
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท๒๑๑๐๑)                                    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สุภาษิตภระร่วง             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง ประวัติความเป็นมา                 เวลาเรียน  ๕๐ นาที จ านวน ๑ คาบ    
ผู้สอน อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง     
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑ ม.๑/๒  จับใจความส าคัญจากเรื่องท่ีอ่าน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
  นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นของวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วงได้ 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน และน ามาตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
  ความเรียบร้อยของการท างาน 
 
สาระส าคัญ 
 สุภาษิตพระร่วง เป็นสุภาษิตไทยโบราณที่มีมาแต่สมัยสุโขทัย มีเนื้อหาให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวางตนในสังคม สุภาษิตนี้เป็นต้นแบบให้เกิดวรรณคดีสุภาษิต เช่น โคลง
โลกนิติ และน ามาใช้อ้างอิงในการประพันธ์เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสุภาษิตพระร่วงบางบทยังคงมีความทันสมัย
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ความเป็นมาของ สุภาษิตพระร่วง 
 ๒. ความส าคัญของ สุภาษิตพระร่วง 
 



สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
คาบที่ ๑ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๑. นักเรียนตอบค าถามส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑ จากชื่อเรื่อง สุภาษิตพระร่วง นักเรียนคิดว่ามีลักษณะเนื้อหาอย่างไร 
  ๑.๒ วรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง มีชื่อเรื่องอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร 
  ๑.๓ นักเรียนรู้จัก หรือเคยได้ยินสุภาษิตใดบ้าง 
 ๒. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนวรรณคดี เรื่อง สุภาษิตพระร่วง 
ขั้นสอน (จ านวน๓๐นาที) 
 ๓. ครูยกตัวอย่างสุภาษิตไทยในปัจจุบัน และสุภาษิตพระร่วง เปรียบเทียบกัน โดยถามนักเรียนถึง
ความหมายของส านวนสุภาษิต 
 ๔. ครูอธิบายความหมายของชื่อเรื่องวรรณคดี สุภาษิตพระร่วง 
แนวการอธิบาย 
 สุ หมายถึง ดี  
 ภาษิต หมายถึง ถ้อยค า หรือข้อความสืบต่อกันเป็นเวลาช้านาน 
 พระร่วง หมายถึง กษัตริย์ผู้รุ่งเรือง (กษัตริย์กรุงสุโขทัย) 
ดังนั้นจึงหมายถึง  ถ้อยค าสั่งสอนเตือนใจของกษัตริย์สมัยสุโขทัย 
 ๕. นักเรียนตอบค าถามส าคัญที่มาของค าว่า พระร่วง ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ นักเรียนสันนิษฐานว่ากษัตริย์กรุงสุโขทัยมีกี่พระองค์  
  ๕.๒ นักเรียนรู้จักชื่อกษัตริย์กรุงสุโขทัยองค์ใดบ้าง 
  ๕.๓ นักเรียนคิดว่ากษัตริย์พระองค์ใดมีความน่าจะเป็นที่เป็นผู้ประพันธ์สุภาษิตพระร่วง 
 ๖. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียน และเล่าประวัติความเป็นมาของพ่อขุนรามค าแหง 
 ๗. ครูอธิบายประวัติความเป็นมา และประวัติผู้แต่ง 
ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๘. ครูแจกใบความรู้ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่อง สุภาษิตพระร่วง ให้นักเรียนอ่านสรุป
ทบทวนความรู้ ๕ นาที  
 ๙. ครูและนักเรียร่วมกันอภิปรายเรื่องที่เรียน และมอบหมายงานท าแผนผังความคิด ประวัติความ
เป็นมาวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตพระร่วง 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. ใบความรู้ ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่อง สุภาษิตพระร่วง 
 ๒. PowerPoint 
  
 
 



การวัดและการประเมินผล 
 การวัดประเมินผล 
        ๑. ประเมินการตอบค าถาม กิจกรรม “ค าถามกระตุ้นคิด” 
         ๒. ความเรียบร้อยของการท างาน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
         ๑. แบบประเมินการตอบค าถาม กิจกรรม “ค าถามกระตุ้นคิด” 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).  ๒๕๕๘.  หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน วรรณคดี
และวรรณกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑.  กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 
 ห้องสมุด 
 อินเตอร์เนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
 ด้านทักษะ กระบวนการ(P) 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
............................................................................................................................................ ..................................  
............................................................................................... ...............................................................................  
ปัญหา และอุปสรรค   
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 
      ลงชื่อ..........................................................ครูผู้สอน 
                    (อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง) 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง: ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ก าหนดตามระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

๔  หมายถึง  ดีมาก 
๓  หมายถึง  ดี 
๒  หมายถึง  พอใช้ 
๑  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความรู้ความ

เข้าใจในเนื้อหา 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ความสนใจ 

การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
                  

                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  

                  
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 
    (.......................................................................) 
             ................../................../................ 



เกณฑ์การสรุป 
ดีมาก      หมายถึง   คะแนนรวม ๑๓-๑๖ คะแนน 
ดี           หมายถึง   คะแนนรวม ๙-๑๒   คะแนน          
พอใช้      หมายถึง   คะแนนรวม ๑-๘     คะแนน          
ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐      คะแนน          
 
แปลผล ระดับคุณภาพมากกว่า หรือเท่ากับระดับดีถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
ชื่อ..............................................นามสกุล.....................................................ระดับชั้น...... ..............เลขที่............. 
ค าชี้แจง : ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ก าหนดตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
(๓) 

ดี 
(๒) 

พอใช้ 
(๑) 

ปรับปรุง 
(๐) 

ความสามารถ
ในการคิด 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์     
สามารถจ าแนกข้อมูลได้     
สามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้     
สามารถอธิบายลักษณะของข้อมูลได้     
สามารถเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลได้     

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

(........................................................) 
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน........../............../............ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
ดีมาก      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจน และสม่ าเสมอ  ให้คะแนน ๓ คะแนน 
ดี           หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจน และบ่อยครั้ง   ให้คะแนน ๒ คะแนน          
พอใช้      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                      ให้คะแนน ๑ คะแนน          
ปรับปรุง  หมายถึง   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นเลย        ให้คะแนน ๐ คะแนน          
 
เกณฑ์การสรุป 
ดีมาก      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑๓-๑๕ คะแนน 
ดี           หมายถึง    คะแนนรวม  ๙-๑๒   คะแนน          
พอใช้      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑-๘     คะแนน          
ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐        คะแนน          
 
แปลผล ระดับคุณภาพมากกว่า หรือเท่ากับระดับดีถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินแผนผังความคิด ประวัติความเป็นมาสุภาษิตพระร่วง 

        
การประเมิน ดีมาก 

( ๓ ) 
พอใช้ 
( ๒ ) 

ปรับปรุง 
( ๑ ) 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน 

ความถูกต้อง  
 

นักเรียนเขียนประวตัิ
ความเป็นมาของ
สุภาษิตพระร่วง
ถูกต้อง และสามารถ
ใช้ภาษาตนเองในการ
สรุปได้ถูกต้อง
เหมาะสม  

นักเรียน เขียนประวัติ
ความเป็นมาของ
สุภาษิตพระร่วงได้
ถูกต้อง 

นักเรียนเขียนประวตัิ
ความเป็นมาของสภุาษิต
พระร่วงไม่ได้ และไม่
สามารถใช้ภาษาตนเองใน
การสรุปได ้

๓ (   ) 

ความครบถ้วน 
 

นักเรียนเขียนประวตัิ
ความเป็นมาของ
สุภาษิตพระร่วง 
ครบถ้วนทุกประเด็น 

นักเรียนเขียนประวตัิ
ความเป็นมาของ
สุภาษิตพระร่วง
ครบถ้วนแต่ขาด
ประเด็นส าคญั ๑ ข้อ  

นักเรียนไม่สามารถเขียน
ประวัติความเป็นมาของ
สุภาษิตพระร่วงได้
ครบถ้วนทุกประเด็น 

๒ (   ) 

ระเบียบวินยัและความ
เรียบร้อย  
 

แผนผังความคดิมี
ความสะอาดเรียบร้อย 
ไม่มรีอย ขูด ลบ ขีด
ฆ่า 

แผนผังความคดิ
สะอาดเรียบร้อย แต่มี
รอย ขูด ลบ ขีด ฆ่า 
๑-๓ ต าแหน่ง 

แผนผังความคดิมรีอย ขูด 
ลบ ขีด ฆ่า มากกว่า ๓ 
ต าแหน่งข้ึนไป 

๒  (   ) 

รวม  
 

ระดับคะแนน 

 ๑๕ –  ๒๑ คะแนน =  ดีมาก 

 ๘  – ๑๔ คะแนน = พอใช้ 

 ๑ – ๗  คะแนน  = ปรับปรุง 
 

 
 

 


