
 

 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาไทย   รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๒     เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   ภาคเรียนที่ ๒              ๑ หน่วยกิต 
 
 

บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง วรรณคดี วรรณกรรม ตีความ แปลความ จับใจความ หลักการวิเคราะห์
วิจารณ์การอ่านเบื้องต้น ระดับของภาษา ค าราชาศัพท์  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด  ประเมิน
คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีวรรณกรรม  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  ฟัง  ดู  และพูด ในโอกาส
ต่างๆ  การแต่งบทร้อยกรองประเภทฉันท์ 

ศึกษา รวบรวม  สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็น  โดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา  กระบวนการ
ปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และกระบวนการกลุ่ม ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง ดู และ
การพูด สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 มีมารยาทและมีวิจารณญาณในการเลือกอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน เห็น
คุณค่าของบทอาขยาน วรรณคดีวรรณกรรมไทย ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ใฝ่เรียนรู้ และรักษา
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
  
 

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 ๓๓๑๐๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๒      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 

- สามัคคีเภทค าฉันท์ 

๑๖ ๒๐ 

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
- ตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่าน 

- สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน                    
ในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล 

- สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านจากสื่อ 
- มีมารยาทในการอ่าน 
- ไตรภูมิพระร่วง 

รวม ๑๖ ๑๕ 
๒ การใช้ภาษา

บรรยาย  
อธิบาย  
และ

พรรณนา    

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 ตาม
วัตถุประสงค์ 

๖ ๑๕ 

- การเขียนเรียงความ 
- มีมารยาทในการเขียน 
- สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจาก 
เรื่องท่ีฟังและดู   
- วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความ 
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
- ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนด
แนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
- มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 
- พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ  
โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วย 
ภาษาถูกต้องเหมาะสม 
- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

รวม ๖ ๑๕ 
สอบกลางภาค ๓ ๒๐ 

๓ ระดับภาษา
และราชา

ท ๓.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๒ 

- ระดับภาษา 
๖ ๑๐ - สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจาก 



 

 

๓ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ศัพท์          ม.๔-๖/๓ 
         ม.๔-๖/๔ 
         ม.๔-๖/๕           
         ม.๔-๖/๖ 
ท ๔.๑ ม.๔-๖/๑ 
         ม.๔-๖/๔ 
         ม.๔-๖/๗ 
 

เรื่องท่ีฟังและดู 
- วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความ 
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
- ราชาศัพท์ 
- ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนด
แนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
- มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 
- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

รวม ๖ ๑๐ 
๔ การเขียน

และการแต่ง
ค าประพันธ์ 

(ฉันท์) 

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

- เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

๔ ๑๐ - มีมารยาทในการเขียน 
- แต่งบทร้อยกรอง 

รวม ๔ ๑๐ 
๕ 
 
 
 
 
 

การใช้ภาษา
ให้งดงาม 

 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และ     บท
ร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง 

๕ ๑๐ 
- เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ี
สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น 

รวม ๕ ๑๐ 
สอบปลายภาค - ๒๐ 
รวมทั้งหมด ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 

การจัดท ารายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  วรรณคดีวิจักษ์      รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๒      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 

- สามัคคีเภทค าฉันท์ 
๓ 

- อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
- ตีความ แปลความ ขยายความเรื่องที่อ่าน ๒ 
- สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ๓ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆ ด้านอย่างมี
เหตุผล 

๒ 

- สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านจากสื่อต่างๆ 
- มีมารยาทในการอ่าน 

๓ 

- ไตรภูมิพระร่วง ๓ 
รวม ๑๖ 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  การใช้ภาษาบรรยาย  อธิบาย  และพรรณนา        รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๒      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 
- การเขียนเรียงความ 

๑ 
- มีมารยาทในการเขียน 
- สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจาก 
เรื่องท่ีฟังและดู   

๒ 
- วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความ 
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
- ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๒ - มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 

- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

รวม ๖ 
 

 

 

 

 

 



 

 

๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  ระดับภาษาและราชาศัพท์     รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๒      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 
 

- ระดับภาษา ๒ 
- สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจาก 
เรื่องท่ีฟังและดู 

๑ 
- วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความ 
น่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
- ราชาศัพท์ ๒ 
- ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วก าหนดแนวทางน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๑ - มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู 
- มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

รวม ๖ 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  การเขียนและการแต่งค าประพันธ์ (ฉันท์)   รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๒      เวลา  ๔  ชั่วโมง 
มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 

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

- เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๒ 

- มีมารยาทในการเขียน 
- แต่งบทร้อยกรอง ฉันท์ 
 

๒ 

รวม ๔ 
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  การใช้ภาษาให้งดงาม     รหัสวิชา ท ๓๓๑๐๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๑      เวลา  ๕  ชั่วโมง  
มาตรฐานตัวช้ีวัด สาระส าคัญ เวลา(ชั่วโมง) 

ท ๑.๑ ม.๔-๖/๓ 
ท ๒.๑ ม.๔-๖/๖ 
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ 

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ๑ 
- เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักเชิงวิชาการ ๒ 
- วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต้น 

๒ 

รวม ๕ 
 



 

 

๖ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๒ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชื่อหน่วย  วรรณคดีวิจักษ์   (สามัคคีเภทค าฉันท์, สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ  
  และไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ)  
เวลาเรียน    ๑๖ ชัว่โมง ช่วงชั้นที่ ๓ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  

 
สาระการเรียนรู้ที่  ๑ ,๕   การอ่าน , วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ,ท ๑.๕ 

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้  และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรมไทย  อย่างเห็นคุณค่า  และน ามา
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 
 นายชิต บูรทัต ใช้ค าแปลของ พระสุคณคณาภรณ์ ที่แปลต้นเรื่องเดิมที่เป็นภาษาบาลีใน      “มหา
ปรินิพพานสูตร” และอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี” เป็นโครงร่างในการแต่งเรื่องสามัคคีเภทค าฉันท์ เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงโทษของการแตกสามัคคี ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา 

สามก๊กมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองและการชิงอ านาจกันด้วยอุบายการเมืองและด้วย
สงคราม  ภาษาท่ีใช้เป็นโวหารเปรียบเทียบที่คมคายและเป็นคติสอนใจ  โดยเฉพาะส าหรับผู้ปกครองบ้านเมือง
และผู้อยู่ใต้ปกครอง  จึงเป็นเรื่องที่มีผู้นิยมอ่านกันมากและได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา  
วรรณคดีสโมสร ยกย่องให้เป็นยอดของความเรียงเรื่องนิทาน ในตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ เป็นตอนที่ 
๒๒ แสดงคุณธรรมที่เด่นชัดของกวนอู จนถึงในยุคปัจจุบันประชาชนทั้งจีนและไทย หรือผู้ที่อ่านสามก๊กร่วมกัน
แสดงความเคารพและยกย่องให้เป็นท่าน “เทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อ” 

ไตรภูมิพระร่วง เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยรู้จักแต่งวรรณคดีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  ใช้ภาษา
ความเรียง  มีค าสัมผัสคล้องจอง  มีข้อความที่จัดแบ่งกลุ่มค าที่ให้จังหวะอันก่อให้ เกิดความไพเราะหลายแห่ง  
ทั้งยังมีความเปรียบที่ให้อารมณ์และเห็นภาพชัดเจน   
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑.  อธิบายเนื้อหา  รูปแบบ  แนวคิด  และคุณค่าในวรรณคดีได้ 
๒. บอกความงามของภาษาในวรรณคดีได้ 

เนื้อหาสาระ 
 ๑. ประวัติและผลงานของผู้แต่ง 
 ๒. รูปแบบค าประพันธ์  
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– ฉันท์ชนิดต่าง ๆ 
- ความเรียงเชิงนิทาน 
- ความเรียงเชิงพรรณนา  

๓. เนื้อเรื่อง 
 ๔. การถอดค าประพันธ์และการตีความจากค าประพันธ์ 
 ๕. การอ่านค าประพันธ์เป็นท านองเสนาะ 
 ๖. การพินิจคุณค่าวรรณคดี 

๗. ความงามของภาษา 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง  การอ่านเก็บความรู้  การอ่านเอาเรื่อง  การอ่านวิเคราะห์  และการ
อ่านตี  โดยช่วยกันตอบค าถาม 

๓. นักเรียนฝึกอ่านค าประพันธ์ฉันท์ประเภทต่าง ๆ พร้อมกับฝึกอ่านด้วยตนเอง และฝึกอ่านเป็นกลุ่ม
หนา้ชั้นเรียน  
กิจกรรมผู้สอน  
 ๑. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๒. ครูตั้งถามค าถามเรื่องการอ่านประเภทต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ 
 ๓. ครูอ่านค าประพันธ์ฉันท์ประเภทต่าง ๆ ให้นักเรียนฟัง  พร้อมกับให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเอง และ
ฝึกอ่านเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดค าประพันธ์จากเนื้อเรื่องสามัคคีเภทค าฉันท์และฝึก
ทักษะการอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จแล้วจึง
ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดค าประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมหน้าชั้นเรียน เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีก
ครั้ง 
กิจกรรมผู้สอน  

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดค าประพันธ์เนื้อเรื่องสามัคคีเภทค าฉันท์ และฝึกทักษะการอ่าน
วิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้วจึงให้นักเรียนออกมา
รายงานหน้าชั้นเรียน 

๒. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมกับครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ 
และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนฟังค าอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 
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๒. นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง สามัคคีเภทค าฉันท์ 
กิจกรรมผู้สอน 

๑. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องสามัคคีเภทค าฉันท์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๗ – ชั่วโมงท่ี ๘) 
กิจกรรมผู้เรียน 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ืออ่านและสรุปเนื้อหาจากเรื่องสามก๊ก ตอนกวนอูไปรับ
ราชการกับโจโฉ และฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม  เสร็จแล้วจึงออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานคน  เพ่ืออ่านและสรุปเนื้อหา และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมหน้าชั้นเรียน เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีก
ครั้ง 
กิจกรรมผู้สอน  

๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ืออ่านและสรุปเนื้อหาจากเรื่องสามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
และฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้ว
จึงให้นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 

๒. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมกับครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ 
และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๙ – ชั่วโมงท่ี ๑๐) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนฟังค าอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
กิจกรรมผู้สอน 

๑. ครูอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องสามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ  
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๑ – ชั่วโมงท่ี ๑๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 

๑. นักเรยีนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ืออ่านและสรุปเนื้อหาเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ 
และฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จ
แล้วจึงออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดค าประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรมหน้าชั้นเรียน เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีก
ครั้ง 
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กิจกรรมผู้สอน  
๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือเพ่ืออ่านและสรุปเนื้อหาเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ  และฝึก

ทักษะการอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้วจึงให้
นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 

๒. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมกับครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ 
และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๓ – ชั่วโมงท่ี ๑๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนฟังค าอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดี
และวรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ 
กิจกรรมผู้สอน 

๑. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบค าประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๕ – ชั่วโมงท่ี ๑๖) 
กิจกรรมผู้เรียน 

๑.นักเรียนทบทวนความรู้ในเนื้อหาของหน่วยเรียนวรรณคดีวิจักษ์  อภิปรายซักถามเม่ือเกิดข้อสงสัย 
๒. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

กิจกรรมผู้สอน 
๑.ครูซักถามให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ในเนื้อหาของหน่วยเรียนวรรณคดีวิจักษ์  ร่วมอภิปรายกับ

นักเรียน และตอบค าถามเม่ือนักเรียนมีข้อสงสัย 
๒. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power Point เรื่อง สามัคคดีเภทค าฉันท์ สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ และ    ไตรภูมิ
พระร่วง ตอนมนุษภูมิ 
 ๒. PowerPoint เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 
 ๓. PowerPoint เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสภูมิ  
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
  ๒. สังเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
  ๓. ฟังการอ่านค าประพันธ์เป็นท านองเสนาะ 
  ๔. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
  ๕. ตรวจดูความถูกต้องของการคัดลอกตัวอย่างบทประพันธ์ 
  ๖. ตรวจดูความถูกต้องจากการท าแบบทดสอบ 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๑. แบบประเมินการพูดรายงาน 



 

 

๑๐ 

  ๒. แบบประเมินการอ่านท านองเสนาะ 
  ๓. แบบประเมินการรายงานการถอดค าประพันธ์ 
  ๔. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (ชุดเดียวกัน) 
สรุปผลการเรียนรู้ 

๑.  นักเรียนสามารถอธิบายเนื้อหา  รูปแบบ  แนวคิด  และคุณค่าในวรรณคดีได้ 
๒. นักเรียนบอกความงามของภาษาในวรรณคดีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

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

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

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้สอน 

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

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

      (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายมัธยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๒ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชื่อหน่วย การใช้ภาษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา    เวลาเรียน  ๖ 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 
 การอธิบาย  หมายถึง  การท าให้บุคคลอ่ืนเข้าใจความจริง  ความสัมพันธ์  หรือปรากฏการณ์ต่างๆ  
ทั้งท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางสังคม 

กลวิธีในการอธิบาย 
๑. การอธิบายตามล าดับขั้นตอน  = กระบวนการ กรรมวิธี มีขั้นตอนเป็นระยะไป  
๒. การใช้ตัวอย่าง  = หลักการ วิธีการ ข้อความที่เข้าใจยาก 
๓. การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างกัน  = สิ่งแปลกใหม่หรือไม่คุ้นเคย 
๔. การชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน  = เรื่องท่ีเป็นเหตุเป็นผล 
๕. การนิยามหรือการใช้ค าจ ากัดความ  = ค าหรือศัพท์ที่ยังเข้าใจไม่ตรงกัน จะจัดให้ค านั้นอยู่ใน

ประเภทใด แตกต่างจากสิ่งอ่ืนที่อยู่ในประเภทเดียวกันอย่างไร 
๖. การกล่าวซ้ าด้วยถ้อยค าที่แปลกออกไป  = ความคิดที่เข้าใจยาก กล่าวไปครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่เข้าใจ 

ก็กล่าวซ้ าอีกครั้งโดยใช้ค าที่ง่ายขึ้น  
การบรรยาย  หมายถึง  การเล่าเรื่องราว  เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน  โดยกล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

พฤติกรรม  ฉาก  สภาพแวดล้อมและผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น  กล่าวคือ  การบรรยายจะแสดงให้เห็นว่า  
ใครท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร  เพ่ืออะไร  และเกิดผลเช่นไร เนื้อหาที่น ามาบรรยายมีหลายลักษณะ  
เช่น  ประวัติ  เรื่องจริง  เรื่องสมมติ  นิทาน  เกร็ดความรู้  เป็นต้น 

กลวิธีในการบรรยาย 
๑. ใช้ดุลยพินิจในการเลือกหัวข้อเรื่อง  เนื้อหา  และความคิดรวบยอด  ควรใช้หลักพ้ืนฐานในการ

สื่อสาร 



 

 

๑๓ 

๒. เลือกวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์ของตน  เช่น 
 ๒.๑ หยิบยกเรื่องใดมากล่าวก่อนก็ได้  ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าจะเน้นเรื่องใด 
  ๒.๒ ท าให้ผู้รับสารสนใจติดตามเรื่องไปจนจบ 
 ๒.๓ เลือกเฉพาะเหตุการณ์ที่ส าคัญ 
 ๒.๔ อาจใช้การตั้งค าถามเกี่ยวกับเหตุการณ์  แล้วจึงคลี่คลายเป็นค าตอบ  
 ๒.๕. ผูกเรื่องเป็นบทสนทนาแทนการบรรยายคนเดียว 
 ๒.๖ แทรกบทพรรณนาไว้อย่างเหมาะสม 
 ๒.๗ ผู้บรรยายน าตัวเองเข้าไปมีบทบาทในเรื่องท่ีบรรยาย 
การพรรณนา  คือ  การกล่าวถึงรายละเอียดของบุคคล  วัตถุ  สถานที่  หรือสิ่งใดก็ได้  เพ่ือให้ผู้อ่าน

ผู้ฟังนึกเห็นภาพ  สร้างจินตนาการ  หรือเกิดอารมณ์  ความรู้สึกร่วมด้วย  
การพรรณนาแตกต่างกับการบรรยายตรงที่การพรรณนาไม่มีการด าเนินเรื่องแต่จะหยุดเรื่องเพ่ือให้

ภาพ  ให้อารมณ ์ 
กลวิธีการพรรณนา 
๑. วิเคราะห์สิ่งที่จะพรรณนาว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง 
๒. พรรณนาลักษณะเด่นของสิ่งที่ต้องการให้เห็นภาพอย่างแจ่มชัด 
๓. เลือกใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมทั้งเสียงและความหมาย 
 ๓.๑ การอุปมา  เชื่อมโยงสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเข้ากับสิ่งที่คุ้นเคยดีอยู่แล้ว 
 ๓.๒ การใช้สัญลักษณ์  ใช้ค าหรือกลุ่มค าแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เช่น สีด า  แทนความชั่ว   สีขาว

แทนความดี   
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑.  เขียนและพูดอธิบาย บรรยาย และพรรณนาได้ 
เนื้อหาสาระ 
 ๑. การอธิบาย 
 ๒. การบรรยาย 
 ๓. การพรรณนา 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกันการใช้ภาษาอธิบายรายละเอียดจากภาพที่ครูก าหนดให้   
 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวภาพและสรุปข้อคิดเห็นเพ่ือเขียนรายละเอียด
จากภาพในลักษณะการใช้ภาษาอธิบายตามที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าใจ พร้อมส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้น 
 ๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น แล้วจึงฟังครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔. นักเรียนฟังค าอธิบายเรื่องการใช้ภาษาอธิบายจากสื่อ PowerPoint พร้อมทั้งถามค าถามเมื่อข้อ
สงสัย 
 ๕. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน  แล้วจึงท าแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกันการใช้ภาษาอธิบายรายละเอียดจากภาพที่ก าหนดให้   
 ๒. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวภาพและสรุปข้อคิดเห็น เพ่ือ
เขียนรายละเอียดจากภาพในลักษณะการใช้ภาษาอธิบาย และส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้น 



 

 

๑๔ 

 ๓. อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔. ครูอธิบายเรื่องการใช้ภาษาอธิบายจากสื่อ PowerPoint พร้อมทั้งตอบค าถามเมื่อนักเรียนมีข้อ
สงสัย 
 ๕. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากแบบเรียน  และท าแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกันการใช้ภาษาบรรยายรายละเอียดจากภาพที่ครูก าหนดให้   
 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวภาพและสรุปข้อคิดเห็นเพ่ือเขียนรายละเอียด
จากภาพในลักษณะการใช้ภาษาบรรยายตามที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าใจ พร้อมกับส่งตัวแทนออกมารายงาน
หน้าชั้น 
 ๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น แล้วจึงฟังครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔. นักเรียนฟังค าอธิบายเรื่องการใช้ภาษาบรรยายจากสื่อ PowerPoint พร้อมทั้งถามค าถามเมื่อข้อ
สงสัย 
 ๕. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน  แล้วจึงท าแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกันการใช้ภาษาบรรยายรายละเอียดจากภาพที่ก าหนดให้   
 ๒. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวภาพและสรุปข้อคิดเห็น เพ่ือ
เขียนรายละเอียดจากภาพในลักษณะการใช้ภาษาบรรยาย และส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้น 
 ๓. อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔. ครูอธิบายเรื่องการใช้ภาษาบรรยายจากสื่อ PowerPoint พร้อมทั้งตอบค าถามเมื่อนักเรียนมีข้อ
สงสัย 
 ๕. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากแบบเรียน  และท าแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกันการใช้ภาษาพรรณนารายละเอียดจากภาพที่ครูก าหนดให้   
 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวภาพและสรุปข้อคิดเห็นเพ่ือเขียนรายละเอียด
จากภาพในลักษณะการใช้ภาษาพรรณนาตามที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าใจ พร้อมกับส่งตัวแทนออกมารายงาน
หน้าชั้น 
 ๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น แล้วจึงฟังครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔. นักเรียนฟังค าอธิบายเรื่องการใช้ภาษาพรรณนาจากสื่อ PowerPoint พร้อมตอบข้อสงสัย 
 ๕. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากแบบเรียน  แล้วจึงท าแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกันการใช้ภาษาพรรณนารายละเอียดจากภาพที่ก าหนดให้   
 ๒. ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวภาพและสรุปข้อคิดเห็น เพ่ือ
เขียนรายละเอียดจากภาพในลักษณะการใช้ภาษาพรรณนา และส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้น 
 ๓. อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ๔. ครูอธิบายเรื่องการใช้ภาษาพรรณนาจากสื่อ PowerPoint พร้อมทั้งตอบค าถามเมื่อนักเรียนมีข้อ
สงสัย 
 ๕. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากแบบเรียน  และท าแบบฝึกหัดทบทวน 



 

 

๑๕ 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power Point เรื่อง การใช้ภาษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา 
 ๒. ภาพ 
 ๓. แบบฝึกหัดทบทวน 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
  ๒. การใช้ภาษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา 

๓. สังเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
  ๔. สังเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
  ๕. ตรวจดูความถูกต้องจากการท าแบบฝึกหัดทบทวน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๑. แบบประเมินการพูดรายงาน 
  ๒. แบบฝึกหัดทบทวน  
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรียนสามารถเขียนและพูดอธิบาย บรรยาย และพรรณนาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖ 

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

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

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้สอน 

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

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

      (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายมัธยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๒ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชื่อหน่วย ระดับภาษาและค าราชาศัพท์ เวลาเรียน  ๖ ชั่วโมง 
ช่วงชั้นที่  ๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  
 
สาระการเรียนรู้ที่  ๓, ๔ การฟัง  การดู  และการพูด, หลักการใช้ภาษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ ,ท ๔.๑ 

สามารถเลือกฟัง  และดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ  และสร้างสรรค์ 

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลังของภาษา  ภูมิ
ปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
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) 
ท ๔.๑ (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๔) และ (ม ๔-๖/๗) 

สาระส าคัญ 
 การใช้ภาษาให้สัมฤทธิ์ผลสมความมุ่งหมาย ต้องค านึงถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล กาลเทศะ เนื้อหา 
สื่อ และเลือกใช้ระดับภาษาให้เหมาะสม ซึ่งแบ่งออกเป็น ระดับพิธีการ ระดับทางการ ระดับกึ่งทางการ ระดับ
สนทนา และระดับกันเอง 
 การใช้ราชาศัพท์ต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลตามระเบียบประเพณีของไทย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. จ าแนกประเภทของระดับภาษาได้ 
 ๒. ใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับฐานะของบุคคลตามระเบียบประเพณีของไทย 
เนื้อหาสาระ 
 ๑.ระดับของภาษา 
 ๒. ราชาศัพท ์
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาสนทนากับบุคคลต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน 
 ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  ๔-๕  คนเพ่ือร่วมกันอภิปรายหัวข้อที่ครูก าหนดให้ 
 ๓. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายตามหัวข้อที่ตนได้รับหน้าชั้นเรียน 
 ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูเมื่อรายงานจบ 
 ๕. นักเรยีนฟังครูอธิบายเรื่องระดับภาษา และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint 



 

 

๑๘ 

 ๖. นักเรียนศึกษารายละเอียดในเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมที่แบบเรียน  เมื่อเกิดข้อสงสัยสามารถซักถามครู
จนเกิดความรู้ความเข้าใจ   
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูชักชวนให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาสนทนากับบุคคลต่าง ๆ ในสังคม
ปัจจุบัน 
 ๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  ๔-๕  คนเพ่ือร่วมกันอภิปรายการใช้ภาษาสนทนากับบุคคลต่าง ๆ 
ในสังคมปัจจุบัน 
 ๓. ครูฟังตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายตามหัวข้อที่ตนได้รับหน้าชั้นเรียน 
 ๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเม่ือนักเรียนรายงานจบ 
 ๕. ครูอธิบายเรื่องระดับภาษา และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint 
 ๖. ครูให้นักเรียนศึกษารายละเอียดในเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมที่แบบเรียน  เมื่อเกิดข้อสงสัยสามารถ
ซักถามครูจนเกิดความรู้ความเข้าใจ   
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนช่วยกันจับคู่ค าและความหมายของค าราชาศัพท์ 
 ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  ๔-๕  คนเพ่ือร่วมกันอภิปรายหัวข้อที่ครูก าหนดให้ 
 ๓. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายตามหัวข้อที่ตนได้รับหน้าชั้นเรียน 
 ๔. นักเรยีนแต่ละกลุ่มฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูเมื่อรายงานจบ 
 ๕. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่องค าราชาศัพท์ และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint 
 ๖. นักเรียนศึกษารายละเอียดในเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมที่แบบเรียน  เมื่อเกิดข้อสงสัยสามารถซักถามครู
จนเกิดความรู้ความเข้าใจ   
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันจับคู่ค าและความหมายของค าราชาศัพท์ 
 ๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  ๔-๕  คนเพ่ือร่วมกันอภิปรายการใช้ค าราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับฐานะของบุคคลตามระเบียบประเพณีของไทย 
 ๓. ครูฟังตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายตามหัวข้อที่ตนได้รับหน้าชั้นเรียน 
 ๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเม่ือนักเรียนรายงานจบ 
 ๕. ครูอธิบายเรื่องค าราชาศัพท์ และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint 
 ๖. ครูให้นักเรียนศึกษารายละเอียดในเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมที่แบบเรียน  เมื่อเกิดข้อสงสัยสามารถ
ซักถามครูจนเกิดความรู้ความเข้าใจ   
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องระดับภาษาและค าราชาศัพท์ 
 ๒. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่องระดับภาษาและค าราชาศัพท์ และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ 
PowerPoint เพ่ือทบทวน 
 ๓. นักเรยีนท าแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูถามค าถามเพ่ือให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องระดับภาษาและค าราชาศัพท์ 



 

 

๑๙ 

 ๒. ครูอธิบายเรื่องระดับภาษาและค าราชาศัพท์ และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint เพ่ือ
ทบทวนเนื้อหา 
 ๓. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวน 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑. PowerPoint เรื่อง ระดับภาษาและค าราชาศัพท์ 
  ๒. บัตรค าราชาศัพท์และความหมาย 
  ๓. แบบเรียน 
  ๔. แบบฝึกหัดทบทวน 
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
 ๑. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
 ๒. สังเกตจากการร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
 ๓. สังเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
 ๔. ตรวจดูความถูกต้องจากการท าแบบฝึกหัดทบทวน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 ๑. แบบประเมินการพูดรายงาน 

๒. แบบฝึกหัดทบทวน  
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๑. จ าแนกประเภทของระดับภาษาได้ 
 ๒. ใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับฐานะของบุคคลตามระเบียบประเพณีของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐ 

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

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

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้สอน 

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

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

      (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายมัธยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๒๑ 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๒ จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
ชื่อหน่วย   ภาษาเขียนและการแต่งค าประพันธ์(ฉันท์)   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 
 ภาษาเขียน มีลักษณะเคร่งครัดในหลักภาษา มีทั้งระดับเคร่งครัดมาก เรียกว่า ภาษาแบบแผน เช่น 
การเขียนภาษาเป็นทางการ ระดับเคร่งครัดไม่มากนัก เรียกว่า ภาษาก่ึงแบบแผน หรือ ภาษาไม่เป็นทางการ ใน
วรรณกรรมมีการใช้ภาษาเขียน 3 แบบ คือ ภาษาเขียนแบบจินตนาการ เช่น ภาษาการประพันธ์ทั้งร้อยแก้ว
และร้อยกรอง เป็นต้น ภาษาเขียนแบบแสดงข้อเท็จจริง เช่น การเขียนบทความ สารคดี เป็นต้น และภาษา
เขียนแบบประชาสัมพันธ์ เช่น การเขียนค าโฆษณา หรือค าขวัญ เป็นต้น 
 การแต่งฉันท์ ประเภท อินทรวิเชียรฉันท์ มีลักษณะฉันทลักษณ์เช่นเดียวกับกาพย์ยานี ๑๑ แต่แตกต่าง
กันตรงการบังคับค าครุและค าลหุ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๑. แต่งอินทรวิเชียรฉันท์ได้  
เนื้อหาสาระ 
 ๑. ค าประพันธ์ ประเภทอินทรวิเชียรฉันท ์
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตฯ และใช้ภาษาเขียน
จุดเด่น หรือภาพลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นร้อยแก้วที่สละสลวย 
 ๒. นักเรียนออกมาน าเสนองานเขียนของตนเองหน้าชั้นเรียน 
 ๓. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่องภาษาเขียน และซักถามเมื่อมีข้อสงสัย 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือเป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตฯ  

๒. ครูสุ่มตัวแทยนักเรียนเพ่ือออกมาน าเสนองานเขียนของตนเองหน้าชั้นเรียน 



 

 

๒๒ 

 ๓. ครูอธิบายเรื่องภาษาเขียน และตอบค าถามเม่ือนักเรียนมีข้อสงสัย 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนจับคู่ เพ่ือแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ที่มีความสอดคล้องจุดเด่น หรือภาพลักษณ์ของโรงเรียน
สาธิตฯ จ านวน ๒ บท 
 ๒. นักเรียนฟังค าอธิบายลักษณะค าประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ จากสื่อ Power point พร้อม
กับซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย 
 ๓. นักเรียนน าโครงร่างบทประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์มาให้ครูตรวจความถูกต้อง และฟังค าแนะน า
เพ่ิมเติม และปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าส่งในชั่วโมงต่อไป 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนจับคู่ เพ่ือแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ที่มีความสอดคล้องจุดเด่น หรือภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนสาธิตฯ จ านวน ๒ บท 
 ๒. ครูอธิบายลักษณะค าประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ จากสื่อ Power point พร้อมกับตอบ
ค าถามเม่ือเกิดข้อสงสัย 
 ๓. ครูให้นักเรียนน าโครงร่างบทประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์มาให้ครูตรวจความถูกต้อง และฟัง
ค าแนะน าเพ่ิมเติม และปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าส่งในชั่วโมงต่อไป 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนน าเสนอผลงานการแต่งบทอินทรวิเชียรฉันท์หน้าชั้นเรียน 
 ๒. นักเรียนฟังครูทบทวนความรู้เรื่องการใช้ภาษาเขียน และค าประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 
 ๓. นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนน าเสนอผลงานการแต่งบทอินทรวิเชียรฉันท์หน้าชั้นเรียน 
 ๒. ครูอธิบายทบทวนความรู้เรื่องการใช้ภาษาเขียน และค าประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์ 
 ๓. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวน 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power point เรื่องสามัคคีเภทค าฉันท์   
การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
  ๑. สังเกตจากการตอบค าถามเมื่อทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
  ๒. สังเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
  ๓. ตรวจดูความถูกต้องจากการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
  ๑. แบบประเมินการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ 
  ๒. แบบฝึกหัดทบทวน 
สรุปผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ได้  
 



 

 

๒๓ 

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

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

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้สอน 

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

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

      (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายมัธยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๔ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (พ้ืนฐาน) รหัส ท ๓๓๑๐๒ จ านวน ๑.๐ หนว่ยกิต 
ชื่อหน่วย   การใช้ภาษาให้งดงาม  เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง 
ช่วงชั้นที่  ๓ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  
 
สาระการเรียนรู้ที่ ๑ , ๒ และ ๕ การอ่าน ,การเขียน และวรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ,ท ๒.๑ และ ท ๕.๑ 

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน 

ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเรื่องราวรูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงาน  ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด ท ๑.๑ (ม ๔-๖/๓) , ท ๒.๑ (ม ๔-๖/๖)  และ ท ๕.๑ (ม ๔-๖/๑)   
สาระส าคัญ 
 หลักส าคัญของภาษาที่กวีใช้เพื่อสร้างสรรค์ความงามให้แก่บทร้อยแก้ว หรือบทร้อยกรองมี ๓ ข้อ คือ 

๑. การเลือกใช้ค าให้สื่อความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก อารมณ์ได้อย่างงดงามตรงตามที่ผู้พูดหรือ
ผู้เขียนมีอยู่จริง เรียกว่า "การสรรค า” 

๒. การจัดวางค าที่เลือกสรรแล้วนั้นให้ต่อเนื่องเป็นล าดับ มีความไพเราะเหมาะสม ถูกต้องตาม
โครงสร้างของภาษาได้จังหวะถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ด้วย (ในกรณีที่เป็นบทร้อยกรอง) เรียกว่า 
“การเรียบเรียงค า” 

๓. การพลิกแพลงภาษาที่ใช้พูดหรือเขียนให้แปลกออกไปเพ่ือให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกเรียกว่า 
“การใช้โวหาร” 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ๑. เลือกอ่านวรรณคดีและกรรมวรรณกรรม เพ่ือน าตัวอย่างการใช้ภาษาด้านการสรรค า การเรียบ
เรียงค า และการใช้โวหาร มาประยุกต์ใช้พัฒนางานเขียนของตนเองได้ 
เนื้อหาสาระ 
 ๑. การสรรค า 

๒. การเรียบเรียงค า 
๓. การใช้โวหาร 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือบันเทิงคดี สารคดี วรรณกรรม และวรรณคดีที่นักเรียนสนใจ 



 

 

๒๕ 

 ๒. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่อง การใช้ภาษาให้งดงาม ด้านการใช้ภาษาด้านการสรรค า การเรียบเรียงค า 
จากสื่อ Power point และซักถามเมื่อมีข้อสงสัย 

๓. นักเรียนท าบันทึกการอ่านลงในสมุด “เพราะการอ่าน คือ การหว่านเมล็ดพันธุ์ของปัญญา” 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือบันเทิงคดี สารคดี วรรณกรรม และวรรณคดีที่นักเรียน
สนใจ 
 ๒. ครูอธิบายอธิบายเรื่อง การใช้ภาษาให้งดงาม ด้านการใช้ภาษาด้านการสรรค า การเรียบเรียงค า 
จากสื่อ Power point และตอบถามเมื่อมีข้อสงสัย 

๓. ครูให้นักเรียนท าบันทึกการอ่านเรื่องราวจากเนื้อหาหนังสือต่างที่นักเรียนสนใจ และเขียนสรุปลงใน
สมุด “เพราะการอ่าน คือ การหว่านเมล็ดพันธุ์ของปัญญา” 
กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 
กิจกรรมผู้เรียน 
 ๑. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องการใช้ภาษาให้งดงาม ด้านการสรรค า การเรียบเรียงค า และส่งสมุด
บันทึกการอ่าน 
 ๒. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่อง การใช้โวหาร จากสื่อ Power point และซักถามเมื่อมีข้อสงสัย 
 ๓. นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวน 
กิจกรรมผู้สอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องการใช้ภาษาให้งดงาม ด้านการสรรค า การเรียบเรียงค า และ
ตรวจความถูกต้องในการเขียนสรุปบันทึกการอ่านของนักเรียน 
 ๒. ครูอธิบายการใช้โวหาร เพ่ิมเติม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้พัฒนางานเขียนของตนเอง ด้วยสื่อ Power 
point และตอบถามเมื่อมีข้อสงสัย 

๓. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวน 
 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Power point เรื่องการใช้ภาษาให้งดงาม 

๒. สมุดบันทึกการอ่าน “เพราะการอ่าน คือ การหว่านเมล็ดพันธุ์ของปัญญา” 
๓. แบบเรียน 

การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวัดและประเมินผล 
 ๑. สังเกตจากการถาม- ตอบค าถามจากการฟังค าอธิบาย 
 ๒. การใช้ภาษาในการเขียนของนักเรียน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 ๑. สมุดบันทึกการอ่าน “เพราะการอ่าน คือ การหว่านเมล็ดพันธุ์ของปัญญา” 
สรุปผลการเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนเลือกอ่านวรรณคดีและกรรมวรรณกรรม แล้วน าตัวอย่างการใช้ภาษาด้านการสรรค า การ
เรียบเรียงค า และการใช้โวหาร มาประยุกต์ใช้พัฒนางานเขียนของตนเองได้ 
 
 
 



 

 

๒๖ 

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

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

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โครงการภาคภาษาอังกฤษ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้สอน 

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

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

      (นางพรสิรินทร์ หาเรือนทรง) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายมัธยม 

 
 


