
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย   รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑              ๑ หน่วยกิต 
 
 

บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง วรรณคดี วรรณกรรม ตีความ แปลความ จับใจความ หลักการวิเคราะห์
วิจารณ์การอ่านเบื้องต้น ธรรมชาติของภาษา การแสดงทรรศนะ โต้แย้ง และโน้มน้าวใจ  ประเมินคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์ของวรรณคดีวรรณกรรม  เขียนเรียงความ  ฟัง  ดู  และพูด ในโอกาสต่างๆ  การแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ห่อโคลง 

ศึกษา รวบรวม  สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็น  โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา  
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และกระบวนการกลุ่ม ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน 
การฟัง ดู และการพูด สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 มีมารยาทและมีวิจารณญาณในการเลือกอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน เห็น
คุณค่าของบทอาขยาน วรรณคดีวรรณกรรมไทย ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ใฝุเรียนรู้ และรักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
  
 

ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
๑. ท ๑.๑   (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒), (ม ๔-๖/๓), (ม ๔-๖/๕), (ม ๔-๖/๘) และ (ม ๔-๖/๙) 
๒. ท ๒.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒) และ (ม ๔-๖/๘) 
๓. ท ๓.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒), (ม ๔-๖/๓), (ม ๔-๖/๔), (ม ๔-๖/๕) และ (ม ๔-๖/๖) 
๔. ท ๔.๑ (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๔) และ (ม ๔-๖/๗) 
๕. ท ๕.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๓) และ (ม ๔-๖/๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย   
 

รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๑    คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
   

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ วรรณคดี 
วิจักษ์ 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 
         ม.๔-๖/๓ 
         ม.๔-๖/๕ 
         ม.๔-๖/๘           
         ม.๔-๖/๙ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๓ 
         ม.๔-๖/๖ 
 

- กาพย์เห่เรือ 

๑๖ ๑๕ 

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
- ตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่าน 

- ขุนช้าง ขุนแผน 
- วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน                    
ในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 

- สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านจากสื่อ
ต่างๆ 
- มีมารยาทในการอ่าน 

- ขัตติยพันธกรณี 

รวม ๑๖ ๑๕ 
๒ การแสดง

ทรรศนะ 
โต้แย้ง และ
โน้มน้าวใจ    

ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 
         ม.๔-๖/๓ 
         ม.๔-๖/๔ 
         ม.๔-๖/๕           
         ม.๔-๖/๖ 
 
 
 
 
 

- สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจาก 
เรื่องท่ีฟังและดู   

๖ ๑๕ 

- วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความ 
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
- ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกําหนด
แนวทางนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 

- มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 
- พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ  
โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วย 
ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

รวม ๖ ๑๕ 

สอบกลางภาค ๓ ๒๐ 

๓ ธรรมชาติ
ของภาษา 

ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๔ 

- อธิบายธรรมชาติ พลัง และลักษณะภาษา 
๕ ๑๐ - แต่งบทร้อยกรอง 



 ๓ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

         ม.๔-๖/๗ - วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อ 

รวม ๖  

๔ 
 
 
 
 

การเขียน
เรียงความ
และแต่ง
กาพย์ห่อ

โคลง 

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 
         ม.๔-๖/๘ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ 

- เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

๖ ๑๐ - เขียนเรียงความ 
- มีมารยาทในการเขียน 

- แต่งบทร้อยกรอง 
รวม ๖  

๕ การใช้ภาษา
พัฒนา

ความคิด 

ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 
         ม.๔-๖/๘ 
ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 
         ม.๔-๖/๓ 
         ม.๔-๖/๔ 
         ม.๔-๖/๕ 
         ม.๔-๖/๖ 
 
 

- เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

๔ ๑๐ 

- มีมารยาทในการเขียน 

- สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจาก 
เรื่องท่ีฟังและดู   
- วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความ 
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
- ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกําหนด
แนวทางนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
- มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

- พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ  
โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วย 
ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

รวม ๔ ๑๐ 

สอบปลายภาค - ๒๐ 
รวมทั้งหมด ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

การจัดท ารายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  วรรณคดีวิจักษ์      รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๑      เวลา  ๑๖  ชั่วโมง  

มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 
ท ๑.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 
         ม.๔-๖/๓ 
         ม.๔-๖/๕ 
         ม.๔-๖/๘           
         ม.๔-๖/๙ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๓ 
         ม.๔-๖/๖ 

- กาพย์เห่เรือ ๓ 
- อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ๑ 
- ตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่าน ๒ 
- ขุนช้าง ขุนแผน ๓ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล ๒ 
- สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านจากสื่อต่างๆ 
- มีมารยาทในการอ่าน 

๒ 

- ขัตติยพันธกรณี ๓ 
รวม ๑๖ 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  การแสดงทรรศนะ โต้แย้ง และโน้มน้าวใจ      รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๑      เวลา  ๖  ชั่วโมง 

มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 
ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 
         ม.๔-๖/๓ 
         ม.๔-๖/๔ 
         ม.๔-๖/๕           
         ม.๔-๖/๖ 
 

- สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจาก 
เรื่องท่ีฟังและดู   

๒ 
- วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความ 
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
- ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกําหนดแนวทางนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต ๒ 
- มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

- พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ  
โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วย 
ภาษาถูกต้องเหมาะสม ๒ 

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

รวม ๖ 
 

 

 

 

 

 



 ๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ธรรมชาติของภาษา     รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๑      เวลา  ๕  ชั่วโมง 

มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๔ 
         ม.๔-๖/๗ 

- อธิบายธรรมชาติของภาษา 
- อธิบายพลังของภาษา 
- ลักษณะของภาษา 

๑ 

- แต่งบทร้อยกรอง  ๓ 
- วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อต่างๆ 
(สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อสิ่งพิมพ์  โฆษณา) ๒ 

รวม ๕ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  การเขียนเรียงความและแต่งกาพย์ห่อโคลง   รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๑      เวลา  ๖  ชั่วโมง  

มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 
         ม.๔-๖/๘ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ 

- เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ๒ 
- เขียนเรียงความ 

๒ 
- มีมารยาทในการเขียน 
- แต่งบทร้อยกรอง (ประเภทกาพย์ห่อโคลง) ๒ 

รวม ๖ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  การใช้ภาษาพัฒนาความคิด    รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๑      เวลา  ๖  ชั่วโมง  

มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 
         ม.๔-๖/๘ 
ท ๓.๑  ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 
         ม.๔-๖/๓ 
         ม.๔-๖/๔ 
         ม.๔-๖/๕ 
         ม.๔-๖/๖ 
 

- เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑ 

- มีมารยาทในการเขียน 
- สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู   

๒ 

- วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 

- ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกําหนดแนวทางนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 
- มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

- พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  
และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม ๓ 

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
รวม ๖ 



 ๖ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๑ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชื่อหน่วย  วรรณคดีวิจักษ์        เวลาเรียน ๑๖ ชั่วโมง 
  (กาพย์เห่เรือ, ขุนช้าง ขุนแผน และขัตติยพันธกรณี)   
ช่วงชั้นที่  ๓ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) 
    
สาระการเรียนรู้ที่  ๑ ,๕   การอ่าน , วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ,ท ๑.๕ 

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้  และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิ สัยทัศน์ในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรมไทย  อย่างเห็นคุณค่า  และนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 

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

สาระส าคัญ 
 เจ้าฟูาธรรมธิเบศ  พระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือ
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นบทเห่เรือพระท่ีนั่งของพระองค์เอง  เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดาไปนมัสการและสมโภช
พระพุทธบาทสระบุรี ประกอบด้วยบทเห่ ๔ ตอน บทเห่ชมเรือกระบวน เห่ชมปลา เห่ชมไม้ และเห่ชมนก และ
บทเห่ครวญ เมื่อพิจารณาถึงความงามของภาษา อีกทั้งเมื่อถอดความและตีความ จะสะท้อนให้เห็นถึงการ
เลือกสรรถ้อยคําที่อ่านเข้าใจง่าย มีความหมายแจ่มชัดทุกคม ทําให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ของผู้ที่มีความรักและ
เป็นทุกข์เพราะความรัก  และประจักษ์ถึงความรักและความผูกพันอันลึกซ้ึงที่กวีมีต่อ “นางอันเป็นที่รัก” 
 ขุนช้าง ขุนแผน แต่งเป็นกลอนสุภาพและใช้เป็นบทเสภาขับในเทศกาลต่าง ๆ หรือวาระสําคัญต่าง ๆ 
ๆ ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ว่า เป็นยอดของกลอนสุภาพที่มีความไพเราะดีเลิศทั้งเนื้อเรื่องและ
กระบวนกลอน  ในตอนขุนช้างถวายฎีกานี้ แสดงถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละคร ดังเช่น พระพันวษา ขุน
ช้าง ขุนแผน นางวันทอง และพลายงาม ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับแฝงข้อคิดเรื่องความรัก เช่น ความรักของแม่
ที่มีต่อลูก ความรักในลักษณะ “รักสามเศร้า” อีกท้ังแสดงค่านิยมและความเชื่อของคนในสังคมสมัยอยุธยาที่ยัง
มีในสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงเป็นภาพสะท้อนของลักษณะโลกทัศน์ของครอบครัวขุนนางในสมัยกรุงศรี
อยุธยาและรัตนโกสินทร์ที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด 
 ขัตติยพันธกรณี (เหตุอันเป็นข้อผูกพันของกษัตริย์)   เป็นบทกวีนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ผู้ใดได้อ่านจะประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบทที่มาจากเหตุการณ์จริงใน



 ๗ 

ประวัติศาสตร์ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่เก่ียวกับความอยู่รอดของประเทศไทย เหตุการณ์นี้คือ เหตุการณ์  ร.ศ. 
๑๑๒  ซ่ึงตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๖  ไทยขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องเขตแดนทางด้านเขมร  

โดยฝรั่งเศสยื่นข้อเรียกร้อง 
๑. ฝรั่งเศสจะต้องได้ดินแดนทั้งหมดทั้งหมด     ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ําโขง 
๒. ไทยจะต้องลงโทษนายทหารทุกคนที่ก่อการรุกรานที่ชายแดน 
๓.ไทยต้องเสียค่าปรับให้ฝรั่งเศสเป็นจํานวน ๓ ล้านฟรังค์เหรียญทอง  
เหตุการณ์นี้ทําให้รัชกาลที่ ๕ เสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจนทรงประชวรหนัก ไม่ยอเสวยพระ

โอสถใดๆ ในระหว่างนั้นได้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงและฉันท์ระบายความทุกข์ และส่งบทพระราชนิพนธ์ไป
อําลาพระบรมวงศ ์
 ส่วนพระนิพนธ์ของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพนั้น  มีเนื้อความแสดงความวิตกและความ
ทุกข์ของประชาชนชาวไทยในพระอาการประชวรของรัชกาลที่ ๕  ทรงให้กําลังพระราชหฤทัย และถวายพระ
พรให้หายจากพระอาการประชวร  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑.  อธิบายเนื้อหา  รูปแบบ  แนวคิด  คุณค่า และความงามของภาษาในวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่อวรรณคดีและวรรณกรรมในยุคสมัยตามเนื้อหาและ

การเชื่อมโยงถึงยุคสมัยปัจจุบัน 
เนื้อหาสาระ 
 ๑. ประวัติและผลงานของผู้แต่ง 
 ๒. รูปแบบคําประพันธ์ 
  - กาพย์ห่อโคลง 
  - กลอนสุภาพ  

- โคลงสี่สุภาพ  
- อินทรวิเชียรฉันท์   

๓. เนื้อเรื่อง 
 ๔. การถอดคําประพันธ์และการตีความจากคําประพันธ์ 
 ๕. การอ่านคําประพันธ์เป็นทํานองเสนาะ 
 ๖. การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

๗. ความงามของภาษา 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. นักเรยีนทบทวนความรู้เรื่อง  การอ่านเก็บความรู้  การอ่านเอาเรื่อง  การอ่านวิเคราะห์  และการ
อ่านตี  โดยช่วยกันตอบคําถาม 

๓. นักเรียนฝึกอ่านคําประพันธ์ทํานองเสนาะตามครู พร้อมกับฝึกอ่านด้วยตนเอง และฝึกอ่านเป็นกลุ่ม
หน้าชั้นเรียน  

- คําประพันธ์ประเภทกาพย์เห่เรือ เรื่อง กาพย์เห่เรือ 
- คําประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน 



 ๘ 

- คําประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ เรื่อง ขัตติยพันธกรณี 
- คําประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์  เรื่อง ขัตติยพันธกรณี 

กิจกรรมผู้สอน  
 ๑. ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. ครูตั้งถามคําถามเรื่องการอ่านประเภทต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ 
 ๓. ครูอ่านคําประพันธ์ประเภทกาพย์เห่เรือให้นักเรียนฟัง  พร้อมกับให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเอง 
และฝึกอ่านเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดคําประพันธ์จากเนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือและฝึกทักษะ
การอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จแล้วจึง
ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดคําประพันธ์  และการพินิจคุณค่า วรรณคดีและ
วรรณกรรมหน้าชั้นเรียน เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีก
ครั้ง 
กิจกรรมผู้สอน  

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดคําประพันธ์เนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือ และฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  
การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้วจึงให้นักเรียนออกมารายงานหน้า
ชั้นเรียน 

๒. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมกับครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ 
และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนฟังคําอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคําประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง กาพย์เห่เรือ 
กิจกรรมผู้สอน 

๑. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคําประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องกาพย์เห่เรือ 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๗ – ชั่วโมงท่ี ๘) 
กิจกรรมผู้เรียน 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดคําประพันธ์จากเนื้อเรื่องขุนช้าง ขุนแผนและฝึก
ทักษะการอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จแล้วจึง
ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดคําประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมหน้าชั้นเรียน เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีก
ครั้ง 



 ๙ 

กิจกรรมผู้สอน  
๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดคําประพันธ์เนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือ และฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  

การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพื่อพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้วจึงให้นักเรียนออกมารายงานหน้า
ชั้นเรียน 

๒. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมกับครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ 
และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๙ – ชั่วโมงท่ี ๑๐) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนฟังคําอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคําประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน 
กิจกรรมผู้สอน 

๑. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคําประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องขุนช้าง ขุนแผน  
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๑๑ – ชั่วโมงท่ี ๑๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดคําประพันธ์จากเนื้อเรื่องขัตติยพันธกรณี และฝึก
ทักษะการอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จแล้วจึง
ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดคําประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมหน้าชั้นเรียน เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีก
ครั้ง 
กิจกรรมผู้สอน  

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดคําประพันธ์เนื้อเรื่องขัตติยพันธกรณีและฝึกทักษะการอ่าน
วิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้วจึงให้นักเรียนออกมา
รายงานหน้าชั้นเรียน 

๒. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมกับครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ 
และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๓ – ชั่วโมงท่ี ๑๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนฟังคําอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคําประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ขัตติยพันธกรณี 
กิจกรรมผู้สอน 

๑. ครูอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคําประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องขัตติยพันธกรณี  



 ๑๐ 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๕ – ชั่วโมงท่ี ๑๖) 
กิจกรรมผู้เรียน 

๑.นักเรียนทบทวนความรู้ในเนื้อหาของหน่วยเรียน วรรณคดีวิจักษ์  อภิปรายซักถามเม่ือเกิดข้อสงสัย 
๒. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

กิจกรรมผู้สอน 
๑.ครูซักถามให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ในเนื้อหาของหน่วยเรียน วรรณคดีวิจักษ์  ร่วมอภิปรายกับ

นักเรียน และตอบคําถามเม่ือนักเรียนมีข้อสงสัย 
๒. ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power Point เรื่อง กาพย์เห่เรือ ขัตติยพันธกรณี และขุนช้าง ขุนแผน 
 ๒. PowerPoint เรื่อง ความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์ 
 ๓. ใบความรู้เรื่องความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์ 
 ๔. แบบเรียน  
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตจากการตอบคําถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
  ๒. สังเกตจากการถาม- ตอบคําถามจากการฟังคําอธิบาย 
  ๓. ฟังการอ่านคําประพันธ์เป็นทํานองเสนาะ 
  ๔. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
  ๕. ตรวจดูความถูกต้องของการคัดลอกตัวอย่างบทประพันธ์ 
  ๖. ตรวจดูความถูกต้องจากการทําแบบทดสอบ 
  ๗. เปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๑. แบบประเมินการพูดรายงาน 
  ๒. แบบประเมินการอ่านทํานองเสนาะ 
  ๓. แบบประเมินการรายงานการถอดคําประพันธ์ 
  ๔. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (ชุดเดียวกัน) 
สรุปผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถบอกเนื้อหา  รูปแบบ  แนวคิด  และคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่อวรรณคดีและวรรณกรรมในยุคสมัย

ตามเนื้อหาและการเชื่อมโยงถึงยุคสมัยปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... .................................................................................. ...................... 

   
 ลงชื่อ....................................................... 
     (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ นาคทรงแก้ว) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้สอน 

 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................... ........................................ 
 

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

      (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ ฝ่ายมัธยม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๑ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชื่อหน่วย การแสดงทรรศนะ โต้แย้ง และโน้มน้าวใจ   เวลาเรียน  ๖ ชั่วโมง 
ช่วงชั้นที่  ๓ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) 
   
สาระการเรียนรู้ที่  ๓  การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ 

สามารถเลือกฟัง  และดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ  และสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด 

ท ๓.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒), (ม ๔-๖/๓), (ม ๔-๖/๔), (ม ๔-๖/๕) และ (ม ๔-๖/๖) 
สาระส าคัญ 
 การใช้ความสามารถทางกระบวนการคิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เหตุและผล เพ่ือแสดงทรรศนะ 
โต้แย้ง และโน้มน้าวใจ ต่อการประเมินสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการดําเนิน
ชีวิตในปัจจุบัน 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑.  พูดแสดงทรรศนะแสดงความคิดเห็นในเชิงข้อเท็จจริง  โต้แย้ง  และโน้มน้าวใจได้ 
เนื้อหาสาระ 
 ๑. ภาษาและกระบวนการแสดงทรรศนะ 
 ๒. ภาษาและกระบวนการโต้แย้ง 
 ๓. ภาษาและกระบวนการโน้มน้าวใจ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนเพ่ือวิเคราะห์ข่าวที่ครูกําหนดให้   
 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว และสรุปข้อคิดเห็นเพ่ือส่งตัวแทน
ออกมารายงานหน้าชั้น 
 ๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น และฟังคําถามจากครู พร้อมกับปรึกษาสมาชิกภายในกลุ่ม
เพ่ือหาคําตอบ และสรุปเป็นคําตอบของกลุ่มนํามาตอบคําถามครู พร้อมกับฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 ๔. นักเรียนฟังคําอธิบายเรื่องการใช้ภาษาแสดงทรรศนะจากสื่อ PowerPoint พร้อมทั้งถามคําถาม
เมื่อข้อสงสัย 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์ข่าวที่ครูกําหนดให้ 



 ๑๓ 

 ๒. ครูคอยให้คําแนะนําเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มเกิดข้อสงสัยในการวิเคราะห์ข่าว และแสดงความ
คิดเห็นต่อข่าว หรือในกรณีท่ีนักเรียนภายในกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันครูจะเข้าไปช่วยอธิบายถึงเหตุและผล
ของความคิดเห็นนั้น ๆ ว่ามีน้ําหนักน่าเชื่อถือเพียงใด 
 ๓. ครูฟังตัวแทนนักเรียนรายงานหน้าชั้น และตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจโดยการถามคําถาม พร้อม
กับสังเกตข้ันตอนการหาคําตอบของสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ 
 ๔. อธิบายคําอธิบายเรื่องการใช้ภาษาแสดงทรรศนะจากสื่อ PowerPoint พร้อมทั้งตอบคําถามเมื่อ
นักเรียนมีข้อสงสัย 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนเพ่ือวิเคราะห์โฆษณาท่ีครูกําหนดให้   
 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณา และสรุปข้อคิดเห็นเพ่ือส่งตัวแทน
ออกมารายงานหน้าชั้น 
 ๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น และฟังคําถามจากครู พร้อมกับปรึกษาสมาชิกภายในกลุ่ม
เพ่ือหาคําตอบ และสรุปเป็นคําตอบของกลุ่มนํามาตอบคําถามครู พร้อมกับฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 ๔. นักเรียนฟังคําอธิบายเรื่องการใช้ภาษาโต้แย้ง และการใช้ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจจากสื่อ 
PowerPoint พร้อมทั้งถามคําถามเมื่อข้อสงสัย 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์โฆษณาท่ีครูกําหนดให้ 
 ๒. ครูคอยให้คําแนะนําเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มเกิดข้อสงสัยในการวิเคราะห์โฆษณา และแสดงความ
คิดเห็นต่อโฆษณา หรือในกรณีที่นักเรียนภายในกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันครูจะเข้าไปช่วยอธิบายถึงเหตุและ
ผลของความคิดเห็นนั้น ๆ ว่ามีน้ําหนักน่าเชื่อถือเพียงใด 
 ๓. ครูฟังตัวแทนนักเรียนรายงานหน้าชั้น และตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจโดยการถามคําถาม พร้อม
กับสังเกตข้ันตอนการหาคําตอบของสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ 
 ๔. อธิบายคําอธิบายเรื่องการใช้ภาษาโต้แย้ง และการใช้ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจจากสื่อ PowerPoint 
พร้อมทั้งตอบคําถามเม่ือนักเรียนมีข้อสงสัย 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 
กิจกรรมผู้เรียน  

๑. นักเรียนฝึกใช้ภาษาแสดงทรรศนะ  การใช้ภาษาในการโต้แย้ง  การใช้ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจ  โดย
การโต้วาที ตามญัติที่แต่ละกลุ่มสรุปจากข่าวที่ได้นําเสนอผ่านมา 
 ๒. นักเรียนฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูหลังจากทํากิจกรรมโต้วาทีเสร็จ 
 ๓. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน  แล้วจึงทําแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูอธิบายทบทวนเนื่อหาเรื่องการใช้ภาษาแสดงทรรศนะ  การใช้ภาษาในการโต้แย้ง  การใช้ภาษา
เพ่ือโน้มน้าวใจ ด้วยการให้นักเรียนโต้วาที 

๒. ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหลังจากท่ีนักเรียนทํากิจกรรมโต้วาที  
๓. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน  และให้ทําแบบฝึกหัดทบทวนและเฉลย

คําตอบพร้อมกัน 



 ๑๔ 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power Point เรื่อง การแสดงทรรศนะ โต้แย้ง และเพ่ือโน้มน้าวใจ 
 ๒. ภาพข่าว/เนื้อหาข่าว 
 ๓. สื่อวีดีทัศน์โฆษณาไทยประกันชีวิต 
 ๔. ใบงานแบบฝึกหัดทบทวน 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
  ๒. สังเกตจากการตอบคําถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
  ๓. สังเกตจากการถาม- ตอบคําถามจากการฟังคําอธิบาย 
  ๔. ตรวจดูความถูกต้องจากการทําแบบฝึกหัดทบทวน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๑. แบบประเมินการพูดวิเคราะห์ข่าว 
  ๒. แบบประเมินการพูดวิเคราะห์โฆษณา 
  ๓. แบบประเมินการโต้วาที 
  ๔. ใบงานแบบฝึกหัดทบทวน  
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถพูดแสดงทรรศนะ  แสดงความคิดเห็น  และโน้มน้าวใจได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .................................................................. 

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

     ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้สอน 

 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
...................................................................... ........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

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

      (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ ฝ่ายมัธยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๑ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชื่อหน่วย ธรรมชาติของภาษา     เวลาเรียน  ๑๐ ชั่วโมง 
ช่วงชั้นที่  ๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  
 
สาระการเรียนรู้ที่  ๔ หลักการใช้ภาษา 
มาตรฐานการเรียนรู้  

ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลังของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   
 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑ (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒)  

ท ๔.๑ (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๔) และ (ม ๔-๖/๗) 
สาระส าคัญ 
 มนุษย์ทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ต่างมีภาษาในการสื่อสาร  มนุษย์ยิ่งเจริญขึ้นเพียงใด  ภาษาที่ใช้ยิ่งมีความ
สลับซับซ้อนขึ้น แต่หากพิจารณาถึงองค์ประกอบและธรรมชาติของภาษาจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ว่า
ภาษาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากหรือน้อยเพียงใด แต่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะสําคัญทางองค์ประกอบและ
ธรรมชาติของภาษา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. จําแนกองค์ประกอบของภาษา และบอกธรรมชาติของภาษาได้ 
 1. นักเรียนเข้าใจลักษณะของสารโน้มน้าวใจ  
  2. นักเรียนเข้าใจวิธีการหาสาเหตุของมิลล์    
  3. นักเรียนเข้าใจเรื่องการอ้างเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา 

4. นักเรียนเข้าใจลักษณะของเรื่องเล่าจากประสบการณ์   
  5. นักเรียนระบุเหตุที่ทําให้เกิดผลต่างๆ ในข้อความเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่กําหนดให้ได้ 6 . 
นักเรียนระบุข้อสังเกตและเชื่อมโยงการใช้ภาษาที่แสดงถึงการอ้างเหตุผลที่ใช้ในข้อความเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ท่ีกําหนดให้ได ้   
  7. นักเรียนนําเหตุและการอ้างเหตุผลมาใช้ในการประเมินค่าข้อความเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่
กําหนดให้ได ้
เนื้อหาสาระ 
 ๑. องค์ประกอบของภาษา 
 ๒. ธรรมชาติของภาษา 



 ๑๗ 

  ๒.๑ ภาษาช่วยธํารงสังคม  ๒.๒ ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา 
  ๒.๓ ภาษาช่วยจรรโลงใจ  ๒.๔ ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย 
  ๒.๕ ภาษามีการเปลี่ยนแปลง ๒.๖ ภาษาต่าง ๆ มีลักษณะที่เหมือนและต่างกัน 
 1. สารโน้มน้าวใจ  

2. วิธีการหาสาเหตุของมิลล์   
3. การอ้างเหตุผล 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
กิจกรรมผู้เรียน  
 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คนเพ่ือร่วมกันอภิปราย “ชื่อผลไม้” ในภาษา ๔ ภาคของไทย  
 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และรวบรวม ชื่อผลไม้ในภาษา ๔ ภาคของไทย ว่ามีคําใดบ้าง 
และเขียนลงกระดาษที่ครูแจกให้ 
 ๓. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน พร้อมกับตอบถามเมื่อครูซักถาม 
และฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครู 
 ๔. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่ององค์ประกอบของภาษา และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint  
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพ่ือร่วมกันอภิปราย “ชื่อผลไม้ในภาษา ๔ ภาคของไทย” 
 ๒. ครูคอยให้คําแนะนําเพิ่มเติม และตอบคําถามเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย พร้อมกับยกตัวอย่างชื่อผลไม้
 เช่น “ฝรั่ง” ใน ภาษากลาง  
   ภาษาเหนือ  เรียกว่า  บะหมั้น/บะแก๋ว 
   ภาษาอีสาน เรียกว่า  บักสีดา  
   ภาษาใต้   เรียกว่า  ชมโพ่ 
 ๓. ครูฟังนักเรียนรายงาน และถามคําถามเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ พร้อมกับอธิบายเพ่ิมเติม
ในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ    

๔. ครูอธิบายเรื่ององค์ประกอบของภาษา และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
กิจกรรมผู้เรียน  
 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คนเพ่ือร่วมกันอภิปราย “ธรรมชาติของภาษา” ๑) ภาษาช่วย
ธํารงสังคม ๒) ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา ๓) ภาษาช่วยจรรโลงใจ  ๔) ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย ๕) 
ภาษามีการเปลี่ยนแปลง และ ๖) ภาษาต่าง ๆ มีลักษณะที่เหมือนและต่างกัน  

๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตามหัวข้อของแต่ละกลุ่ม และสรุปเป็น
ข้อคิดเห็นของกลุ่ม 
 ๓. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน พร้อมกับตอบถามเมื่อครูซักถาม 
และฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครู 
 ๔. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่องธรรมชาติของภาษา และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint  
กิจกรรมผู้สอน 

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คนเพ่ือร่วมกันอภิปราย “ธรรมชาติของภาษา”  ในหัวข้อ 
ดังต่อไปนี้  



 ๑๘ 

  ๑) ภาษาช่วยธํารงสังคม 
  ๒) ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา 
  ๓) ภาษาช่วยจรรโลงใจ 
  ๔) ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย 
  ๕) ภาษามีการเปลี่ยนแปลง และ  
  ๖) ภาษาต่าง ๆ มีลักษณะที่เหมือนและต่างกัน  
๒. ครูดูแลเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตามหัวข้อของแต่ละกลุ่ม และ

สรุปเป็นข้อคิดเห็นของกลุ่ม 
 ๓. ครูฟังตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน พร้อมกับอธิบายเพิ่มเติม 
 ๔. ครูอธิบายเรื่องธรรมชาติของภาษา และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕) 
กิจกรรมผู้เรียน  

๑. นักเรียนฟังครูทบทวนเนื้อหา “องค์ประกอบของภาษา” และ “ธรรมชาติของภาษา” พร้อมกับ
ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย 
 ๒. นักเรียนศึกษารายละเอียดในเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมที่แบบเรียน   
 ๓. นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมผู้สอน 

๑. ครูทบทวนเนื้อหา “องค์ประกอบของภาษา” และ “ธรรมชาติของภาษา” พร้อมกับตอบคําถาม
เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย 
 ๒. ครูให้นักเรียนศึกษารายละเอียดในเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมที่แบบเรียน   
 ๓. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๖ – ชั่วโมงท่ี ๗) 
กิจกรรมการเรียนรู้  (การอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ) 
      ๑. ขั้นน า   
  ๑. ครูนําสนทนาเรื่องสารโน้มน้าวใจที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจําวัน ว่ามีกี่ชนิด  และมีกลวิธีในการโน้ม
น้าวใจได้อย่างไรบ้าง    
      ๒. ขั้นสอน  
    ๑. ครูให้นักเรียนอ่านข้อความตัวอย่างสารโน้มน้าวใจที่กําหนดให้จํานวน ๕ ตัวอย่าง  จากนั้นครูให้
นักเรียนบอกถึงจุดประสงค์ของการนําเสนอสารโน้มน้าวใจและลักษณะการใช้ภาษาของข้อความโน้มน้าวใจนั้น
โดยสุ่มนักเรียนตอบจํานวน ๑๐  คน  จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง จุดประสงค์ของการโน้มน้าว
ใจและลักษณะการใช้ภาษาของสารโน้มน้าวใจและให้นักเรียนอ่านใบความรู้ที่ ๑ เรื่องสารโน้มน้าวใจ  โดยครู
อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อที่นักเรียนไม่เข้าใจ  
    ๒. ครูให้นักเรียนอภิปรายถึงความหมายของคําว่า “ เหตุ ”  เป็นเวลา ๓ นาที จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปถึงความหมายของเหตุผล  ลักษณะธรรมชาติของเหตุ  
      ๓. ครูให้นักเรียนอ่านตัวอย่างสารโน้มน้าวใจในข้อที่ ๑ อีกครั้งและให้บอกเหตุที่น่าจะทําให้เกิดผล
ตามข้อความสารโน้มน้าวใจที่อ่าน พร้อมทั้งบอกวิธีการที่ใช้หาเหตุที่ตนใช้ โดยครูใช้คําถามนํา  ดังนี้  

๓.๑ สารโน้มน้าวใจชิ้นที่ ๑ ยาสีฟันสมุนไพร คําถาม เหตุใดน่าจะช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น 
๓.๒ สารโน้มน้าวใจชิ้นที่ ๒ คอลเกต  คําถาม เหตุใดน่าจะช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น   



 ๑๙ 

๓.๓ สารโน้มน้าวใจชิ้นที่ ๓ ดาร์ลี่  คําถาม เหตุใดน่าจะช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น   
๓.๔ จากสารโน้มน้าวใจทั้ง ๓ ชิ้นข้างต้น  คําถาม เหตุใดน่าจะช่วยให้ฟันแข็งแรง  
๓.๕ สารโน้มน้าวใจชิ้นที่ ๔ ลดโลกร้อน  คําถาม เหตุใดจึงทําให้การปิดไฟช่วยลดภาวะโลก

ร้อนได้ 
๓.๖ สารโน้มน้าวใจชิ้นที่ ๕ คุยกับคนรักสุขภาพ คําถาม  เหตุที่ทําให้น่าจะช่วยปูองกัน

โรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้   
  โดยสุ่มนักเรียนตอบจํานวน ๑๒  คน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการหาสาเหตุว่า
น่าจะมีวิธีใดอีกบ้าง ให้นักเรียน ศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่องวิธีการหาสาเหตุของมิลล์  โดยครูอธิบายเพ่ิมเติมใน
หัวข้อที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ  
  ๔. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคนจากนั้นให้นักเรียนประเมินค่าข้อความ ในสารโน้มน้าวใจตามข้อ
ที่ ๑ ว่านักเรียนจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามการโน้มน้าวใจของสารโน้มน้าวใจนั้นๆ หรือไม่ อย่างไร โดย
ต้องยกเหตุผลด้านการใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่น่าเชื่อถือของข้อความประกอบ ในการตัดสินใจด้วย  
จากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนจํานวน ๑๐ คน  อ่านความคิดเห็นของตนเอง  จากนั้นร่วมกันอภิปรายถึงการใช้ภาษา
ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่น่าเชื่อถือของข้อความ ( ข้อบกพร่องการอ้างเหตุผล ) และให้นักเรียนศึกษาใบความรู้
ที่ ๓ เรื่องการอ้างเหตุผล  โดยครูอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อที่นักเรียนไม่เข้าใจ   
     ๓. ขั้นเปรียบเทียบ  
  ๑. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อความในใบงานที่ 1 เรื่องการอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ     
  ๒.  ครูให้นักเรียนเขียนสาเหตุที่น่าจะทําให้  “สามารถขจัดคราบมันได้”  ของสารโน้มน้าวใจทั้งสอง
ชิ้น ลงในใบงาน   
  ๓.  นักเรียนนําเหตุที่ตนหาได้นั้นมาวิเคราะห์หาเหตุที่แท้จริง โดยใช้วิธีการของมิลล์ ว่าสิ่งใดเป็นเหตุที่
ทําให้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองสามารถขจัดคราบมันได้   
  ๔. ครูให้นักเรียนเขียนการใช้ภาษาที่แสดงให้ เห็นถึงการขาดความน่าเชื่อถือของข้อความ       
(ข้อบกพร่องในการอ้างเหตุ ) ลงในใบงาน   
  ๕. นักเรียนประเมินค่าข้อความโน้มน้าวใจในใบงานว่า นักเรียนจะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อความโน้มน้าวใจ
นั้นหรือไม ่โดยพิจารณาถึงเหตุที่แท้จริงและการอ้างเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
     ๔. ขัน้สรุป  
  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงลักษณะของสารโน้มน้าวใจ  วิธีการหาสาเหตุของมิลล์และการอ้าง
เหตุผล โดยสรุปเป็นแผนภาพความคิด ส่งเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๘ – ชั่วโมงท่ี ๙) 
กิจกรรมการเรียนรู้  (การอ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์อย่างมีวิจารณญาณ) 
 ๑. ขั้นน า   
  ครูนําสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของเรื่องเล่าจากประสบการณ์  โดยสุ่มนักเรียนจํานวน  10  คนตอบ
เป็นรายบุคคล 
 ๒. ขั้นสอน   
  ๑. ครูให้นักเรียนอ่านตัวอย่าง เรื่องเล่าจากประสบการณ์ ดังต่อไปนี้  
 
 
 



 ๒๐ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ๒. ครูให้นักเรียนบอกลักษณะของเรื่องเล่าที่พบในตัวอย่างนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยสุ่มนักเรียน  5 คน ตอบ
เป็นรายบุคคล  จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ที่ 4 เรื่อง เรื่องเล่าจากประสบการณ์โดยครูเป็นผู้
อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อที่นักเรียนไม่เข้าใจ   
  ๓. ครูให้นักเรียนลองบอกเหตุที่ทําให้ ชายในเรื่องสามารถสอบผ่านวิชาฟิสิกส์ว่าเกิดจากเหตุใดบ้าง 
โดยครูให้นักเรียนเขียนตอบลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ ( ตอบเป็นข้อๆ )    
 ๔. ครูให้นักเรียนอ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่อง ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
  
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
   
 จากนั้นครูให้นักเรียนลองบอกเหตุที่ทําให้ ชายในเรื่องสามารถสอบผ่านวิชากฎหมายว่าเกิดจากเหตุ
ใดบ้าง โดยครูให้นักเรียนเขียนตอบลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ ( ตอบเป็นข้อๆ )    

 สวัสดีครับพ่ีๆเพ่ือนๆทุกท่าน หลังจากหายไปนานเพราะติดสอบซึ่งปีนี้หนักหนาสาหัสมาก  พ่ีๆที่เรียน
นิติศาสตร์น่าจะรู้นะคับว่าพวกเราต้องท่องจําตัวบทนั่งอ่านฎีกากันเพ่ือเข้าไปสอบ  ผมก็ต้องนั่งท่องๆ
เหมือนกันครับแต่เนื่องจากปีนี้วิชามันเรียกว่ามหาหินกันได้เลยทีเดียว ระหว่างอ่านหนังสือไป   ก็เครียดไป
ไม่รู้จะระบายกับใครก็นั่งร้องไห้กับลูกๆกุมารทองทั้งสองแล้วก็มีความคิดขึ้นในหัวครับออกแนวใกล้บ้า  ผม
ก็ท่องจําตัวบทไม่รู้จะท่องใครฟังก็นั่งบ่นให้ลูกๆ ทั้งสองฟังกันครับ อธิบายตัวบทกฎหมาย  ให้ลูกๆฟังกัน 
แล้วก็เข้านอน ตอนเช้าตื่นมาก่อนเวลาไม่รู้จะทําอะไรก็ลองวิ่งออกกําลังกายเรียกเหงื่อ     ให้รู้สึกดีขึ้นหัว
จะได้ไม่หนัก  เข้าห้องสอบก็ค่อนข้างทําได้แต่ก็ไม่มั่นใจนัก  โดยเฉพาะวิชากฎหมายลักษณะพยาน  ซึ่ง
ปรมาจารย์กฎหมายพยานท่านเป็นคนสอนผม เรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ข้อสอบนี้ไม่ต้องพูดถึงทําได้  2  ข้ออีก 
2 ข้อมั่ว (ข้อสอบนิติศาสตร์จะเป็นบรรยาย 4  ข้อ  100  คะแนนนะครับ) กลับมาถึงหอพักก็ร้องไห้เป็น
วรรคเป็นเวรว่าจะต้องติด F  แน่ๆไม่เป็นอันอ่านวิชาอ่ืนกันเลยครับ แต่ก็ฝืนใจสู้ๆมาจนสอบหมดไป  เมื่อ
วานครับวันเกรดออกเป็นที่อ้ึงทึ่งมาก เกรดผมออกมาวิชากฎหมาย 6 ตัวได้ A ไป 4 ตัว ภาษาอังกฤษ  2   
ตัวได้   B+  กับ B ส่วนกฎหมายอีก2วิชายังไม่ออก แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะย่ําแย่เพราะขนาดวิชาที่ว่าทําไมได้ยัง
ได้  A   เลย  ทั้งๆที่เรียนมาตั้งแต่ปี   1ได้   A  มาตัวเดียว  แต่เทอมนี้มีลูกมาอยู่ด้วยเกิดปาฏิหาริย์ครับ  
ผมประทับใจมากและก็ดีใจมากๆๆเดี๋ยวเกรดออกหมดจะซื้อรถบังคับให้ลูกๆครับ  

ที่มา www.kumarnthong.com  

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความศรัทธาในพวกเครื่องรางของขลัง และวันนี้ผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ อง
ความขลังของเครื่องรางชนิดหนึ่งที่คุณแม่ของผมบูชาไว้ที่หิ้งพระ  นั่นก็คือผ้ายันต์โบราณที่ท่านเช่าต่อมา
จากเพ่ือนคนหนึ่งในแถบอีสาน อิทธิคุณของผ้ายันต์นี้สุดๆครับหลายคนใช้แล้วต่างทึ่งกันในความขลัง  แต่ผม
ก็ไม่ทราบหรอกนะครับว่าเป็นยันต์อะไร  มีอยู่วันหนึ่งผมต้องไปสอบวิชาฟิสิกส์สุดหิน ผมก็เพียรพยายาม
อ่านหนังสืออยู่สองวันสามวันแต่อ่านเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าอ่านไม่เข้าหัวสักที  ผมก็เลยต้องหันไปพึ่งไสยศาสตร์นิด
หน่อย  แหะ แหะ คงไม่ว่าอะไรนะครับ เข้าเรื่องต่อเลยแหละกัน ผมก็เลยเดินไปที่ห้องพระสวดมนต์บูชา
พระ  สวดแบบธรรมดานะครับ แล้วก็ทําจิตให้สงบ แล้วหยิบผ้ายันต์ขึ้นมาจากพานแล้วอธิษฐานว่า ขอให้ลูก
สอบวิชานี้ผ่านด้วยเถอะ  จากนั้นผมก็เข้าไปนอน  แล้วตื่นมาเช้าทบทวนหนังสือสักครู่ กินข้าวเช้า แล้วเข้า
ไปในห้องพระอีกครั้ง จากนั้นนําผ้ายันต์พับแล้วติดตัวไปสอบด้วย  วันนั้นผม  เข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจ
เพราะว่ามีของดีติดตัวมาด้วยนิ  ผมเริ่มทําข้อสอบผมว่าผมทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่  แต่คุณพระช่วยพอเกรด
ออกนะ ผมได้ 4 วิชานี้ ไม่น่าเชื่อเล้ยจริงๆ ผมดีใจมากๆ เพราะผมไม่เคยทําเกรดวิชานี้ได้ดีเท่านี้มาก่อนเลย   

ที่มา  www.sak-yant.com/thaiblog 



 ๒๑ 

  ๕. ครูให้นักเรียนนําเหตุจากทั้งสองเรื่องมาเปรียบเทียบกัน โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของเหตุ  
และให้นักเรียนบอกอีกครั้งว่าอะไรน่าจะเป็นเหตุที่ทําให้ชายทั้งสองคนสามารถสอบผ่านได้    
  ๖.  ครูให้นักเรียนบอกการอ้างเหตุผลของทั้งสองเรื่องว่า มีการอ้างเหตุผลแบบใดบ้าง  ตอบเป็นข้อๆ 
ลงในกระดาษที่แจกให้ โดยครูเป็นผู้ชี้แนะให้นักเรียนสังเกตจากภาษาที่ใช้ในเรื่องทั้งสอง  จากนั้นให้นักเรียน
ประเมินผลเรื่องเล่าทั้งสองเรื่องว่าน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร   
     ๓. ขั้นเปรียบเทียบ   
  ๑.  นักเรียนอ่านตัวอย่างข้อความที่อยู่ในใบงานที่ 2 เรื่องการอ่านข้อความเรื่องเล่าจากประสบการณ์
อย่างมีวิจารณญาณ  แล้วตอบคําถามว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดผลในตัวอย่างเรื่องเล่าจากประสบการณ์นั้นที
ละเรื่อง โดยตอบเป็นข้อๆ   
  ๒. นักเรียนนําเหตุ หรือเงื่อนไขที่ทําให้เกิดผลในตัวอย่างเรื่องเล่าจากประสบการณ์นั้น มาเขียนใน
ตารางเปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาเหตุหรือเงื่อนที่แท้จริงของการเกิดผลในตัวอย่างเรื่องเล่าจากประสบการณ์นั้น 
โดยพิจารณาจากการความสอดคล้องหรือดูตัวร่วม (การดูเงื่อนไขจําเป็นกับสิ่งที่ตามมา ว่ามีเงื่อนไขจําเป็นใดที่
ส่งผลให้สิ่งที่ตามมาเหมือนกันทุกตัวอย่าง )    
  ๓. นักเรียนบอกการอ้างเหตุผลในตัวอย่างเรื่องเล่าจากประสบการณ์นั้น ที่ละข้อความว่าเหตุหรือ
เงื่อนไขที่พบนั้นเป็นอย่างไร    
     ๔. ขั้นสรุป   
  นักเรียนประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อความเรื่องเล่าจากประสบการณ์นั้นว่ามีความน่าเชื่อถือ
เพียงใดและอย่างไร โดยนําเหตุผลที่แท้จริงและการอ้างเหตุผลของตัวอย่างข้อความเรื่องเล่าจากประสบการณ์
นั้นมาใช้ประกอบการแสดงเหตุผล 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๐) 
กิจกรรมการเรียนรู้  (การอ่านข้อความโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ) 
     ๑. ขั้นน า    
  ครูให้นักเรียนอ่านข้อความโฆษณา ดังต่อไปนี้ 
 
   
 
 
 

โดยใช้คําถามต่อไปนี้ นักเรียนคิดว่าข้อความโฆษณานี้มีองค์ประกอบใดบ้าง  โดยสุ่มนักเรียนจํานวน ๕ คน 
ตอบเป็นรายบุคคล  
     ๒.  ขั้นสอน   
  ๑. ครูให้นักเรียนอ่านข้อความโฆษณา อีกหนึ่งข้อความ ดังต่อไปนี้  
 
 
 
   
 ๒. ครูให้นักเรียนบอกองค์ประกอบของข้อความโฆษณาที่พบในตัวอย่างนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยให้นักเรียน
เปรียบเทียบกับข้อความโฆษณาแรกที่ได้อ่านไป  โดยครูสุ่มนักเรียน ๕ คนตอบเป็นรายบุคคล จากนั้นครูให้

 พี  ไวน์เทนนิ่ง แอนด์ เรเดียน บาร์โซน สู่ผิวกายสดชื่น ชุ่มชืน่ด้วยธรรมชาติ ผิวขาวเนียนอมชมพูดุจดั่งไข่มุก
เปล่งประกายเจิดจรัส กลิ่นหอมดั่งต้องมนต์รักทะเลใต้ พร้อมความนุ่มนวลชวนสัมผัส  ด้วยการลูบไล้ทั่วผิวกาย คุณ
จะสามารถรับรู้ถึงความชุมชื้นด้วยสารสกัดโรส ดามาร์ส ,อโรเวรา,ถั่วเหลือง/ข้าวบาร์เลย์และวิตามินอี ที่เหมาะ
สําหรับทุกสภาพผิว เป็นเวลา  ๓๐ วินาที  จากนั้นครูถามถึงองค์ประกอบของข้อความประกาศโฆษณา 

 เดอะ  ที  เพื่อผิวเนียมนุ่ม ชุ่มชื่น  ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวสูตรเข้มข้น ซึ่งมีส่วนผสมของไลโปซัมบริสุทธิ์ ผสาน
คุณค่า โรส วอเตอร์ , สารสกัดจาก ไอวี่ และวิตามินอี เพ่ือมอบความชุ่มชื้นหอมสดชื่น รู้สึกมีชีวิตชีวา เนียมนุ่ม 
แลดูกระชับและลดเลื่อนริ้วรอย เหมาะส าหรับทุกสภาพผิว   



 ๒๒ 

นักเรียนอ่านใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง ข้อความโฆษณา โดยครูเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อที่นักเรียนไม่เข้าใจ   
  ๓. ครูให้นักเรียนอ่านข้อความโฆษณาอีกครั้งหนึ่งและบอกเหตุที่ทําให้  ผิวเกิดความชุ่มชื่น  ว่าเกิด
จากเหตุใดบ้าง โดยครูให้นักเรียนเขียนตอบลงในกระดาษท่ีครูแจกให้ ( ตอบเป็นข้อๆ )  
  ๔. ครูให้นักเรียนอ่านข้อความโฆษณาอีกหนึ่งเรื่อง ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 จากนั้นครูให้นักเรียนบอกเหตุที่ทําให้ ผิวเกิดความชุ่มชื่นว่าเกิดจากเหตุใดบ้าง โดยครูให้นักเรียนเขียน
ตอบลงในกระดาษที่ครูแจกให้ ( ตอบเป็นข้อๆ )    
  ๕. ครูให้นักเรียนนําเหตุจากทั้งสองเรื่องมาเปรียบเทียบกัน โดยพิจารณาจากความต่าง และให้
นักเรียนบอกอีกครั้งว่าอะไรน่าจะเป็นเหตุที่ทําให้ผิวเกิดความชุ่มชื่นได้    
  ๖. ครูให้นักเรียนบอกการอ้างเหตุผลของทั้งสองข้อความว่า มีการอ้างเหตุผลแบบใดบ้าง ตอบเป็น
ข้อๆ ลงในกระดาษที่แจกให้ โดยครูเป็นผู้ชี้แนะให้นักเรียนสังเกตจากภาษาที่ใช้ในเรื่องทั้งสอง  จากนั้นให้
นักเรียนประเมินค่าข้อความโฆษณาท้ังสองเรื่องว่าน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไร  
       ๓. ขั้นเปรียบเทียบ   
  ๑. นักเรียนอ่านตัวอย่างข้อความที่อยู่ในใบงานที่ 3 เรื่องการอ่านข้อความโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ  
แล้วตอบคําถามว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดผลในตัวอย่างข้อความโฆษณานั้นทีละข้อความ โดยตอบเป็นข้อๆ  
  ๒. นักเรียนนําเหตุ หรือเงื่อนไขที่ทําให้เกิดผลในตัวอย่างข้อความโฆษณานั้น  มาเขียนในตาราง
เปรียบเทียบ เพ่ือพิจารณาเหตุหรือเงื่อนที่แท้จริงของการเกิดผลในตัวอย่างข้อความโฆษณานั้นโดยพิจารณา
จากการความต่างหรือดูตัวต่าง  (การดูเงื่อนไขจําเป็นกับสิ่งที่ตามมา ว่ามีเงื่อนไขจําเป็นใดที่หายไปแล้วส่งผล
ให้สิ่งที่ตามนั้นเปลี่ยนไปด้วย )    
  ๓. นักเรียนบอกการอ้างเหตุผลในตัวอย่างข้อความโฆษณานั้น ที่ละข้อความว่าเหตุหรือเงื่อนไขที่พบ
นั้นเป็นอย่างไร 
      ๔. ขั้นสรุป   
  นักเรียนประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อความโฆษณานั้นว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดและอย่างไร 
โดยนําเหตุผลที่แท้จริงและการอ้างเหตุผลของตัวอย่างข้อความโฆษณานั้นมาใช้ประกอบการแสดงเหตุผล 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. PowerPoint เรื่อง ธรรมชาติของภาษา 
 ๒. แบบเรียน 
 ๑. ตัวอย่างสารโน้มน้าวใจ   
      - ยาสีฟันสูตรสมุนไพร, คอลเกต, ดาร์ลี, ลดโลกร้อน, คุยกับคนรักสุขภาพ   
  ๒. ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องสารโน้มน้าวใจ   
  ๓. ใบความรู้ที่ ๒ เรื่องวิธีการหาสาเหตุของมิลล์  
  ๔. ใบความรู้ที่ ๓ เรื่องการอ้างเหตุผล   
  ๕. ใบงานที่ ๑ เรื่องการอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ 

 บาบา  โลชั่น ดูแลผิวด้วยคุณค่าธรรมชาติ บํารุงผิวให้หอม กระจ่างใส ยาวนานตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
ด้วยโลชั่นขวดสีเขียวเนื้อบางเบาที่ผสานคุณค่าของสารสกัดจากใบมะกอก  น้ํามันดอกกุหลาบ  และน้ําแร่
ฝรั่งเศสเข้มข้น  เหมาะสําหรับทุกสภาพผิว เพราะผ่านการทดสอบจากสถาบันผิวหนังนานาชาติแล้วว่ าไม่
ก่อให้เกิดอาการแพ้แม้ผิวบอบบาง  



 ๒๓ 

 ๖. ข้อความเรื่องเล่าจากประสบการณ์    
  ๗. ใบความรู้ที่ ๔  เรื่องเล่าจากประสบการณ์   
  ๘.  ใบงานที่ ๒  เรื่องการอ่านข้อความเรื่องเล่าจากประสบการณ์ย่างมีวิจารณญาณ 
 ๙. ข้อความโฆษณา ๓ ข้อความ   
  ๑๐. ใบความรู้ที่ ๕ เรื่องข้อความโฆษณา   
  ๑๑. ใบงานที่ ๓ เรื่องการอ่านข้อความโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณ  
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
  ๒. สังเกตจากการตอบคําถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
  ๓. สังเกตจากการถาม- ตอบคําถามจากการฟังคําอธิบาย 
  ๔. ตรวจดูความถูกต้องจากการทําแบบฝึกหัด 

๕. สังเกตจากการตอบคําถาม   
   ๖. ตรวจใบงานที่ ๑ 

๗. สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น   
   ๘. ตรวจใบงาน 

๙. สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น   
๑๐. ตรวจใบงาน   

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๑. แบบประเมินการพูดรายงาน 
  ๒. แบบฝึกหัด 
  ๓. แบบสังเกตการตอบคําถาม   
   ๔. ใบงาน ที่ ๑ 
  ๕. ใบงาน 
สรุปผลการเรียนรู้ 
 นักเรียนสามารถจําแนกองค์ประกอบของภาษา และบอกธรรมชาติของภาษาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 

ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................
....................................................................................... ................................................................ ....................... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ...................................... 
  
 

   ลงชื่อ....................................................... 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ/ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้สอน 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................... .......................................... 
 

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

      (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ ฝ่ายมัธยม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๑ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชื่อหน่วย   การเขียนเรียงความและการแต่งกาพย์ห่อโคลง  เวลาเรียน ๖ ชั่วโมง 
ช่วงชั้นที่  ๓ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) 
  
สาระการเรียนรู้ที่  ๒  การเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑  

ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเรื่องราวรูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงาน  ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๒.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒) และ (ม ๔-๖/๘) 
สาระส าคัญ 
 การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการ และโลกอุดมคติ  มีขอบเขตของเรื่องกว้างขวางมาก  
เนื้อหาของเรียงความอาจจะห่างไกลจากข้อเท็จจริงที่เป็นประสบการณ์ของผู้เขียนและประสบการณ์ร่วมของ
ผู้อ่าน หรืออาจจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์จริงและผสมผสานกับ “จิตนาการ หรืออุดม
คติ” ก็สามารถเขียนได้ ดังนั้นการเขียนจึงถือเป็นทักษะที่สําคัญและต้องใช้ทักษะอ่ืน ๆ ร่วมในการพัฒนางาน
เขียนให้สมบูรณ์ที่สุด  
 การแต่งกาพย์ห่อโคลง เป็นชื่อของบทประพันธ์ ที่แต่งขึ้น โดยใช้กาพย์ยานี สลับกับ โคลงสี่สุภาพ 
กาพย์ยานี กับ โคลงสี่สุภาพนั้น จะต้องมีความอย่างเดียวกัน คือให้วรรคที่หนึ่ง ของกาพย์ยานี กับบาทที่หนึ่ง 
ของโคลงสี่สุภาพ บรรยายข้อความ อย่างเดียวกัน หรือบางที ก็ให้คําต้นวรรค ของกาพย์ กับคําต้นบท ของ
โคลง เป็นคําเหมือนกัน ส่วนบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับต่างๆ เหมือนกับ กฎของกาพย์ยานี และโคลงสี่สุภาพ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. เขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการ และโลกอุดมคติได้   
๒. แต่งกาพย์ห่อโคลงได้  
(นักเรียน 

เนื้อหาสาระ 
 ๑. เรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ 
 ๒. ฉันทลักษณ์ของกาพย์ห่อโคลง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนร่วมกันอภิปราย คําว่า “จินตนาการ” และ “อุดมคติ” 
 ๒. นักเรียนฟังความหมายของคําว่า “จินตนาการ” และ “อุดมคติ” พร้อมกับ ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับ
จินตนาการ และอุดมคติของตัวเองให้เพื่อน ๆ ฟัง  

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


 ๒๖ 

 ๓. นักเรียนศึกษา และฟังหลักการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติจากสื่อ 
Power point พร้อมกับซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย 

๔. นักเรียนเขียนเรียงความ โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากการไปทัศนศึกษาในโครงการวรรณคดี
สัญจรที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกจากสถานที่ที่นักเรียนประทับใจ เช่น วัดปุาเลไลย์,      บึงฉวาก และตลาด
ร้อยปีสามชุก หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ แล้วนํามาเรียบเรียงเขียนเรียงความ 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกัน อภิปราย คําว่า “จินตนาการ” และ “อุดมคติ”  
 ๒. ครูอธิบายคําว่า “จินตนาการ” และ “อุดมคติ” และสุ่มให้นักเรียนในห้องยกตัวอย่าง พูดถึง
จินตนาการ และอุดมคติ ของนักเรียนให้เพื่อนในห้องฟัง 

๓. ครูอธิบายหลักการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติจากสื่อ Power point 
พร้อมกับตอบคําถามเม่ือเกิดนักเรียนมีข้อสงสัย 

๔. ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความ โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากการไปทัศนศึกษาในโครงการ
วรรณคดีสัญจรที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกจากสถานที่ที่นักเรียนประทับใจ เช่น วัดปุาเลไลย์, บึงฉวาก และ
ตลาดร้อยปีสามชุก หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ แล้วนํามาเรียบเรียงเขียนเรียงความ 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนร่วมกันอภิปราย รูปแบบคําประพันธ์ประเภท “กาพย์ยานี ๑๑” และ “โคลงสี่สุภาพ” 
 ๒. นักเรียนทบทวนความรู้วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่เรือ ในส่วนของลักษณะคําประพันธ์กาพย์ห่อโคลง   
 ๓. นักเรียนฟังครูอธิบายลักษณะ และหลักการแต่งกาพย์ห่อโคลงจากสื่อ Power point พร้อมกับ
ซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย 
 ๔. นักเรียนแต่งกาพย์ห่อโคลง โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากการไปทัศนศึกษาในโครงการวรรณคดี
สัญจรที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกจากสถานที่ที่นักเรียนประทับใจ เช่น วัดปุาเลไลย์, บึงฉวาก และตลาดร้อย
ปีสามชุก แล้วนํามาแต่งกาพย์ห่อโคลง / หรือเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ แล้วนํามาแต่ง
กาพย์ห่อโคลง 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย รูปแบบคําประพันธ์ประเภท “กาพย์ยานี ๑๑” และ “โคลงสี่
สุภาพ” 
 ๒. ครูถามคําถามให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่เรือ ในส่วนของลักษณะคํา
ประพันธ์กาพย์ห่อโคลง   
 ๓. ครูอธิบายลักษณะ และหลักการแต่งกาพย์ห่อโคลงจากสื่อ Power point พร้อมกับตอบคําถาม
เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย 
 ๔. ครูให้นักเรียนแต่งกาพย์ห่อโคลง โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากการไปทัศนศึกษาในโครงการ
วรรณคดีสัญจรที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกจากสถานที่ที่นักเรียนประทับใจ เช่น วัดปุาเลไลย์, บึงฉวาก และ
ตลาดร้อยปีสามชุก แล้วนํามาแต่งกาพย์ห่อโคลง / หรือเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ แล้ว
นํามาแต่งกาพย์ห่อโคลง 
 
 
 



 ๒๗ 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนแลกเปลี่ยนผลงานการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ และ
ผลงานการประพันธ์กาพย์ห่อโคลงกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน พร้อมกับแสดงความคิดเห็นด้วยความชื่นชม หรือให้
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์กับเพื่อน ๆ เพิ่มเติม 
 ๒. นักเรียนทบทวนความรู้การเขียนเรียงความ และการแต่งกาพย์ห่อโคลง   
 ๓. นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทบทวน 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนผลงานการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ 
และผลงานการประพันธ์กาพย์ห่อโคลงกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน พร้อมกับชักชวนให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ด้วยความชื่นชม หรือให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์กับเพื่อน ๆ เพิ่มเติม 
 ๒. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้การเขียนเรียงความ และการแต่งกาพย์ห่อโคลง   
 ๓. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทบทวน 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power point เรื่อง การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ 
 ๒. Power point เรื่อง กาพย์เห่เรือ  
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตจากการตอบคําถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
  ๒. สังเกตจากการถาม- ตอบคําถามจากการฟังคําอธิบาย 
  ๓. ตรวจดูความถูกต้องจากการเขียนเรียงความ 
  ๔. ตรวจดูความถูกต้องจากการแต่งกาพย์ห่อโคลง 
  ๕. แบบฝึกหัดทบทวน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๑. แบบประเมินการเขียนเรียงความ 
  ๒. แบบประเมินการแต่งกาพย์ห่อโคลง 
  ๓. แบบฝึกหัดทบทวน 
สรุปผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการ และโลกอุดมคติได้   
๒. นักเรียนสามารถแต่งกาพย์ห่อโคลงได ้

  
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................ ...................... 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
...................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

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

     ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้สอน 

 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

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

      (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ ฝ่ายมัธยม 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๙ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๑ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชื่อหน่วย การใช้ภาษาพัฒนาความคิด เวลาเรียน  ๔ ชั่วโมง 
ช่วงชั้นที่  ๓ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) 
 
สาระการเรียนรู้ที่  ๒,๓  การเขียน ,การฟัง  การดู  และการพูด 
มาตรฐาน การเรียนรู้    ท ๒.๑  

ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ 

สามารถเลือกฟัง  และดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ  และสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด 

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

สาระส าคัญ 
 เมื่อมนุษย์มีความคิดเกิดขึ้นจึงแสดงความคิดออกมาเป็นคําพูด โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดความคิด  
 การฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เป็นการใช้ภาษาในการสื่อสารได้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑.  พูดและเขียนแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลได้ 
เนื้อหาสาระ 
 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด 
 ๒. เหตุผลกับภาษา 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกันสังเกตและบอกรายละเอียดจากภาพที่ครูกําหนดให้   
 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวภาพและสรุปข้อคิดเห็นเพ่ือส่งตัวแทนออกมา
รายงานหน้าชั้น 
 ๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น และฟังคําถามจากครู พร้อมกับปรึกษาสมาชิกภายในกลุ่ม
เพ่ือหาคําตอบ และสรุปเป็นคําตอบของกลุ่มนํามาตอบคําถามครู พร้อมกับฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่
ครบถ้วนสมบูรณ ์



 ๓๐ 

 ๔. นักเรียนฟังคําอธิบายเรื่องความคิดกับภาษาจากสื่อ PowerPoint พร้อมกับซักถามเมื่อเกิดความ
สงสัย   
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกันสังเกตและบอกรายละเอียดจากภาพที่กําหนดให้   
 ๒. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวภาพและสรุปข้อคิดเห็นและ
ส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้น 
 ๓. ครูให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น และตอบคําถาม พร้อมกับฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วน
ที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔. ครูอธิบายเรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิดจากสื่อ PowerPoint พร้อมทั้งตอบคําถามเมื่อนักเรียน
มีข้อสงสัย 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนชมวีดีทัศน์ที่ครูกําหนดให้ แล้วร่วมกันอภิปราย 
 ๒. นักเรียนสังเกตข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อสนับสนุนจากเนื้อหาในวีดีทัศน์ แล้วสรุปความ
คิดเห็นร่วมกัน 
 ๔. นักเรียนฟังคําอธิบายเรื่องเหตุผลกับภาษาสื่อ PowerPoint พร้อมกับซักถามเมื่อเกิดความสงสัย   
 ๕.นักเรียนฝึกจําแนกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กับส่วนที่เป็นเหตุผลสนับสนุนจากข้อความที่ครู
กําหนดให้ในสื่อ PowerPoint 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนชมวีดีทัศน์ที่กําหนดให้ แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย 
 ๒. ครูให้นักเรียนสังเกตข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อสนับสนุนจากเนื้อหาในวีดีทัศน์ แล้วสรุป
ความคิดเห็นร่วมกัน 
 ๔. ครูอธิบายเรื่องเหตุผลกับภาษาสื่อ PowerPoint พร้อมกับตอบคําถามเม่ือนักเรียนมีข้อสงสัย   
 ๕.ครูให้นักเรียนฝึกจําแนกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กับส่วนที่เป็นเหตุผลสนับสนุนจากข้อความในสื่อ 
PowerPoint 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนดูภาพที่ครูกําหนดให้ แล้วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ พร้อมกับสรุปความคิดร่วมกัน 
 ๒. นักเรียนตอบคําถามทบทวนความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด 
เหตุผลกับภาษา พร้อมกับซักถามเมื่อเกิดความสงสัย   

๓. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน  แล้วทําแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนดูภาพ ชี้นําให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ พร้อมกับสรุปความคิดร่วมกัน 
 ๒. ครูถามคําถามเพ่ือให้นักเรียนตอบคําถามในการทบทวนความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
ความคิดเหตุผลกับภาษา พร้อมกับตอบคําถามเม่ือนักเรียนมีข้อความสงสัย   

๓. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากแบบเรียน  และให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทบทวน 
 
 



 ๓๑ 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power Point เรื่อง การใช้ภาษาพัฒนาความคิด 
 ๒. ภาพทางจิตวิทยา 
 ๓. แบบฝึกหัดทบทวน 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
  ๒. สังเกตจากการตอบคําถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
  ๓. สังเกตจากการถาม- ตอบคําถามจากการฟังคําอธิบาย 
  ๔. ตรวจดูความถูกต้องจากการทําแบบฝึกหัดทบทวน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๑. แบบฝึกหัดทบทวน 
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ 

ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 
........................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

   
 ลงชื่อ....................................................... 
     (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ นาคทรงแก้ว) 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้สอน 

 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

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

      (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ ฝ่ายมัธยม 

 

 

 

 
 
 
 
 


