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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
 



 ๒ 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  ๑ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๒ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ช่ือหน่วย  วรรณคดีวจิกัษ ์  (สามก๊ก ตอนกวนอไูปรับราชการกบัโจโฉ, สามคัคีเภทค าฉนัทแ์ละ
ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ)  

เวลาเรียน    ๑๔ ชัว่โมง 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 
 สามก๊กมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปกครองบา้นเมืองและการชิงอ  านาจกนัดว้ยอุบายการเมืองและดว้ย
สงคราม  ภาษาท่ีใชเ้ป็นโวหารเปรียบเทียบท่ีคมคายและเป็นคติสอนใจ  โดยเฉพาะส าหรับผูป้กครอง
บา้นเมืองและผูอ้ยูใ่ตป้กครอง  จึงเป็นเร่ืองท่ีมีผูนิ้ยมอ่านกนัมากและไดรั้บการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 
หลายภาษา วรรณคดีสโมสร ยกยอ่งใหเ้ป็นยอดของความเรียงเร่ืองนิทาน ในตอน กวนอไูปรับราชการ
กบัโจโฉ เป็นตอนท่ี ๒๒ แสดงคุณธรรมท่ีเด่นชดัของกวนอ ูจนถึงในยคุปัจจุบนัประชาชนทั้งจีนและ
ไทย หรือผูท่ี้อ่านสามก๊กร่วมกนัแสดงความเคารพและยกยอ่งใหเ้ป็นท่าน “เทพเจา้แห่งความสตัยซ่ื์อ” 
 นายชิต บุรทดั ใชค้  าแปลของ พระสุคณคณาภรณ์ ท่ีแปลตน้เร่ืองเดิมท่ีเป็นภาษาบาลีใน      
“มหาปรินิพพานสูตร” และอรรถกถาสุมงัคลวิลาสินี” เป็นโครงร่างในการแต่งเร่ืองสามคัคีเภทค าฉนัท ์
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงโทษของการแตกสามคัคี ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา 

ไตรภูมิพระร่วง เป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าคนไทยรู้จกัแต่งวรรณคดีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั  
ใชภ้าษาความเรียง  มีค  าสมัผสัคลอ้งจอง  มีขอ้ความท่ีจดัแบ่งกลุ่มค าท่ีใหจ้งัหวะอนัก่อใหเ้กิดความ
ไพเราะหลายแห่ง  ทั้งยงัมีความเปรียบท่ีใหอ้ารมณ์และเห็นภาพชดัเจน   



 ๓ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
๑.  อธิบายเน้ือหา  รูปแบบ  แนวคิด  และคุณค่าในวรรณคดีได ้
๒. บอกความงามของภาษาในวรรณคดีได ้

เนือ้หาสาระ 
 ๑. ประวติัและผลงานของผูแ้ต่ง 
 ๒. รูปแบบค าประพนัธ ์ 

– ฉนัทช์นิดต่าง ๆ 
- ความเรียงเชิงนิทาน 
- ความเรียงเชิงพรรณนา  

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

๗. ความงามของภาษา 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมผู้เรียน 
 ๑. นกัเรียนท าทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. นกัเรียนทบทวนความรู้เร่ือง  การอ่านเก็บความรู้  การอ่านเอาเร่ือง  การอ่านวิเคราะห์  และ
การอ่านตีความ  โดยช่วยกนัตอบค าถาม 

๓. นกัเรียนฝึกอ่านค าประพนัธป์ระเภทต่าง ๆ เป็นท านองเสนาะตามครูและเป็นท านองร้อย
แกว้  และฝึกอ่านดว้ยตนเอง 
 ๔. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดค าประพนัธจ์ากเน้ือเร่ืองวรรณคดีตามท่ีครู
ก  าหนดให ้ และอ่านตีความจากเน้ือเร่ือง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จแลว้จึงออกมา
รายงานหนา้ชั้นเรียน 
 ๕. นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดค าประพนัธ ์และการพินิจคุณค่าวรรณคดีหนา้ชั้น   
 ๖. นกัเรียนฟังค าถาม(จากเน้ือหาสาระท่ีนกัเรียนรายงาน)จากครูและตอบค าถาม พร้อมกบัฟัง
ค าอธิบายเพ่ิมเติมจากส่ือ PowerPoint ของครู พร้อมกบัซกัถามเมื่อเกิดขอ้สงสยั 
 ๗. นกัเรียนฟังค าอธิบายเพ่ิมเติมเร่ืองประวติัและผลงานของผูแ้ต่ง  รูปแบบค าประพนัธ ์ การ
พินิจคุณค่าวรรณคดีจากส่ือ PowerPoint ของครู พร้อมกบัศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากแบบเรียน 

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



 ๔ 

๙. นกัเรียนคดัลอกตวัอยา่งบทประพนัธท่ี์เป็นความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์ประเภท  
ต่าง ๆ จากบทประพนัธท่ี์เรียน  

๑๐. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
กจิกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. ครูตั้งถามค าถามเร่ืองการอ่านเก็บความรู้  การอ่านเอาเร่ือง  การอ่านวิเคราะห์  และการอ่าน
ตีความใหน้กัเรียนไดท้บทวนความรู้ 
 ๓. ครูอ่านค าประพนัธป์ระเภทตามเน้ือหาสาระใหน้กัเรียนฟัง และใหน้กัเรียนฝึกอ่านดว้ย
ตนเอง 
 ๔. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดค าประพนัธจ์ากเน้ือเร่ืองวรรณคดี อ่านตีความจากเน้ือเร่ือง  
เพื่อพินิจคุณค่าวรรณคดี แลว้จึงใหน้กัเรียนออกมารายงานหนา้ชั้นเรียน 

๕.  เม่ือนกัเรียนออกมารายงานหนา้ชั้นเรียนเสร็จแลว้ ครูตั้งค  าถามเพ่ือตรวจสอบความรู้ ความ
เขา้ใจ จากการกระบวนการท างานของนกัเรียน พร้อมกบัครูเพ่ิมเติมดว้ยส่ือ PowerPoint ในส่วนท่ี
นกัเรียนไม่เขา้ใจ และสรุปเน้ือหาร่วมกบันกัเรียนอีกคร้ัง 

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 สามคัคดีเภทค าฉนัท ์สามกก๊ และขุนชา้ง ขุนแผน 
 ๒. PowerPoint เร่ือง ความงามของภาษา-โวหารภาพพจน ์
 ๓. ใบความรู้เร่ืองความงามของภาษา-โวหารภาพพจน ์
 ๔. แบบเรียน  
การวดัและประเมนิผล 
 วธิีการวดัและประเมนิผล 
  ๑. สงัเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลงัรายงาน 
  ๒. สงัเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 



 ๕ 

  ๓. ฟังการอ่านค าประพนัธเ์ป็นท านองเสนาะ 
  ๔. ฟังจากการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
  ๕. ตรวจดคูวามถกูตอ้งของการคดัลอกตวัอยา่งบทประพนัธ ์
  ๖. ตรวจดคูวามถกูตอ้งจากการท าแบบทดสอบ 
  ๗. เปรียบเทียบพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 

เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
  ๑. แบบประเมินการพดูรายงาน 
  ๒. แบบประเมินการอ่านท านองเสนาะ 
  ๓. แบบประเมินการรายงานการถอดค าประพนัธ ์
  ๔. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน (ชุดเดียวกนั) 
  ๕. ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลงัเรียน 
สรุปผลการเรียนรู้ 

๑.  นกัเรียนสามารถอธิบายเน้ือหา  รูปแบบ  แนวคิด  และคุณค่าในวรรณคดีได ้
๒. นกัเรียนบอกความงามของภาษาในวรรณคดีได ้

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

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

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

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

      (อาจารยพ์รสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 



 ๖ 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๒ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๒ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ช่ือหน่วย การใชภ้าษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา    เวลาเรียน  ๘ 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 
 การอธบิาย  หมายถึง  การท าใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจความจริง  ความสมัพนัธ ์ หรือปรากฏการณ์
ต่างๆ  ทั้งท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางสงัคม 

กลวธิใีนการอธบิาย 
๑. การอธิบายตามล าดบัขั้นตอน  = กระบวนการ กรรมวิธี มีขั้นตอนเป็นระยะไป  
๒. การใชต้วัอยา่ง  = หลกัการ วิธีการ ขอ้ความท่ีเขา้ใจยาก 
๓. การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างกนั  = ส่ิงแปลกใหม่หรือไม่คุน้เคย 
๔. การช้ีสาเหตุและผลลพัธท่ี์สมัพนัธก์นั  = เร่ืองท่ีเป็นเหตุเป็นผล 
๕. การนิยามหรือการใชค้  าจ  ากดัความ  = ค าหรือศพัทท่ี์ยงัเขา้ใจไม่ตรงกนั จะจดัใหค้  านั้นอยู่
ในประเภทใด แตกต่างจากส่ิงอ่ืนท่ีอยูใ่นประเภทเดียวกนัอยา่งไร 
๖. การกล่าวซ ้าดว้ยถอ้ยค าท่ีแปลกออกไป  = ความคิดท่ีเขา้ใจยาก กล่าวไปคร้ังหน่ึงแลว้ ยงัไม่
เขา้ใจ ก็กล่าวซ ้าอีกคร้ังโดยใชค้  าท่ีง่ายข้ึน  



 ๗ 

การบรรยาย  หมายถึง  การเล่าเร่ืองราว  เหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองกนั  โดยกล่าวถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
พฤติกรรม  ฉาก  สภาพแวดลอ้มและผลท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์นั้น  กล่าวคือ  การบรรยายจะแสดงให้
เห็นว่า  ใครท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่  อยา่งไร  เพ่ืออะไร  และเกิดผลเช่นไร เน้ือหาท่ีน ามาบรรยายมี
หลายลกัษณะ  เช่น  ประวติั  เร่ืองจริง  เร่ืองสมมติ  นิทาน  เกร็ดความรู้  เป็นตน้ 

กลวธิใีนการบรรยาย 
๑. ใชดุ้ลยพินิจในการเลือกหวัขอ้เร่ือง  เน้ือหา  และความคิดรวบยอด  ควรใชห้ลกัพ้ืนฐานใน

การส่ือสาร 
๒. เลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและจุดประสงคข์องตน  เช่น 
 ๒.๑ หยบิยกเร่ืองใดมากล่าวก่อนก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคว์่าจะเนน้เร่ืองใด 
  ๒.๒ ท าใหผู้รั้บสารสนใจติดตามเร่ืองไปจนจบ 
 ๒.๓ เลือกเฉพาะเหตุการณ์ท่ีส าคญั 
 ๒.๔ อาจใชก้ารตั้งค  าถามเก่ียวกบัเหตุการณ์  แลว้จึงคล่ีคลายเป็นค าตอบ  
 ๒.๕. ผกูเร่ืองเป็นบทสนทนาแทนการบรรยายคนเดียว 
 ๒.๖ แทรกบทพรรณนาไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๒.๗ ผูบ้รรยายน าตวัเองเขา้ไปมีบทบาทในเร่ืองท่ีบรรยาย 
การพรรณนา  คือ  การกล่าวถึงรายละเอียดของบุคคล  วตัถุ  สถานท่ี  หรือส่ิงใดก็ได ้ เพ่ือให้

ผูอ่้านผูฟั้งนึกเห็นภาพ  สร้างจินตนาการ  หรือเกิดอารมณ์  ความรู้สึกร่วมดว้ย  
การพรรณนาแตกต่างกบัการบรรยายตรงท่ีการพรรณนาไมม่ีการด าเนินเร่ืองแต่จะหยดุเร่ือง

เพื่อใหภ้าพ  ใหอ้ารมณ์  
กลวธิกีารพรรณนา 
๑. วิเคราะห์ส่ิงท่ีจะพรรณนาว่ามีองคป์ระกอบใดบา้ง 
๒. พรรณนาลกัษณะเด่นของส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้ห็นภาพอยา่งแจ่มชดั 
๓. เลือกใชถ้อ้ยค าท่ีเหมาะสมทั้งเสียงและความหมาย 
 ๓.๑ การอุปมา  เช่ือมโยงส่ิงท่ีไม่คุน้เคยเขา้กบัส่ิงท่ีคุน้เคยดีอยูแ่ลว้ 
 ๓.๒ การใชส้ญัลกัษณ์  ใชค้  าหรือกลุ่มค าแทนส่ิงใดส่ิงหน่ึง  เช่น สีด  า  แทนความชัว่   

สีขาวแทนความดี   
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ๑.  เขียนและพดูอธิบาย บรรยาย และพรรณนาได ้
เนือ้หาสาระ 
 ๑. การอธิบาย 
 ๒. การบรรยาย 
 ๓. การพรรณนา 



 ๘ 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมผู้เรียน 
 ๑. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกนัการใชภ้าษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา รายละเอียด
จากภาพท่ีครูก  าหนดให ้  
 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวภาพและสรุปขอ้คิดเห็นเพื่อเขียน
รายละเอียดจากภาพในลกัษณะการใชภ้าษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา พร้อมกบัส่งตวัแทนออกมา
รายงานหนา้ชั้น 
 ๓. นกัเรียนตวัแทนกลุ่มรายงานหนา้ชั้น และฟังค าถามจากครู พร้อมกบัปรึกษาสมาชิกภายใน
กลุ่มเพื่อหาค าตอบ และสรุปเป็นค าตอบของกลุ่มน ามาตอบค าถามครู พร้อมกบัฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมใน
ส่วนท่ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
 ๔. นกัเรียนฟังค าอธิบายเร่ืองการใชภ้าษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนาจากส่ือ PowerPoint 
พร้อมทั้งถามค าถามเม่ือขอ้สงสยั 
 ๕. นกัเรียนศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน  แลว้จึงท าแบบฝึกหดัทบทวน 
กจิกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกนัการใชภ้าษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา
รายละเอียดจากภาพท่ีก  าหนดให ้  
 ๒. ครูคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนภายในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวภาพและสรุป
ขอ้คิดเห็น เพื่อเขียนรายละเอียดจากภาพในลกัษณะการใชภ้าษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา และส่ง
ตวัแทนออกมารายงานหนา้ชั้น 
 ๓. ครูใหน้กัเรียนตวัแทนกลุ่มรายงานหนา้ชั้น และตอบค าถาม พร้อมกบัฟังครูอธิบายเพ่ิมเติม
ในส่วนท่ียงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ 
 ๔. ครูอธิบายเร่ืองการใชภ้าษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนาจากส่ือ PowerPoint พร้อมทั้งตอบ
ค าถามเมื่อนกัเรียนมขีอ้สงสยั 
 ๕. ครูใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน  และท าแบบฝึกหดัทบทวน 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power Point เร่ือง การใชภ้าษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา 
 ๒. ภาพ 
 ๓. แบบฝึกหดัทบทวน 
การวดัและประเมนิผล 
 วธิีการวดัและประเมนิผล 
  ๑. ฟังจากการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
  ๒. การใชภ้าษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา 



 ๙ 

๓. สงัเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลงัรายงาน 
  ๔. สงัเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
  ๕. ตรวจดคูวามถกูตอ้งจากการท าแบบฝึกหดัทบทวน 
เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
  ๑. แบบประเมินการพดูรายงาน 
  ๒. แบบฝึกหดัทบทวน  
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนสามารถเขียนและพดูอธิบาย บรรยาย และพรรณนาได ้
 
ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพฒันา 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 

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

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

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

            (อาจารยพ์รสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่  ๓ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๒ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ช่ือหน่วย ระดบัภาษาและค าราชาศพัท ์ เวลาเรียน  ๖ ชัว่โมง 
ช่วงช้ันที่  ๓ (ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖)  

 

สาระการเรียนรู้ที่  ๓, ๔ การฟัง  การดู  และการพดู, หลกัการใชภ้าษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ ,ท ๔.๑ 

สามารถเลือกฟัง  และดูอยา่งมีวิจารณญาณ  และพดูแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อยา่งมีวิจารณญาณ  และสร้างสรรค ์

เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา  และพลงัของภาษา  
ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 
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) 
ท ๔.๑ (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๔) และ (ม ๔-๖/๗) 

สาระส าคญั 
 การใชภ้าษาใหส้มัฤทธ์ิผลสมความมุ่งหมาย ตอ้งค านึงถึงสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล กาลเทศะ 
เน้ือหา ส่ือ และเลือกใชร้ะดบัภาษาใหเ้หมาะสม ซ่ึงแบ่งออกเป็น ระดบัพิธีการ ระดบัทางการ ระดบัก่ึง
ทางการ ระดบัสนทนา และระดบักนัเอง 
 การใชร้าชาศพัทต์อ้งใชใ้หเ้หมาะสมกบัฐานะของบุคคลตามระเบียบประเพณีของไทย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ๑. จ  าแนกประเภทของระดบัภาษาได ้
 ๒. ใชร้าชาศพัทไ์ดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัฐานะของบุคคลตามระเบียบประเพณีของไทย 
เนือ้หาสาระ 
 ๑.ระดบัของภาษา 
 ๒. ราชาศพัท ์
 
 



 ๑๑ 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมผู้เรียน 
 ๑. นกัเรียนช่วยกนัจบัคู่ค  าและความหมายของค าราชาศพัท ์
 ๒. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  ๔-๕  คนเพื่อร่วมกนัอภิปรายหวัขอ้ท่ีครูก  าหนดให ้
 ๓. นกัเรียนส่งตวัแทนกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายตามหวัขอ้ท่ีตนไดรั้บหนา้ชั้นเรียน 
 ๔. นกัเรียนแต่ละกลุ่มฟังขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูเม่ือรายงานจบ 
 ๕. นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ืองระดบัภาษาและค าราชาศพัท ์และศึกษารายละเอียดจาก ส่ือ 
PowerPoint 
 ๖. นกัเรียนศึกษารายละเอียดในเน้ือหาสาระเพ่ิมเติมท่ีแบบเรียน  เมื่อเกิดขอ้สงสยัสามารถ
ซกัถามครูจนเกิดความรู้ความเขา้ใจ   
 ๗. นกัเรียนท าแบบฝึกหดัทบทวน 
กจิกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัจบัคู่ค  าและความหมายของค าราชาศพัท์ 
 ๒. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  ๔-๕  คนเพื่อร่วมกนัอภิปรายหวัขอ้ระดบัภาษา และการ
ใชค้  าราชาศพัทใ์หถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัฐานะของบุคคลตามระเบียบประเพณีของไทย 
 ๓. ครูฟังตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายตามหวัขอ้ท่ีตนไดรั้บหนา้ชั้น
เรียน 
 ๔. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเม่ือนกัเรียนรายงานจบ 
 ๕. ครูอธิบายเร่ืองระดบัภาษาและค าราชาศพัท ์และศึกษารายละเอียดจาก ส่ือ PowerPoint 
 ๖. ครูใหน้กัเรียนศึกษารายละเอียดในเน้ือหาสาระเพ่ิมเติมท่ีแบบเรียน  เมื่อเกิดขอ้สงสยั
สามารถซกัถามครูจนเกิดความรู้ความเขา้ใจ   
 ๗. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทบทวน 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑. PowerPoint เร่ือง ระดบัภาษาและค าราชาศพัท ์
  ๒. บตัรค าราชาศพัทแ์ละความหมาย 
  ๓. แบบเรียน 
  ๔. แบบฝึกหดัทบทวน 
การวดัและประเมนิผล 
 วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑. ฟังจากการรายงานหนา้ชั้นเรียน 
 ๒. สงัเกตจากการร่วมกนัอภิปรายกลุ่ม 



 ๑๒ 

 ๓. สงัเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
 ๔. ตรวจดคูวามถกูตอ้งจากการท าแบบฝึกหดัทบทวน 
 เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
 ๑. แบบประเมินการพดูรายงาน 

๒. แบบฝึกหดัทบทวน  
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๑. จ  าแนกประเภทของระดบัภาษาได ้
 ๒. ใชร้าชาศพัทไ์ดถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัฐานะของบุคคลตามระเบียบประเพณีของไทย 
 
 
ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพฒันา 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 

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

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

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

           (อาจารยพ์รสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

 

 



 ๑๓ 

 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๔ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๒ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ช่ือหน่วย   ภาษาเขียนและการแต่งค าประพนัธ(์ฉนัท)์   เวลาเรียน ๔ 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 
 ภาษาเขียน มีลกัษณะเคร่งครัดในหลกัภาษา มีทั้งระดบัเคร่งครัดมาก เรียกว่า ภาษาแบบแผน 
เช่น การเขียนภาษาเป็นทางการ ระดบัเคร่งครัดไม่มากนกั เรียกว่า ภาษาก่ึงแบบแผน หรือ ภาษาไม่เป็น
ทางการ ในวรรณกรรมมกีารใชภ้าษาเขียน 3 แบบ คือ ภาษาเขียนแบบจินตนาการ เช่น ภาษาการ
ประพนัธท์ั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง เป็นตน้ ภาษาเขียนแบบแสดงขอ้เท็จจริง เช่น การเขียนบทความ 
สารคดี เป็นตน้ และภาษาเขียนแบบประชาสมัพนัธ ์เช่น การเขียนค าโฆษณา หรือค าขวญั เป็นตน้ 
 การแต่งฉนัท ์ประเภท อินทรวิเชียรฉนัท ์มีลกัษณะฉนัทลกัษณ์เช่นเดียวกบักาพยย์านี ๑๑ แต่
แตกต่างกนัตรงการบงัคบัค าครุและค าหลุ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 

๑. แต่งอินทรวิเชียรฉนัทไ์ด ้ 
เนือ้หาสาระ 
 ๑. ค  าประพนัธ ์ประเภทอินทรวิเชียรฉนัท ์
 
 
 
 



 ๑๔ 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมผู้เรียน 
 ๑. นกัเรียนสนทนาเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นหรือเป็นภาพลกัษณ์ของโรงเรียนสาธิตฯ และใช้
ภาษาเขียนจุดเด่น หรือภาพลกัษณ์ของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นร้อยแกว้ท่ีสละสลวย 
 ๒. นกัเรียนจบัคู่ เพื่อแต่งอินทรวิเชียรฉนัทท่ี์มีความสอดคลอ้งจุดเด่น หรือภาพลกัษณ์ของ
โรงเรียนสาธิตฯ จ  านวน ๒ บท 
 ๓. นกัเรียนฟังค าอธิบายลกัษณะค าประพนัธป์ระเภทอินทรวิเชียรฉนัท ์จากส่ือ Power point 
พร้อมกบัซกัถามเมื่อเกิดขอ้สงสยั 
 ๔. นกัเรียนน าโครงร่างบทประพนัธอิ์นทรวิเชียรฉนัทม์าใหค้รูตรวจความถกูตอ้ง และฟัง
ค าแนะน าเพ่ิมเติม และปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือน าส่งในชัว่โมงต่อไป 
 กจิกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้กัเรียนสนทนาเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นหรือเป็นภาพลกัษณ์ของโรงเรียนสาธิตฯ  
 ๒. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ เพื่อแต่งอินทรวิเชียรฉนัทท่ี์มีความสอดคลอ้งจุดเด่น หรือภาพลกัษณ์
ของโรงเรียนสาธิตฯ จ านวน ๒ บท 
 ๓. ครูอธิบายค าอธิบายลกัษณะค าประพนัธป์ระเภทอินทรวิเชียรฉนัท ์จากส่ือ Power point 
ตอบค าถามเมื่อนกัเรียนมขีอ้สงสยั 
 ๔. ครูตรวจร่างอินทรวิเชียรฉนัท ์และใหค้  าแนะน าเพ่ิมเติม เพื่อน ามาส่งในชัว่โมงต่อไป 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power point เร่ืองสามคัคีเภทค าฉนัท ์  
การวดัและประเมนิผล 
 วธิีการวดัและประเมนิผล 
  ๑. สงัเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลงัรายงาน 
  ๒. สงัเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
  ๓. ตรวจดูความถกูตอ้งจากการแต่งอินทรวิเชียรฉนัท ์
 เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
  ๑. แบบประเมินการแต่งอินทรวิเชียรฉนัท ์
 
สรุปผลการเรียนรู้ 

๑. นกัเรียนแต่งอินทรวิเชียรฉนัทไ์ด ้ 
  
 



 ๑๕ 

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

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

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

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

            (อาจารยพ์รสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ ๕ 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๒ จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
ช่ือหน่วย   การใชภ้าษาใหง้ดงาม  เวลาเรียน ๖ ชัว่โมง 
ช่วงช้ันที่  ๓ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖)  

 

สาระการเรียนรู้ที่ ๑ , ๒ และ ๕ การอ่าน ,การเขียน และวรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ,ท ๒.๑ และ ท ๕.๑ 

ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใชต้ัดสินใจ แกปั้ญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสยัรักการอ่าน 

ใชก้ระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ ยอ่ความ  และเขียนเร่ืองราวรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงาน  ขอ้มลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เขา้ใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง 
ตวัช้ีวดั ท ๑.๑ (ม ๔-๖/๓) , ท ๒.๑ (ม ๔-๖/๖)  และ ท ๕.๑ (ม ๔-๖/๑)   
สาระส าคญั 
 หลกัส าคญัของภาษาท่ีกวีใชเ้พื่อสร้างสรรคค์วามงามใหแ้ก่บทร้อยแกว้ หรือบทร้อยกรองมี ๓ 
ขอ้ คือ 

๑. การเลือกใชค้  าใหส่ื้อความคิด ความเขา้ใจ ความรู้สึก อารมณ์ไดอ้ยา่งงดงามตรงตามท่ีผูพ้ดู
หรือผูเ้ขียนมีอยูจ่ริง เรียกว่า "การสรรค า” 

๒. การจดัวางค าท่ีเลือกสรรแลว้นั้นใหต่้อเน่ืองเป็นล าดบั มีความไพเราะเหมาะสม ถกูตอ้งตาม
โครงสร้างของภาษาไดจ้งัหวะถกูตอ้งตามกฎเกณฑข์องฉนัทลกัษณ์ดว้ย (ในกรณีท่ีเป็นบทร้อยกรอง) 
เรียกว่า “การเรียบเรียงค า” 

๓. การพลิกแพลงภาษาท่ีใชพ้ดูหรือเขียนใหแ้ปลกออกไปเพื่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึก
เรียกว่า “การใช้โวหาร” 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 ๑. เลือกอ่านวรรณคดีและกรรมวรรณกรรม เพื่อน าตวัอยา่งการใชภ้าษาดา้นการสรรค า การ
เรียบเรียงค า และการใชโ้วหาร มาประยกุตใ์ชพ้ฒันางานเขียนของตนเองได ้
 



 ๑๗ 

เนือ้หาสาระ 
 ๑. การสรรค า 

๒. การเรียบเรียงค า 
๓. การใชโ้วหาร 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
กจิกรรมผู้เรียน 
 ๑. นกัเรียนร่วมอภิปรายเก่ียวกบัหนงัสือบนัเทิงคดี สารคดี วรรณกรรม และวรรณคดีท่ีนกัเรียน
สนใจ 
 ๒. นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ือง การใชภ้าษาใหง้ดงาม ดา้นการใชภ้าษาดา้นการสรรค า การเรียบ
เรียงค า และการใชโ้วหาร เพื่อน ามาประยกุตใ์ชพ้ฒันางานเขียนของตนเอง จากส่ือ Power point และ
ซกัถามเมื่อมีขอ้สงสยั 
 ๓.  นกัเรียนเลือกเขียนสรุปใจความส าคญัจากการอ่านหนงัสือบนัเทิงคดี สารคดี วรรณกรรม 
และวรรณคดีท่ีนกัเรียนสนใจ ดว้ยส านวนภาษาท่ีสละสลวยสอดคลอ้งกบัการใชภ้าษาใหง้ดงาม และส่ง
ครูสปัดาห์ละ ๑ คร้ัง 
 ๔. นกัเรียนฟังค าแนะน าจากครูเพ่ิมเติมหลงัจากส่งงาน 
กจิกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้กัเรียนร่วมอภิปรายเก่ียวกบัหนงัสือบนัเทิงคดี สารคดี วรรณกรรม และวรรณคดีท่ี
นกัเรียนสนใจ 
 ๒. ครูอธิบายอธิบายเร่ือง การใชภ้าษาใหง้ดงาม ดา้นการใชภ้าษาดา้นการสรรค า การเรียบ
เรียงค า และการใชโ้วหาร เพื่อน ามาประยกุตใ์ชพ้ฒันางานเขียนของตนเอง ดว้ยส่ือ Power point และ
ตอบถามเมื่อมีขอ้สงสยั 
 ๓.  ครูใหน้กัเรียนเลือกเขียนสรุปใจความส าคญัจากการอ่านหนงัสือบนัเทิงคดี สารคดี 
วรรณกรรม และวรรณคดีท่ีนกัเรียนสนใจ ดว้ยส านวนภาษาท่ีสละสลวยสอดคลอ้งกบัการใชภ้าษาให้
งดงาม และส่งครูสปัดาห์ละ ๑ คร้ัง 
 ๔. ครูตรวจงานและอธิบายเพ่ิมเติม  
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power point เร่ืองการใชภ้าษาใหง้ดงาม 

๒. สมุดบนัทึกการอ่าน “เพราะการอ่าน คือ การหว่านเมลด็พนัธุข์องปัญญา” 
๓. แบบเรียน 

 
 
 



 ๑๘ 

การวดัและประเมนิผล 
 วธิีการวดัและประเมนิผล 
 ๑. สงัเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
 ๒. การใชภ้าษาในการเขียนของนกัเรียน 
 เคร่ืองมอืวดัและประเมนิผล 
 ๑. สมุดบนัทึกการอ่าน “เพราะการอ่าน คือ การหว่านเมลด็พนัธุข์องปัญญา” 
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๑. นกัเรียนเลือกอ่านวรรณคดีและกรรมวรรณกรรม แลว้น าตวัอยา่งการใชภ้าษาดา้นการสรรค า 
การเรียบเรียงค า และการใชโ้วหาร มาประยกุตใ์ชพ้ฒันางานเขียนของตนเองได ้
ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพฒันา 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

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

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

ลงช่ือ....................................................... 
            (อาจารยพ์รสิรินทร์ หาเรือนทรง) 

       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

 
 

 
 
 


