
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ รูรักษภาษาไทย   เรื่อง  กลอนสุภาพ 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑     กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๓  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย     การเปลี่ยนแปลงงของภาษาและพลัง             

ของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ     

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑  ม.๒/๓   แตงบทรอยกรอง                         

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของกลอนแตละชนิดได      

๒. นักเรียนสามารถแตงกลอนไดถูกตองตามฉันทลักษณ      

๓. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 กลอน คือลักษณะคําประพันธท่ีเรียบเรียงเขาเปนคณะมีสัมผัสกันตามลักษณะบัญญัติเปนชนิดๆ  เปนคํา

ประพันธท่ีมีขอบังคับจํานวนคํา  จํานวนวรรค  สัมผัส  และเสียงวรรณยุกต  กลอนมีประเภทยอยซ่ึงมีชื่อตางกันไป

ตามลักษณะยอย  เชน กลอนแปด  กลอนหก  กลอนสี่  กลอนสักวา  กลอนดอกสรอย  กลอนบทละคร เปนตน 

สาระการเรียนรู 

๑. ลักษณะตางๆของกลอน 

๒. กลอนประเภทตางๆ 

๓. หลักการแตงกลอน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย            

สมรรถนะสําคัญ            

 - 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู           U

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน U          

 ๑.นักเรียนฟงเสียงการอานบทประพันธเรื่อง  “พอใจใหสุข” แลวชวยกันตอบคําถามวา  บทประพันธ

ขางตนเปนลักษณะของคําประพันธชนิดใด         

 ๒.ครูแจงวัตถุประสงคการสอน  และซักถามความรูเดิมของนักเรียนเรื่องกลอน  เชน  นักเรียนรูจักกลอน

ชนิดใดบาง  การแตงกลอนมีวิธีการแตงอยางไร   

Uกิจกรรมพัฒนาผูเรียน U          

 ๓. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายลักษณะคําประพันธในบทประพันธเรื่อง “พอใจใหสุข” โดยพิจารณาใน

ประเด็นลักษณะของคําท่ีใชแตงและการสงสัมผัสตางๆ        

 ๔.นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเนื้อหาในบทประพันธเรื่อง “พอใจใหสุข”    

 ๕.นักเรียนฟงบรรยายเรื่องลักษณะตางๆของกลอน จากครูโดยใชสื่อ Powerpoint    

 ๖.นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๖ กลุม  แตละกลุมทําหนาท่ีศึกษาประเภทของกลอนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

และนําความรูท่ีไดมาแลกเปลี่ยนกับครูและเพ่ือนในชั้นเรียน      

 ๗.นักเรียนแบงออกเปนกลุมเพ่ือทํากิจกรรม “ประชันกลอนสด” โดยนักเรียนแตละกลุมจะตองชวยกันแตง

กลอนตามหัวขอท่ีกําหนดครั้งละ ๑ วรรค สลับกับกลุมอ่ืนๆ จนกวาจะสิ้นสุดการแขงขัน  

Uกิจกรรมรวบยอด U           

  ๘.นักเรียนรวมกันทําแบบทดสอบเรื่อง “คําประพันธประเภทกลอน”    

 ๙.ครูมอบหมายงานใหนักเรียนแตงกลอนสุภาพมาสงจํานวน ๒ บท ในหัวขอ “บรมครูกลอน สุนทรภู”

 ๑๐.นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องกลอน  

ส่ือการเรียนรู            

 ๑.Powerpoint เรื่องคําประพันธประเภทกลอน           

 ๒.ใบความรูท่ี ๑ เรื่องคําประพันธประเภทกลอน      

 ๓.วีดีทัศนเรื่อง “พอใจใหสุข” 

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
    กลอน คือลักษณะคําประพันธท่ี
เรียบเรียงเขาเปนคณะมีสัมผัสกันตาม
ลักษณะบัญญัติเปนชนิดๆ  เปนคํา
ประพันธท่ีมีขอบังคับจํานวนคํา  
จํานวนวรรค  สัมผัส  และเสยีง
วรรณยุกต   

การแตงบทประพันธ
ในหัวขอ “บรมครู
กลอนสุนทรภู” 

 
แบบประเมินการแตงบท

ประพันธในหัวขอ “บรมครู
กลอนสุนทรภู” 

 

รอยละ ๖๐ ผาน
เกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
   ท ๔.๑  ม.๒/๓   แตงบทรอยกรอง                        

การแตงบทประพันธ
ในหัวขอ “บรมครู
กลอนสุนทรภู” 

  แบบประเมินการแตงบท
ประพันธในหัวขอ “บรมครู
กลอนสุนทรภู” 

 

รอยละ ๖๐ ผาน
เกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

 การแตงบทประพันธ
ในหัวขอ “บรมครู
กลอนสุนทรภู” 

แบบประเมินการแตงบท
ประพันธในหัวขอ “บรมครู

กลอนสุนทรภู” 
 

รอยละ ๖๐ ผาน
เกณฑ 

สมรรถนะ           
- 

- - - 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

     นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

       

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
 
 
 



เกณฑการประเมินกิจกรรม “ประชันกลอนสด” 

องคประกอบท่ี
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๓ )ดี(  ๒ )ผาน(  ๑ )ปรับปรุง(  

๑.เนื้อหา บทประพันธท่ีแตงมี
สัมพันธภาพ เอกภาพ  
สอดคลองกับหัวขอ และเสนอ
ความคิดสรางสรรค 

บทประพันธท่ีแตงมี
สัมพันธภาพ   มีเอกภาพ  
และสอดคลองกับหัวขอ 

บทประพันธท่ีแตงมี
สัมพันธภาพ และ
สอดคลองกับหัวขอ 

๒.รูปแบบ/ 
ฉันทลักษณ 

แตงบทประพันธไดถูกตอง
ตามฉันทลักษณท้ังหมด              
มีสัมผัสใน 

แตงบทประพันธไดถูกตอง
ตามฉันทลักษณท้ังหมด 

แตงบทประพันธผิด          
ฉันทลักษณ  

๓.ภาษา สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
เลือกใชคําไดเหมาะสมกับ
หัวขอท่ีแตง และมีโวหาร
ภาพพจน 

สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
และเลือกใชคําได
เหมาะสมกับหัวขอท่ีแตง   

สะกดคําผิด  และเลือกใช
คําไดเหมาะสมกับหัวขอท่ี
แตง   

๔.กระบวนการ
ทํางานกลุม 

สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกัน
คิดและทํางานอยางเปนระบบ 

สมาชิกในกลุมรอยละ ๗๐ 
ชวยกันคิดและทํางาน
อยางเปนระบบ 

สมาชิกในกลุมรอยละ ๕๐ 
ชวยกันคิดและงานอยาง
เปนระบบ 

๕.เวลา แตงบทประพันธเสร็จทันตาม
เวลาท่ีกําหนด 

แตงบทประพันธเสร็จชา
กวาเวลาท่ีกําหนด ๓๐  
วินาที 

แตงบทประพันธเสร็จชา
กวาเวลาท่ีกําหนด ๑ นาที 

 

เกณฑการประเมินการผาน 

๑๑ –  ๑๕ ดีมาก 
๖   –  ๑๐ ด ี
๐   –  ๕ พอใช 

*** คะแนนเม่ือคิดเปน รอยละ ๖๐  ข้ึนไป ผานเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑการประเมินการแตงบทประพันธในหัวขอ “บรมครูกลอน  สุนทรภู” 

 

เกณฑการประเมินการผาน 

๙ –  ๑๒ ดีมาก 
๕   –  ๘ ด ี
๐   –  ๔ พอใช 

*** คะแนนเม่ือคิดเปน รอยละ ๖๐  ข้ึนไป ผานเกณฑ 

 

 

 

องคประกอบ
ท่ีประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๓ )ดี(  ๒ )ผาน(  ๑ )ปรับปรุง(  

๑.เนื้อหา บทประพันธืท่ีแตงมี
สัมพันธภาพ เอกภาพ  
สอดคลองกับหัวขอ และเสนอ
ความคิดสรางสรรค 

บทประพันธท่ีแตง
สัมพันธภาพ   มีเอกภาพ  
และสอดคลองกับหัวขอ 

บทประพันธท่ีแตงมี
เอกภาพ และสอดคลอง
กับหัวขอ 

๒.รูปแบบ/ 
ฉันทลักษณ 

แตงกลอนไดถูกตองตาม            
ฉันทลักษณท้ังหมด มีสัมผัสใน 

แตงกลอนไดถูกตองตาม
ฉันทลักษณท้ังหมด 

แตงกลอนไมถูกตองตาม
ฉันทลักษณ 

๓.ภาษา สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
เลือกใชคําไดเหมาะสมกับหัวขอ
ท่ีแตง และมีโวหารภาพพจน 

สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
และเลือกใชคําได
เหมาะสมกับหัวขอท่ีแตง   

สะกดคําผิด  และเลือกใช
คําไดเหมาะสมกับหัวขอท่ี
แตง   

๔.ความมีวินัย สงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด  
งานสะอาดเรียบรอย 

สงงานตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

สงงานหลังจากวันท่ี
กําหนด ๑ วัน 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ รูรักษภาษาไทย   เรื่อง  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑     กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙      เวลา  ๑  ชั่วโมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนสื่อสาร  เขยนเรียงความ  ยอความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด            

 ท ๒.๑ ม.๒/๑  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการคัดลายมือท่ีถูกตองได    

๒. นักเรียนสามารถคัดลายมือไดถูกตองตามรูปแบบตางๆ     

๓. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน 

สาระสําคัญ 

 การคัดลายมือ เปนการฝกเขียนเบื้องตนท่ีจําเปนตองฝกตั้งแตเยาววัย  เพ่ือใหมีทักษะการเขียนท่ีสวยงาม

เปนระเบียบเรียบรอย  เพราะการคัดลายมือเปนพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูการเขียนไดถูกตองคลองแคลว  

สาระการเรียนรู 

๑. หลักการคัดลายมือ 

๒. การคัดลายมือรูปแบบตางๆ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย 

กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน  

 ๑.ครูสุมตัวแทนนักเรียนใหออกมาเขียนอักษรตางๆ บนกระดานดํา 

 ๒.ครูแจงวัตถุประสงคการสอน  และซักถามนักเรียนเก่ียวกับประโยชนของการคัดลายมือตัวบรรจง  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๓.นักเรียนฟงบรรยายเรื่องหลักการคัดลายมือ และการคัดลายมือรูปแบบตางๆ 

 ๔.นักเรียนทําชิ้นงาน “การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด”  



 กิจกรรมรวบยอด 

 ๕.นักเรียนบอกประโยชนของการคัดลายมือ พรอมท้ังบอกวิธีการนําไปปรับใชในการเรียนวิชาอ่ืนๆ 

 ๖.นักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่องการคัดลายมือ 

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. Powerpoint เรื่องการคัดลายมือ            

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    การคัดลายมือ เปนการฝกเขียน
เบื้องตนท่ีจําเปนตองฝกตั้งแตเยาววัย  
เพ่ือใหมีทักษะการเขียนท่ีสวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย   

ชิ้นงานการคัดลายมือ
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

แบบประเมินชิ้นงาน
การคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
-  ชิ้นงานการคัดลายมือ

ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

แบบประเมินชิ้นงาน
การคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

ชิ้นงานการคัดลายมือ
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

แบบประเมินชิ้นงาน
การคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะ           
- - 

แบบประเมินชิ้นงาน
การคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 

 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

       

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
 

 

 



เกณฑการประเมินช้ินงาน “การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด” 

การประเมิน ดีมาก 
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑. ความสวยงาม รูปรางตัวอักษรเปน
แบบเดียวกัน )หัว

กลม  (อยูในระดับ
เดียวกัน   หัวไมบอด
ชองไฟระหวาง

ตัวอักษรสม่ําเสมอ   
การวางสระ 
วรรณยุกต และตัว
การันต   ตัวอักษรตั้ง
ตรง ไมเอนหรือเอียง
ไปมา  ตัวอักษร
ถูกตองตามลักษณะ
การเขียนพยญัชนะ
ไทย 

รูปรางตัวอักษร
สวยงาม อยูในระดับ
เดียวกัน   ชองไฟ
ระหวางตัวอักษร
สม่ําเสมอ   การวาง
สระ วรรณยุกต และ
ตัวการันต   ตัวอักษร
ตั้งตรง ไมเอนหรือ
เอียงไปมา  ตัวอักษร
ถูกตองตามลักษณะ
การเขียนพยญัชนะ
ไทย 

รูปรางตัวอักษร
สวยงาม อยูในระดับ
เดียวกัน   ชองไฟ
สม่ําเสมอ   การวาง
สระ วรรณยุกต และ
ตัวการันต   ตัวอักษร
ถูกตองตามลักษณะ
การเขียนพยญัชนะ
ไทย 

๒.ความเรียบรอย การวางรูปแบบ  การ
ยอหนา  และการเวน
วรรคตอน  ถูกตอง 
เรียบรอย  เขียนไมฉีก
คํา 

การวางรูปแบบ    
และการเวนวรรคตอน  
ถูกตอง  เขียนไมฉีกคํา 

การวางรูปแบบถูกตอง 
เรียบรอย  เขียนไมฉีก
คํา 

๓.ความสะอาด แบบฝกมีความสะอาด 
ไมมรีอยขูด ลบ ขีด 
ฆา  ไมมีรอยเปรอะ
เปอน 

แบบฝกมีความสะอาด
เรียบรอย แตมรีอย 
ขูด ลบ ขีด ฆา ๑ - ๓
ตําแหนง 

แบบฝกมี รอย ขูด ลบ 
ขีด ฆา มากกวา ๓ 
ตําแหนงข้ึนไป 

 

เกณฑการประเมินการผาน 

๗ –  ๙ ดีมาก 
๔   –  ๖ ด ี
๐   –  ๓ พอใช 

*** คะแนนเม่ือคิดเปน รอยละ ๗๐ ข้ึนไป ผานเกณฑ 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ รูรักษภาษาไทย   เรื่อง  ศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑     กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙     เวลา  ๒  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ตัวช้ีวัด            

 ท ๕.๑ ม.๒/๓    อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของวรรณศิลปได      

๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหวรรณศิลปจากวรรณกรรมได      

๓. นักเรียนมีความมุงม่ันในการทํางานศิลปะการประพันธ   

สาระสําคัญ 

ศิลปะการประพันธ  เปนหวัใจของงานศิลปะท่ัวไป เนนสุนทรียภาพทางภาษาท่ีมีความประณีต งดงาม 

ไดแก ความงามของภาษา ความงามในเนื้อเรื่องอันกลมกลืนกับรูปแบบ และความงามในสาระของขอคิดเห็นหรือ

แนวคิดท่ีแฝงอยูในเนื้อเรื่อง สวนความงามท่ีสําคัญท่ีสุดของการสรางงานวรรณกรรมก็คือวิธีแตง โดยใชการเลนเสียง  

การเลนคํา  การใชโวหารภาพพจน เปนตน 

สาระการเรียนรู 

๑. ศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

๑. มีวินัย    

กิจกรรมการเรียนรู   

 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 ๑.ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องคุณคาของวรรณคดีไทย  เชน นักเรียนคิดวาวรรณคดีไทยมีคุณคาอยางไรบาง  

ทําไมเราจึงตองเรียนวรรณคดีไทย 

 ๒.ครูแจงวัตถุประสงคการสอน  และใหนักเรียนอานบทประพันธจากสื่อ Powerpoint  

 ๓.นักเรียนและครูรวมกันวิเคราะหบทประพันธดังกลาว  วามีคุณคาอยางไรบาง 



 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๔.นักเรียนฟงบรรยายเรื่อง “ศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย” 

 ๕.นักเรียนแบงออกเปนกลุม  แตละกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดเรื่อง “ศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย” 

 ๖.ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอคําตอบในแบบฝกหัดของกลุมตนเองใหเพ่ือนฟง 

 กิจกรรมรวบยอด 

 ๗.นักเรียนทุกคนรวมกันตอบคําถามหลังกิจกรรมการเรียนรู 

 ๘.นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่อง “ศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย” 

ส่ือการเรียนรู 

 ๑.Powerpoint เรื่องศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย           

๒.ใบงานเรื่องศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย  

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    ศิลปะการประพันธ  เปนหัวใจของงาน
ศิลปะท่ัวไป เนนสุนทรยีภาพทางภาษาท่ีมี
ความประณีต งดงาม  

ใบงานเรื่อง “ศิลปะการ
ประพันธในวรรณคดี

ไทย” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “ศิลปะการ

ประพันธในวรรณคดี
ไทย” 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวชี้วัด  
- ท ๕.๑ ม.๒/๓    อธิบายคุณคา

ของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อาน 

ใบงานเรื่อง “ศิลปะการ
ประพันธในวรรณคดี

ไทย” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “ศิลปะการ

ประพันธในวรรณคดี
ไทย” 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

ใบงานเรื่อง “ศิลปะการ
ประพันธในวรรณคดี

ไทย” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “ศิลปะการ

ประพันธในวรรณคดี
ไทย” 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

       

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



 

เกณฑการประเมินใบงาน “ศิลปะการประพันธในวรรณคดีไทย” 

องคประกอบท่ี
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๓ )ดี(  ๒ )ผาน(  ๑ )ปรับปรุง(  

๑.เนื้อหา ตอบคําถามถูกตองทุกขอ ตอบคําถามถูกตองรอยละ 
๗๐ ข้ึนไป 

ตอบคําถามถูกตองรอยละ 
๕๐ ข้ึนไป 

๒.ภาษา สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
เลือกใชคําไดเหมาะสม 

สะกดคําไดถูกตองทุกคํา   สะกดคําผิดบางคํา 

๓.กระบวนการ
ทํางานกลุม 

สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกัน
คิดและทํางานอยางเปนระบบ 

สมาชิกในกลุมรอยละ ๗๐ 
ชวยกันคิดและทํางาน
อยางเปนระบบ 

สมาชิกในกลุมรอยละ ๕๐ 
ชวยกันคิดและงานอยาง
เปนระบบ 

 

เกณฑการประเมินการผาน 

๗ –  ๙ ดีมาก 
๔   –  ๖ ด ี
๐   –  ๓ พอใช 

 

*** คะแนนเม่ือคิดเปน รอยละ ๗๐  ข้ึนไป ผานเกณฑ 

 
 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ รูรักษภาษาไทย         เรื่อง  ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑    กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙    เวลา  ๓  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

 มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

ตัวช้ีวัด 

 ท ๕.๑  ม.๒/๑   สรุปเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานในระดับท่ียากข้ึน 

 ท ๕.๑  ม.๒/๒   วิเคราะหและวิจารณวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมทองถ่ินท่ีอาน  พรอมยก

เหตุผลประกอบ 

 ท ๕.๑  ม.๒/๓  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถตอบคําถามจากวรรณกรรมท่ีเรียนไดถูกตอง     

๒. นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาของวรรณกรรมได      

๓. นักเรียนสามารถวิเคราะหคุณคาของวรรณกรรมได 

๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน 

สาระสําคัญ 

 ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ เปนวรรณคดีประเภทวรรณคดีสดุดี มีลักษณะคําประพันธเปนรอยแกวเชิงบรรยาย

โวหาร  มีท้ังหมด ๓ ตอน ไดแก ตอนท่ี ๑ คือพระราชประวัติของพอขุนรามคําแหงมหาราช ตอนท่ี ๒ เปนการ

พรรณนาถึงเหตุการณบานเมืองในรัชสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช  และตอนท่ี ๓ กลาวถึงพระราชกรณียกิจท่ี

สําคัญของพอขุนรามคําแหงมหาราช  

สาระการเรียนรู 

๑. ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ 

๒. หลักการวิเคราะหคุณคาวรรณกรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย           

 ๒. รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  



กิจกรรมการเรียนรู   

 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 ๑.นักเรียนดูวีดีทัศน “พอขุนรามคําแหง” แลวรวมสนทนากับครู เชน นักเรียนทราบหรือไมวาเนื้อหาท่ี

ปรากฏในวีดีทัศนเม่ือสักครูมาจากท่ีใด  เนื้อหาในวีดีทัศนกลาวถึงอะไรบาง 

 ๒.ครูแจงวัตถุประสงคการสอน และใหนักเรียนดูภาพศิลาจารึกหลักท่ี ๑ 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๓.นักเรียนฟงบรรยายเรื่อง “ศิลาจารึกหลักท่ี ๑” จากครูโดยใชสื่อ Powerpoint 

 ๔.นักเรียนแบงออกเปนกลุม  แตละกลุมชวยกันสรุปความรูเรื่องศิลาจารึกหลักท่ี ๑ โดยใชแผนผังความคิด 

 ๕.ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานในหัวขอท่ีกลุมตนเองไดรับมอบหมาย 

 ๖.นักเรียนแบงออกเปนกลุมอภิปรายคุณคาของเรื่องศิลาจารึกดานสภาพสังคม  และดานวรรณศิลป 

 ๗.นักเรียนทํากิจกรรม “จับคู รูความหมาย” โดยครูจะแจกบัตรคําใหนักเรียนคนละหนึ่งคํา  ซ่ึงคําท่ี

นักเรียนไดจะมีท้ังคําศัพทและความหมาย  และใหนักเรียนหาคูของตนเองท่ีเปนคําสัพทและความหมายของกันและ

กัน  จากนั้นใหนักเรียนทุกคนจดคําศัพทของตนเองและของเพ่ือนคูอ่ืนๆลงในสมุด 

 ๘.นักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดเรื่อง “ศิลาจารึกหลักท่ี ๑” 

 กิจกรรมรวบยอด 

 ๙.นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องศิลาจารึกหลักท่ี ๑ 

ส่ือการเรียนรู 

๑. Powerpoint เรื่องศิลาจารึกหลักท่ี ๑           

๒. ใบความรูท่ี ๔ เรื่องศิลาจารึกหลักท่ี ๑ 

๓. วิดีทัศนเรื่อง “พอขุนรามคําแหง” 

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
    ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ เปนวรรณคดี
ประเภทวรรณคดีสดุดี มีลักษณะคํา
ประพันธเปนรอยแกวเชิงบรรยาย  

แผนผังความคิดเรื่อง
ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ 

แบบประเมินแผนผัง
ความคิดเรื่องศิลา
จารึกหลักท่ี ๑ 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
- ท ๕.๑  ม.๒/๑   สรุปเนื้อหา

ของวรรณคดีและวรรณกรรม
ท่ีอานในระดับท่ียากข้ึน 

- ท ๕.๑  ม.๒/๒   วิเคราะห
และวิจารณวรรณคดี  
วรรณกรรม  และวรรณกรรม
ทองถ่ินท่ีอาน  พรอมยก
เหตุผลประกอบ 

- ท ๕.๑  ม.๒/๓  อธิบาย
คุณคาของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอาน 

แผนผังความคิดเรื่อง
ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ 

แบบประเมินแผนผัง
ความคิดเรื่องศิลา
จารึกหลักท่ี ๑ 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
 

แผนผังความคิดเรื่อง
ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ 

แบบประเมินแผนผัง
ความคิดเรื่องศิลา
จารึกหลักท่ี ๑ 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

       

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



เกณฑการประเมินช้ินงาน “แผนผังความคิดเรื่องศิลาจารึกหลักท่ี ๑” 

องคประกอบท่ี
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๓ )ดี(  ๒ )ผาน(  ๑ )ปรับปรุง(  

๑.เนื้อหา สรุปเนื้อหาไดครบถวนและ
ถูกตองท้ังหมด 

สรุปเนื้อหาไดถูกตอง
ท้ังหมด 

สรุปเนื้อหาไดถูกตอง      
รอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

๒.ความ
สรางสรรคและ
ความเรียบรอย 

แผนผังความคิดท่ีใชมีความ
สรางสรรค  อานเขาใจงาย 
และมีความสะอาด 

แผนผังความคิดท่ีใชมี
ความสรางสรรค  และ
อานเขาใจงาย 

แผนผังความคิดท่ีใชอาน
เขาใจงาย  

๓.ภาษา สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
ภาษาท่ีใชสื่อความหมายไดดี 

สะกดคําไดถูกตองทุกคํา   สะกดคําผิดบางคํา 

๔.กระบวนการ
ทํางานกลุม 

สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกัน
คิดและทํางานอยางเปนระบบ 

สมาชิกในกลุมรอยละ ๗๐ 
ชวยกันคิดและทํางาน
อยางเปนระบบ 

สมาชิกในกลุมรอยละ ๕๐ 
ชวยกันคิดและงานอยาง
เปนระบบ 

๕.เวลา ทํางานเสร็จทันตามเวลาท่ี
กําหนด 

ทํางานเสร็จชากวาเวลาท่ี
กําหนด ๕  นาที 

ทํางานเสร็จชากวาเวลาท่ี
กําหนด ๑๐ นาที 

 

เกณฑการประเมินการผาน 

๑๑ –  ๑๕ ดีมาก 
๖   –  ๑๐ ด ี
๐   –  ๕ พอใช 

*** คะแนนรวมรอยละ ๗๐ ถือวาผานเกณฑ 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒  พูดใหเปนจับประเด็นใหได             เรื่อง การพูดสรุปใจความสําคัญ                  

วิชา ภาษาไทย  ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑        กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒    ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙        เวลา  ๒  ชั่วโมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู  

มาตรฐาน  ท ๓.๑    สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด                  

และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  

ตัวช้ีวัด 

 ท ๓.๑ ม.๒/๑ พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟงและดู 

 ท ๓.๑ ม.๒/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการพูดสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีฟงและดูได    

๒. นักเรียนสามารถพูดสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีฟงและดูได     

๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

สาระสําคัญ            

 การพูดสรุปความ คือ การพูดท่ีตัดขอความหรือใจความท่ีไมสําคัญออกไป ใหเหลือเฉพาะสวนท่ีสําคัญ         

โดยใชประโยคสั้นๆ เรียบเรียงอยางถูกตองและเขาใจงาย  

สาระการเรียนรู 

๑. หลักการพูดสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีฟงและดู 

๒. มารยาทในการฟง การดู และการพูด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑.  มีวินัย 

สมรรถนสําคัญ            

 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

 ๑.นักเรียนทุกคนหลับตาฟงเสียงแถบบันทึกเสียงท่ีครูเปด  แลวทายวาเสียงท่ีไดยินคือเสียงอะไร 

 ๒.ครูเฉลยเสียงท่ีนักเรียนฟง  และแจงวัตถุประสงคการสอน 



 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๓.นักเรียนรวมกันตอบคําถามตางๆจากครู  เชน  การฟงคืออะไร   การดูคืออะไร  การฟงและการดูมี

ความสัมพันธกันอยางไร    การฟงและการดูท่ีดีมีลักษณะอยางไร 

 ๔.ครูใชกระบวนการสอนดวยวิธีอุปนัย  โดยยกตัวอยางสถานการณการฟงและการดูตางๆ ใหนักเรียน

วิเคราะหหาหลักการฟงและการดูท่ีดี 

 ๕.ครูซักถามความรูเรื่องการพูดกับนักเรียน  เชน การพูดคืออะไร  การพูดท่ีดีมีลักษณะอยางไร  

๖.นักเรียนรวมกันอานบทประพันธท่ีสอนเรื่องการพูดจากสื่อ Powerpoint แลวรวมกันอภิปราย 

๗.นักเรียนจับคู   และชวยกันยกตัวอยางการพูดท่ีดีคูละ ๑ ขอ 

๘.นักเรียนดูวิดีทัศนเรื่อง “หานาทีบรรลุธรรม” แลวพูดสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีฟงและดู 

 กิจกรรมรวบยอด 

 ๙.นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องการฟง การดู และการพูด 

ส่ือการเรียนรู 

 ๑.Powerpoint เรื่องการฟง การดู และการพูด          

๒.วิดีทัศนเรื่อง “หานาทีบรรลุธรรม” 

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
    การพูดสรุปความ คือ การพูดท่ีตัด
ขอความหรือใจความท่ีไมสําคัญ
ออกไป ใหเหลือเฉพาะสวนท่ีสําคัญ         
โดยใชประโยคสั้นๆ เรียบเรียงอยาง
ถูกตองและเขาใจงาย  

ชิ้นงานจาก“การพูด
สรุปใจความสําคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและดู” 

แบบประเมิน         
“การพูดสรุป

ใจความสําคัญจาก
เรื่องท่ีฟงและดู” 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
- ท ๓.๑ ม.๒/๑ พูดสรุป

ใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟง 
- ท ๓.๑ ม.๒/๖ มีมารยาท

ในการฟง การดู และการพูด 

ชิ้นงานจาก“การพูด
สรุปใจความสําคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและดู” 

แบบประเมิน         
“การพูดสรุป

ใจความสําคัญจาก
เรื่องท่ีฟงและดู” 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

ชิ้นงานจาก“การพูด
สรุปใจความสําคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและดู” 

แบบประเมิน         
“การพูดสรุป

ใจความสําคัญจาก
เรื่องท่ีฟงและดู” 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะ           
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

ชิ้นงานจาก“การพูด
สรุปใจความสําคัญ

จากเรื่องท่ีฟงและดู” 

แบบประเมิน         
“การพูดสรุป

ใจความสําคัญจาก
เรื่องท่ีฟงและดู” 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

       

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



 

เกณฑการประเมินกิจกรรม “การพูดสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีฟงและดู” 

องคประกอบท่ี
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๓ )ดี(  ๒ )ผาน(  ๑ )ปรับปรุง(  

๑.เนื้อหา พูดสรุปเนื้อหาไดครบถวน
และถูกตองท้ังหมด 

พูดสรุปเนื้อหาไดถูกตอง
ท้ังหมด 

พูดสรุปเนื้อหาไดถูกตอง      
รอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

๒.ภาษา ภาษาท่ีใชสื่อความหมายไดดี  
กะทัดรัด  และตรงประเด็น 

ภาษาท่ีใชสื่อความหมาย
ไดด ี กะทัดรัด 

ภาษาท่ีใชสื่อความหมาย
ไดดี 

๓.การพูด ออกเสียงไดถูกตองชัดเจน          
มีความม่ันใจในตนเอง  พูดไม
ติดขัด  เรียบเรียงลําดับการ
พูดไดดี 

ออกเสียงไดถูกตองชัดเจน  
มีความม่ันใจในตนเอง พูด
ไมติดขัด 

ออกเสียงไดถูกตองชัดเจน  
มีความม่ันใจในตนเอง 

๔.มารยาทใน
การฟง การดู 
และการพูด 

ตั้งใจฟงและดูเปนอยางดี             
มีการทักทายผูฟงกอนพูด           
และมีการจดบันทึกขอมูล
ขณะท่ีดู 

ตั้งใจฟงและดูเปนอยางดี 
มีการทักทายผูฟงกอนพูด 

ตั้งใจฟงและดูเปนอยางดี 

 

เกณฑการประเมินการผาน 

๙ –  ๑๒ ดีมาก 
๕   –  ๘ ด ี
๐   –  ๔ พอใช 

*** คะแนนรวมรอยละ ๗๐ ถือวาผานเกณฑ 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ พูดใหเปนจับประเด็นใหได     เรื่อง  การพูดวิเคราะหวิจารณจากเรื่องท่ีฟงและดู                      

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑    กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙    เวลา  ๒  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน  ท ๓.๑    สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด                  

และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  

ตัวช้ีวัด 

 ท ๓.๑ ม.๒/๒ วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตางๆ 

 ท ๓.๑ ม.๒/๓ วิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีฟงและดูอยางมีเหตุผล  เพ่ือนําขอคิดมาประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิต 

 ท ๓.๑ ม.๒/๔ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถบอกความหมายของการพูดวิเคราะหและวิจารณได     

๒. นักเรียนสามารถพูดวิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีฟงและดูไดอยางมีเหตุผล 

๓. นักเรียนสามารถวิเคราะหขอเท็จจริง และขอคิดเห็น และความนาเชื่อถือจากสื่อตางๆได   

๔. นักเรียนสามารถระบุวิธีการนําขอคิดท่ีไดจากการฟงและดูไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

๕. นักเรียนมีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

สาระสําคัญ 

 การพูดวิเคราะหวิจารณ คือ การรับสารใหเขาใจเนื้อหาสาระใชปญญาใครครวญโดยอาศัยความรู ความคิด 

เหตุผล และประสบการณประกอบแลวพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งนั้นๆ อยางสรางสรรค 

สาระการเรียนรู 

๑. หลักการพูดวิเคราะหวิจารณจากเรื่องท่ีฟงและดู 

๒. มารยาทในการฟง การดู และการพูด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย            

สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 



กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน  

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเก่ียวกับการพูดวิเคราะหวิจารณจากการดูสื่อ              
๒. ครูทบทวนความรูเดิมนักเรียนเรื่องมารยาทในการพูด 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                                
๓. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษาความรูเรื่อง การพูดวิเคราะหวิจารณจากสื่อท่ีฟงและดู จากหนังสือเรียน 

     ๔. ครูกําหนดประเด็นปญหาใหนักเรียนแตละกลุมเลือกฟงพระธรรมเทศนา จากวีดิทัศนกลุมละหนึ่งเรื่องเพ่ือ
วิเคราะหวิจารณ 

          ๕. นักเรียนแตละกลุมฟงและดูเรื่องท่ีจะวิเคราะหอยางตั้งใจ แยกแยะขอมูลอยางละเอียด พิจารณาวาสวนใด
เปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
          ๖. นักเรียนแตละกลุมรวมกันจัดระบบความคิดแลวนําเสนอผลการวิเคราะหวิจารณ โดยยกเหตุผลประกอบ 
 กิจกรรมรวบยอด 

 ๗.นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปขอคิดท่ีไดจากการวิเคราะหวิจารณ เพ่ือนําไปใชในการดําเนินชีวิต 

 ส่ือการเรียนรู 

๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใชภาษา ม.๒  

๒. วีดิทัศนพระธรรมเทศนา                       

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
    การพูดวิเคราะหวิจารณ คือ การ
รับสารใหเขาใจเนื้อหาสาระใชปญญา
ใครครวญโดยอาศัยความรู ความคิด 
เหตุผล และประสบการณประกอบ
แลวพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่ง
นั้นๆ อยางสรางสรรค 

ชิ้นงานจากการฟง
พระธรรมเทศนา 

แบบประเมินการฟง
พระธรรมเทศนา 

 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
- ท ๕.๑  ม.๒/๓   อธิบาย

คุณคาของวรรณคดี และ
วรรณกรรมท่ีอาน  

- ท ๕.๑  ม.๒/๔   สรุปความรู
และขอคิดจากการอาน ไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง 

ชิ้นงานจากการฟง
พระธรรมเทศนา 

แบบประเมินการฟง
พระธรรมเทศนา 

 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

ชิ้นงานจากการฟง
พระธรรมเทศนา 

แบบประเมินการฟง
พระธรรมเทศนา 

 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะ           
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

ชิ้นงานจากการฟง
พระธรรมเทศนา 

แบบประเมินการฟง
พระธรรมเทศนา 

 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

       

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



แบบประเมินการฟงพระธรรมเทศนา 
 

ลําดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟงและดู     

๒ 
การวิเคราะหและวิจารณเรื่องท่ีฟงและดู เพ่ือนํา
ขอคิดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

    

๓ การใชสํานวนภาษาเหมาะสมกับการเขียนบทละคร     

๔ ความเหมาะสมในการแสดง     

                                                                        
รวม 

 

 

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
๑๔ – ๑๖ ดีมาก 
๑๑ – ๑๓ ด ี
๘ – ๑๐ พอใช 
ต่ํากวา ๘ ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ พูดใหเปนจับประเด็นใหได             เรื่อง  การพูดในโอกาสตางๆ 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙    เวลา  ๒  ชั่วโมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน  ท ๓.๑    สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด                  

และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  

ตัวช้ีวัด 

 ท ๓.๑ ม.๒/๔ พูดในโอกาสตางๆไดตรงตามวัตถุประสงค 

 ท ๓.๑ ม.๒/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการพูดในโอกาสตางๆ ได     

๒. นักเรียนสามารถพูดแนะนําตนเองได     

๓. นักเรียนมีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

สาระสําคัญ            

 การพูดในโอกาสตางๆ คือการพูดใหถูกตองตามกาลเทศะเพ่ือสื่อสารใหถูกตองตามวัตถุประสงคของการพูด

เพราะการพูดในโอกาสตาง ๆเปนสิ่งจําเปนตองทําอยูเสมอ  อีกท้ังยังเปนการแสดงมารยาทท่ีดี 

สาระการเรียนรู 

๑. หลักการพูดในโอกาสตางๆ 

๒. มารยาทในการฟง การดู และการพูด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย            

สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน   

 ๑.นักเรียนดูวิดีทัศนเรื่องการพูด  แลวชวยการตอบวา  การพูดนั้นเปนการพูดประเภทใด 

 ๒.ครูแจงวัตถุประสงคการสอน  และซักถามความรูเดิมนักเรียน เชน นักเรียนรูจักการพูดในโอกาสใดบาง  

การพูดในโอกาสตางๆ มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๓.นักเรียนฟงบรรยายเรื่อง “การพูดในโอกาสตางๆ”จากครูโดยใชสื่อ Powerpoint จากนั้นครูสาธิตการพูด

ในโอกาสตางๆ ใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง 

 ๔.ครูจําลองสถานการณตางๆและสุมนักเรียนใหออกมาพูดใหตรงกับสถานการณนั้นๆ 

 ๕.ครูมอบหมายใหนักเรียนทุกคนออกมาพูดแนะนําตัวหนาชั้นเรียนคนละไมเกิน ๑ นาที  โดยใหเพ่ือนท่ีเปน

คูบั๊ดดี้ของหองประเมินและเขียนคําแนะนําสําหรับการพูด  ในขณะเดียวกัน  ครูก็มีหนาท่ีประเมินนักเรียนเปน

รายบุคคล และใหคําแนะนํานักเรียนทันทีท่ีพูดจบ พรอมสังเกตมารยาทของนักเรียนท่ีนั่งฟงอยู 

 ๖.ครูสรุปการพูดแนะนําตัวของนักเรียน  และใหคําแนะนําสําหรับการพูดครั้งตอไปในภาพรวม 

 ๗.นักเรียนทุกคนรวมกันทําแบบทดสอบทายกิจกรรมการเรียนรู 

 กิจกรรมรวบยอด 

 ๙.นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องการพูดในโอกาสตางๆ 

ส่ือการเรียนรู 

๑. Powerpoint เรื่องการฟง การดู และการพูด          

๒. วิดีทัศนเรื่อง “การพูด” 

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    การพูดในโอกาสตางๆ คือการพูด
ใหถูกตองตามกาลเทศะเพ่ือสื่อสารให
ถูกตองตามวัตถุประสงคของการพูด 

ชิ้นงานจากการพูด
แนะนําตนเอง 

แบบประเมิน
กิจกรรมการพูด
แนะนําตนเอง 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
- ท ๓.๑ ม.๒/๔ พูดใน

โอกาสตางๆไดตรงตาม
วัตถุประสงค 

- ท ๓.๑ ม.๒/๖ มีมารยาท
ในการฟง การดู และการพูด 

ชิ้นงานจากการพูด
แนะนําตนเอง 

แบบประเมิน
กิจกรรมการพูด
แนะนําตนเอง 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

ชิ้นงานจากการพูด
แนะนําตนเอง 

แบบประเมิน
กิจกรรมการพูด
แนะนําตนเอง 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะ           
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

ชิ้นงานจากการพูด
แนะนําตนเอง 

แบบประเมิน
กิจกรรมการพูด
แนะนําตนเอง 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

   นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

       

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 



 

เกณฑการประเมินกิจกรรม “การพูดแนะนําตนเอง” 

องคประกอบท่ี
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๓ )ดี(  ๒ )ผาน(  ๑ )ปรับปรุง(  

๑.เนื้อหา เนื้อหาท่ีพูดมีความครบถวน
ตามท่ีกําหนด  และมีเนื้อหา
เพ่ิมเติมจากท่ีกําหนด 

เนื้อหาท่ีพูดมีความ
ครบถวนตามท่ีกําหนด 

เนื้อหาท่ีพูดไมครบถวน
ตามท่ีกําหนด 

๒.รูปแบบ พูดไดถูกตองตามรูปแบบ  
และครบถวน มีการนําเสนอ
อยางสรางสรรค   

พูดไดถูกตองตามรูปแบบ  
และครบถวน 

พูดไดถูกตองตามรูปแบบ   
(มีขอบกพรอง ๑ จุด) 

๓.ภาษา ภาษาท่ีใชสื่อความหมายไดดี 
และถูกตอง  มีวาทศิลปใน
การพูด   

ภาษาท่ีใชสื่อความหมาย
ไดดี  และถูกตอง 

ภาษาท่ีใชสื่อความหมาย
ไดดี 

๔.การพูด ออกเสียงไดถูกตองชัดเจน          
มีความม่ันใจในตนเอง  พูดไม
ติดขัด    สบตาผูฟงและมี
ความเปฯธรรมชาติ 

ออกเสียงไดถูกตองชัดเจน  
มีความม่ันใจในตนเอง พูด
ไมติดขัด  สบตาผูฟง 

ออกเสียงไดถูกตองชัดเจน  
มีความม่ันใจในตนเอง 

๕.มารยาทใน
การฟง การดู 
และการพูด 

ตั้งใจฟงและดูเพ่ือนเปนอยาง
ดี   สบตาผูพูด ไมสงเสียง
รบกวนผูพูด  มีการเขียน
ขอเสนอแนะใหผูพูด            

ตั้งใจฟงและดูเปนอยางดี 
สบตาผูพูด  ไมสงเสียง
รบกวนผูพูด 

ตั้งใจฟงและดูเปนอยางดี 

 

เกณฑการประเมินการผาน 

๑๑ –  ๑๕ ดีมาก 
๖   –  ๑๐ ด ี
๐   –  ๕ พอใช 

*** คะแนนรวมรอยละ ๗๐ ถือวาผานเกณฑ 

 
 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๒ พูดใหเปนจับประเด็นใหได        เรื่อง  การพูดรายงานจากการศึกษาคนควา 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙    เวลา  ๓  ชั่วโมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน  ท ๓.๑    สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู ความคิด                  

และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  

ตัวช้ีวัด 

 ท ๒.๑  ม.๒/๕   พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีศึกษาคนควาจากการฟง  การพูด และการสนทนา 

 ท ๓.๑  ม.๒/๖ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการพูดรายงานการศึกษาคนควาได     

๒. นักเรียนสามารถพูดรายงานการศึกษาคนควาไดถูกตอง     

๓. นักเรียนมีมารยาทในการพูด 

สาระสําคัญ            

 การพูดรายงานการศึกษาคนควา เปนการพูดทางวิชาการ  ผูพูดตองปฏิบัติตามหลักการพูดรายงาน

การศึกษาคนควาและพูดตามรูปแบบ  โดยบอกรายละเอียดตางๆ  ของเรื่องใหครบถวน  เพ่ือใหการพูดรายงานนั้นมี

ประสิทธิภาพ  อีกท้ังยังทําใหผูฟงไดรับความรูครบถวน  และสามารถนําความรูไปใชเพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติตอไป 

สาระการเรียนรู 

 ๑. ความหมายของการพูดรายงานการศึกษาคนควา 

 ๒. หลักการพูดรายงานการศึกษาคนควา 

 ๓. รูปแบบของการพูดรายงานการศึกษาคนควา 

  ๔. มารยาทในการพูด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย                                                                                           

สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 



กิจกรรมการเรียนรู                               

(ช่ัวโมงท่ี ๑-๒) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน   

 ๑.  ครูตั้งคําถาม เพ่ือทบทวนความรูเดิมของนักเรียนใน เรื่อง การพูดรายงานการศึกษาคนควา    

โดยตั้งคําถามวา   “ถาหากนักเรียนไดรับมอบหมายใหออกมาพูดรายงานการศึกษาคนควาหนาชั้นเรียน  นักเรียนจะ

มีวิธีการพูดอยางไร” 

  ๒.  ครูขออาสามาสมัครนักเรียน  จํานวน ๒  คน  ประกอบดวย  นักเรียนหญิง ๑ คน และนักเรียนชาย ๑  

คนออกมาพูดสาธิตใหเพ่ือนฟงหนาชั้นเรียน 

 ๓.  ครูตั้งคําถาม เพ่ือใหนักเรียนชวยกันคิดวิเคราะหความถูกตองของการพูดรายงานการศึกษาคนควา   

โดยตั้งคําถามวา   

   “นักเรียนคิดวาท่ีเพ่ือนท้ัง ๒ คน  ออกมาพูดเม่ือสักครูนี้นั้น เปนการพูดท่ีถูกตองตามหลักการพูดรายงาน

การศึกษาคนควาหรือไม  เพราะเหตุใด”  แลวครูอธิบายเพ่ิมเติม 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน          

 ๔. นักเรียนฟงการบรรยายเนื้อหา เรื่อง การพูดรายงานการศึกษาคนควา จากครูโดยใชสื่อ Powerpoint   

ซ่ึงประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้ 

   ๑)  ความหมายของการพูดรายงานการศึกษาคนควา 

   ๒)  หลักการพูดรายงานการศึกษาคนควา 

  ๓)  รูปแบบของการพูดรายงานการศึกษาคนควา 

    ๔)  มารยาทในการพูดรายงานการศึกษาคนควา 

 ๕. ครูจับสลากหมายเลขกลุมของนักเรียน  ใหออกมานําเสนอรายงานการศึกษาคนควา                        

เรื่อง งานชางศิลปของกรุงเทพมหานคร        

 ๖. นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอรายงานการศึกษาคนควา  เรื่อง งานชางศิลปของกรุงเทพมหานคร     

  กิจกรรมรวบยอด 

  ๗. ครูสุมนักเรียนออกมาพูดสรุปความรูท่ีไดจากการเรียน เรื่อง การพูดรายงานการศึกษาคนควา และการ

นําเสนอรายงานการศึกษาคนควาของกลุมเพ่ือนๆ    

(ช่ัวโมงท่ี ๓)  กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 

  ๑. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียน เรื่อง การพูดรายงานการศึกษาคนควา  จากการเรียนคาบเรียนท่ีแลว 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ๒. ครูจับสลากหมายเลขกลุมของนักเรียนท่ียังไมไดนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาเรื่อง งานชางศิลปของ

กรุงเทพมหานครในคาบเรียนท่ีแลว 

  ๓. นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอรายงานการศึกษาคนควา  เรื่อง งานชางศิลปของกรุงเทพมหานคร    

จนครบทุกกลุม 



  ๔.  ครูใหนักเรียนแตละคนคัดเลือกกลุมท่ีนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาท่ีตนเองชื่นชอบมากท่ีสุด                          

คนละ ๑  กลุม  กลุมท่ีไดรับการคัดเลือกมากท่ีสุดจะไดรับรางวัลจากครู 

  กิจกรรมรวบยอด   

  ๕.  ครูสุมนักเรียนออกมาพูดสรุปความรูท่ีไดจากการเรียน เรื่อง การพูดรายงานการศึกษาคนควา และการ

นําเสนอรายงานการศึกษาคนควาของกลุมเพ่ือนๆ    

ส่ือการเรียนรู 

๑. Powerpoint  เรื่อง การพูดรายงานการศึกษาคนควา        

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
   การพูดรายงานการศึกษาคนควา เปน
การพูดทางวิชาการ  ผูพูดตองปฏบัิติตาม
หลักการพูดรายงานการศึกษาคนควาและ
พูดตามรูปแบบ  โดยบอกรายละเอียดตางๆ  
ของเรื่องใหครบถวน   

คะแนนจากการพูด
รายงานจากการศึกษา

คนควา 

แบบประเมินการพูด
รายงานจากการศึกษา

คนควา 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวชี้วัด  
- ท ๒.๑  ม.๒/๕   พูดรายงานเรื่อง

หรือประเด็นท่ีศึกษาคนควาจาก
การฟง  การพูด และการสนทนา 

-  ท ๓.๑  ม.๒/๖ มีมารยาทในการ
ฟง การดู และการพูด 

คะแนนจากการพูด
รายงานจากการศึกษา

คนควา 

แบบประเมินการพูด
รายงานจากการศึกษา

คนควา 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

คะแนนจากการพูด
รายงานจากการศึกษา

คนควา 

แบบประเมินการพูด
รายงานจากการศึกษา

คนควา 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะ           
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

คะแนนจากการพูด
รายงานจากการศึกษา

คนควา 

แบบประเมินการพูด
รายงานจากการศึกษา

คนควา 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

   นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

       

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 



เกณฑการประเมินเรื่อง การพูดรายงานการศึกษาคนควา 

องคประกอบท่ี
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ 
๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช ๑ =  ปรับปรุง 

รูปแบบของ 
การพูดรายงาน 

พูดทักทายผูชมใน 
ช้ันเรียน มีการกลาวแนะนํา
ตนเอง คณะผูรวมงานทุกคน  
บอกช่ือเรื่องท่ีรายงาน  บอก
ท่ีมา วิธีการดําเนินการศึกษา
คนควา  บอกช่ือบุคคลหรือ
สถาน 
ท่ีท่ีใหขอมูล บอกเน้ือหา 
ท่ีศึกษาคนควาโดยเรียงลําดับ
ความสําคญั และมีสื่อ 
ประกอบการนําเสนอ 
ตลอดจนมีการสรุปผล
การศึกษาคนควา 

พูดทักทายผูชมใน 
ช้ันเรียน มีการกลาวแนะนํา
ตนเอง คณะผูรวมงานทุกคน 
และมสีื่อประกอบการนําเสนอ  
แตไมไดบอกช่ือเรื่องท่ีรายงาน 
ท่ีมา วิธีการดําเนินการศึกษา
คนควา  ช่ือบุคคลหรือสถาน 
ท่ีท่ีใหขอมูล เน้ือหา 
ท่ีศึกษาคนควาโดยเรียงลําดับ
ความสําคญั และการสรุปผล
การศึกษาคนควา  
จํานวน ๑ องคประกอบ 

พูดทักทายผูชมใน 
ช้ันเรียน มีการกลาวแนะนํา
ตนเอง คณะผูรวมงานทุกคน 
และมสีื่อประกอบการนําเสนอ  
แตไมไดบอกช่ือเรื่องท่ีรายงาน 
ท่ีมา วิธีการดําเนินการศึกษา
คนควา  ช่ือบุคคลหรือสถาน 
ท่ีท่ีใหขอมูล เน้ือหา 
ท่ีศึกษาคนควาโดยเรียงลําดับ
ความสําคญั และการสรุปผล
การศึกษาคนควา  
จํานวน ๒ องคประกอบ 

ไมพูดทักทายผูชมใน 
ช้ันเรียน แตมีการกลาวแนะนํา
ตนเอง คณะผูรวมงานทุกคน 
และมสีื่อประกอบการนําเสนอ  
อีกท้ังไมไดบอกช่ือเรื่องท่ี
รายงาน ท่ีมา วิธีการ
ดําเนินการศึกษาคนควา  ช่ือ
บุคคลหรือสถาน 
ท่ีท่ีใหขอมูล เน้ือหา 
ท่ีศึกษาคนควาโดยเรียงลําดับ
ความสําคญั และการสรุปผล
การศึกษาคนควา  
จํานวน ๓ องคประกอบ 
ข้ึนไป 

ภาษา 
ใชภาษาทางการ  
เขาใจงาย ไมพูดวกวน 
ทําใหผูฟงเกิดความสับสน  

ใชภาษาทางการ  
แตพูดวกวน  ทําใหผูฟง 
เกิดความสับสน 

ใชท้ังภาษาทางการและ 
ภาษาพูด  ทําใหผูฟง 
เกิดความสับสน 

ใชภาษาพูด  และพูดวกวน 
ทําใหผูฟงเกิดความสับสน 

การแตงกาย 
สมาชิกในกลุมแตงกายสภุาพ
เรียบรอยทุกคน 

สมาชิกในกลุมแตงกาย               
ไมสภุาพเรียบรอย  
จํานวน ๑ คน  

สมาชิกในกลุมแตงกาย               
ไมสภุาพเรียบรอย  
จํานวน  ๒  คน 

สมาชิกในกลุมแตงกาย               
ไมสภุาพเรียบรอย 
ตั้งแต ๓ คน 

มารยาท 
ในการพูด 

พูดดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส 
มีความมั่นใจในตนเอง  และ
ยืนตัวตรง   

พูดดวยใบหนายิ้มแยม
แจมใส  มีความมั่นใจใน
ตนเอง  แตเอามือ
ลวงกระเปาเสื้อหรือกางเกง 

พูดดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส  
ยืนตัวตรง  แตขาดความ
มั่นใจในตนเอง    
 

ใบหนาไมยิม้แยมแจมใส  
ขาดความมั่นใจในตนเอง  
และเอามือลวงกระเปาเสื้อ
หรือกางเกง 

 

เกณฑการประเมินผาน 

คะแนน คุณภาพ ผลประเมิน 
๑๑ – ๑๒ ดีมาก ผาน 
๘ – ๑๐ ดี ผาน 
๖ – ๗ พอใช ผาน 
๔ – ๕ ปรับปรุง ไมผาน 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ เพลินพิจ พินิจวรรณกรรม                    เรื่อง  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร                                               

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙      เวลา  ๒  ชั่วโมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน  ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง             

ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ     

 มาตรฐาน  ท ๕.๑    เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง                                                                 

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑  ม.๒/๓   แตงบทรอยกรอง         

 ท ๕.๑  ม.๒/๔   สรุปความรูและขอคิดจากการอาน ไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายความเปนมาของเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดารได   

๒. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของโคลงสี่สุภาพได       

๓. นักเรียนสามารถแตงโคลงสี่สุภาพไดถูกตองตามฉันทลักษณ     

๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เกิดข้ึนโดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีจะ

สรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริยไทย และเชิดชูเกียรติขาราชการท่ีมีความกลาหาญซ่ือสัตยสุจริต จงรักภักดี

แตงเปนโคลงสี่สุภาพ  ซ่ึงเปนคําประพันธประเภทรอยกรองชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีปรากฏในวรรณคดีไทยมานาน   มีการเรียบ

เรียงถอยคําเขาคณะ  มีการกําหนดการใชคําเอก คําโทและสัมผัส  แตไมไดบัญญัติบังคับคําครุ ลหุ 

สาระการเรียนรู 

๑. ความเปนมาของเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร 

๒. ลักษณะของโคลงสี่สุภาพ         

๓. หลักการแตงโคลงสี่สุภาพ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย            



กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน           ๑. 

นักเรียนดูภาพจากพระราชพงศาวดาร  แลวตอบวาภาพท่ีเห็นมาจากตอนใดในพระราชพงศาวดารในประวัติศาสตร 

(แนวคําตอบ : พระสุริโยทันขาดคอชาง   พันทายนรสิงห)      ๒. ครูแจง

วัตถุประสงคการสอน  พรอมซักถามความรูเดิมนักเรียนเก่ียวกับประวัติศาสตร  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

          ๓. นักเรียนทุกคนชวยกันศึกษา

ความเปนมาของเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดารจากหนังสือเรียนแลวอภิปรายรวมกันในประเด็น  ผูแตง  ความ

เปนมา  วัตถุประสงคการแตง  และเนื้อเรื่อง     ๔. นักเรียนฟงเสียงการอาน

โคลงสี่สุภาพจากวีดีทัศน  แลวชวยกันตอบวาเสียงท่ีไดฟงขางตน  เปนเสียงการอานคําประพันธชนิดใด  

          ๕. ครูซักถามความรูเดิมของ

นักเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพ  เชน  โคลงสี่สุภาพมีลักษณะอยางไร  โคลงสี่สุภาพแตกตางจากกลอนสุภาพอยางไร  

นักเรียนเคยเจอโคลงสี่สุภาพจากวรรณคดีเรื่องใดบาง     ๖. นักเรียนและครู

รวมกันทบทวนความรูเดิมเรื่องคําสัมผัส       ๗. นักเรียนฟง

บรรยายเรื่องโคลงสี่สุภาพจากครูโดยใชสื่อ Powerpoint       ๘. นักเรียนรวมกัน

อานตัวอยางโคลงสี่สุภาพ  แลวชวยกันวิเคราะหฉันทลักษณ    กิจกรรมรวบยอด  

          ๙. นักเรียนและครูรวมกันสรุป

ความรูเก่ียวกับเรื่องโคลงสี่สุภาพ   พรอมท้ังแจกใบงาน “กวีนอย รอยกรอง”         ใหนักเรียนกลับไปทําเปนการบาน  

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. สื่อ Powerpoint เรื่องคําประพันธประเภทโคลง       

 ๒. วีดีทัศนการอานคําประพันธประเภทโคลง       

 ๓. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วรรณคดีวิจักษ)     

 ๔. ใบงานเรื่อง “กวีนอย รอยกรอง”        

 ๕. ใบความรูเรื่องโคลงสี่สุภาพ 

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เปนการ
สรรเสริญเกียรตคิุณของพระมหากษัตริย
ไทย และเชิดชูเกียรติขาราชการท่ีมีความ  
กลาหาญซื่อสัตยสุจริต จงรักภักดแีตงเปน
โคลงสีสุ่ภาพ  ซึ่งเปนคําประพันธประเภท
รอยกรองชนิดหน่ึง ซึ่งมีปรากฏในวรรณคดี
ไทยมานาน   มีการเรียบเรยีงถอยคําเขา
คณะ  มีการกําหนดการใชคําเอก คําโท 

ใบงานเรื่อง               
“กวีนอยรอยกรอง” 

แบบประเมินใบงาน 
“กวีนอยรอยกรอง” 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
 - ท ๔.๑  ม.๒/๓   แตงบทรอยกรอง 
 - ท ๕.๑  ม.๒/๔   สรปุความรูและขอคิด
จากการอาน ไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

ใบงานเรื่อง               
“กวีนอยรอยกรอง” 

แบบประเมินใบงาน 
“กวีนอยรอยกรอง” 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑.มีวินัย 
 

ใบงานเรื่อง               
“กวีนอยรอยกรอง” 

แบบประเมินใบงาน 
“กวีนอยรอยกรอง” 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะ          - - - - 
 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
             



เกณฑการประเมินใบงาน “กวีนอย รอยกรอง” 

องคประกอบ
ท่ีประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๓ )ดี(  ๒ )ผาน(  ๑ )ปรับปรุง(  

๑.เนื้อหา ตอบคําถามถูกทุกขอ  บท
ประพันธท่ีแตงมีสัมพันธภาพ 
เอกภาพ  สอดคลองกับหัวขอ 
และเสนอความคิดสรางสรรค 

ตอบคําถามผิด ๒ ขอ  บท
ประพันธท่ีแตง
สัมพันธภาพ   มีเอกภาพ  
และสอดคลองกับหัวขอ 

ตอบคําถามถูกนอยกวา ๓ 
ขอ บทประพันธท่ีแตงมี
เอกภาพ และสอดคลอง
กับหัวขอ 

๒.รูปแบบ/ 
ฉันทลักษณ 

แตงบทประพันธไดถูกตองตาม            
ฉันทลักษณท้ังหมด มีสัมผัสใน 

แตงบทประพันธไดถูกตอง
ตามฉันทลักษณท้ังหมด 

แตงบทประพันธไมถูกตอง
ตามฉันทลักษณ 

๓.ภาษา สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
เลือกใชคําไดเหมาะสมกับหัวขอ
ท่ีแตง และมีโวหารภาพพจน 

สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
และเลือกใชคําได
เหมาะสมกับหัวขอท่ีแตง   

สะกดคําผิด  และเลือกใช
คําไดเหมาะสมกับหัวขอท่ี
แตง   

๔.ความมีวินัย สงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด  
งานสะอาดเรียบรอย 

สงงานตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

สงงานหลังจากวันท่ี
กําหนด ๑ วัน 

 

เกณฑการประเมินการผาน 

๑๐ –  ๑๒ ดีมาก 
๗   –  ๙ ด ี
๔   –  ๖ พอใช 
๐   –  ๓ ควรปรับปรุง 

      คะแนนรอยละ  ๖๐ ถือวาผานเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 



ใบงานท่ี ๔ “กวีนอย รอยกรอง” 

ช่ือ – สกุล ................................................................... ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒/..... เลขที่ ............. 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนเขียนคําตอบลงในชองวางที่กําหนดให                

ตอนที่ ๑ จงตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

๑. ใหนักเรียนใสเคร่ืองหมายวรรณยุกตเอกและโท  พรอมโยงเสนสัมผัสใหถกูตองตามฉันทลักษณ 

    O  O  O  O  O  O  O (O  O)    

    O  O  O  O  O   O  O      

   O  O  O  O  O   O  O (O  O)    

   O  O  O  O  O   O  O O  O  

๒. โคลงสี่สุภาพหน่ึงบทมจํีานวนกี่บาท .........................................และกี่วรรค.............................. 

๓. การใชคําสรอย  สามารถใชไดในบาทที่เทาไรบาง ................................................................... 

๔. ใหนักเรียนยกตัวอยางคําสรอยที่สามารถนําใชแตงโคลงสี่สุภาพได  จํานวน ๕ คํา         

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

๕. ใหนักเรียนยกตัวอยางคําตาย จํานวน ๕ คํา                                  

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

ตอนที่ ๒ จงแตงโคลงสี่สภุาพจํานวน ๑ บท ในหัวขอ  “สวนสุนันทา” 

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

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

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

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

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

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

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



ใบความรูที่ ๒ “คําประพนัธประเภทโคลง” 

 

โคลง เปนคําประพันธประเภทรอยกรองชนิดหนึ่ง ซึ่งมีปรากฏในวรรณคดีไทยมานาน   มีการเรียบ

เรียงถอยคําเขาคณะ  มีการกําหนดการใชคําเอก คําโทและสัมผัส  แตไมไดบัญญัติบังคับคําครุ ลหุ  โคลง

แบงออกเปน  ๓ ชนิด คือ โคลงสุภาพ โคลงดั้น และโคลงโบราณ 

โคลงส่ีสุภาพ  เปนโคลงท่ีนิยมแตงมากท่ีสุด  มีฉันทลักษณดังนี้  

 

 

 

 

 

บทท่ีนิยมใชเปนแมแบบในการแตงโคลงส่ีสุภาพ ไดแก 

 

 

 

 

คําสรอยท่ีใชแตงโคลงส่ีสุภาพกันเปนแบบแผนมีท้ังหมด  ๑๘  คํา ไดแก   

 ๑. พอ ใชขยายความเฉพาะบุคคล         

 ๒. แม ใชขยายความเฉพาะบุคคล หรือเปนคํารองเรียก      

 ๓. พ่ี ใชขยายความเฉพาะบุคคล อาจใชเปนสรรพนามบุรุษท่ี ๑ หรือบุรุษท่ี ๒  ก็ได   

 ๔. เลย ใชในความหมายเชิงปฏิเสธ  

      เสียงลือเสียงเลาอาง อันใด  พ่ีเอย 
เสียงยอมยอยศใคร  ทั่วหลา 
สองเขือพ่ีหลับใหล  ลืมตื่น  ฤๅพ่ี 
สองพ่ีคิดเองอา  อยาไดถามเผือ 
      (ลิลิตพระลอ) 



๕. เทอญ มีความหมายเชิงขอใหมี หรือ ขอใหเปน       

 ๖. นา มีความหมายวาดังนั้น  เชนนั้น         

 ๗. นอ มีความหมายเชนเดียวกับคําอุทานวา หนอ หรือ นั่นเอง     

 ๘. บารนี สรอยคํานี้นิยมใชมากในลิลิตพระลอ มีความหมายวา ดังนี้ เชนนี้    

 ๙. รา มีความหมายวา เถอะ เถิด         

 ๑๐. ฤๅ มีความหมายเชิงถาม เหมือนกับคําวา หรือ       

 ๑๑. เนอ มีความหมายวา ดังนั้น เชนนั้น        

 ๑๒. ฮา มีความหมายเชนเดียวกับคําสรอย นา       

 ๑๓. แล มีความหมายวา อยางนั้น เปนเชนนั้น       

 ๑๔. ก็ดี มีความหมายทํานองเดียวกับ ฉันใดก็ฉันนั้น       

 ๑๕. แฮ มีความหมายวา เปนอยางนั้นนั่นเอง ทํานองเดียวกับคําสรอย แล    

 ๑๖. อา ไมมีความหมายแนชัด แตจะวางไวหลังคํารองเรียกใหครบพยางค  เชน  พออา  แมอา 

 ๑๗. เอย  ใชเมื่ออยูหลังคํารองเรียกเหมือนคําวาเอย   หรือวางไวใหคําครบตามบังคับ  

 ๑๘. เฮย ใชเนนความเห็นคลอยตามขอความท่ีกลาวหนาสรอยคํานั้น เฮย มาจากคําเขมรวา 

  ''เหย'' แปลวา ''แลว''  จึงนาจะมีความหมายวา เปนเชนนั้นแลว ไดเชนกัน 

          กําชัย  ทองหลอ 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ เพลินพิจ พินิจวรรณกรรม             เรื่อง  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  (วิเคราะหคุณคา)                                             

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑      กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙      เวลา  ๒  ชั่วโมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน  ท ๕.๑    เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง                                                                 

ตัวช้ีวัด 

 ท ๕.๑  ม.๒/๓   อธิบายคุณคาของวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอาน     

 ท ๕.๑  ม.๒/๔   สรุปความรูและขอคิดจากการอาน ไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถสรุปความรูและขอคิดจากวรรณคดีเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดารได  

๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหคุณคาจากวรรณคดีเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดารไดได  

๓. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการนําความรูและขอคิด จากวรรณคดีเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร               

ไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  

๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

 

สาระสําคัญ 

 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เกิดข้ึนโดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีจะ

สรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริยไทย และเชิดชูเกียรติขาราชการท่ีมีความกลาหาญซ่ือสัตยสุจริต จงรักภักดี

คุณคาในดานตางๆ ท้ังดานวรรณศิลปและดานเนื้อหา   โดยมีเนื้อหาท่ีใหขอคิด  เหมาะกับการนํามาเปรียบกับ

พฤติกรรมของคนในสังคมปจจุบันได 

สาระการเรียนรู 

๑. วรรณคดีเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร       

๒. หลักการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย            



กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน           ๑. 

นักเรียนดูรูปภาพจากโคลงภาพพระราชพงศาวดารแลวตอบคําถามครู “นักเรียนสงสัยหรือไมวาทําไมจึงมีผูนําวรรณคดี

เรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดารมาทําเปนการแสดงชนิดตางๆ” (แนวคําตอบ : เพราะเปนเรื่องท่ีสนุก, เพราะเปน

วรรณคดีของไทย, เพราะเปนวรรณคดีท่ีมีคุณคา)        ๒. 

ครูทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร จากคาบเรียนท่ีผานมา  และแจง

วัตถุประสงคการสอน  พรอมท้ังอธิบายวา การวิเคราะหคุณคาวรรณคดีไทยมีความสําคัญอยางไร  กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน           ๓. นักเรียน

และครูรวมกันสนทนาถึงเนื้อเรื่องของโคลงภาพพระราชพงศาวดารท่ีนักเรียนอานมาจากบาน                       โดย

สนทนากันในประเด็นตางๆ เชน  เรื่องราวเปนอยางไร  มีใคร  ทําอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลสรุปเปนอยางไร 

 ๔. นักเรียนดูวีดิทัศนโคลงภาพพระราชพงศาวดาร เรื่องพระสุริโยทัยขาดคอชาง  และพันทายนรสิงห เพ่ือให

เขาใจเนื้อเรื่องมากยิ่งข้ึน                        

 ๕. นักเรียนฟงบรรยายเรื่อง “หลักการวิเคราะหวรรณคดีไทย” จากครูโดยใชสื่อ Powerpoint  

 ๖. นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๖ กลุมเพ่ือชวยกันทําใบงานเรื่อง “วิเคราะหคุณคาโคลงภาพ” (๑๐ นาที) 

 ๗. นักเรียนทุกกลุมและครูรวมกันอภิปรายถึงคุณคาของวรรณคดีเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดารในประเด็น

ตางๆ เชน วรรณคดีเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดารมีคุณคาทางดานวรรณศิลปอยางไรบาง   มีคุณคาในดานเนื้อหา

อยางไร  ใหขอคิดอะไรบาง            

 ๘. นักเรียนแตละกลุมชวยกันระบุแนวทางในการนําขอคิดจากวรรณคดีเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ไปใช

ในชีวิตจริง            

 กิจกรรมรวบยอด           

  ๙. นักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมแบบทดสอบสรุปความรูเรื่อง คุณคาจากวรรณคดีเรื่องโคลงภาพพระ

ราชพงศาวดารโดยใชสื่อการสอนเว็บไซต www.kahoot.it       

 ๑๐. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูจากการวิเคราะหคุณคาของวรรณคดีเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร 

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. สื่อ Powerpoint เรื่องหลักการวิเคราะหวรรณคดีไทย      

 ๒. วีดีทัศนเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร       

 ๓. สื่อการสอนเว็บไซต www.kahoot.it         

 ๔. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วรรณคดีวิจักษ)     

 ๕. ใบงานเรื่อง “วิเคราะหคุณคาโคลงภาพ” 

http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.it/


แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    โคลงภาพพระราชพงศาวดารมี
คุณคาในดานตางๆ ท้ังดานวรรณศิลป
และดานเนื้อหา   โดยมีเนื้อหาท่ีให
ขอคิด  เหมาะกับการนํามาเปรียบกับ
พฤติกรรมของคนในสังคมปจจุบันได 

ใบงานเรื่อง 
“วิเคราะหคุณคา

โคลงภาพ” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “วิเคราะห
คุณคาโคลงภาพ” 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
- ท ๕.๑  ม.๒/๓   อธิบาย

คุณคาของวรรณคดี และ
วรรณกรรมท่ีอาน  

- ท ๕.๑  ม.๒/๔   สรุปความรู
และขอคิดจากการอาน ไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง 

ใบงานเรื่อง 
“วิเคราะหคุณคา

โคลงภาพ” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “วิเคราะห
คุณคาโคลงภาพ” 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

ใบงานเรื่อง 
“วิเคราะหคุณคา

โคลงภาพ” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “วิเคราะห
คุณคาโคลงภาพ” 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะ           
๑. มีทักษะในการใชชีวิต 

ใบงานเรื่อง 
“วิเคราะหคุณคา

โคลงภาพ” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “วิเคราะห
คุณคาโคลงภาพ” 

 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



เกณฑการประเมินใบงาน “ใบงานเรื่อง “วิเคราะหคุณคาโคลงภาพ” 

องคประกอบท่ี
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๓ )ดี(  ๒ )ผาน(  ๑ (พอใช)  

๑. เนื้อหา ตอบคําถามถูกทุกขอ  
ขอความท่ีตอบมีการวิเคราะห
สมเหตุสมผล  และมีความ
สรางสรรค 

ตอบคําถามถูกรอยละ ๖๐ 
ขอความท่ีตอบมีการ 
วิเคราะหท่ีสมเหตุสมผล 

ตอบคําถามถูกรอยละ ๕๐  
ขอความท่ีตอบมีการ
วิเคราะหสมเหตุสมผล 

๒. การนําไปใช ขอความท่ีระบุแนวทางการนํา
คุณคาไปประยุกตใชมีความ
เปนไปได  สรางสรรค และ
สมเหตุสมผล 

ขอความท่ีระบุแนวทางการ
นําคุณคาไปประยุกตใชมี
ความเปนไปได  และ
สรางสรรค  

ขอความท่ีระบุแนวทางการ
นําคุณคาไปประยุกตใชมี
ความเปนไปได   

๓. ภาษา สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
เลือกใชคําไดเหมาะสม  สื่อ
ความหมายไดดี   

สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
เลือกใชคําไดเหมาะสม   

สะกดคําผิดเล็กนอย  
เลือกใชคําไดเหมาะสม    

๔. ความมีวินัย สงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด  
งานสะอาดเรียบรอย 

สงงานตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

สงงานหลังจากวันท่ีกําหนด 
๑ วัน 

 

เกณฑการประเมินการผาน 

๑๐ –  ๑๒ ดีมาก 
๗   –  ๙ ด ี
๔   –  ๖ พอใช 
๐   –  ๓ ควรปรับปรุง 

      คะแนนรอยละ  ๖๐ ถือวาผานเกณฑ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ เพลินพิจพินิจวรรณกรรม      เรื่อง  การอานจับใจความสําคัญจากสื่อตางๆ (เรื่องสั้น) 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๓  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด  เพ่ือนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักการอาน                            

ตัวช้ีวัด 

 ท ๕.๑  ม.๒/๒    จับใจความสําคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอานจับใจความสําคัญได  

๒. นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได 

๓. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 การอานจับใจความสําคัญ  คือการอานเพ่ือจับใจความหรือขอคิด  ความคิดสําคัญหลักของขอความ  หรือเรื่อง

ท่ีอาน  เปนขอความท่ีคลุมขอความอ่ืนๆ ในยอหนาหนึ่งๆ ไวท้ังหมด 

สาระการเรียนรู 

๑. หลักการอานจับใจความสําคัญ   

๒. เรื่องสั้น                

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย            

กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน           ๑. 

นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความสําคัญของทักษะการอาน      ๒. 

ครูแจงวัตถุประสงคการสอน  พรอมท้ังอธิบายวา การอานจับใจความมีความสําคัญอยางไร  กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน           ๓. นักเรียน

และครูรวมกันสนทนาเก่ียวกับเรื่องสั้นท่ีนักเรียนเคยอานและตัวอยางประเด็นเรื่องสั้นท่ีนาสนใจ หรือใหแงคิดวาเนื้อหา

เปนอยางไร ใหแงคิดเพราะเหตุใด อยางไร       ๔. นักเรียนฟง



บรรยาโดยใชสื่อ Powerpoint เรื่องหลักการอานจับใจความสําคัญ และลักษณะของเรื่องสั้น ๕. นักเรียนแบง

ออกเปนกลุม  กลุมละ ๑-๕ คนเพ่ือศึกษาองคประกอบของเรื่องสั้นดวยตนเองอีกครั้ง  ๖. นักเรียนทุกคนอาน

เรื่องสั้นเรื่อง “ลูกผูชายตัวเกือบจริง” ของชมัยพร  แสงกระจาง จากหนังสือเรียน แลวจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน

โดยการเขียนบันทึกใสสมุด        ๘. นักเรียนและครู

รวมกันอภิปรายถึงใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน      กิจกรรมรวบยอด 

           ๙. นักเรียนและครู

รวมกันสรุปความรูจากการอานจับใจความงานเขียนชนิดตางๆ 

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วิวิธภาษา)      

 ๒. สื่อ Powerpoint เรื่องหลักการอานจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานและลักษณะของเรื่องสั้น  

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    การอานจับใจความสําคญั  คือการอาน
เพ่ือจับใจความหรือขอคิด  ความคิดสําคญั
หลักของขอความ  หรือเรื่องท่ีอาน   

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินจดบันทึก
จากการอานจับใจความ 

 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวชี้วัด  
- ท ๕.๑  ม.๒/๒    จับใจความ

สําคัญ สรุปความและอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน 

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินจดบันทึก
จากการอานจับใจความ 

 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินจดบันทึก
จากการอานจับใจความ 

 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



เกณฑการประเมินสมุดจดบันทึก 

คําช้ีแจง :  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนเปนรายบุคคลสรางข้ึนเพ่ือใหครูใชเปนเกณฑในการประเมินนักเรียน

เปนรายบุคคลโดยพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนวาตรงเกณฑในชองใด 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก            
(๔) 

ดี              
 (๓) 

พอใช         
 (๒) 

ตองปรับปรุง 
(๑) 

๑.  เนื้อหา เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง เสนอเนื้อหา
อยางสรางสรรค  
มีประเด็นนาสนใจ 
และขอมูลครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง มีประเด็น
นาสนใจ และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหาไม
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง  

๒. อักขรวิธ ี ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง  

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๕ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนงข้ึนไป 

๓.  การใชภาษา ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย สื่อ
ความหมายชัดเจน 
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย  
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย แตการ
ลําดับความวกวน 

ใชภาษาไมถูกตอง 
หรือไมเหมาะสม 
การลําดับความ
วกวน 

๔. การตรงตอเวลา เขาช้ันเรียน และสง
งานตรงเวลาท่ีกําหนด 

เขาช้ันเรียนตรงเวลา 
แตส งงานลาชา  ไม
เกิน ๒ วัน 

เข า ช้ัน เรียนไมตรง
เ ว ล า  แ ล ะ ส ง ง า น
ลาชาเกิน ๒ วัน 

เขาช้ันเรียนไมตรง
เวลา และไมสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. ความเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย 
ไมมีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ แบงวรรคตอน
ไดเหมาะสม อาน
งาย  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๓ ตําแหนง 
แบงวรรคตอนได
เหมาะสม  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๗ ตําแหนง  

ไมสะอาดเรียบรอย 
มีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ ๗ ตําแหนงข้ึน
ไป 

 
 

     เกณฑการประเมิน 
             ๑๗ - ๒๐  คะแนน   อยูในเกณฑ  ดีมาก     
    ๑๓ - ๑๖  คะแนน   อยูในเกณฑ  ด ี
               ๙ - ๑๒  คะแนน   อยูในเกณฑ  พอใช       
       ๕ - ๘  คะแนน   อยูในเกณฑ  ควรปรับปรุง 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๔ รูหลักประจักษภาษา                             เรื่อง  การสรางคําในภาษาไทย 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๓  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย   การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ                 

พลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                          

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑  ม.๒/๑  สรางคําในภาษาไทย 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถบอกความความหมายของคําประสม คําซํ้า คําซอน ได 

๒. นักเรียนสามารถบอกวิธีการสรางคําประสม คําซํ้า คําซอน ได 

๓. นักเรียนสามารถสรางคําประสม คําซํ้า คําซอน ได 

๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 การสรางคําเปนการนําคํามาสรางเปนคําใหม  เพ่ือใหมีคําใชในภาษาไทยมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงหลักเกณฑ   การสราง

คําในภาษาไทยนั้นมี  ๔  ประเภท  คือ  คําประสม  คําซํ้า คําซอน และคําสมาส (สมาสเรียนภาคเรียนท่ี ๒)    

  คําประสมเปนการสรางจากคํามูลท่ีมีความหมายตางกัน นํามารวมกันเปนเดียวและมีความหมายใหม ซ่ึงอาจ

ยังคงเคาความหมายเดิมอยูหรือเปลี่ยนแปลงไปก็ได 

  คําซํ้าเปนการสรางคํา โดยการนําคําเดิมคําเดียวมากลาวซํ้าๆ  โดยใชไมยมกกํากับ หรือการซํ้าคําท่ีมาจากการ

เลนเสียงวรรณยุกต 

  คําซอนเปนการสรางคํา โดยการนําคําท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือมีความหมายตรงกันขาม                       

มาซอนหรือรวมกัน ซ่ึงอาจเกิดความหมายท่ีคลายคลึงความหมายของคําเดิม แตจะทําใหความหมายของคํานั้นชัดเจน

มากยิ่งข้ึน 

 

 

 



สาระการเรียนรู 

 ๑. การสรางคํา           

 ๒. คําประสม           

 ๓. คําซอน           

 ๔. คําซํ้า 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีความมุงม่ันในการทํางาน         

สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. มีความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู            

(ช่ัวโมงท่ี ๑) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน         

 ๑. ครูและนักเรียนสนทนากันเรื่องการสรางคําเพ่ือเชื่อมโยงนักเรียนเขาสูบทเรียน โดยครูตั้งคําถามวา 

  “นักเรียนคิดวาวิธีการสรางคําในภาษาไทย  สามารถสรางไดโดยวิธีการใดบาง”   

 ๒. ครูสัมนักเรียน ๓ คนใหยกตัวอยางคําประสม  คําซํ้า  และคําซอนคนละ ๑ คํา   

 ๓. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยคําท่ียกตัวอยาง       

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน           ๔. 

นักเรียนฟงบรรยายจากครูโดยใชสื่อ Powerpoint เรื่องการสรางคํา (คําประสม  คําซํ้า)   ๕. ครูให

นักเรียนแตละคนยกตัวอยางคําประสมและคําซํ้าคนละ ๑ คํา  โดยหามซํ้ากัน    ๖. ครูให

นักเรียนเขียนคําประสมและคําซํ้าอยางละ ๑๐ คําลงในสมุดตนเอง (สงทายคาบ)   กิจกรรมรวบ

ยอด            ๗. นักเรียน

และครูรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากการเรียนเรื่องการสรางคํา     

(ช่ัวโมงท่ี ๒-๓) กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน         

 ๑. ครูสมนักเรียนออกมาพูดทบทวนความรูจากการเรียนในคาบเรียนท่ีแลว  พรอมท้ังยกตัวอยางคําประสมและ

คําซํ้าอยางละ ๕ คํา           

 ๒. นักเรียนและครูรวมกันเฉลยคําท่ีเพ่ือนยกตัวอยาง       

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน           ๓. 

นักเรียนฟงบรรยายจากครูโดยใชสื่อ powerpoint เรื่องการสรางคํา (คําซอน)    ๔. ครูให

นักเรียนแตละคนยกตัวอยางคําซอน  คนละ ๑ คํา โดยหามซํ้ากัน     



 กิจกรรมรวบยอด           

 ๕. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากการเรียนเรื่อง การสรางคํา (คําซอน)   

 ๖. ครูมอบหมายงานใหนักเรียนเขียนคําซอนลงไปในสมุด คนละ ๑๐ คํา    

 ๗. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจากครูเปนรายบุคคล 

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. Powerpoint เรื่องการสรางคํา         

 ๒. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการสรางคํา     . 

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    คําประสมเปนการสรางจากคํามูลท่ีมี
ความหมายตางกัน นํามารวมกันเปนเดียว
และมีความหมายใหม  
     คําซ้ําเปนการสรางคํา โดยการนําคํา
เดิมคําเดียวมากลาวซ้าํๆ   
     คําซอนเปนการสรางคํา โดยการนําคําท่ี
มีความหมายเหมือนกันหรือมีความหมาย
ตรงกันขามมาซอนกัน 

แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวชี้วัด  
- ท ๔.๑  ม.๒/๑ สรางคําใน

ภาษาไทย 
แบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีความมุงมั่นในการทํางาน 
 

คะแนนจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล 

 แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 

คะแนนจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล  

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๔ รูหลักประจักษภาษา            เรื่อง  บทเสภาเรื่องสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๔  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๕.๑  เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน                           

ตัวช้ีวัด 

 ท ๕ .๑   ม .๒/ ๑  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานในระดับท่ียากข้ึน    

 ท ๕.๑  ม .๒ /๒  วิเคราะหและวิจารณวรรณคดี  วรรณกรรม และวรรณกรรมทองถ่ินท่ีอานพรอมยกเหตุผล

ประกอบ            

 ท ๕.๑  ม .๒ /๓  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน  

จุดประสงคการเรียนรู 

๑  .นักเรียนสามารถบอกหลักการสรุปเนื้อหาจากคําประพันธได     

 ๒   .นักเรียนสามารถบอกหลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีได      

 ๓.  นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาจากคําประพันธบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได     

 ๔. นักเรียนสามารถวิเคราะหและวิจารณบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก พรอมยก

เหตุผลประกอบได                   

 ๕.  นักเรียนสามารถอธิบายคุณคาบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวกได   

สาระสําคัญ 

 ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก  เปนบทประพันธตอนหนึ่งในบทเสภาสามัคคีเสวก  พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  )รัชกาลท่ี  ๖ ) ดวยกลวิธีทางวรรณศิลปท่ีประณีตงดงาม จึงทําใหกลอนเสภา

เรื่องนี้มีความไพเราะ  สื่อความหมายไดกระทบจิตใจผูอาน สามารถปลุกเราใหผูอานเห็นถึงความสําคัญของศิลปะแขนง

ตางๆ เพ่ือใหประชาชนตระหนักและอนุรักษศิลปะเหลานั้นไว โดยกลาวไวในตอนวิศวกรรมา  และตอนสามัคคีเสวกเปน

การกลาวถึงพลังแหงความสามัคคี  เพ่ือเปนคติเตือนใจขาราชบริพารใหมีความสามัคคีปรองดองตลอดจนมีความ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย     



สาระการเรียนรู 

๑. หลักการสรุปเนื้อหาจากคําประพันธ 

๒. หลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดี   

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีความมุงม่ันในการทํางาน         

สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. มีความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู            

(ช่ัวโมงท่ี ๑-๒) Uกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน U         

 ๑. ครูซักถามความรูเดิมของนักเรียนใน เรื่อง กลอนสุภาพ โดยตั้งคําถามวา     

  “จากการเรียนเรื่องกลอนสุภาพ นักเรียนจําชื่อกลอนสุภาพประเภทใดไดบาง”   

 ๒. ครูจดคําตอบของนักเรียนลงในกระดาน        

 ๓. ครูตั้งคําถามวา  “นักเรียนคิดวาบทเสภาสามัคคีเสวก  ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ผูแตงใชกลอน

สุภาพประเภทใดในการแตง   ”           

 Uกิจกรรมพัฒนาผูเรียน U          

 ๔ . ครูสุมนักเรียน จํานวน ๑  คน  ออกมาเขียนฉันทลักษณกลอนแปดในกระดาน   

 ๕  .ครูใช ฉันทลักษณกลอนแปดท่ีนักเรียนเขียนในกระดานนี้  พูดอธิบายเปรียบเทียบความเหมือนและความ

แตกตางระหวางกลอนแปดและกลอนเสภา          

 ๖ .ครูอธิบายประวัติความเปนมา ประวัติผูแตง ลักษณะคําประพันธ และเรื่องยอ ของบทเสภาสามัคคีเสวก  

ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก           

 ๗ .ครูอธิบายหลักการสรุปเนื้อหาบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก   

 ๘  .นักเรียนทุกคนอานออกเสียงคําประพันธเปนรอยแกว ครั้งละ ๒ บท  จากนั้นนักเรียนและครูรวมกันสรุ ป

เนื้อหาคําประพันธบทนั้นๆ              

 Uกิจกรรมรวบยอด U           

 ๙   .ครูสุมนักเรียน ออกมาพูดสรุปประวัติความเปนมา ประวัติผูแตง ลักษณะคําประพันธ ของบทเสภาสามัคคี

เสวก  ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก  

(ช่ัวโมงท่ี ๓) Uกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน U         

 ๑   .ครูสุมนักเรียนออกมาพูดสรุปเนื้อหาของบทเสภาสามัคคีเสวก  ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก  จากการ

เรียนในคาบเรียนท่ีแลว 



 Uกิจกรรมพัฒนาผูเรียน U          

 ๒ .นักเรียนทุกคนอานออกเสียงคําประพันธเปนรอยแกว ครั้งละ ๒ บท จากนั้นนักเรียนและครูรวมกันสรุป

เนื้อหาคําประพันธบทนั้นๆ จนครบทุกบท         

 ๓ .นักเรียนแบงกลุมออกเปนกลุมละ  ๕ – ๖ คน ตามความสมัครใจ เพ่ือทําใบกิจกรรมการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง 

เรื่องเลาจากคําประพันธ           

 ๔. ครูแจกใบกิจกรรมการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง เรื่องเลาจากคําประพันธ  ใหแกนักเรียนแตละกลุมพรอมท้ังชี้แจง

คําสั่งและเกณฑการใหคะแนน                           

 Uกิจกรรมรวบยอด U          

 ๕. นักเรียนแตละกลุมแลกเปลี่ยนใบกิจกรรมท่ี ๑  เรื่อง เรื่องเลาจากคําประพันธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  

โดยกลุมท่ีสรุปเนื้อหาจากคําประพันธถูกตองทุกขอจะไดรับรางวัลตามท่ีครูกําหนด       

 ๖ .นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก  

(ช่ัวโมงท่ี ๔) Uกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน U         

 ๑   .ครูสุม นักเรียนออกมาพูดทบทวนเนื้อหาบทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก จากการ

เรียนในคาบเรียนท่ีแลว           

 Uกิจกรรมพัฒนาผูเรียน U          

 ๒ .ครูอธิบายหลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดี       

 ๓ .ครูสุมนักเรียน จํานวน ๒ คน ใหยกตัวอยางคําประพันธท่ีตนเองชื่นชอบจากบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน

วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก คนละ ๑ บท          

 ๔ .นักเรียนและครูรวมกันวิเคราะห วิจารณ และบอกคุณคาของคําประพันธ จํานวน ๒  บท                           

ท่ีนักเรียนยกตัวอยาง           

 ๕ .ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดชวนคิดพินิจคุณคาลงในสมุด ซ่ึงเปนแบบฝกหัดทายบทเรียน เรื่อง    บทเสภา

สามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ประกอบดวย  ๒ ตอน ดังนี้     

   ตอนท่ี  ๑  :  วิเคราะหเนื้อหา จํานวน ๓ ขอ     

   ตอนท่ี  ๒  :  พิจารณาภาษาการประพันธ  จํานวน ๒ ขอ      

 ๖  .นักเรียนทําแบบฝกหัดชวนคิดพินิจคุณคา )กําหนดสงในคาบเรียน(      

 Uกิจกรรมรวบยอด U           

 ๗   .ครูสุมนักเรียน ออกมาพูดสรุปหลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีใหเพ่ือนฟงหนาชั้นเรียน  

 ๘   .นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูท่ีไดจากการเรียน  เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและ

สามัคคีเสวก 



ส่ือการเรียนรู            

 ๑.ใบงานเรื่อง  เรื่องเลาจากคําประพันธ     

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก  เปน
บทประพันธตอนหน่ึงในบทเสภาสามัคคี
เสวก  พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๖) ดวย
กลวิธีทางวรรณศิลปท่ีประณีตงดงาม 

ใบงานเรื่องเรื่องเลาจาก
คําประพันธ   

แบบประเมิน ใบงาน
เรื่องเรื่องเลาจากคํา

ประพันธ   
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวชี้วัด  
- ท ๕.๑  ม.๒/๑  สรุปเน้ือหา

วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอานใน
ระดับท่ียากข้ึน   

- ท ๕.๑  ม.๒/๒  วิเคราะหและ
วิจารณวรรณคดี  วรรณกรรม 
และวรรณกรรมทองถ่ินท่ีอาน
พรอมยกเหตุผลประกอบ 

- ท ๕.๑  ม.๒/๓ อธิบายคณุคาของ
วรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 

ใบงานเรื่องเรื่องเลาจาก
คําประพันธ   

แบบประเมิน ใบงาน
เรื่องเรื่องเลาจากคํา

ประพันธ   
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีความมุงมั่นในการทํางาน 
 

ใบงานเรื่องเรื่องเลาจาก
คําประพันธ   

แบบประเมิน ใบงาน
เรื่องเรื่องเลาจากคํา

ประพันธ   
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 

ใบงานเรื่องเรื่องเลาจาก
คําประพันธ   

แบบประเมิน ใบงาน
เรื่องเรื่องเลาจากคํา

ประพันธ   
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



เกณฑการประเมินใบงานเร่ือง เร่ืองเลาจากคําประพันธ 

องคประกอบท่ี
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงานหรือการปฏิบัติ 
๔ = ดีมาก ๓ = ดี ๒ = พอใช ๑ =  ปรับปรุง 

๑. ความถูกตอง 
สรุปเนื้อหาจาก 
คําประพันธถูกตอง 
ทุกขอ 

สรุปเนื้อหาจาก 
คําประพันธถูกตอง  
๙ – ๘  ขอ   

สรุปเนื้อหาจาก 
คําประพันธถูกตอง  
๗ – ๕ ขอ 

สรุปเนื้อหาจาก 
คําประพันธถูกตอง
ต่ํากวา ๔ ขอ 

๒. การสะกดคํา 
สะกดคําถูกตองทุกคํา สะกดคําไมถูกตอง 

จํานวน  ๑ – ๕ คํา  
สะกดคําไมถูกตอง 
จํานวน  ๖ – ๑๐ คํา 

สะกดคําไมถูกตอง 
มากกวา ๑๑  คํา 

๓. มุงม่ันใน 
การทํางาน 

สมาชิกทุกคนในกลุม
ชวยกันคิดและและ
ทํางานอยางเปน
ระบบ 

สมาชิกในกลุมรอยละ 
๗๐ ชวยกันคิดและ
ทํางานอยางเปน
ระบบ 

สมาชิกในกลุมรอยละ 
๖๐ ชวยกันคิดและ
งานอยางเปนระบบ 

สมาชิกในกลุมรอย
ละ ๕๐ ชวยกันคิด
และงานอยางเปน
ระบบ 

 

เกณฑการประเมินผาน 

คะแนน คุณภาพ ผลประเมิน 
๑๑ – ๑๒ ดีมาก ผาน 
๘ – ๑๐ ด ี ผาน 
๖ – ๗ พอใช ผาน 
๓ – ๕ ปรับปรุง ไมผาน 

 

    เกณฑการประเมินเร่ือง  ชวนคิดพินิจคุณคา                       

  เกณฑการใหคะแนน    ตอบถูก ๓ – ๕ ขอได          ๒      คะแนน   

     ตอบถูก ๑ –  ๒ ขอได         ๑      คะแนน   
     ตอบผิดทุกขอได                ๐      คะแนน                 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๔ รูหลักประจักษภาษา                 เรื่อง  การอานจับใจความและวิเคราะหขอเท็จจริงขอคิดเห็น 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๒  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด  เพ่ือนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักการอาน                            

ตัวช้ีวัด 

 ท ๑.๑  ม.๒/๒   จับใจความสําคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน   

 ท ๑.๑ ม.๒/๕ วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริง ขอมูลสนับสนุน     และขอคิดเห็นจากบทความท่ีอาน  

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอานจับใจความสําคัญและหลักการวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก

การอานบทความได  

๒. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของบทความได  

๓. นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานและวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากการอาน

บทความท่ีอานได   

๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

  การอานจับใจความสําคัญ  คือการอานเพ่ือจับใจความหรือขอคิด  ความคิดสําคัญหลักของขอความ  หรือเรื่อง

ท่ีอาน  เปนขอความท่ีคลุมขอความอ่ืนๆ ในยอหนาหนึ่งๆ ไวท้ังหมด  สวนการวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจาก

เรื่องท่ีอาน  คือการแยกแยะขอมูลท่ีเปนความจริงกับขอมูลท่ีเปนขอคิดเห็นออกจากกัน  

สาระการเรียนรู 

๑. หลักการอานจับใจความสําคัญ         

๒. หลักการวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็น 

๓. ลักษณะของบทความ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีความมุงม่ันในการทํางาน         



สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. มีความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู            

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน          

 ๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงการอานขอความตางๆในชีวิตประจําวัน    

 ๒. ครูแจงวัตถุประสงคการสอน  พรอมท้ังอธิบายวา การอานจับใจความและการวิเคราะหขอเท็จจริงกับ

ขอคิดเห็นมีความสําคัญอยางไร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน          

 ๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเก่ียวกับบทความตางๆท่ีนักเรียนชอบอานและตัวอยางบทความท่ีนาสนใจ 

หรือบทความท่ีใหแงคิดท่ีเคยอานมาวาเนื้อหาเปนอยางไร ใหแงคิดเพราะเหตุใด อยางไร    

 ๔. นักเรียนฟงบรรยาโดยใชสื่อ Powerpoint เรื่องหลักการอานจับใจความสําคัญ  หลักการวิเคราะห

ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นและลักษณะของบทความ        

 ๕. นักเรียนแบงออกเปนกลุม  กลุมละ ๔-๕ คนเพ่ืออานบทความท่ีกลุมตนไดรับ   

 ๖. นักเรียนแตละกลุมชวยกันอานและเขียนสรุปใจความสําคัญจากบทความ  พรอมท้ังวิเคราะหขอเท็จจริงและ

ขอคิดเห็นลงในสมุดของตนเอง            

 ๗. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลงานของกลุมตนเองใหเพ่ือนและครูฟง    

 กิจกรรมรวบยอด           

 ๙. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูจากการอานจับใจความและการวิเคราะหขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นจาก

การอานบทความ 

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วิวิธภาษา)      

 ๒. สื่อ Powerpoint เรื่องหลักการอานจับใจความสําคัญ การวิเคราะหขอเท็จจริงกับขอคิดเห็นและลักษณะ

ของบทความ    

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    การอานจับใจความสําคญั  คือการอาน
เพ่ือจับใจความหรือขอคิด  ความคิดสําคญั
หลักของขอความ  สวนการวิเคราะห
ขอเท็จจริงและขอคดิเห็นจากเรื่องท่ีอาน  
คือการแยกแยะขอมลูท่ีเปนความจริงกับ
ขอมูลท่ีเปนขอคิดเห็นออกจากกัน 

สมุดจดบันทึก   
แบบประเมิน                  
สมุดจดบันทึก   

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวชี้วัด  
- ท ๑.๑  ม.๒/๒   จับใจความ

สําคัญ สรุปความและอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน  

- ท ๑.๑ ม.๒/๕  วิเคราะหและ
จําแนกขอเท็จจริง ขอมูล
สนับสนุน     และขอคิดเห็นจาก
บทความท่ีอาน 

สมุดจดบันทึก   
แบบประเมิน                  
สมุดจดบันทึก   

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีความมุงมั่นในการทํางาน 
 

คะแนนจากการประเมิน
ความมีสวนรวม 

แบบประเมิน 
การมีสวนรวม   

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 

คะแนนจากการประเมิน
ความมีสวนรวม 

แบบประเมิน 
การมีสวนรวม   

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



เกณฑการประเมินสมุดจดบันทึก 

คําช้ีแจง :  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนเปนรายบุคคลสรางข้ึนเพ่ือใหครูใชเปนเกณฑในการประเมินนักเรียน

เปนรายบุคคลโดยพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนวาตรงเกณฑในชองใด 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก            
(๔) 

ดี              
 (๓) 

พอใช         
 (๒) 

ตองปรับปรุง 
(๑) 

๑.  เนื้อหา เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง เสนอเนื้อหา
อยางสรางสรรค  
มีประเด็นนาสนใจ 
และขอมูลครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง มีประเด็น
นาสนใจ และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหาไม
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง  

๒. อักขรวิธ ี ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง  

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๕ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนงข้ึนไป 

๓.  การใชภาษา ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย สื่อ
ความหมายชัดเจน 
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย  
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย แตการ
ลําดับความวกวน 

ใชภาษาไมถูกตอง 
หรือไมเหมาะสม 
การลําดับความ
วกวน 

๔. การตรงตอเวลา เขาช้ันเรียน และสง
งานตรงเวลาท่ีกําหนด 

เขาช้ันเรียนตรงเวลา 
แตส งงานลาชา  ไม
เกิน ๒ วัน 

เข า ช้ัน เรียนไมตรง
เ ว ล า  แ ล ะ ส ง ง า น
ลาชาเกิน ๒ วัน 

เขาช้ันเรียนไมตรง
เวลา และไมสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. ความเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย 
ไมมีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ แบงวรรคตอน
ไดเหมาะสม อาน
งาย  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๓ ตําแหนง 
แบงวรรคตอนได
เหมาะสม  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๗ ตําแหนง  

ไมสะอาดเรียบรอย 
มีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ ๗ ตําแหนงข้ึน
ไป 

 
 

     เกณฑการประเมิน 
             ๑๗ - ๒๐  คะแนน   อยูในเกณฑ  ดีมาก     
    ๑๓ - ๑๖  คะแนน   อยูในเกณฑ  ด ี
               ๙ - ๑๒  คะแนน   อยูในเกณฑ  พอใช       
       ๕ - ๘  คะแนน   อยูในเกณฑ  ควรปรับปรุง 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คําชี้แจง   :  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียนแลวทําเครื่องหมาย    /ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 
(๑๕) 

หมาย
เหต ุ

ความมีสวนรวม 
และความสามคัค ี

การแสดงความ
คิดเห็นและตอบ

คําถาม 

ความตรงตอเวลา
และความเปน

ระเบียบของช้ินงาน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
         ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน                                                                            
                                                                                 ............../.................../................ 
  
       เกณฑการใหคะแนน 
     แสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ ให  ๓    คะแนน 
     แสดงพฤติกรรมบอยครั้ง  ให  ๒    คะแนน 
     แสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให   ๑    คะแนน  
 
       เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
      ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  
      ๑๒ – ๑๕ ดี  =  ๓  
      ๘ – ๑๑  พอใช  =  ๒  
      ต่ํากวา ๘ ปรับปรุง  =  ๑  



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี  ๔ รูหลักประจักษภาษา                         เรื่อง  การเขียนวิเคราะหวิจารณ 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๒  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๒.๑    ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ                             

ตัวช้ีวัด 

 ท ๒.๑ ม.๒/๗  เขียนวิเคราะห วิจารณ และแสดงความรู ความคิดเห็น อยางมีเหตุผล   

 ท ๒.๑ ม.๒/๘  มีมารยาทในการเขียน  

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนวิเคราะห วิจารณได 

๒. นักเรียนสามารถอธิบายข้ันตอนการเขียนวิเคราะห วิจารณได 

๓. นักเรียนสามารถเขียนวิเคราะหวิจารณเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 
๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

  การเขียนวิเคราะห วิจารณ คือ กระบวนการเขียนท่ีผูเขียนนําเสนอสารผานการพิจารณาแยะแยะขอมูลแลว

วิเคราะหขอดี ขอเสีย จุดเดน จุดดอย แลวนําไปประเมินคา เพ่ือนําไปใชในชีวิตจริงได การเขียนวิเคราะหวิจารณเปน

การแสดงความรูและความคิดเห็นซ่ึงประกอบดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตอง สรางสรรค กอใหเกิดประโยชนตอผูรับ

สารและสังคม ไมกอใหเกิดความสับสนหรือเขาใจผิดไปจากความเปนจริง 

สาระการเรียนรู 

๑. หลักการเขียนวิเคราะหวิจารณ        

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีความมุงม่ันในการทํางาน         

 ๒. ใฝเรียนรู        

สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. มีความสามารถในการสื่อสาร 



กิจกรรมการเรียนรู            

 Uกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน U          

 ๑. นักเรียนดูตัวอยางบทความ หรืองานเขียนวิเคราะหวิจารณท่ีครูมอบหมายให   

 ๒. ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน โดยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทความ หรืองานเขียนท่ีนักเรียนไดรับ

มอบหมาย ในประเด็นตอไปนี้ งานเขียนท่ีนักเรียนอานนั้นมีลักษณะอยางไร ลักษณะการนําเสนอเปนอยางไร นักเรียน

ไดเรียนรูอะไรจากการอานงานเขียนนั้นๆ เพ่ือกระตุนใหนักเรียนเขาใจลักษณะของการเขียนงานวิเคราะห วิจารณ และ

ลักษณะการใชภาษาท่ีเปนประโยชนแกผูอาน                      

 Uกิจกรรมพัฒนาผูเรียน U          

 ๓   .ครูเริ่มบทเรียน เรื่อง  การเขียนวิเคราะห วิจารณ โดยอธิบายหลักการเขียนวิเคราะห วิจารณ ประกอบสื่อ

นําเสนอ เรื่อง หลักการเขียนวิเคราะห วิจารณ        

 ๔. นักเรียนรวมกันแสดงความรู ความเขาใจ จากการถาม – ตอบของครู และแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ใน

ประเด็นตอไปนี้  ๑) หลักการเขียนวิเคราะห วิจารณ       

   ๒) ข้ันตอนการเขียนวิเคราะห วิจารณ      

   ๓) การเขียนวิเคราะห วิจารณมีความสําคัญอยางไร     

 ๕. นักเรียนทําใบงานเรื่อง เขียนวิเคราะหใหประจักษ โดยศึกษาความรูเพ่ิมเติมจากหองสมุดโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา          

 ๖. ครูเสนอแนะแนวทางเพ่ิมเติมเก่ียวกับมารยาทในการเขียน ท่ีนักเรียนตองใหความสําคัญ เชน การเขียนดวย

ลายมือตัวบรรจง การรักษาความสะอาดของชิ้นงาน และการเขียนสะกดคําใหถูกตองตามอักขรวิธี              

 Uกิจกรรมรวบยอด U           

 ๗  .นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ เพ่ือสรุปใหความเขาใจ และเสนอความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องการเขียนวิเคราะห วิจารณ 

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. ตัวอยางบทความหรืองานเขียนวิเคราะหวิจารณ       

 ๒. สื่อ Powerpoint เรื่องหลักการเขียนวิเคราะหวิจารณ 

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    การเขียนวิเคราะห วิจารณ คือ 
กระบวนการเขียนท่ีผูเขียนนําเสนอสารผาน
การพิจารณาแยะแยะขอมลูแลววิเคราะห
ขอดี ขอเสีย จุดเดน จุดดอย แลวนําไป
ประเมินคา 

ใบงานเรื่อง เขียน
วิเคราะหใหประจักษ 

แบบประเมินใบงาน
เรื่องเขียนวิเคราะหให

ประจักษ                  
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวชี้วัด  
- ท ๒.๑ ม.๒/๗  เขียนวิเคราะห 

วิจารณ และแสดงความรู ความ
คิดเห็น อยางมีเหตผุล  

- ท ๒.๑ ม.๒/๘  มีมารยาทในการ
เขียน  

ใบงานเรื่อง เขียน
วิเคราะหใหประจักษ 

แบบประเมินใบงาน
เรื่องเขียนวิเคราะหให

ประจักษ                  
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีความมุงมั่นในการทํางาน 
 

คะแนนการสังเกต
พฤติกรรมการมสีวนรวม 

แบบประเมิน 
การมีสวนรวม   

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการคิด 

คะแนนการสังเกต
พฤติกรรมการมสีวนรวม 

แบบประเมิน 
การมีสวนรวม   

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



เกณฑการประเมินใบงาน  

Uคําช้ีแจงU :  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนเปนรายบุคคลสรางข้ึนเพ่ือใหครูใชเปนเกณฑในการประเมินนักเรียน

เปนรายบุคคลโดยพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนวาตรงเกณฑในชองใด 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก            
)๔( 

ดี              
 ) ๓( 

พอใช         
 ) ๒( 

ตองปรับปรุง 
)๑( 

๑   .เน้ือหา  เน้ือหามีความถูกตอง 
ครบถวน เสนอเน้ือหา
อยางสรางสรรค  
และมีประเด็น
นาสนใจ  

เน้ือหามีความถูกตอง 
ครบถวน เสนอ
แนวคิดท่ีนาสนใจ 

เน้ือหามีขอมูล
ครบถวน 

เน้ือหาไมถูกตอง 

๒. อักขรวิธี ใชคําท่ีถูกตอง สะกด
คํา  การันต คําช่ือ
เฉพาะตางๆ ได
ถูกตอง  

ใชคําท่ีถูกตอง สะกด
คํา  การันต คําช่ือ
เฉพาะตางๆ ได
ถูกตอง ผิด ๕ 
ตําแหนง 

ใชคําท่ีถูกตอง สะกด
คํา  การันต คําช่ือ
เฉพาะตางๆ ได
ถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนง 

ใชคําท่ีถูกตอง สะกด
คํา  การันต คําช่ือ
เฉพาะตางๆ ได
ถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนงข้ึนไป 

๓  .การใชภาษา  ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย สื่อ
ความหมายชัดเจน 
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย  
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย แตการ
ลําดับความวกวน 

ใชภาษาไมถูกตอง 
หรือไมเหมาะสม 
การลําดับความ
วกวน 

๔. การตรงตอเวลา เขาช้ันเรียน และสง
งานตรงเวลาท่ีกําหนด 

เขาช้ันเรียนตรงเวลา 
แตส งงานลาชา  ไม
เกิน ๒ วัน 

เข า ช้ัน เรียนไมตรง
เ ว ล า  แ ล ะ ส ง ง า น
ลาชาเกิน ๒ วัน 

เขาช้ันเรียนไมตรง
เวลา และไมสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

๕  .ความเปนระเบียบ  สะอาด เรียบรอย ไม
มีรอยขูด ขีด ฆา ลบ 
แบงวรรคตอนได
เหมาะสม อานงาย  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๓ ตําแหนง 
แบงวรรคตอนได
เหมาะสม  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๗ ตําแหนง  

ไมสะอาดเรียบรอย 
มีรอยขูด ขีด ฆา ลบ 
๗ ตําแหนงข้ึนไป 

 
 

เกณฑการประเมิน       
๑๗ – ๒๐ คะแนน  อยูในเกณฑ ดีมาก 
๑๓ – ๑๖ คะแนน  อยูในเกณฑ ดี 
  ๙ – ๑๒ คะแนน  อยูในเกณฑ พอใช 
  ๕ – ๘   คะแนน  อยูในเกณฑ ควรปรับปรุง 

 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คําชี้แจง   :  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียนแลวทําเครื่องหมา /  ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 
(๑๕) 

หมาย
เหต ุ

ความมีสวนรวม 
และความสามคัค ี

การแสดงความ
คิดเห็นและตอบ

คําถาม 

ความตรงตอเวลา
และความเปน

ระเบียบของช้ินงาน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
         ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน                                                                            
                                                                                 ............../.................../................ 
  
       เกณฑการใหคะแนน 
     แสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ ให  ๓    คะแนน 
     แสดงพฤติกรรมบอยครั้ง  ให  ๒    คะแนน 
     แสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให   ๑    คะแนน  
 
       เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
      ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  
      ๑๒ – ๑๕ ดี  =  ๓  
      ๘ – ๑๑  พอใช  =  ๒  
      ต่ํากวา ๘ ปรับปรุง  =  ๑  



ใบงาน 

เร่ือง เขียนวิเคราะหใหประจักษ 

 

คําช้ีแจง :  ใหนักเรียนเขียนแสดงวิเคราะห วิจารณ หรือโตแยงอยางมีเหตุผล จากขอความตอไปนี้ 

“ความเอยความรู     เปนเคร่ืองชูช้ีทางสวางไสว” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………………………………..……………… 

คนไรวิชา สกุณาไรปก 

ยอมไปไดไมไกล 

ชื่อ………………………………………………………….. 

ชั้น…………………. เลขท่ี ……………. 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ วิจักษวิจารณงานเขียนไทย   เรื่อง  สาเหตุการยืมภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย    

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๑  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                             

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑ ม.๒/๕  การใชคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย จะตองอธิบายความหมายของคํา จําแนกและใชคํา

ภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทยใหถูกตอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุการยืมภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทยได     

๒. นักเรียนสามารถยกตัวอยางคําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย พรอมบอกสาเหตุของการยืมคํา

ภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทยได 

๓. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 สาเหตุท่ีไทยยืมคําภาษาตางประเทศมาใช เพราะอิทธิพลทางศาสนาทําใหไทยยืมคําภาษาบาลี-สันสกฤต  

การคาขาย  การศึกษา  และการติดตอกัน  ทําใหไทยยืมคําภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาชวา-มลายู เขามา

ใชรวมท้ังวัฒนธรรมดวย ซ่ึงมีปะปนกันในแตละทองถ่ิน 

สาระการเรียนรู 

๑. สาเหตุการยืมภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย          

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. รักความเปนไทย          

 ๒. มีวินัย            

สมรรถนะสําคัญ            

 - 

 



กิจกรรมการเรียนรู           U

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน U           ๑.  

ครูถามนักเรียนถึงชื่อจริงและชื่อเลนของนักเรียนวาเปนคําท่ีมาจากภาษาใด     ๒. 

นักเรียนชวยกันสรุปวาชื่อจริงและชื่อเลนของนักเรียนเปนภาษาใดมากท่ีสุด ครูเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน โดยใหนักเรียน

แสดงความคิดเห็นวา เหตุใดจึงมีความนิยมนําคําภาษาตางประเทศมาตั้งชื่อ    Uกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน U           ๓. นักเรียน

ศึกษาสาเหตุการยืมภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย  จากหนังสือเรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย หลักการใชภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒           ๔. ครูใช

คําถามกระตุนความคิด เพ่ือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุของการยืมภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย

ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน  ในประเด็นตอไปนี้ การท่ีคนไทยในยุคปจจุบันนิยมนําคําภาษา ตางประเทศมาตั้งชื่อ นาจะมีสาเหตุ

มาจากอะไร นักเรียนบันทึกความรูลงในสมุด       ๕. ครูให

นักเรียนศึกษาคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศเพ่ิมเติม และใหอนุมานวา คําดังกลาวท่ีนักเรียนยกตัวอยางมานั้น มาจาก

ภาษาใด และสาเหตุท่ียืมมาใชนั้นเพ่ืออะไร คนละ ๕ คํา ครูเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง โดยอางอิงขอมูลจากพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔        ๖. ครูให

นักเรียนแสดงความคิดเห็นวา การยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทยนั้น สงผลอยางไรตอภาษาไทย จากนั้นครู

กระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเลือกใชคําใหถูกตองและเหมาะสม   Uกิจกรรมรวบยอด U 

           ๗. ครูตรวจสอบและ

ประเมินผลเรียนเรื่อง สาเหตุการยืมภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย ของนักเรียนรวมถึงการใหคําแนะนําเพ่ิมเติม 

  

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. สื่อ Powerpoint เรื่อง สาเหตุการยืมภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย       

 ๒. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔       

 ๓. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วรรณคดีวิจักษ)      

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    สาเหตุท่ีไทยยืมคํา
ภาษาตางประเทศมาใช เพราะอิทธิพล
ทางศาสนา การคาขาย  การศึกษา  
และการติดตอกัน   

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินสมุด              

จดบันทึก 
ระดับคณุภาพอยูในระดับด ี

ตัวช้ีวัด  
- ท ๔.๑ ม.๒/๕  การใชคํา

ภาษาตางประเทศใน
ภาษาไทย จะตองอธิบาย
ความหมายของคํา จําแนก
และใชคําภาษาตางประเทศท่ี
ใชในภาษาไทยใหถูกตอง 

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินสมุด               

จดบันทึก 
ระดับคณุภาพอยูในระดับด ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. รักความเปนไทย 
 

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินสมุด              

จดบันทึก 
ระดับคณุภาพอยูในระดับด ี

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



แบบสังเกตพฤตกิรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คําช้ีแจง    :  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียนแลวทําเครื่องหมาย     /ลงในชองท่ีตรงกับระดับ
คะแนน 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 
(๑๕) 

หมายเหตุ 
ความมีสวนรวม และ

ความสามัคคี 
การแสดงความคิดเห็น

และตอบคําถาม 

ความตรงตอเวลาและ
ความเปนระเบียบของ

ชิ้นงาน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

                                                                  
                                                                       ลงชื่ อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ผู

ประเมิน                                                                            
                                                                                 ................/.................../..............  

เกณฑการใหคะแนน 
 แสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให ๓    คะแนน  
 แสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   ๒    คะแนน 
 แสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให   ๑    คะแนน  
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 ๑๒ – ๑๕ ดี  =  ๓  

 ๘ – ๑๑ พอใช  =  ๒  

 ต่ํากวา ๘ ปรับปรุง  =  ๑  

 



เกณฑการประเมินสมุดจดบันทึก 

คําช้ีแจง :  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนเปนรายบุคคลสรางข้ึนเพ่ือใหครูใชเปนเกณฑในการประเมินนักเรียน

เปนรายบุคคลโดยพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนวาตรงเกณฑในชองใด 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก            
(๔) 

ดี              
 (๓) 

พอใช         
 (๒) 

ตองปรับปรุง 
(๑) 

๑.  เนื้อหา เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง เสนอเนื้อหา
อยางสรางสรรค  
มีประเด็นนาสนใจ 
และขอมูลครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง มีประเด็น
นาสนใจ และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหาไม
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง  

๒. อักขรวิธ ี ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง  

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๕ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนงข้ึนไป 

๓.  การใชภาษา ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย สื่อ
ความหมายชัดเจน 
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย  
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย แตการ
ลําดับความวกวน 

ใชภาษาไมถูกตอง 
หรือไมเหมาะสม 
การลําดับความ
วกวน 

๔. การตรงตอเวลา เขาช้ันเรียน และสง
งานตรงเวลาท่ีกําหนด 

เขาช้ันเรียนตรงเวลา 
แตส งงานลาชา  ไม
เกิน ๒ วัน 

เข า ช้ัน เรียนไมตรง
เ ว ล า  แ ล ะ ส ง ง า น
ลาชาเกิน ๒ วัน 

เขาช้ันเรียนไมตรง
เวลา และไมสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. ความเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย 
ไมมีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ แบงวรรคตอน
ไดเหมาะสม อาน
งาย  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๓ ตําแหนง 
แบงวรรคตอนได
เหมาะสม  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๗ ตําแหนง  

ไมสะอาดเรียบรอย 
มีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ ๗ ตําแหนงข้ึน
ไป 

 
 

     เกณฑการประเมิน 
             ๑๗ - ๒๐  คะแนน   อยูในเกณฑ  ดีมาก     
    ๑๓ - ๑๖  คะแนน   อยูในเกณฑ  ด ี
               ๙ - ๑๒  คะแนน   อยูในเกณฑ  พอใช       
       ๕ - ๘  คะแนน   อยูในเกณฑ  ควรปรับปรุง 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ วิจักษวิจารณงานเขียนไทย   เรื่อง  คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย                    

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๒  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ                             

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑ ม.๒/๕  การใชคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย จะตองอธิบายความหมายของคํา จําแนกและใชคํา

ภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทยใหถูกตอง 

จุดประสงคการเรียนรู           

 ๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศได 

 ๒. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทยได 

 ๓. นักเรียนสามารถจําแนกคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศและใชคําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทยได 

 ๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน 

สาระสําคัญ 

 ไทยยืมคําภาษาตางประเทศมาใชหลายภาษา เชน ภาษาบาลี-สันสกฤต  จีน  เขมร  ชวา-มลายู อังกฤษ  ซ่ึงแต

ละภาษามีลักษณะท่ีแตกตางกัน  เชน  คําท่ีมาจากภาษาจีนมักใชรูปวรรณยุกตตรีและจัตวา  คําท่ีมาจากภาษาเขมร มัก

มีพยัญชนะตนลักษณะเหมือนคําควบกล้ํา  คําท่ีมาจากภาษาบาลี ตัวมีตัวสะกดตัวตามอยูในวรรคเดียวกัน  การยืมคํา

เหลานี้ทําใหไทยมีคําใชเพ่ิมข้ึนมีลักษณะหลากหลายมากข้ึน และยังสะทอนใหเห็นความสัมพันธท่ีดีระหวางประเทศไทย

กับประเทศอ่ืน ๆ อีกดวย 

สาระการเรียนรู 

๑. หลักการสังเกตคํายืมภาษาตางประเทศในภาษาไทย                        

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีความมุงม่ันในการทํางาน         

 ๒. มีวินัย            

สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. มีทักษะในการสื่อสาร 



กิจกรรมการเรียนรู           U

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน U           ๑. 

นักเรียนทุกคนทบทวนเรื่อง สาเหตุของการยืมคําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย โดยการแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึง

กันและกัน และใหนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นจากคําถามท่ีวา “การศึกษาเรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย มี

ประโยชนตอนักเรียนอยางไร”          ๒. 

ครูใชคําถามกระตุนความคิด เพ่ือใหนักเรียนเลือกใชคําภาษาตางประเทศใหเหมาะสมกับโอกาส และใหเล็งเห็น

ความสําคัญของภาษาไทยดวย เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนรักความเปนไทย ใชภาษาไทยใหถูกตองและเหมาะสม

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน          

 ๓. นักเรียนกลุมเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑) เรียกวา กลุมบานตัวเอง แลวกําหนดหมายเลขประจําตัว

ใหสมาชิกแตละคนในกลุมเปนหมายเลข ๑-๔ จากนั้นใหนักเรียนท่ีมีหมายเลขเดียวกันมานั่งรวมกัน เรียกวา กลุม

ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือรวมกันศึกษาความรูเรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย จากหนังสือเรียน หองสมุด และ

แหลงขอมูลสารสนเทศ ตามประเด็นท่ีครูกําหนด ดังนี้       

  - กลุมหมายเลข ๑ ศึกษาเรื่อง คําไทยแทและคําภาษาบาลี-สันสกฤต    

  - กลุมหมายเลข ๒ ศึกษาเรื่อง คําภาษาจีนและคําภาษาเขมรในภาษาไทย   

  - กลุมหมายเลข ๓ ศึกษาเรื่อง คําภาษาอังกฤษและคําภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย  

  - กลุมหมายเลข ๔ ศึกษาเรื่อง คําภาษาชวาและคําภาษาพมาในภาษาไทย   

 ๔. ครูแจงกติกาวา หามสมาชิกออกจากกลุมจนกวาจะศึกษาความรูท่ีไดรับมอบหมายแลวเสร็จ ถาคนใดสงสัย

หรือไมเขาใจจะตองขอความชวยเหลือจากเพ่ือนในกลุม       

 ๕. สมาชิกในแตละกลุมรวมกันศึกษา อภิปราย และแสดงความคิดเห็น จนทุกคนมีความรูความเขาใจกระจาง

ชัดในหัวขอเรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย ไดเปนอยางดี จากนั้นบันทึกความรูลงในแบบบันทึกการอาน 

 ๖. สมาชิกกลุมผูเชี่ยวชาญกลับไปยังกลุมเดิมของตนท่ีเรียกวา กลุมบาน แลวผลัดกันอธิบายเพ่ือถายทอด

ความรูท่ีตนไดไปศึกษามา โดยเริ่มจากหมายเลข ๑-๔ ตามลําดับ หรืออาจใหถายทอดความรูตามความสมัครใจ โดยไม

เรียงก็ได แตทุกคนตองถายทอดความรูจนครบ        

 ๗. นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําใบงาน เรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย เม่ือทําเสร็จแลวใหแลกเปลี่ยน  

ใบงานกันตรวจสอบกับเพ่ือนกลุมอ่ืนตามท่ีไดรวมกันเฉลยกับครู      

 Uกิจกรรมรวบยอด U          

 ๘. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายความรูเรื่อง คําภาษา ตางประเทศในภาษาไทย และความจําเปนในการนํา

คําภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย 

 



ส่ือการเรียนรู            

 ๑. สื่อ Powerpoint หลักการสังเกตคํายืมภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย      

 ๒. แหลงขอมูลสารสนเทศ          

 ๓. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วิวิธภาษา)      

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    คําท่ีมาจากภาษาจีนมักใชรูปวรรณยุกต
ตรีและจัตวา  คําท่ีมาจากภาษาเขมร มักมี
พยัญชนะตนลักษณะเหมือนคําควบกล้ํา  
คําท่ีมาจากภาษาบาลี ตัวมีตัวสะกดตัวตาม
อยูในวรรคเดยีวกัน   

ใบงาน เรื่อง  
คําภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 

แบบประเมินใบงาน 
เรื่อง คําภาษาตาง 

ประเทศในภาษาไทย 
ระดับคณุภาพอยูในระดับด ี

ตัวช้ีวัด  
- ท ๔.๑ ม.๒/๕  การใชคํา

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
จะตองอธิบายความหมายของคํา 
จําแนกและใชคํา
ภาษาตางประเทศท่ีใชใน
ภาษาไทยใหถูกตอง 

ใบงาน เรื่อง  
คําภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 

แบบประเมินใบงาน 
เรื่อง คําภาษาตาง 

ประเทศในภาษาไทย 
ระดับคณุภาพอยูในระดับด ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มีความมุงมั่นในการทํางาน 

 

คะแนนจากการสังเกต
พฤติกรรมการการม ี    
สวนรวม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม
การการมสีวนรวม 

 
ระดับคณุภาพอยูในระดับด ี

สมรรถนะสําคัญ 
 ๑. มีทักษะในการสื่อสาร 

ใบงาน เรื่อง 
คําภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 

แบบประเมินใบงาน 
เรื่อง คําภาษาตาง 
ประเทศในภาษาไทย 

ระดับคณุภาพอยูในระดับด ี

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



แบบสังเกตพฤตกิรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คําชี้แจง   :  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียนแลวทําเครื่องหมาย    /ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 
(๑๕) 

หมาย
เหต ุ

ความมีสวนรวม 
และความสามคัค ี

การแสดงความ
คิดเห็นและตอบ

คําถาม 

ความตรงตอเวลา
และความเปน

ระเบียบของช้ินงาน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

                                                                  
                                                                       ลงชื่ อ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ผู
ประเมิน                                                                            

                                                                                 ................/.................../..............  
เกณฑการใหคะแนน 
 แสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให ๓    คะแนน  
 แสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   ๒    คะแนน 
 แสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให   ๑    คะแนน  
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 ๑๒ – ๑๕ ดี  =  ๓  

 ๘ – ๑๑ พอใช  =  ๒  

 ต่ํากวา ๘ ปรับปรุง  =  ๑  

 



 
 ใบงาน 
 

 เรื่อง คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนนําคําท่ีกําหนด เขียนลงในตารางใหถูกตอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

คําภาษาไทยแท 
  

  

คําภาษาชวา 
  

  

คําภาษาฝรั่งเศส 
  

  

คําภาษาอังกฤษ 
  

  

คําภาษาจีน 
  

  

คําภาษาเขมร 
  

  

คําภาษาบาลี-
สันสกฤต 

  

  

คําภาษาพมา 
  

  

เฆ่ียน  บุหงา  โกเก  แบงก  โชเฟอร  จับกัง  กะป  ละออ  บาป  ใหญ  นกกระจิบ  คูปอง  บุฟเฟต  คอมพิวเตอร  

มะงุมมะงาหรา  สามัญ  บังคม  เรสเตอรองต  กวยจั๊บ  เพกา  สันติ  ผจญ  สมภาร   ปญญา   สําเนา  ภรรยา  

โอเค  โลภ  สังคม  ซาโบะ  ขมีขมัน  เก๊ียว  แฟชั่น  บาท  ฉบับ  ทุกข   กิโลกรัม  กริช   กรวดน้ํา  เซ็งลี้  กําจาย  

ดาหลัง  เขียง  กระทรวง  เฉง  ขาว  โนรี  ฮัลโหล  แผนก   โสหุย  ปารเกต   ปนจุเหร็จ  ฟุตบอล  กุย  แมกกาซีน  

แตะเอีย  แท็กซ่ี  ปะหนัน  ดาบ  ออกซิเจน   ตุนาหงัน  กง  กิโยติน   กระดุกกระดิก  เมอแรง  การะบุหนิง  สวย  

กงสล  สะใภ  ฉะนั้น  ศอก  เหว   เจาสัว  จวน  เชลย  ครัวซองท 



  ใบงาน 

  เรื่อง    คําภาษาตางประเทศในภาษาไทย 
 
คําช้ีแจง ใหนักเรียนนําคําท่ีกําหนด เขียนลงในตารางใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําภาษาไทยแท 
 เฆี่ยน  ใหญ  นกกระจิบ  เขียง  สะใภ  ฉะน้ัน  กระดุกกระดิก  ขาว  ศอก  เหว  
  

คําภาษาชวา 
 บุหงา  มะงุมมะงาหรา  ดาหลัง  ปนจุเหร็จ  ซาโบะ  ตุนาหงัน  โนรี  กริช  ปะหนัน  การะบุหนิง  
  

คําภาษาฝรั่งเศส 
 โกเก  คูปอง  ครัวซองท  โชเฟอร  กิโยติน  กงสุล  บุฟเฟต  ปารเกต  เรสเตอรองต  เมอแรง  
  

คําภาษาอังกฤษ 
 แบงก  คอมพิวเตอร  ฟุตบอล  โอเค  กิโลกรัม  ฮัลโหล  แฟช่ัน  แมกกาซีน  แท็กซี่  ออกซิเจน  
  

คําภาษาจีน 
 จับกัง  กวยจั๊บ  เก๊ียว  เซ็งลี้  โสหุย  เฉง  กุย  แตะเอีย  กง  เจาสวั  
  

คําภาษาเขมร 
 ละออ  บังคม  ผจญ  สําเนา  ขมขีมัน  กรวดนํ้า  ฉบับ  กําจาย  กระทรวง  แผนก  
  

คําภาษาบาลี-
สันสกฤต 

 บาป  สามัญ  สันติ  สมภาร  ปญญา  ภรรยา  โลภ  สังคม  บาท  ทุกข  
  

คําภาษาพมา 
 กะป  เพกา  ดาบ  จวน  สวย  เชลย  
  

เฆ่ียน  บุหงา  โกเก  แบงก  โชเฟอร  จับกัง  กะป  ละออ  บาป  ใหญ  นกกระจิบ  คูปอง  บุฟเฟต  คอมพิวเตอร  

มะงุมมะงาหรา  สามัญ  บังคม  เรสเตอรองต  กวยจั๊บ  เพกา  สันติ  ผจญ  สมภาร   ปญญา   สําเนา  ภรรยา  

โอเค  โลภ  สังคม  ซาโบะ  ขมีขมัน  เก๊ียว  แฟชั่น  บาท  ฉ บับ  ทุกข   กิโลกรัม  กริช   กรวดน้ํา  เซ็งลี้  กําจาย  

ดาหลัง  เขียง  กระทรวง  เฉง  ขาว  โนรี  ฮัลโหล  แผนก   โสหุย  ปารเกต   ปนจุเหร็จ  ฟุตบอล  กุย  แมกกาซีน  

แตะเอีย  แท็กซ่ี  ปะหนัน  ดาบ  ออกซิเจน   ตุนาหงัน  กง  กิโยติน   กระดุกกระดิก  เมอแรง  การะบุหนิง  สวย  

กงสล  สะใภ  ฉะนั้น  ศอก  เหว   เจาสัว  จวน  เชลย  ครัวซองท 



เกณฑการประเมินใบงาน 

Uคําช้ีแจงU :  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนเปนรายบุคคลสรางข้ึนเพ่ือใหครูใชเปนเกณฑในการประเมินนักเรียน

เปนรายบุคคลโดยพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนวาตรงเกณฑในชองใด 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก            
(๔) 

ดี              
 (๓) 

พอใช         
 (๒) 

ตองปรับปรุง 
(๑) 

๑.  เนื้อหา เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง เสนอเนื้อหา
อยางสรางสรรค  
มีประเด็นนาสนใจ 
และขอมูลครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง มีประเด็น
นาสนใจ และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหาไม
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง  

๒. อักขรวิธ ี ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง  

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๕ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนงข้ึนไป 

๓.  การใชภาษา ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย สื่อ
ความหมายชัดเจน 
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย  
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย แตการ
ลําดับความวกวน 

ใชภาษาไมถูกตอง 
หรือไมเหมาะสม 
การลําดับความ
วกวน 

๔. การตรงตอเวลา เขาช้ันเรียน และสง
งานตรงเวลาท่ีกําหนด 

เขาช้ันเรียนตรงเวลา 
แตส งงานลาชา  ไม
เกิน ๒ วัน 

เข า ช้ัน เรียนไมตรง
เ ว ล า  แ ล ะ ส ง ง า น
ลาชาเกิน ๒ วัน 

เขาช้ันเรียนไมตรง
เวลา และไมสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. ความเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย 
ไมมีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ แบงวรรคตอน
ไดเหมาะสม อาน
งาย  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๓ ตําแหนง 
แบงวรรคตอนได
เหมาะสม  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๗ ตําแหนง  

ไมสะอาดเรียบรอย 
มีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ ๗ ตําแหนงข้ึน
ไป 

 
 

      เกณฑการประเมิน 
              ๑๗ - ๒๐  คะแนน   อยูในเกณฑ  ดีมาก    
     ๑๓ - ๑๖  คะแนน   อยูในเกณฑ  ด ี
               ๙ - ๑๒  คะแนน   อยูในเกณฑ  พอใช      
       ๕ -   ๘   คะแนน   อยูในเกณฑ  ควรปรับปรุง 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ วิจักษวิจารณงานเขียนไทย   เรื่อง  รามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก (ความเปนมา เนื้อหา) 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๓  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๑.๑   ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด เพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักการอาน                                     

ตัวช้ีวัด 

ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน  
ท ๑.๑ ม.๒/๔ อภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอโตแยงเก่ียวกับเรื่องท่ีอาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายความเปนมา ประวัติผูแตง และลักษณะคําประพันธของเรื่องรามเกียรติ์ ตอน 

นารายณปราบนนทกได  

๒. นักเรียนสามารถตีความ   และแปลความจากบทประพันธได  

๓. นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาจากเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทกได  

๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณปราบนนทก  เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช  ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรใหเปนยอดแหงกลอนบทละคร  เหตุการณในตอนนี้เปนจุดเริ่มตน

ของมหาสงครามระหวางพระรามกับทศกัณฐ   

สาระการเรียนรู 

๑. วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก       

๒. หลักการตีความและสรุปความ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย           

 ๒. มุงม่ันในการทํางาน     

สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 



กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน           ๑. 

นักเรียนทบทวนความรูเรื่องวรรณคดีท่ีเคยเรียนมา ใหนักเรียนยกตัวอยางตัวละครท่ีประทับใจ  จากนั้นถามนักเรียนวา 

นักเรียนนึกถึงตัวละครใดในเรื่อง รามเกียรติ์ แลวใหนักเรียนรวมกันบรรยายลักษณะของตัวละครแตละตัวท่ีนักเรียนรูจัก

และบอกลักษณะเดน ลักษณะดอย         ๒. ครูแบง

นักเรียนเปนกลุม กลุมละ ๕-๗ คน คละกันตามความสามารถ จากนั้นชี้แจงใหนักเรียนแตละกลุมทราบวา นักเรียน

จะตองศึกษาความเปนมาและประวัติผูแตงบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก  ตามข้ันตอนท่ีกําหนด             
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน           ๓. 

ครูบรรยายความรูเรื่อง บทละครรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก ในหัวขอท่ีมาของเรื่อง ลักษณะคําประพันธ 

             ๔. 

นักเรียนแตละกลุมรับมอบหมายบทประพันธกลุมละ ๒ บท จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทยพ้ืนฐานวรรณคดี

และวรรณกรรมชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ เพ่ือศึกษาลักษณะของคําประพันธ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก 

            ๕. นักเรียน

แตละกลุมรวมกันอธิบายสรุปความรูท่ีไดจากเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก                 ในหวัขอตอไปนี้

   ท่ีมาของเรื่อง,   ความเปนมา,  ประวัติผูแตง       ๖. 

นักเรียนและครูรวมกันแปลบทประพันธ  และตีความบทประพันธจากเรื่องรามเกียรติ์   ๗. นักเรียน

แตละกลุมชวยกันสรุปเนื้อหาจากเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณปราบนนทก   กิจกรรมรวบยอด 

           ๘. นักเรียนและครู

รวมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ เพ่ือสรุปใหความเขาใจ และเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง

รามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก            

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. สื่อ Powerpoint เรื่องรามเกียรติ์ ตอน  นารายณปราบนนทก     

 ๒. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วรรณคดีวิจักษ)      

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ
ปราบนนทก  ไดรับยกยองใหเปนยอดแหง
กลอนบทละคร  เหตุการณ ในตอนน้ีเปน
จุดเริม่ตนของมหาสงครามระหวางพระราม
กับทศกัณฐ   

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินสมุดจด

บันทึก 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

การมีสวนรวม 

ตัวชี้วัด  
- ท ๑.๑ ม.๒/๒  จับใจความสําคัญ 

สรุปความ และอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องท่ีอา  

- ท ๑.๑ ม.๒/๔  อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นและขอโตแยง
เก่ียวกับเรื่องท่ีอาน 

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินสมุดจด

บันทึก 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. มุงมั่นในการทํางาน 

คะแนนจากการสังเกต
พฤติกรรมการการมี   
สวนรวม 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
การมีสวนรวม 

ระดับคณุภาพอยูในระดับ
พอใชข้ึนไป 

สมรรถนะ           
๑. มีทักษะในการใชชีวิต 

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมินสมุดจด

บันทึก 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



แบบสังเกตพฤตกิรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

คําชี้แจง   :  ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียนแลวทําเครื่องหมาย    /ลงในชองท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวม 
(๑๕) 

หมายเหตุ 
ความมีสวนรวม และ

ความสามัคคี 
การแสดงความคิดเห็น

และตอบคําถาม 

ความตรงตอเวลาและ
ความเปนระเบียบของ

ชิ้นงาน 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

                                                                  
                                                                       ลงชื่ อ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ผู
ประเมิน                                                                            

                                                                                 ................/.................../..............  
 
เกณฑการใหคะแนน 
 แสดงพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอ ให ๓    คะแนน  
 แสดงพฤติกรรมบอยครั้ง ให   ๒    คะแนน 
 แสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให   ๑    คะแนน  
 
เกณฑการตัดสินคุณภาพ 
 

 ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ  
 ๑๒ – ๑๕ ดี  =  ๓  

 ๘ – ๑๑ พอใช  =  ๒  

 ตํ่ากวา ๘ ปรับปรุง  =  ๑  



เกณฑการประเมินสมุดจดบันทึก 

คําช้ีแจง :  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนเปนรายบุคคลสรางข้ึนเพ่ือใหครูใชเปนเกณฑในการประเมินนักเรียน

เปนรายบุคคลโดยพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนวาตรงเกณฑในชองใด 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก            
(๔) 

ดี              
 (๓) 

พอใช         
 (๒) 

ตองปรับปรุง 
(๑) 

๑.  เนื้อหา เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง เสนอเนื้อหา
อยางสรางสรรค  
มีประเด็นนาสนใจ 
และขอมูลครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง มีประเด็น
นาสนใจ และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหาไม
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง  

๒. อักขรวิธ ี ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง  

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๕ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนงข้ึนไป 

๓.  การใชภาษา ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย สื่อ
ความหมายชัดเจน 
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย  
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย แตการ
ลําดับความวกวน 

ใชภาษาไมถูกตอง 
หรือไมเหมาะสม 
การลําดับความ
วกวน 

๔. การตรงตอเวลา เขาช้ันเรียน และสง
งานตรงเวลาท่ีกําหนด 

เขาช้ันเรียนตรงเวลา 
แตส งงานลาชา  ไม
เกิน ๒ วัน 

เข า ช้ัน เรียนไมตรง
เ ว ล า  แ ล ะ ส ง ง า น
ลาชาเกิน ๒ วัน 

เขาช้ันเรียนไมตรง
เวลา และไมสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. ความเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย 
ไมมีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ แบงวรรคตอน
ไดเหมาะสม อาน
งาย  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๓ ตําแหนง 
แบงวรรคตอนได
เหมาะสม  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๗ ตําแหนง  

ไมสะอาดเรียบรอย 
มีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ ๗ ตําแหนงข้ึน
ไป 

 
 

เกณฑการประเมิน 
          ๑๗ - ๒๐  คะแนน   อยูในเกณฑ  ดีมาก        
 ๑๓ - ๑๖  คะแนน   อยูในเกณฑ  ด ี
           ๙ - ๑๒  คะแนน   อยูในเกณฑ  พอใช            
    ๕ - ๘  คะแนน  อยูในเกณฑ  ควรปรบัปรุง 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ วิจักษวิจารณงานเขียนไทย   เรื่อง  รามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก (วิเคราะหคุณคา) 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๑  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน  ท ๕.๑    เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง                            

ตัวช้ีวัด 

 ท ๕.๑  ม.๒/๓   อธิบายคุณคาของวรรณคดี และวรรณกรรมท่ีอาน     

 ท ๕.๑  ม.๒/๔   สรุปความรูและขอคิดจากการอาน ไปประยุกตใชในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถสรุปความรูและขอคิดจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทกได  

๒. นักเรียนสามารถวิเคราะหคุณคาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทกได  

๓. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการนําความรูและขอคิด จากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ          

ปราบนนทก ไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  

๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณปราบนนทก  เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช  ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรใหเปนยอดแหงกลอนบทละคร   มีคุณคาในดานตางๆ ท้ังดาน

วรรณศิลปและดานเนื้อหา   โดยมีเนื้อหาท่ีใหขอคิด  เหมาะกับการนํามาเปรียบกับพฤติกรรมของคนในสังคมปจจุบันได

ดังจะเห็นไดวา เม่ืออํานาจตกอยูในมือของคนท่ีลืมตัว ก็จะเกิดผลรายตามมา ผูมอบอํานาจจึงตองพิจารณากอนวาจะ

จํากัดขอบเขตอํานาจท่ีเปนรางวัลไดอยางไร มิฉะนั้นจะตองมาแกไขภายหลังเพราะมองคน 

สาระการเรียนรู 

๑. วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก       

๒. หลักการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย            



สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน           ๑. 

นักเรียนดูรูปภาพการแสดงจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก แลวตอบคําถามครู “นักเรียนสงสัย

หรือไมวาทําไมจึงมีผูนําวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก มาทําเปนการแสดงชนิดตางๆ” (แนว

คําตอบ : เพราะเปนเรื่องท่ีสนุก, เพราะเปนวรรณคดีของไทย, เพราะเปนวรรณคดีท่ีมีคุณคา)   ๒. 

ครูทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก จากคาบเรียนท่ีผานมา  

และแจงวัตถุประสงคการสอน  พรอมท้ังอธิบายวา การวิเคราะหคุณคาวรรณคดีไทยมีความสําคัญอยางไร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน          

 ๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงเนื้อเรื่องของรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก ท่ีนักเรียนอานมาจาก

บาน  โดยสนทนากันในประเด็นตางๆ เชน  เรื่องราวเปนอยางไร  มีใคร  ทําอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  ผลสรุปเปนอยางไร

 ๔. นักเรียนดูวีดิทัศนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก เพ่ือใหเขาใจเนื้อเรื่องมากยิ่งข้ึน               

(วีดิทัศนความยาว ๔ นาที)          

 ๕. นักเรียนฟงบรรยายเรื่อง “หลักการวิเคราะหวรรณคดีไทย” จากครูโดยใชสื่อ Powerpoint  

 ๖. นักเรียนแบงกลุมออกเปน ๖ กลุมเพ่ือชวยกันทําใบงานเรื่อง “รามเกียรติ์ เรียนใหรูคา” (๑๐ นาที) 

 ๗. นักเรียนทุกกลุมและครูรวมกันอภิปรายถึงคุณคาของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทกใน

ประเด็นตางๆ เชน วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก  มีคุณคาทางดานวรรณศิลปอยางไรบาง   มี

คุณคาในดานเนื้อหาอยางไร  ใหขอคิดอะไรบาง          

 ๘. นักเรียนแตละกลุมชวยกันระบุแนวทางในการนําขอคิดจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบ 

นนทก ไปใชในชีวิตจริง   

กิจกรรมรวบยอด           

  ๙. นักเรียนแตละกลุมชวยกันทํากิจกรรมแบบทดสอบสรุปความรูเรื่อง คุณคาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ 

ตอน นารายณปราบนนทก  โดยใชสื่อการสอนเว็บไซต www.kahoot.it     

 ๑๐. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูจากการวิเคราะหคุณคาของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ

ปราบนนทก 

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. สื่อ Powerpoint เรื่องหลักการวิเคราะหวรรณคดีไทย      

 ๒. วีดีทัศนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก  

http://www.kahoot.it/


 ๓. สื่อการสอนเว็บไซต www.kahoot.it         

 ๔. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วรรณคดีวิจักษ)     

 ๕. ใบงานเรื่อง “รามเกียรติ์ เรียนใหรูคา” 

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน 
นารายณปราบนนทก  ไดรับยกยอง
จากวรรณคดีสโมสรใหเปนยอดแหง
กลอนบทละคร   มีคุณคาในดานตางๆ 
ท้ังดานวรรณศิลปและดานเนื้อหา    

ใบงานเรื่อง 
“รามเกียรติ์  
เรียนใหรูคา” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “รามเกียรติ์  

เรียนใหรูคา” 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
- ท ๕.๑  ม.๒/๓   อธิบาย

คุณคาของวรรณคดี และ
วรรณกรรมท่ีอาน  

- ท ๕.๑  ม.๒/๔   สรุปความรู
และขอคิดจากการอาน ไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง 

ใบงานเรื่อง 
“รามเกียรติ์  
เรียนใหรูคา” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “รามเกียรติ์  

เรียนใหรูคา” 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

ใบงานเรื่อง 
“รามเกียรติ์  
เรียนใหรูคา” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “รามเกียรติ์  

เรียนใหรูคา” 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะ           
๑. มีทักษะในการใชชีวิต 

ใบงานเรื่อง 
“รามเกียรติ์  
เรียนใหรูคา” 

แบบประเมินใบงาน
เรื่อง “รามเกียรติ์  

เรียนใหรูคา” 
รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

http://www.kahoot.it/


บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



เกณฑการประเมินใบงาน “เรื่องรามเกียรติ์ เรียนใหรูคา” 

องคประกอบท่ี
ประเมิน 

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๓ )ดี(  ๒ )ผาน(  ๑ (พอใช)  

๑. เนื้อหา ตอบคําถามถูกทุกขอ  
ขอความท่ีตอบมีการวิเคราะห
สมเหตุสมผล  และมีความ
สรางสรรค 

ตอบคําถามถูกรอยละ ๖๐ 
ขอความท่ีตอบมีการ 
วิเคราะหท่ีสมเหตุสมผล 

ตอบคําถามถูกรอยละ ๕๐  
ขอความท่ีตอบมีการ
วิเคราะหสมเหตุสมผล 

๒. การนําไปใช ขอความท่ีระบุแนวทางการนํา
คุณคาไปประยุกตใชมีความ
เปนไปได  สรางสรรค และ
สมเหตุสมผล 

ขอความท่ีระบุแนวทางการ
นําคุณคาไปประยุกตใชมี
ความเปนไปได  และ
สรางสรรค  

ขอความท่ีระบุแนวทางการ
นําคุณคาไปประยุกตใชมี
ความเปนไปได   

๓. ภาษา สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
เลือกใชคําไดเหมาะสม  สื่อ
ความหมายไดดี   

สะกดคําไดถูกตองทุกคํา  
เลือกใชคําไดเหมาะสม   

สะกดคําผิดเล็กนอย  
เลือกใชคําไดเหมาะสม    

๔. ความมีวินัย สงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด  
งานสะอาดเรียบรอย 

สงงานตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 

สงงานหลังจากวันท่ีกําหนด 
๑ วัน 

 

เกณฑการประเมินการผาน 

๑๐ –  ๑๒ ดีมาก 
๗   –  ๙ ด ี
๔   –  ๖ พอใช 
๐   –  ๓ ควรปรับปรุง 

      คะแนนรอยละ  ๖๐ ถือวาผานเกณฑ 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ วิจักษวิจารณงานเขียนไทย   เรื่อง  รามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก (ทองจําบทประพันธ) 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๒  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน  ท ๕.๑    เขาใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและ

นํามาประยุกตใชในชีวิตจริง                            

ตัวช้ีวัด 

 ท ๕.๑  ม.๒/๕ ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด และบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถทองจําบทประพันธจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทกได  

๒. นักเรียนสามารถอธิบายคุณคา บทประพันธจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทกท่ี

ตนเองทองจําได 

๓. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณปราบนนทก  เปนบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช  ไดรับยกยองจากวรรณคดีสโมสรใหเปนยอดแหงกลอนบทละคร   มีคุณคาในดานตางๆ ท้ังดาน

วรรณศิลปและดานเนื้อหา   มีคุณแคแกการทองจํา 

สาระการเรียนรู 

๑. วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก       

๒. หลักการวิเคราะหคุณคาวรรณคดี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย            

สมรรถนะสําคัญ            

 - 

กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน           ๑. 

นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความสําคัญของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์     ๒. 



ครูทบทวนและเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบนนทก จากคาบเรียนท่ีผานมา  

และแจงวัตถุประสงคการสอน  พรอมท้ังอธิบายวา การทองจําบทประพันธจากวรรณคดีมีความสําคัญอยางไร 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน          

 ๓. นักเรียนแตละคนเลือกบทประพันธจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณปราบนนทก  ท่ีตนเองชื่น

ชอบเพ่ือทองจําคนละ  ๔ บท          

 ๔. นักเรียนฟงการบรรยายทบทวนเรื่อง “หลักการวิเคราะหวรรณคดีไทย” จากครูโดย   

 ๕. นักเรียนทุกคนฝกทองจําบทประพันธท่ีตนเองชื่นชอบ  พรอมท้ังฝกวิเคราะหคุณคาโดยอธิบายวาบท

ประพันธท่ีตนเองเลือกมีคุณคาอยางไร         

 ๖. ครูแจงเกณฑการประเมินการสอบทองจําบทประพันธใหนักเรียนทราบ    

 ๗. นักเรียนทุกคนสอบทองจําบทประพันธจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน  นารายณปราบนนทก ท่ีตนเอง

ชื่นชอบ  (ครูมีหนาท่ีประเมินตามเกณฑท่ีกําหนดไว)         

กิจกรรมรวบยอด            ๘. 

นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูจากการสอบทองจําบทประพันธของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณปราบน

นทก 

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วรรณคดีวิจักษ)      

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน 
นารายณปราบนนทก   มีคุณคาใน
ดานตางๆ ท้ังดานวรรณศิลปและดาน
เนื้อหา   มีคุณแคแกการทองจํา 

คะแนนจากการสอบ
ทองจําบทประพันธ 

แบบประเมินการ
สอบทองจําบท

ประพันธ 
 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
- ท ๕.๑  ม.๒/๕ ทองจําบท

อาขยานตามท่ีกําหนด และ
บทรอยกรองท่ีมีคุณคาตาม
ความสนใจ 

คะแนนจากการสอบ
ทองจําบทประพันธ 

แบบประเมินการ
สอบทองจําบท

ประพันธ 
 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

คะแนนจากการสอบ
ทองจําบทประพันธ 

แบบประเมินการ
สอบทองจําบท

ประพันธ 
 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



เกณฑการสอบทองจําบทประพันธ 

องคประกอบการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

๓ (ดีมาก) ๒ (ดี) ๑ (พอใช) 

๑. อานออกเสียง ร ล และ 
คําควบกล้ํา ร ล ว   
ถูกตอง 

อานออกเสียง ร ล และคํา
ควบกล้ํา ร ล ว ถูกตอง
ชัดเจน 

อานออกเสียง ร ล และคําควบ
กล้ํา ร ล ว ไมถูกตอง ๒ ครั้ง 

อานออกเสียง ร ล และคํา
ควบกล้ํา  ร ล ว ไมถูกตอง
เกิน ๒ ครั้ง 

๒. การอธิบายคุณคา อธิบายคุณคาของบท
ประพันธท่ีทองไดตรง
ประเด็น  ตรงตามบท
ประพันธ  มีความถูกตอง
ชัดเจน 

อธิบายคุณคาของบทประพันธท่ี
ทองไดตรงประเด็น  ตรงตามบท
ประพันธ  มีความถูกตอง 

อธิบายคุณคาของบท
ประพันธท่ีทองไดตรง
ประเด็น  ตรงตามบท
ประพันธ   

๓. การเวนวรรคตอน 

    ถูกตอง 

อานเวนวรรคตอนไดถูกตอง
ชัดเจน 

อานเวนวรรคตอนไมถูกตอง ๒ 
ครั้ง 

อานเวนวรรคตอนไมถูกตอง
เกิน ๒ ครั้ง 

๔. นํ้าเสียง ไพเราะ 
สละสลวยและลลีาทาทาง
ในการอานเหมาะสม 

อานเสียงดังชัดเจน นํ้าเสียง
และลลีาเหมาะสมกับ 

บทรอยกรองท่ีอาน 

อานเสียงดัง ชัดเจน นํ้าเสียงแต
ลีลาทาทางไมเหมาะสมกับบท
รอยกรองท่ีอาน 

อานเสียง ไมชัดเจน นํ้าเสียง 
และลลีาทาทาง ไมเหมาะสม 

๕. ไมอานขาม/อานเพ่ิม /ตู
คํา 

อานออกเสียงไดถูกตอง 

ชัดเจนทุกคํา ทุกขอความทุก
ประโยค 

อานออกเสียงไมถูกตองชัดเจน มี
การอานตูคํา                   
หรือเพ่ิมคํา ๒ คํา 

อานออกเสียงไมถูกตอง
ชัดเจน มีการอานตูคํา และ
เพ่ิมคํา เกิน  ๒ คํา 

๖. ความคลองแคลว และ
แมนยํา 

อานออกเสียงบท                     
รอยกรองดวยความ
คลองแคลว และ 

แมนยํา มีความมั่นใจสูง 

อานออกเสียงบทรอยกรองไม
คลองแคลว ไมแมนยํา  ขาด
ความมั่นใจ ๒ ครั้ง 

อานออกเสียง                             
บทรอยกรองไมคลองแคลว
และไมแมนยํา ไมมคีวาม
มั่นใจ 

๗. ความมีวินัย ทองตรงเวลา ทองหลังจากเวลาท่ีกําหนด                 
1 วัน 

ทองชากวาเวลาท่ีกําหนด
ตั้งแต 2 วันเปนตนไป 

เกณฑการประเมินการผาน 

๑๐ –  ๑๒ ดีมาก 
๗   –  ๙ ดี 
๔   –  ๖ พอใช 
๐   –  ๓ ควรปรับปรุง 

      คะแนนรอยละ  ๖๐ ถือวาผานเกณฑ 



แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๕ วิจักษวิจารณงานเขียนไทย               เรื่อง  การอานจับใจความสําคัญจากสื่อตางๆ  (บันทึก) 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑         กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๒  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด  เพ่ือนําไปใชตัดสินใจ  แกปญหาในการดําเนิน

ชีวิตและมีนิสัยรักการอาน                            

ตัวช้ีวัด 

 ท ๑.๑  ม.๒/๒    จับใจความสําคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการอานจับใจความสําคัญได  

๒. นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานได 

๓. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 การอานจับใจความสําคัญ  คือการอานเพ่ือจับใจความหรือขอคิด  ความคิดสําคัญหลักของขอความ  หรือเรื่อง

ท่ีอาน  เปนขอความท่ีคลุมขอความอ่ืนๆ ในยอหนาหนึ่งๆ ไวท้ังหมด 

สาระการเรียนรู 

๑. หลักการอานจับใจความสําคัญ         

๒. ลักษณะของบันทึก     

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย            

สมรรถนะสําคัญ            

 ๑. มีทักษะในการสื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน           ๑. 

นักเรียนและครูรวมกันสนทนาถึงความสําคัญของทักษะการอาน      ๒. 

ครูแจงวัตถุประสงคการสอน  พรอมท้ังอธิบายวา การอานจับใจความมีความสําคัญอยางไร 



Uกิจกรรมพัฒนาผูเรียน U          

 ๓. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเก่ียวกับบันทึกตางๆท่ีนักเรียนชอบอานและตัวอยางประเด็นบันทึกท่ีนาสนใจ 

หรือบันทึกท่ีใหแงคิด ซ่ึงอานมาแลววาเนื้อหาเปนอยางไร ใหแงคิดเพราะเหตุใด อยางไร    

 ๔. นักเรียนฟงบรรยาโดยใชสื่อ Powerpoint เรื่องหลักการอานจับใจความสําคัญ และลักษณะของบันทึก 

 ๕. นักเรียนทุกคนรวมกันอานบันทึกการเดินทางเรื่อง “แอนตารติกา : หนาวหนารอน”  ซ่ึงเปนพระราชนิพนธ

บันทึกการเดินทางในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

 ๖. นักเรียนทุกคนชวยการตอบคําถามจากการอานบันทึกการเดินทางเรื่อง “แอนตารติกา : หนาวหนารอน”  

 ๗. นักเรียนทุกคนอานบันทึกเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรเรื่อง “การตั้งสถานปาสเตอรรักษาโรคพิษสุนัข

บา” ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ แลวจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานโดยการเขียน

บันทึกใสสมุด            

 ๘. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายถึงใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน     

 Uกิจกรรมรวบยอด U           

 ๙. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูจากการอานจับใจความงานเขียนชนิดตางๆ 

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วิวิธภาษา)      

 ๒. สื่อ Powerpoint เรื่องหลักการอานจับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอาน     

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ  
    การอานจับใจความสําคัญ  คือการ
อานเพ่ือจับใจความหรือขอคิด  
ความคิดสําคัญหลักของขอความ  
หรือเรื่องท่ีอาน   

สมุดจดบันทึก 

แบบประเมินจด
บันทึกจากการอาน

จับใจความ 
 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

ตัวช้ีวัด  
- ท ๕.๑  ม.๒/๒    จับใจความ

สําคัญ สรุปความและอธิบาย
รายละเอียดจากเรื่องท่ีอาน 

สมุดจดบันทึก 

แบบประเมินจด
บันทึกจากการอาน

จับใจความ 
 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

สมุดจดบันทึก 

แบบประเมินจด
บันทึกจากการอาน

จับใจความ 
 

รอยละ ๖๐ ผานเกณฑ 

สมรรถนะสําคัญ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

สมุดจดบันทึก 

แบบประเมินจด
บันทึกจากการอาน

จับใจความ 
 

 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
      
       
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  



เกณฑการประเมินสมุดจดบันทึก 

คําช้ีแจง :  เกณฑการประเมินพฤติกรรมการเรียนเปนรายบุคคลสรางข้ึนเพ่ือใหครูใชเปนเกณฑในการประเมินนักเรียน

เปนรายบุคคลโดยพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนวาตรงเกณฑในชองใด 

รายการประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน 

ดีมาก            
(๔) 

ดี              
 (๓) 

พอใช         
 (๒) 

ตองปรับปรุง 
(๑) 

๑.  เนื้อหา เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง เสนอเนื้อหา
อยางสรางสรรค  
มีประเด็นนาสนใจ 
และขอมูลครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง มีประเด็น
นาสนใจ และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหามีความ
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง และขอมูล
ครบถวน 

เนื้อหาไม
สอดคลองกับชื่อ
เร่ือง  

๒. อักขรวิธ ี ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง  

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๕ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนง 

ใชคําที่ถูกตอง 
สะกดคํา  การันต 
คําชื่อเฉพาะตางๆ 
ไดถูกตอง ผิด ๗ 
ตําแหนงข้ึนไป 

๓.  การใชภาษา ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย สื่อ
ความหมายชัดเจน 
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย  
การลําดับความไม
วกวน 

ใชภาษาถูกตอง 
สละสลวย แตการ
ลําดับความวกวน 

ใชภาษาไมถูกตอง 
หรือไมเหมาะสม 
การลําดับความ
วกวน 

๔. การตรงตอเวลา เขาช้ันเรียน และสง
งานตรงเวลาท่ีกําหนด 

เขาช้ันเรียนตรงเวลา 
แตส งงานลาชา  ไม
เกิน ๒ วัน 

เข า ช้ัน เรียนไมตรง
เ ว ล า  แ ล ะ ส ง ง า น
ลาชาเกิน ๒ วัน 

เขาช้ันเรียนไมตรง
เวลา และไมสงงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

๕. ความเปนระเบียบ สะอาด เรียบรอย 
ไมมีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ แบงวรรคตอน
ไดเหมาะสม อาน
งาย  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๓ ตําแหนง 
แบงวรรคตอนได
เหมาะสม  

สะอาด เรียบรอย มี
รอยขูด ขีด ฆา ลบ 
ไมเกิน ๗ ตําแหนง  

ไมสะอาดเรียบรอย 
มีรอยขูด ขีด ฆา 
ลบ ๗ ตําแหนงข้ึน
ไป 

 
 

     เกณฑการประเมิน 
             ๑๗ - ๒๐  คะแนน   อยูในเกณฑ  ดีมาก     
    ๑๓ - ๑๖  คะแนน   อยูในเกณฑ  ด ี
               ๙ - ๑๒  คะแนน   อยูในเกณฑ  พอใช       
       ๕ - ๘  คะแนน   อยูในเกณฑ  ควรปรับปรุง 
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