
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑     วรรณคดีวิจักษ์    เรื่อง กาพย์เห่เรือ, ขุนช้าง ขุนแผน และขัตติยพันธกรณี 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท ๓๓๑๐๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี ๖    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    เวลา ๑๖ คาบ  
ผู้สอน อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้  และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการ

ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

ท ๑.๕ 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) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑.  นักเรียนสามารถอธิบายเนื้อหา  รูปแบบ  แนวคิด  คุณค่า และความงามของภาษาในวรรณคดีและ

วรรณกรรมได้ 

๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่อวรรณคดีและวรรณกรรมในยุคสมัยตาม

เนื้อหาและการเชื่อมโยงถึงยุคสมัยปัจจุบัน 
 

สาระสำคัญ 

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ  พระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ทรงพระนิพนธ์กาพย์เห่เรือขึ้น

เพ่ือใช้เป็นบทเห่เรือพระที่นั่งของพระองค์เอง  เมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระราชบิดาไปนมัสการและสมโภชพระพุทธ

บาทสระบุรี ประกอบด้วยบทเห่ ๔ ตอน บทเห่ชมเรือกระบวน เห่ชมปลา เห่ชมไม้ และเห่ชมนก และบทเห่ครวญ 

เมื่อพิจารณาถึงความงามของภาษา อีกทั้งเมื่อถอดความและตีความ จะสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกสรรถ้อยคำที่อ่าน

เข้าใจง่าย มีความหมายแจ่มชัดทุกคม ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ของผู้ที่มีความรักและเป็นทุกข์เพราะความรัก  และ

ประจักษ์ถึงความรักและความผูกพันอันลึกซ้ึงที่กวีมีต่อ “นางอันเป็นที่รัก” 



 ขุนช้าง ขุนแผน แต่งเป็นกลอนสุภาพและใช้เป็นบทเสภาขับในเทศกาลต่าง ๆ หรือวาระสำคัญต่าง ๆ ๆ 

ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ว่า เป็นยอดของกลอนสุภาพที่มีความไพเราะดีเลิศทั้งเนื้อเรื่องและกระบวนกลอน  

ในตอนขุนช้างถวายฎีกานี้ แสดงถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละคร ดังเช่น พระพันวษา ขุนช้าง ขุนแผน นางวันทอง 

และพลายงาม ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับแฝงข้อคิดเรื่องความรัก เช่น ความรักของแม่ที่มีต่อลูก ความรักในลักษณะ 

“รักสามเศร้า” อีกทั้งแสดงค่านิยมและความเชื่อของคนในสังคมสมัยอยุธยาที่ยังมีในสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงเป็น

ภาพสะท้อนของลักษณะโลกทัศน์ของครอบครัวขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ที่ยึดมั่นในความ

จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด 

 ขัตติยพันธกรณี (เหตุอันเป็นข้อผูกพันของกษัตริย์)   เป็นบทกวีนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ที่ผู้ใดได้อ่านจะประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นบทที่มาจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ในระยะหัว

เลี้ยวหัวต่อที่เกี่ยวกับความอยู่รอดของประเทศไทย เหตุการณ์นี้คือ เหตุการณ์  ร.ศ. ๑๑๒  ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๓๖  

ไทยขัดแย้งกับฝรั่งเศสเรื่องเขตแดนทางด้านเขมร  

โดยฝรั่งเศสยื่นข้อเรียกร้อง 

๑. ฝรั่งเศสจะต้องได้ดินแดนทั้งหมดทั้งหมด     ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขง 

๒. ไทยจะต้องลงโทษนายทหารทุกคนที่ก่อการรุกรานที่ชายแดน 

๓.ไทยต้องเสียค่าปรับให้ฝรั่งเศสเป็นจำนวน ๓ ล้านฟรังค์เหรียญทอง  

เหตุการณ์นี้ทำให้รัชกาลที่ ๕ เสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจนทรงประชวรหนัก ไม่ยอเสวยพระโอสถใดๆ 

ในระหว่างนั้นได้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงและฉันท์ระบายความทุกข์ และส่งบทพระราชนิพนธ์ไปอำลาพระบรมวงศ์ 

 ส่วนพระนิพนธ์ของสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพนั้น  มีเนื้อความแสดงความวิตกและความทุกข์

ของประชาชนชาวไทยในพระอาการประชวรของรัชกาลที่ ๕  ทรงให้กำลังพระราชหฤทัย และถวายพระพรให้หาย

จากพระอาการประชวร  

สาระการเรียนรู้ 

           ๑. ประวัติและผลงานของผู้แต่ง 

 ๒. รูปแบบคำประพันธ์ 

  - กาพย์ห่อโคลง 

  - กลอนสุภาพ  

- โคลงสี่สุภาพ  



- อินทรวิเชียรฉันท์   

๓. เนื้อเรื่อง 

 ๔. การถอดคำประพันธ์และการตีความจากคำประพันธ์ 

 ๕. การอ่านคำประพันธ์เป็นทำนองเสนาะ 

 ๖. การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

๗. ความงามของภาษา 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 รักความเป็นไทย 

 

สมรรถนะสำคัญ 

          ความสามารถในการสื่อสาร 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 

ทบทวนความรู้เดิม 

 ๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

 ๒. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่อง  การอ่านเก็บความรู้  การอ่านเอาเรื่อง  การอ่านวิเคราะห์  และการอ่านตี  

โดยช่วยกันตอบคำถาม 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. นักเรียนฝึกอ่านคำประพันธ์ทำนองเสนาะตามครู พร้อมกับฝึกอ่านด้วยตนเอง และฝึกอ่านเป็นกลุ่มหน้า

ชั้นเรียน - คำประพันธ์ประเภทกาพย์เห่เรือ เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

- คำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน 

- คำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ เรื่อง ขัตติยพันธกรณี 

- คำประพันธ์ประเภทอินทรวิเชียรฉันท์  เรื่อง ขัตติยพันธกรณี 

 ๔. ครูตั้งถามคำถามเรื่องการอ่านประเภทต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ 

นำไปใช้ 

 ๕. ครูอ่านคำประพันธ์ประเภทกาพย์เห่เรือให้นักเรียนฟัง  พร้อมกับให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเอง  และฝึก

อ่านเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน 

 



กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 

ทบทวนความรู้เดิม 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดคำประพันธ์จากเนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือและฝึกทักษะการ

อ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จแล้วจึงออกมารายงาน

หน้าชั้นเรียน 

 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดคำประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

หน้าชั้นเรียน เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงฟังครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีกครั้ง 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดคำประพันธ์เนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือ และฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  การ

อ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพื่อพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้วจึงให้นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 

๔. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  

นำไปใช้ 

๕. กับครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 

ทบทวนความรู้เดิม 

 ๑. นักเรียนฟังคำอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคำประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ

วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง กาพย์เห่เรือ 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคำประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

และความงามของภาษา  

นำไปใช้ 

๔. ให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๕. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องกาพย์เห่เรือ 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๗ – ชั่วโมงท่ี ๘) 

ทบทวนความรู้เดิม 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดคำประพันธ์จากเนื้อเรื่องขุนช้าง ขุนแผนและฝึกทักษะ

การอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  เสร็จแล้วจึ งออกมา

รายงานหน้าชั้นเรียน 



 ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดคำประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

หน้าชั้นเรียน เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงฟังครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีกครั้ง 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดคำประพันธ์เนื้อเรื่องกาพย์เห่เรือ และฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  การ

อ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพื่อพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม   

๔. นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 

นำไปใช้ 

๕. ครูฟังนกัเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียนเสนอข้อคิดเห็น 

๖. ครูอธิบายเพิม่เติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ และสรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๙ – ชั่วโมงท่ี ๑๐) 

ทบทวนความรู้เดิม 

 ๑. นักเรียนฟังคำอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคำประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ

วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๑. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคำประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

นำไปใช้ 

๒. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องขุนช้าง ขุนแผน  

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๑ – ชั่วโมงท่ี ๑๒) 

ทบทวนความรู้เดิม 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คน  เพ่ือถอดคำประพันธ์จากเนื้อเรื่องขัตติยพันธกรณี และฝึกทักษะ

การอ่านวิเคราะห์  การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพื่อพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม   

๒. ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารายงานการถอดคำประพันธ์  และการพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

หน้าชั้นเรียน 

๔. เมื่อรายงานเสร็จเรียบร้อยครูอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาร่วมกับครูอีกครั้ง 



๕. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือถอดคำประพันธ์เนื้อเรื่องขัตติยพันธกรณีและฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์  

การอ่านตีความจากเนื้อเรื่อง  เพ่ือพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม  แล้วจึงให้นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้น

เรียน 

นำไปใช้ 

๖. ครูฟังนักเรียนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน พร้อมกับครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ และ

สรุปเนื้อหาร่วมกับนักเรียนอีกครั้ง 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๓ – ชั่วโมงท่ี ๑๔) 

ทบทวนความรู้เดิม 

 ๑. นักเรียนฟังคำอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคำประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและ

วรรณกรรม และความงามของภาษา พร้อมกับศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

๒. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ขัตติยพันธกรณี 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครุอธิบายประวัติและผลงานของผู้แต่ง  รูปแบบคำประพันธ์  การพินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

และความงามของภาษา พร้อมกับให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน 

นำไปใช้ 

๔. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องขัตติยพันธกรณี 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑๕ – ชั่วโมงท่ี ๑๖) 

ทบทวนความรู้เดิม 

๑.นักเรียนทบทวนความรู้ในเนื้อหาของหน่วยเรียน วรรณคดีวิจักษ์  อภิปรายซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย 

๒. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

เพิ่มเติมความรู้ใหม่ 

๓. ครูซักถามให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ในเนื้อหาของหน่วยเรียน วรรณคดีวิจักษ์  ร่วมอภิปรายกับ

นักเรียน และตอบคำถามเม่ือนักเรียนมีข้อสงสัย 

นำไปใช้ 

๔. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑. Power Point เรื่อง กาพย์เห่เรือ ขัตติยพันธกรณี และขุนช้าง ขุนแผน 

 ๒. PowerPoint เรื่อง ความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์ 



 ๓. ใบความรู้เรื่องความงามของภาษา-โวหารภาพพจน์ 

 ๔. แบบเรียน  

การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลกัฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
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) 

๑. สังเกตจากการตอบคำถามเมื่อ
ทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
๒. สังเกตจากการถาม- ตอบคำถาม
จากการฟังคำอธิบาย๓. ฟังการอ่าน
คำประพันธ์เป็นทำนองเสนาะ 
๔. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
๕. ตรวจดูความถูกต้องของการ
คัดลอกตัวอย่างบทประพันธ์ 
๖. ตรวจดูความถูกต้องจากการทำ
แบบทดสอบ 
 

๑. แบบประเมินการ
พูดรายงาน 
๒. แบบประเมินการ
อ่านทำนองเสนาะ 
๓. แบบประเมินการ
รายงานการถอดคำ
ประพันธ์ 
๔. แบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน (ชุด
เดียวกัน) 
 
 

 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
รักความเป็นไทย 

-เปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรยีนจากคะแนนทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน 
-การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม (การอ่านบท
อาขยาน, อ่านร้อยแก้ว-ร้อยกรอง) 

 
แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

สมรรถนะ 

ความสามารถใน

การสื่อสาร 

ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน  
แบบประเมิน
สมรรถณะ 

 
ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 
 

 

 



 

สรุปผลการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถบอกเนื้อหา  รูปแบบ  แนวคิด  และคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 

๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมต่อวรรณคดีและวรรณกรรมในยุคสมัยตาม

เนื้อหาและการเชื่อมโยงถึงยุคสมัยปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                
 

ชื่อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช้ 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์     

๑.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสร้างองค์ความรู ้     

๑.๕ ตัดสินใจแก้ปญัหาเกีย่วกับตนเองได้อย่างเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช้  ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

      ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน 

       (........................................................) 

      วัน เดือน ปี ที่ประเมิน........................................................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหร้ะดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง  ใหร้ะดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช้                หมายถึง  พฤติกรรมทีป่ฏิบัติบางครั้ง              ใหร้ะดับ  ๑  คะแนน 

         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  ไม่เคยปฏิบตัิพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหร้ะดับ  ๐  คะแนน             

เกณฑ์การสรุปผล ใช้หลักการหาค่ากลางแบบฐานนิยม (MODE)

แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................ห้อง... ...........................เลขที่....................... 

คำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

รายการประเมิน รายการประเมิน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. รักความเป็น
ไทย 

๑.๑ ใชภ้าษาไทยอ่านบทอาขยานไดอ้ยา่งไพเราะถูกตอ้ง
เหมาะสม 

    

๑.๒ ใชภ้าษาไทยอ่านบทร้อยแกว้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม     
 ๑.๓ ใชภ้าษาไทยอ่านบทอาขยานไดอ้ยา่งไพเราะถูกตอ้ง

เหมาะสม 
    

 

ลงช่ือ.....................................................................ผูป้ระเมิน              

(.....................................................................) 

....................../................................/........... 
 

ร้อยละ  ๕๐ - ๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม         (๓) 

ร้อยละ  ๔๐ - ๔๙ ระดับคุณภาพ ดี               (๒) 

ร้อยละ  ๒๐ - ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช้           (๑) 

ร้อยละ    ๐ - ๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง       (๐) 

 

 

 

 

 



ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 

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

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

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

 ลงชื่อ......... ............ 

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม) 

ผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 

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

                     (อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา) 

            รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒    การแสดงทรรศนะ       เรื่อง ทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าวใจ 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท ๓๓๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี ๖    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    เวลา ๖ คาบ  
ผู้สอน อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๓.๑ สามารถเลือกฟัง  และดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน

โอกาสต่าง 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) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑.  นักเรียนเข้าใจหลักการการพูดแสดงทรรศนะแสดงความคิดเห็นในเชิงข้อเท็จจริง  โต้แย้ง  และโน้มน้าว

ใจได้ 

๒.  นักเรียนสามารถพูดแสดงทรรศนะแสดงความคิดเห็นในเชิงข้อเท็จจริง  โต้แย้ง  และโน้มน้าวใจได้ 

สาระสำคัญ 

          การใช้ความสามารถทางกระบวนการคิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เหตุและผล เพื่อแสดงทรรศนะ 

โต้แย้ง และโน้มน้าวใจ ต่อการประเมินสิ่งต่าง ๆ อีกทั้งใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตใน

ปัจจุบัน 

สาระการเรียนรู้ 

          ๑. ภาษาและกระบวนการแสดงทรรศนะ 

 ๒. ภาษาและกระบวนการโต้แย้ง 

 ๓. ภาษาและกระบวนการโน้มน้าวใจ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

          ๑. รักความเป็นไทย 



สมรรถนะสำคัญ 

         ความสามารถในการสื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๑ – ชั่วโมงท่ี ๒) 

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน 

 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนเพ่ือวิเคราะห์ข่าวที่ครูกำหนดให้   

 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว และสรุปข้อคิดเห็นเพ่ือส่งตัวแทนออกมา

รายงานหน้าชั้น 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น และฟังคำถามจากครู พร้อมกับปรึกษาสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือหา

คำตอบ และสรุปเป็นคำตอบของกลุ่มนำมาตอบคำถามครู พร้อมกับฟังครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่

ครบถ้วนสมบูรณ์ 

กิจกรรมรวบยอด 

           ๔. นักเรียนฟังคำอธิบายเรื่องการใช้ภาษาแสดงทรรศนะจากสื่อ PowerPoint พร้อมทั้งถามคำถามเมื่อข้อ

สงสัย 

๕. อธิบายคำอธิบายเรื่องการใช้ภาษาแสดงทรรศนะจากสื่อ PowerPoint พร้อมทั้งตอบคำถามเม่ือนักเรียน

มีข้อสงสัย 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน 

 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนเพ่ือวิเคราะห์โฆษณาท่ีครูกำหนดให้   

 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณา และสรุปข้อคิดเห็นเพ่ือส่งตัวแทนออกมา

รายงานหน้าชั้น 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

 ๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น และฟังคำถามจากครู พร้อมกับปรึกษาสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือหา

คำตอบ และสรุปเป็นคำตอบของกลุ่มนำมาตอบคำถามครู พร้อมกับฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ 



 ๔. นักเรียนฟังคำอธิบายเรื่องการใช้ภาษาโต้แย้ ง และการใช้ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจจากสื่อ PowerPoint 

พร้อมทั้งถามคำถามเมื่อข้อสงสัย 

กิจกรรมรวบยอด 

 ๕. ครูฟังตัวแทนนักเรียนรายงานหน้าชั้น และตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจโดยการถามคำถาม พร้อมกับ

สังเกตขั้นตอนการหาคำตอบของสมาชิกภายในกลุ่ม รวมถึงอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ 

 ๖. อธิบายคำอธิบายเรื่องการใช้ภาษาโต้แย้ง และการใช้ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจจากสื่อ PowerPoint พร้อม

ทั้งตอบคำถามเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. นักเรียนฝึกใช้ภาษาแสดงทรรศนะ  การใช้ภาษาในการโต้แย้ง  การใช้ภาษาเพ่ือโน้มน้าวใจ  โดยการ

โต้วาที ตามญัตติที่แต่ละกลุ่มสรุปจากข่าวที่ได้นำเสนอผ่านมา 

 ๒. นักเรียนฟงัข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูหลังจากทำกิจกรรมโต้วาทีเสร็จ 

 ๓. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากแบบเรียน  แล้วจึงทำแบบฝึกหัดทบทวน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๔. ครูอธิบายทบทวนเนื้อหาเรื่องการใช้ภาษาแสดงทรรศนะ  การใช้ภาษาในการโต้แย้ง  การใช้ภาษาเพ่ือ

โน้มน้าวใจ ด้วยการให้นักเรียนโต้วาที 

กิจกรรมรวบยอด 

๕. ครูให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหลังจากท่ีนักเรียนทำกิจกรรมโต้วาที  

๖. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมได้จากแบบเรียน  และให้ทำแบบฝึกหัดทบทวนและเฉลยคำตอบ

พร้อมกัน 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑. Power Point เรื่อง การแสดงทรรศนะ โต้แย้ง และเพ่ือโน้มน้าวใจ 

 ๒. ภาพข่าว/เนื้อหาข่าว 



 ๓. สื่อวีดีทัศน์โฆษณาไทยประกันชีวิต 

 ๔. ใบงานแบบฝึกหัดทบทวน 

การวัดและประเมนิผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การ
ประเมิน 

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) 

๑. ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
๒. สังเกตจากการตอบคำถามเมื่อ
ทบทวนความรู้ / หลังรายงาน 
๔. ตรวจดูความถูกต้องจากการทำ
แบบฝึกหัดทบทวน 
 

๑. แบบประเมินการพูดวิเคราะห์
ข่าว 
๒. แบบประเมินการพูดวิเคราะห์
โฆษณา 
๓. แบบประเมินการโต้วาที 
๔. ใบงานแบบฝึกหัดทบทวน 

ได้คะแนน
ร้อยละ ๖๐ 
ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
รักความเป็นไทย 

-สังเกตจากการถาม- ตอบคำถาม
จากการฟังคำอธิบาย 
- สังเกตจากการพูดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโฆษณา, ข่าว และ
โต้วาที 

 

 
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

ได้คะแนน
ร้อยละ ๖๐ 
ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

สมรรถนะ 

ความสามารถใน

การสื่อสาร 

ฟังจากการรายงานหน้าชั้นเรียน  
แบบประเมินสมรรถณะ 

 
ได้คะแนน
ร้อยละ ๖๐ 
ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 
 

สรุปผลการเรียนรู้ 

 ๑.  นักเรียนสามารถพูดแสดงทรรศนะ  แสดงความคิดเห็น  และโน้มน้าวใจได้ 

 
 
 
 



 
                                                                                                
 

ชื่อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช้ 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์     

๑.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสร้างองค์ความรู ้     

๑.๕ ตัดสินใจแก้ปญัหาเกีย่วกับตนเองได้อย่างเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช้  ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

      ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน 

       (........................................................) 

      วัน เดือน ปี ที่ประเมิน........................................................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหร้ะดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง  ใหร้ะดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช้                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง              ใหร้ะดับ  ๑  คะแนน 

         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  ไม่เคยปฏิบตัิพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหร้ะดับ  ๐  คะแนน             

เกณฑ์การสรุปผล ใช้หลักการหาค่ากลางแบบฐานนิยม (MODE)

แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................ห้อง..............................เลขที่ ....................... 

คำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ 
ลงในช่องที่ตรงกบัระดับคะแนน 

คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

รายการประเมิน รายการประเมิน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. รักความเป็น
ไทย 

๑.๑ ใชภ้าษาไทยพูดการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โฆษณาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

    

๑.๒ ใชภ้าษาไทยพูดการพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าว
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

    

 ๑.๓ ใชภ้าษาไทยพูดการพูดโตว้าทีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

    

 

ลงช่ือ.....................................................................ผูป้ระเมิน              

(.....................................................................) 

....................../................................/........... 
 

ร้อยละ  ๕๐ - ๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม         (๓) 

ร้อยละ  ๔๐ - ๔๙ ระดับคุณภาพ ดี               (๒) 

ร้อยละ  ๒๐ - ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช้           (๑) 

ร้อยละ    ๐ - ๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง       (๐) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ให้ ๐ คะแนน 

 



ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 

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

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

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

    ลงชื่อ......... ............ 

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม) 

ผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

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

 

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

                       (อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา) 

              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ธรรมชาติของภาษา    เรื่อง ธรรมชาติของภาษา 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท ๒๓๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี ๖    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    เวลา ๕ คาบ  
ผู้สอน อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

           ท ๔.๑เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลังของภาษา  ภูมิ

ปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัด  

 ท ๔.๑ (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๔) และ (ม ๔-๖/๗) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. เข้าใจธรรมชาติของภาษา 

 ๒. จำแนกองค์ประกอบของภาษา และบอกธรรมชาติของภาษาได้ 

สาระสำคัญ 

 มนุษย์ทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ต่างมีภาษาในการสื่อสาร  มนุษย์ยิ่งเจริญขึ้นเพียงใด  ภาษาท่ีใช้ยิ่งมีความ

สลับซับซ้อนขึน้ แต่หากพิจารณาถึงองค์ประกอบและธรรมชาติของภาษาจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าภาษา

จะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากหรือน้อยเพียงใด แต่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะสำคัญทางองค์ประกอบและธรรมชาติของ

ภาษา 

สาระการเรียนรู้ 

 ๑. องค์ประกอบของภาษา 

 ๒. ธรรมชาติของภาษา 

  ๒.๑ ภาษาช่วยธำรงสังคม  ๒.๒ ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา 

  ๒.๓ ภาษาช่วยจรรโลงใจ  ๒.๔ ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย 

  ๒.๕ ภาษามีการเปลี่ยนแปลง ๒.๖ ภาษาต่าง ๆ มีลักษณะที่เหมือนและต่างกัน 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. รักความเป็นไทย 

สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการสื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  

 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คนเพื่อร่วมกันอภิปราย “ชื่อผลไม้” ในภาษา ๔ ภาคของไทย  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และรวบรวม ชื่อผลไม้ในภาษา ๔ ภาคของไทย ว่ามีคำใดบ้าง และ

 เขียนลงกระดาษที่ครูแจกให้ 

 ๓. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน พร้อมกับตอบถามเมื่อครูซักถาม และ

 ฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครู 

 ๔. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่ององค์ประกอบของภาษา และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint  

กิจกรรมรวบยอด 

 ๕. ครูฟังนักเรียนรายงาน และถามคำถามเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ พร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมในส่วน

 ที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ    

 ๖. ครูอธิบายเรื่ององค์ประกอบของภาษา และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  

 ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖  คนเพื่อร่วมกันอภิปราย “ธรรมชาติของภาษา” ๑) ภาษาช่วยธำรง

สังคม ๒) ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา ๓) ภาษาช่วยจรรโลงใจ  ๔) ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย ๕) ภาษามีการ

เปลี่ยนแปลง และ ๖) ภาษาต่าง ๆ มีลักษณะที่เหมือนและต่างกัน  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตามหัวข้อของแต่ละกลุ่ม และสรุปเป็น

ข้อคิดเห็นของกลุ่ม 

 ๓. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน พร้อมกับตอบถามเมื่อครูซักถาม และ

ฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากครู 

กิจกรรมรวบยอด 

 ๔. นักเรียนฟังครูอธิบายเรื่องธรรมชาติของภาษา และศึกษารายละเอียดจาก สื่อ PowerPoint  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕ – ชั่วโมงท่ี ๖) 

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  

 ๑. นักเรียนฟังครูทบทวนเนื้อหา “องค์ประกอบของภาษา” และ “ธรรมชาติของภาษา” พร้อมกับซักถาม

เมื่อมีข้อสงสัย 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๒. นักเรียนศึกษารายละเอียดในเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมที่แบบเรียน   

กิจกรรมรวบยอด 

 ๓. นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ตัวช้ีวัด 
ท ๔.๑ (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๔) และ 
(ม ๔-๖/๗) 
 

๑ . ฟั ง จ า ก ก า ร
รายงานหน้ าชั้ น
เรียน 
๒. สังเกตจากการ
ตอบคำถาม เมื่ อ
ทบทวนความรู้ / 
หลังรายงาน 
๓. สังเกตจากการ
ถาม- ตอบคำถาม
จ า ก ก า ร ฟั ง
คำอธิบาย 
๔. ตรวจดูความถูก
ต้ อ งจ ากการท ำ
แบบฝึกหัด 

 

 
 

๑. แบบประเมินการ
พูดรายงาน 
๒. แบบฝึกหัด  

 

 
 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
รักความเป็นไทย 

-สังเกตจากถาม
ตอบในชั้นเรียน 
- การใช้ภาษาไทย
พูดการอภิปราย
หน้าชั้นเรียน 

 
แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

สมรรถนะ 

ความสามารถในการสื่อสาร 

-  
แบบประเมิน
สมรรถณะ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 
 

ลงชื่อ..................................ผูส้อน                                           

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม) 

 

 



 
                                           

 

                                               
 

ชื่อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี................... 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช้ 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์     

๑.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสร้างองค์ความรู ้     

๑.๕ ตัดสินใจแก้ปญัหาเกีย่วกับตนเองได้อย่างเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ด้าน อยูใ่นระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช้  ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

      ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน 

       (........................................................) 

      วัน เดือน ปี ที่ประเมิน........................................................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหร้ะดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง  ใหร้ะดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช้                หมายถึง  พฤติกรรมทีป่ฏิบัติบางครั้ง              ใหร้ะดับ  ๑  คะแนน 

         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  ไม่เคยปฏิบตัิพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหร้ะดับ  ๐  คะแนน             

เกณฑ์การสรุปผล ใช้หลักการหาค่ากลางแบบฐานนิยม (MODE)

แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................ห้อง..............................เลขที่....................... 

คำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

รายการประเมิน รายการประเมิน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. รักความเป็น
ไทย 

๑.๑ การใชภ้าษาไทยถาม-ตอบในชั้นเรียน     
๑.๒ การใชภ้าษาไทยพูดการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน     

 

ลงช่ือ.....................................................................ผูป้ระเมิน              

(.....................................................................) 

....................../................................/........... 
 

ร้อยละ  ๕๐ - ๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม         (๓) 

ร้อยละ  ๔๐ - ๔๙ ระดับคุณภาพ ดี               (๒) 

ร้อยละ  ๒๐ - ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช้           (๑) 

ร้อยละ    ๐ - ๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง       (๐) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ให้ ๐ คะแนน 

 

 

 

 



ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 

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

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

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

 

   ลงชื่อ.......... ........... 

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม) 

ผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

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

            (อาจารย์ ดร.สุดารตัน์ ศรีมา) 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การเขียนเรียงความและกาพย์ห่อโคลง  เรื่อง การเขียนเรียงความและกาพย์ห่อโคลง   
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท ๓๓๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๖    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    เวลา ๖ คาบ  
ผู้สอน อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ ย่อความ  และเขียนเรื่องราวรูปแบบต่าง ๆ 

เขียนรายงาน  ข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ท ๔.๑เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิ

ปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัด  

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

 ท ๔.๑ (ม ๔-๖/๔) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. เขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการ และโลกอุดมคติได้   

 ๒. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ถูกต้อง 

 ๓. แต่งกาพย์ห่อโคลงได้ 

สาระสำคัญ 

 การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการ และโลกอุดมคติ  มีขอบเขตของเรื่องกว้างขวางมาก  เนื้อหา

ของเรียงความอาจจะห่างไกลจากข้อเท็จจริงที่เป็นประสบการณ์ของผู้เขียนและประสบการณ์ร่วมของผู้อ่าน หรือ

อาจจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์จริงและผสมผสานกับ “จิตนาการ หรืออุดมคติ” ก็สามารถ

เขียนได้ ดังนั้นการเขียนจึงถือเป็นทักษะที่สำคัญและต้องใช้ทักษะอ่ืน ๆ ร่วมในการพัฒนางานเขียนให้สมบูรณ์ท่ีสุด  

 การแต่งกาพย์ห่อโคลง เป็นชื่อของบทประพันธ์ ที่แต่งข้ึน โดยใช้กาพย์ยานี สลับกับ โคลงสี่สุภาพ กาพย์

ยานี กับ โคลงสี่สุภาพนั้น จะต้องมีความอย่างเดียวกัน คือให้วรรคที่หนึ่ง ของกาพย์ยานี กับบาทที่หนึ่ง ของโคลงสี่

สุภาพ บรรยายข้อความ อย่างเดียวกัน หรือบางที ก็ให้คำต้นวรรค ของกาพย์ กับคำต้นบท ของโคลง เป็นคำ



เหมือนกัน ส่วนบัญญัติ หรือกฏข้อบังคับต่างๆ เหมือนกับ กฎของกาพย์ยานี และโคลงสี่สุภาพ 

สาระการเรียนรู้ 

 ๑. เรียงความเก่ียวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ 

 ๒. ฉันทลักษณ์ของกาพย์ห่อโคลง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. รักความเป็นไทย 

สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการสื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนรู้(ชั่วโมงที่ ๑ – ชั่วโมงที่ ๒) 

 กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  

  ๑. นักเรียนร่วมกันอภิปราย คำว่า “จินตนาการ” และ “อุดมคติ” 

  ๒. นักเรียนฟังความหมายของคำว่า “จินตนาการ” และ “อุดมคติ” พร้อมกับ ยกตัวอย่าง 

เกี่ยวกับจินตนาการ และอุดมคติของตัวเองให้เพื่อน ๆ ฟัง  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   ๓. นักเรียนศึกษา และฟังหลักการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติจากสื่อ 

Power point พร้อมกับซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัย 

 กิจกรรมรวบยอด 

  ๔. นักเรียนเขียนเรียงความ โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากการไปทัศนศึกษาในโครงการวรรณคดี

สัญจรที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกจากสถานที่ที่นักเรียนประทับใจ เช่น วัดป่าเลไลย์ ,      บึงฉวาก และตลาดร้อย

ปีสามชุก หรือเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ แล้วนำมาเรียบเรียงเขียนเรียงความ  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  

 ๑. นักเรียนร่วมกันอภิปราย รูปแบบคำประพันธ์ประเภท “กาพย์ยานี ๑๑” และ “โคลงสี่สุภาพ” 



 ๒. นักเรียนทบทวนความรู้วรรณคดีเรื่องกาพย์เห่เรือ ในส่วนของลักษณะคำประพันธ์กาพย์ห่อโคลง   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. นักเรียนฟังครูอธิบายลักษณะ และหลักการแต่งกาพย์ห่อโคลงจากสื่อ Power point พร้อมกับซักถาม

เมื่อเกิดข้อสงสัย 

 ๔. นักเรียนแต่งกาพย์ห่อโคลง โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากการไปทัศนศึกษาในโครงการวรรณคดีสัญจร

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเลือกจากสถานที่ที่นักเรียนประทับใจ เช่น วัดป่าเลไลย์, บึงฉวาก และตลาดร้อยปีสามชุก 

แล้วนำมาแต่งกาพย์ห่อโคลง / หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ แล้วนำมาแต่งกาพย์ห่อโคลง 

กิจกรรมรวบยอด 

 ๕. ครูร่วมกันสรุปเรื่องการแต่งกาพย์ห่อโครงกับนักเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๕) 

 กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  

  ๑. นักเรียนแลกเปลี่ยนผลงานการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ และ

ผลงานการประพันธ์กาพย์ห่อโคลงกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน พร้อมกับแสดงความคิดเห็นด้วยความชื่นชม หรือให้

ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์กับเพื่อน ๆ เพิ่มเติม 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ๒. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้การเขียนเรียงความ และการแต่งกาพย์ห่อโคลง   

  กิจกรรมรวบยอด 

  ๔. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทบทวน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๖) 

 ๑. ขั้นเตรียม 

  ๑.๑ ครูสนทนาทักทายนักเรียน จากนั้นครูเขียนคำต่อไปนี้ลงกระดานดำ “ทำบุญ  

สุนทานการให้  ใหญ่หลวง ปวงชน คนไทย ใจสะอาด ชาติรุ่งเรือง เมืองธรรมะ สละสลวย.........” 



  ๑.๒ ครูให้นักเรียนพิจารณาคำข้างต้น มีลักษณะเป็นอย่างไร จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง 

คำคล้องจอง  

๒. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง 
 ๒.๑ ครูแจกใบความรู้เรื่อง  คำคล้องจอง ให้กับนักเรียนทุกคน จากนั้นครูอธิบาย หลักการ 

เรื่อง คำคล้องจอง พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่คำคล้องจองในบทร้อยกรอง 
  ๒.๒ ครูเขียนตัวอย่างบทร้อยกรอง ๑ บท ดังนี้ 

“ เสียงฤๅเสียงเล่าอ้าง        อันใด พี่เอย  
เสียงย่อมยอยศใคร               ทั่วหล้า  
สองเขือพ่ีหลับไหล  ลืมตื่น ฤๅพ่ี  
สองพ่ีคิดเองอ้า                    อย่าได้ถามเผือ” 

       (ลิลิตพระลอ) 
จากนั้นครูให้นักเรียนหาคำคล้องจองจากบทร้อยกรองดังกล่าว 
  ๒.๓ ครูแจกใบงานเรื่อง หาคำคล้องจองจากกาพย์ห่อโคลงให้นักเรียนจนครบทุกคน  

๓. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม 
  ๓.๑ ครูให้นักเรียนแต่งกาพย์ห่อโคลงในหัวข้อ พระคุณครู จำนวน ๑ บท โดยกำหนดให้มีคำคล้องจองอยู่
ในโคลงที่นักเรียนแต่งด้วย  

๓.๒ ครูให้คำแนะนำในการแต่งกาพย์ห่อโคลงแก่นักเรียน เมื่อเกิดข้อสงสัย 
๔. ขั้นสรุป 

  ๔.๑ ครูแจกแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน ให้กับนักเรียนจนครบทุกคน  

๔.๒ ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจแก้ไขงานเขียน จากนั้นครูสุ่มผลงานของ 

นักเรียนขึ้นมาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องบนกระดาน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย

เกี่ยวกับการตรวจแก้ไขงานเขียน 

๔.๓ ครูให้นักเรียนตรวจแก้ไขผลงานของตนเอง ตามแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน 

๔.๔ เมื่อนักเรียนตรวจแก้ไขงานของตนเองเสร็จแล้ว  ครูให้นักเรียนแลกกัน 

ตรวจสอบผลงานการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลงตามแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน 

  ๔.๕เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ตรวจส่งผลงานคืนให้กับเจ้าของผลงาน เพ่ือนำข้อผิดพลาดของ

ผลงานกลับไปแก้ไข 

  ๔.๖ เมื่อนักเรียนตรวจแก้ไขผลงานการแต่งกาพย์ห่อโคลงโดยเพ่ือน และตนเองเรียบร้อยแล้ว 

นักเรียนนำผลงานที่แก้ไขข้อผิดพลาด ส่งครูเพ่ือตรวจแก้ไขงานเขียนของนักเรียนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการให้คะแนน

ตามเกณฑ์การประเมินการแต่งโคลงสี่สุภาพ 



๕. ขั้นนำไปใช้ 
 ๕.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง คำคล้องจอง เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ 

ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนเรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลงได้ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ชั่วโมงท่ี ๗) 

กิจกรม (ศึกษาเรื่อง คำเป็น คำตายคำเอก คำโท คำเอกโทษ และคำโทโทษ) 

 ๑. ขั้นเตรียม 

 ๑.๑ ครูนำตัวอย่างบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพมาให้นักเรียนดู 
     เนื้ออ่อนห่อนซูเ่นื้อ   น้องหญิง 

อ่อนแอบแนบอกอิง   อุ่นล้ำ 
                     นวลจันทร์นั่นนวลจริง    แตช่ื่อ ฤๅเอย 
                     นวลพ่ีพ่ีกลืนกล้ำ   กลิ่นเนื้อเหลือนวล 
       (นิราศสุพรรณ ของ สุนทรภู่) 
      ขอฝากซากสวาทสร้อยสุนทร 
  ไว้ทีท่่าสาคร           เขตนี้ 
  ศาลาท่าวัดพร        พ่ีฝาก มาเอย 
   ใครที่พ่ีเป็นผ้ี   พ่ีใหอ้ภัยเจริญ 
       (นิราศสุพรรณ ของ สุนทรภู่) 

  ๑.๒ ครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาคำท่ีขีดเส้นใต้ มีลักษณะอย่างไร และเป็นคำชนิดใด 
จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง คำเป็น คำตาย คำเอก คำโท คำเอกโทษ และคำโทโทษ 

๒. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง 
 ๒.๑ ครูแจกใบความรู้เรื่อง คำเป็น คำตาย คำเอก คำโท คำเอกโทษ และคำโทโทษให้ 

นักเรยีนจนครบทุกคน จากนั้นครูอธิบายประกอบใบความรู้ 
 ๒.๒ ครูอธิบายประกอบใบความรู้ จากนั้นครูให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง หาคำเป็น คำตาย  

จากโคลงและใบงานเรื่อง คำเอก คำโท คำเอกโทษ และคำโทโทษ 
๓. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม 
 ๓.๑ ครูให้นักเรียนทำใบงานเรื่อง คำเป็น คำตายและใบงานเรื่อง คำเอก คำโท คำเอกโทษ  

และคำโทโทษ 
๔. ขั้นสรุป 

๔.๑ครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของคำเป็น คำตาย คำเอก คำโท  



คำเอกโทษ และคำโทโทษ 
๕. ขั้นนำไปใช้ 

๕.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง คำเป็น คำตาย คำเอก คำโท คำเอกโทษ และ 
คำโทโทษ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนเรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่
สุภาพได้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ชั่วโมงที่ ๘) 

๑. ขั้นเตรียม 

 ๑.๑ ครูนำแผนผังโคลงสี่สุภาพมาให้นักเรียนดู 
  ๑.๒ ครูถามนักเรียนว่า แผนผังดังกล่าวเป็นแผนผังของบทร้อยกรองประเภทใด จากนั้นครู
เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง บทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 

๒. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง 
 ๒.๑ ครูอธิบายทบทวนความรู้เรื่อง คำเป็น คำตาย คำเอก  คำโท คำเอกโทษ และคำโท 

โทษอีกครั้ง พร้อมนำตัวอย่างบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพในชั่วโมงแรก มาให้นักเรียนดูอีกครั้ง  
 ๒.๒ ครูให้นักเรียนแต่งโคลงสี่สุภาพในหัวข้อ อาหารไทย จำนวน ๑ บท โดย 

กำหนดให้มีคำคำเป็น คำตาย คำเอก  คำโท คำเอกโทษ และคำโทโทษ ประกอบอยู่ในโคลงที่นักเรียนแต่ง
ด้วย (ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทุกคำในการแต่ง) 

๒.๒ ครูให้คำแนะนำในการแต่งโคลงสี่สุภาพแก่นักเรียน เมื่อเกิดข้อสงสัย 
๓. ขั้นสรุป 

  ๔.๑ ครูแจกแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน ให้กับนักเรียนจนครบทุกคน  

๔.๒ ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจแก้ไขงานเขียน จากนั้นครูสุ่มผลงานของ 

นักเรียนขึ้นมาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องบนกระดาน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนซักถามข้อ

สงสัยเกี่ยวกับการตรวจแก้ไขงานเขียน 

๔.๓ ครูให้นักเรียนตรวจแก้ไขผลงานของตนเอง ตามแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน 

๔.๔ เมื่อนักเรียนตรวจแก้ไขงานของตนเองเสร็จแล้ว  ครูให้นักเรียนแลกกัน 

ตรวจสอบผลงานการแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ ตามแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน 

  ๔.๕ เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ตรวจส่งผลงานคืนให้กับเจ้าของผลงาน เพ่ือนำ

ข้อผิดพลาดของผลงานกลับไปแก้ไข 

  ๔.๖ เมื่อนักเรียนตรวจแก้ไขผลงานการแต่งโคลงสี่สุภาพโดยเพื่อน และตนเองเรียบร้อย

แล้ว นักเรียนนำผลงานที่แก้ไขข้อผิดพลาด ส่งครูเพ่ือตรวจแก้ไขงานเขียนของนักเรียนเป็นครั้งสุดท้ายก่อน

การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินการแต่งโคลงสี่สุภาพ 



๕. ขั้นนำไปใช้ 
 ๕.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง คำเอก คำโท คำเอกโทษ คำโทโทษ เพ่ือให้ 

นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนเรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพได้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๙) 

 ๑. ขั้นเตรียม 

 ๑.๑ ครูยกตัวอย่างบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง  ในเรื่องกาพย์เห่เรือ ของ                  
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร มีลักษณะเป็นวรรณคดีนิราศเพราะมีลักษณะที่สำคัญ คือ มีการเดินทางจากท่ีหนึ่ง ไปยัง
อีกท่ีหนึ่ง มีการจากนางผู้เป็นที่รัก มีการคร่ำครวญพรรณนาความรู้สึกระลึกถึงนางที่จากมา มีการชม
ธรรมชาติระคน กับการคร่ำครวญ และมีการเปรียบเทียบอารมณ์กวีกับตัวเอกในวรรณคดีตรงตามความเห็น
ของนักวรรณคดีเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือนิราศ ที่มีการเรียงสลับบาทกัน  

จากนั้นครูครูเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง ฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง 
 ๒. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง 
  ๒.๑ ครูแจกใบความรู้เรื่อง บทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง ให้นักเรียนครบทุกคน  
  ๒.๒ ครูอธิบายประกอบใบความรู้   
 ๓. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม 
  ๓.๑ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน จากนั้นครูแจกใบงานเรื่อง ฉันทลักษณ์ของ
บทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง 
  ๓.๒ ครูให้นักเรียนแต่งโคลงสี่สุภาพในหัวข้อ ความรัก จำนวน ๑ บท โดยจะต้องถูกตาม
ฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง 

 ๓.๓ ครูให้คำแนะนำในการแต่งกาพย์ห่อโคลง แก่นักเรียน เมื่อเกิดข้อสงสัย 
 ๔. ขั้นสรุป 
  ๔.๑ ครูแจกแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน ให้กับนักเรียนจนครบทุกคน  

 ๔.๒ ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจแก้ไขงานเขียน จากนั้นครูสุ่มผลงานของ 

นักเรียนขึ้นมาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องบนกระดาน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนซักถามข้อ

สงสัยเกี่ยวกับการตรวจแก้ไขงานเขียน 

 ๔.๓ ครูให้นักเรียนตรวจแก้ไขผลงานของตนเอง ตามแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน 

 ๔.๔ เมื่อนักเรียนตรวจแก้ไขงานของตนเองเสร็จแล้ว  ครูให้นักเรียนแลกกัน 

ตรวจสอบผลงานการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง ตามแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน 

  ๔.๕ เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ตรวจส่งผลงานคืนให้กับเจ้าของผลงาน เพ่ือนำ

ข้อผิดพลาดของผลงานกลับไปแก้ไข 



  ๔.๖ เมื่อนักเรียนตรวจแก้ไขผลงานการแต่งกาพย์ห่อโคลง โดยเพ่ือน และตนเองเรียบร้อย

แล้ว นักเรียนนำผลงานที่แก้ไขข้อผิดพลาด ส่งครูเพ่ือตรวจแก้ไขงานเขียนของนักเรียนเป็นครั้งสุดท้ายก่อน

การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินการแต่งกาพย์ห่อโคลง 

 ๕. ขั้นนำไปใช้ 
 ๕.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ฉันทลักษณ์บทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อ

โคลง เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนเรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อ
โคลงได้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๑๐) 

 ๑. ขั้นเตรียม 

  ๑.๑ ครูให้นักเรียนท่องโคลง และกาพย์แม่บทพร้อมกัน ๑ ครั้ง  
  เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย 
 เสียงย่อมยอยศใคร  ทั่วหล้า 
 สองเขือพ่ีหลับใหล  ลืมตื่น ฤๅพ่ี 
 สองพ่ีคิดเองอ้า   อย่าได้ถามเผือ 
      (ลิลิตพระลอ) 
สิบเอ็ดบอกความนัย หนึ่งบาทไซร้ของพยางค์ 

วรรคหน้าอย่าเลือนราง จำนวนห้าพาจดจำ 

หกพยางค์ในวรรคหลัง ตามแบบตั้งเจ้าลองทำ 

สัมผัสตามชี้นำ โยงเส้นหมายให้เจ้าดู 

สุดท้ายของวรรคหนึ่ง สัมผัสตรึงสามนะหนู 

หกห้าโยงเป็นคู่ เร่งเรียนรู้สร้างผลงาน 

   
  ๑.๒ ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คน มาช่วยกันเขียนแผนผังบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ  
และกาพย์ยานี ๑๑ พร้อมโยงสัมผัส ตามความเข้าใจ 

 
๒. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง 
 ๒.๑ ครูแจกใบความรู้เรื่อง หลักการในการแต่งกาพย์ห่อโคลง ให้กับนักเรียนทุกคน พร้อม 

อธิบายประกอบ  
๒.๒ ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์ ของบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง 

ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง เพ่ือเป็นการเน้นย้ำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  



๓. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม 
  ๓.๑ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน จากนั้นครูแจกใบงานเรื่อง ฝึกแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ห่อโคลง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำ  

๔. ขั้นสรุป 
  ๔.๑ครูเขียนโคลงบาทแรกบนกระดาน “มีเหตุการณ์ตื่นเต้น    ตกใจ” 

  ๔.๒ ครูให้นักเรียนจับคู่กัน จากนั้นช่วยกันกาพย์ห่อโคลง ต่อจากโคลงสี่สุภาพบาทแรกบน

กระดานดำ 

๕. ขั้นนำไปใช้ 
 ๕.๑ นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ ๑๑) 

 ๑. ขั้นเตรียม 

 ๑.๑ ครูเขียนโคลงสี่สุภาพบนกระดาน จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน ๑ ครั้ง  
เด็กน้อยชวนเพื่อนให้     โดดเรียน 

รวมกลุ่มบรรดาเกรียน      เที่ยวห้าง 
ไป่สนซึ่งการเขียน        แลอ่าน 
ผลสอบไม่ต้องอ้าง       ตกซ้ำชั้นไปฯ     

(นักกลอน) 
งามทรงวงดั่งวาด  งามมารยาทนาดกรกราย 

งามพริ้มยิ้มแย้มพราย  งามคำหวานลานใจถวิล 
 แต่เช้าเท่าถึงเย็น  กล้ำกลืนเข็ญเป็นอาจิณ 
ชายใดในแผ่นดิน   ไม่เหมือนพี่ที่ตรอมใจ (กาพย์เห่เรือ) 

  ๑.๒ ครูสุ่มนักเรียนจำนวน ๒ คน มาช่วยกันโยงสัมผัสตามความเข้าใจ 
๒. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง 
 ๒.๑ ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์ ของบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ  

ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง เพ่ือเป็นการเน้นย้ำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
๓. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม 

  ๓.๑ ครูให้นักเรียนแต่งกาพย์ห่อโคลงในหัวข้อ พระคุณพ่อแม่ จำนวน ๑ บท ให้ถูกต้องตามฉันท
ลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง (โคลงสี่สุภาพนำ ๑ บท กาพย์ยานี ๑๑ ตาม ๒ บท) 

๓.๒ ครูให้คำแนะนำในการแต่งกาพย์ห่อโคลงแก่นักเรียน เมื่อเกิดข้อสงสัย 



๔. ขั้นสรุป 
  ๔.๑ ครูแจกแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน ให้กับนักเรียนจนครบทุกคน  

๔.๒ ครูอธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจแก้ไขงานเขียน จากนั้นครูสุ่มผลงานของ 

นักเรียนขึ้นมาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องบนกระดาน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนซักถามข้อ

สงสัยเกี่ยวกับการตรวจแก้ไขงานเขียน 

๔.๓ ครูให้นักเรียนตรวจแก้ไขผลงานของตนเอง ตามแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน 

๔.๔ เมื่อนักเรียนตรวจแก้ไขงานของตนเองเสร็จแล้ว  ครูให้นักเรียนแลกกัน 

ตรวจสอบผลงานการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง ตามแนวการตรวจแก้ไขงานเขียน 

  ๔.๕ เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ตรวจส่งผลงานคืนให้กับเจ้าของผลงาน เพ่ือนำ

ข้อผิดพลาดของผลงานกลับไปแก้ไข 

  ๔.๖ เมื่อนักเรียนตรวจแก้ไขผลงานการแต่งกาพย์ห่อโคลงโดยเพื่อน และตนเองเรียบร้อย

แล้ว นักเรียนนำผลงานที่แก้ไขข้อผิดพลาด ส่งครูเพ่ือตรวจแก้ไขงานเขียนของนักเรียนเป็นครั้งสุดท้ายก่อน

การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินการแต่งโคลงสี่สุภาพ 

๕. ขั้นนำไปใช้ 

๕.๑ ครูให้นักเรียนนำผลงานการแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง ไปจัดป้ายนิเทศ 
แสดงผลงานภายในห้องเรียน 
สื่อการเรียนรู้ 

 ๑. Power point เรื่อง การเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการและโลกอุดมคติ 

 ๒. Power point เรื่อง กาพย์เห่เรือ 

  ๓. ใบงานเรื่อง หาคำคล้องจองจากกาพย์ห่อโคลง 

 ๔. ใบความรู้เรื่อง คำเป็น คำตาย 

 ๕. ใบความรู้เรื่อง คำเอก คำโท คำเอกโทษ คำโทโทษ 

 ๖. ใบความรู้เรื่อง หลักการในการแต่งกาพย์ห่อโคลง 

 ๗. ใบงานเรื่อง ฝึกแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง 

๘. ใบงานเรื่อง ฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทกาพย์ห่อโคลง 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ตัวช้ีวัด 
ท ๒.๑  (ม ๔-๖/๑), (ม ๔-๖/๒) 
และ (ม ๔-๖/๘) 
ท ๔.๑ (ม ๔-๖/๔) 
 

๑. สังเกตจากการตอบ
คำถามเมื่อทบทวน
ความรู้ / หลังรายงาน 
๒. สังเกตจากการ
ถาม- ตอบคำถามจาก
การฟังคำอธิบาย 
๓. ตรวจดูความถูก
ต้องจากการเขียน
เรียงความ 
๔. ตรวจดูความถูก
ต้องจากการแต่งกาพย์
ห่อโคลง 
๕. แบบฝึกหัดทบทวน 
 

๑. แบบประเมินการ
เขียนเรียงความ 
๒. แบบประเมินการ
แต่งกาพย์ห่อโคลง 
๓. แบบฝึกหัดทบทวน 

 
 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
รักความเป็นไทย 

- การถาม-ตอบในชั้น
เรียน 
- การใช้ภาษาเขียน
เรียงความ 
- การใช้ภาษาเขียน
กาพย์ห่อโคลง 

 
แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

สมรรถนะ 

ความสามารถในการสื่อสาร 

-  
แบบประเมิน
สมรรถณะ 

ไดค้ะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 
 

ลงชื่อ..................................ผูส้อน                                           

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม) 

 

 



 
                                                                  

ชื่อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขท่ี.... ............... 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช้ 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์     

๑.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสร้างองค์ความรู ้     

๑.๕ ตัดสินใจแก้ปญัหาเกีย่วกับตนเองได้อย่างเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช้  ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

      ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน 

       (........................................................) 

      วัน เดือน ปี ที่ประเมิน........................................................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหร้ะดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง  ใหร้ะดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช้                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง              ใหร้ะดับ  ๑  คะแนน 

         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  ไม่เคยปฏิบตัิพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหร้ะดับ  ๐  คะแนน             

เกณฑ์การสรุปผล ใช้หลักการหาค่ากลางแบบฐานนิยม (MODE)

แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................ห้อง..............................เลขที่ ....................... 

คำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

รายการประเมิน รายการประเมิน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. รักความ
เป็นไทย 

๑.๑ การใชภ้าษาเขียนเรียงความไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์     
๑.๒ การใชภ้าษาเขียนกาพยห่์อโคลงไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์     

 

ลงช่ือ.....................................................................ผูป้ระเมิน              

(.....................................................................) 

....................../................................/........... 
 

ร้อยละ  ๕๐ - ๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม         (๓) 

ร้อยละ  ๔๐ - ๔๙ ระดับคุณภาพ ดี               (๒) 

ร้อยละ  ๒๐ - ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช้           (๑) 

ร้อยละ    ๐ - ๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง       (๐) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ ๑ คะแนน 

- พฤตกิรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ให้ ๐ คะแนน 

 

 

 

 



ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 

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

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

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

 

   ลงชื่อ......... ............ 

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม) 

ผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

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

                       (อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา) 

                  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การใช้ภาษาพัฒนาความคิด    เรื่อง การเขียน ,การฟัง  การดู  และการพูด 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน ท ๒๓๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาที่ปี ๖    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    เวลา ๔ คาบ  
ผู้สอน อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

           ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขยีนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน

รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ 

 ท ๓.๑ สามารถเลือกฟัง  และดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน

โอกาสต่าง 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) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. รู้หลักการในการเขียนและพูด 

 ๒. พูดและเขียนแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลได้ 

สาระสำคัญ 

 เมื่อมนุษย์มีความคิดเกิดข้ึนจึงแสดงความคิดออกมาเป็นคำพูด โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด

ความคิดการฝึกคิดอย่างมีเหตุผล เป็นการใช้ภาษาในการสื่อสารได้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึน  

สาระการเรียนรู้ 

 ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด 

 ๒. เหตุผลกับภาษา 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๑. รักความเป็นไทย 

สมรรถนะสำคัญ 

 ความสามารถในการสื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนรู้(ชั่วโมงที่ ๑ – ชั่วโมงที่ ๒) 

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  

  ๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕-๖ คนช่วยกันสังเกตุและบอกรายละเอียดจากภาพที่ครูกำหนดให้  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๒. สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวภาพและสรุปข้อคิดเห็นเพื่อส่งตัวแทนออกมารายงาน

หน้าชั้น  

 ๓. นักเรียนตัวแทนกลุ่มรายงานหน้าชั้น และฟังคำถามจากครู พร้อมกับปรึกษาสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือหา

คำตอบ และสรุปเป็นคำตอบของกลุ่มนำมาตอบคำถามครู พร้อมกับฟังครูอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์ 

  ๔. ครูอธิบายเรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิดจากสื่อ PowerPoint  

กิจกรรมรวบยอด 

 ๕. ครูตั้งคำถามและตอบคำถามเม่ือนักเรียนมีข้อสงสัย 

กิจกรรมการเรียนรู้ (ชั่วโมงท่ี ๓ – ชั่วโมงท่ี ๔) 

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน  

  ๑. นักเรียนชมวีดีทัศน์ที่ครูกำหนดให้ แล้วร่วมกันอภิปราย 

  ๒. นักเรียนสังเกตุข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริง และข้อสนับสนุนจากเนื้อหาในวิดีทัศน์ แล้วสรุปความ

คิดเห็นร่วมกัน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ๓. ครูสอนหลักการเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางภาษา 

  ๔. ครูอธิบายเรื่องเหตุผลกับภาษาสื่อ PowerPoint พร้อมกับตอบคำถามเม่ือนักเรียนมีข้อสงสัย   

 

 



กิจกรรมรวบยอด 

  ๕.ครูให้นักเรียนฝึกจำแนกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กับส่วนที่เป็นเหตุผลสนับสนุนจากข้อความในสื่อ 

PowerPoint 

 การวัดและประเมินผล 

      เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
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) 
 

๑ .  ฟั ง จ า ก ก า ร
รายงานหน้าชั้นเรียน 
๒ . สั ง เกตจากการ
ต อ บ ค ำ ถ า ม เ ม่ื อ
ทบทวนความรู้ / หลัง
รายงาน 
๓ . สั ง เกตจากการ
ถาม- ตอบคำถามจาก
การฟังคำอธิบาย 
๔. ตรวจดูความถูก
ต้ อ ง จ า ก ก า ร ท ำ
แบบฝึกหัดทบทวน 

 
 

 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด 
 

 
 
 
 
 
 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
รักความเป็นไทย 

- สังเกตการถาม-ตอบ
ในชั้นเรียน 
-สังเกตการพูดแสดง
ความคิดเห็นภายใน
กลุ่มและการพูด
อภิปรายหน้าชั้นเรียน 

 
แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 

สมรรถนะ 

ความสามารถในการสื่อสาร 

-  
แบบประเมิน
สมรรถณะ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ถือว่าผ่าน

เกณฑ์ 
 

ลงชื่อ..................................ผูส้อน                                           

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์  เพชรงาม) 

 



 
                                           

 

ชื่อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง .................................................................................................  เลขที่................... 

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี
มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 
พอใช้ 
(๑) 

ปรับ
ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

๑.ความสามารถ
ในการคิด 

๑.๑ มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์     
 ดีมาก 
 ดี 
 พอใช้ 
 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค ์     

๑.๓ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มคีวามสามารถในการสร้างองค์ความรู ้     

๑.๕ ตัดสินใจแก้ปญัหาเกีย่วกับตนเองได้อย่างเหมาะสม     

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะท้ัง ๕ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช้  ปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

      ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน 

       (........................................................) 

      วัน เดือน ปี ที่ประเมิน........................................................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหร้ะดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจนและบ่อยครั้ง  ใหร้ะดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช้                หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง              ใหร้ะดับ  ๑  คะแนน 

         ต้องปรับปรุง     หมายถึง  ไม่เคยปฏิบตัิพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหร้ะดับ  ๐  คะแนน             

เกณฑ์การสรุปผล ใช้หลักการหาค่ากลางแบบฐานนิยม (MODE)

แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ชื่อ-สกุลนักเรียน...........................................................................ห้อง..............................เลขที่.......................  

คำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

รายการประเมิน รายการประเมิน 
๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. รักความเป็นไทย ๑.๑ การใชภ้าษาถาม-ตอบในชั้นเรียน     
๑.๒ การใชภ้าษาพูดแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม
และการพูดอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

    

 

ลงช่ือ.....................................................................ผูป้ระเมิน              

(.....................................................................) 

....................../................................/........... 
 

ร้อยละ  ๕๐ - ๖๖ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม         (๓) 

ร้อยละ  ๔๐ - ๔๙ ระดับคุณภาพ ดี               (๒) 

ร้อยละ  ๒๐ - ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช้           (๑) 

ร้อยละ    ๐ - ๑๙ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง       (๐) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง ให้ ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ให้ ๐ คะแนน 

 

 



ปัญหาอุปสรรคในการเรียน 

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

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

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

 

   ลงชื่อ......... ............ 

    (อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม) 

ผู้สอน/หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ 

 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

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

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

                     (อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา) 

              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 


