเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลงัรายงาน 
  ๒. สงัเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
  ๓. ตรวจดูความถกูตอ้งจากการเขียนเรียงความ 
  ๔. ตรวจดคูวามถกูตอ้งจากการแต่งกาพยห่์อโคลง 



 ๑๕ 

 เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
  ๑. แบบประเมินการเขียนเรียงความ 
  ๒. แบบประเมินการแต่งกาพยห่์อโคลง 
สรุปผลการเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนสามารถเขียนเรียงความเก่ียวกบัโลกจินตนาการ และโลกอุดมคติได ้  
๒. นกัเรียนสามารถแต่งกาพยห่์อโคลงได ้

  
ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพฒันา 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 

   ลงช่ือ....................................................... 
             (อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์  นาคทรงแกว้) 

ผูส้อน/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ความคดิเหน็ของผู้บริหาร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

 
ลงช่ือ....................................................... 

         (อาจารยพ์รสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 
 
 
 



 ๑๖ 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๕ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๑ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ช่ือหน่วย การใชภ้าษาพฒันาความคิด เวลาเรียน  ๔ ชัว่โมง 
ช่วงช้ันที่  ๓ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖) 
 

สาระการเรียนรู้ที่  ๒,๓  การเขียน ,การฟัง  การดู  และการพดู 
มาตรฐาน การเรียนรู้    ท ๒.๑  

ใชก้ระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงานขอ้มลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่ง   มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ 

สามารถเลือกฟัง  และดูอยา่งมีวิจารณญาณ  และพดูแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณ  และสร้างสรรค ์
ตวัช้ีวดั 

ท ๒.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒) และ (ม ๔-๖/๘) 
ท ๓.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒), (ม ๔-๖/๓), (ม ๔-๖/๔), (ม ๔-๖/๕) และ (ม ๔-๖/๖) 

สาระส าคญั 
 เม่ือมนุษยมี์ความคิดเกิดข้ึนจึงแสดงความคิดออกมาเป็นค าพดู โดยใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือใน
การถ่ายทอดความคิด  
 การฝึกคิดอยา่งมีเหตุผล เป็นการใชภ้าษาในการส่ือสารไดส้มัฤทธ์ิผลมากยิง่ข้ึน  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ๑.  พดูและเขียนแสดงความคิดอยา่งมีเหตุผลได ้
เนือ้หาสาระ 
 ๑. ความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากบัความคิด 
 ๒. เหตุผลกบัภาษา 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมผู้เรียน 
 ๑. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกนัสงัเกตุและบอกรายละเอียดจากภาพท่ีครูก  าหนดให ้  



 ๑๗ 

 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวภาพและสรุปขอ้คิดเห็นเพื่อส่งตวัแทน
ออกมารายงานหนา้ชั้น 
 ๓. นกัเรียนตวัแทนกลุ่มรายงานหนา้ชั้น และฟังค าถามจากครู พร้อมกบัปรึกษาสมาชิกภายใน
กลุ่มเพ่ือหาค าตอบ และสรุปเป็นค าตอบของกลุ่มน ามาตอบค าถามครู พร้อมกบัฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมใน
ส่วนท่ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
 ๔. นกัเรียนฟังค าอธิบายเร่ืองความคิดกบัภาษา และการใชเ้หตุผลกบัภาษาจากส่ือ PowerPoint 
พร้อมทั้งถามค าถามเม่ือขอ้สงสยั 
 ๕. นกัเรียนฝึกจ าแนกขอ้มลูท่ีเป็นขอ้เท็จจริง กบัส่วนท่ีเป็นเหตุผลสนบัสนุนจากขอ้ความท่ีครู
ก  าหนดให ้
 ๖. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน  แลว้จึงท าแบบฝึกหดัทบทวน 
กจิกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกนัสงัเกตุและบอกรายละเอียดจากภาพท่ีก  าหนดให ้  
 ๒. ครูคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนภายในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวภาพและสรุป
ขอ้คิดเห็นและส่งตวัแทนออกมารายงานหนา้ชั้น 
 ๓. ครูใหน้กัเรียนตวัแทนกลุ่มรายงานหนา้ชั้น และตอบค าถาม พร้อมกบัฟังครูอธิบายเพ่ิมเติม
ในส่วนท่ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
 ๔. ครูอธิบายเร่ืองการใชภ้าษาพฒันาความคิดจากส่ือ PowerPoint พร้อมทั้งตอบค าถามเม่ือ
นกัเรียนมขีอ้สงสยั 
 ๕. ครูใหน้กัเรียนฝึกจ าแนกขอ้มลูท่ีเป็นขอ้เท็จจริง กบัส่วนท่ีเป็นเหตุผลสนบัสนุนจากขอ้ความ
ท่ีครูก  าหนดใหใ้น PowerPoint 
 ๖. ครูใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน  และท าแบบฝึกหดัทบทวน 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power Point เร่ือง การใชภ้าษาพฒันาความคิด 
 ๒. ภาพทางจิตวิทยา 
 ๓. แบบฝึกหดัทบทวน 
การวดัและประเมนิผล 
 วธิีการวดัและประเมนิผล 
  ๑. ฟังจากการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
  ๒. สงัเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลงัรายงาน 
  ๓. สงัเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
  ๔. ตรวจดคูวามถกูตอ้งจากการท าแบบฝึกหดัทบทวน 
  



 ๑๘ 

เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
  ๑. แบบประเมินการพดูรายงาน 
  ๒. แบบฝึกหดัทบทวน  
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนสามารถพดูและเขียนแสดงความคิดอยา่งมีเหตุผลได ้
 
ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพฒันา 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 

   ลงช่ือ....................................................... 
             (อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์  นาคทรงแกว้) 

ผูส้อน/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ความคดิเหน็ของผู้บริหาร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

 
ลงช่ือ....................................................... 

       (อาจารยพ์รสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 

 

 

 
 


