
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท๒๑๑๐๑)                                    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง โคลงโลกนิติ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง ประวัติความเป็นมาโคลงโลกนิติ   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) 
  นักเรียนสามารถบอกความเป็นมาของ โคลงโลกนิติได้ 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและน ามาเขียนสรุปได้ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
  นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน 
  
สาระส าคัญ 
 โคลงโลกนิติ เป็นวรรณคดีค าสอนที่มีมาแต่ครั้งโบราณ รู้จักกันแพร่หลายตั้งแต่สมัยสุโขทัย           
สมเด็จพระเจ้า-บรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร ทรงนิพนธ์ขึ้นจากส านวนเก่าและทรงนิพนธ์เพ่ิมเติมให้
สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต ค าสอนในโคลงโลกนิติ
แม้ว่าจะมีมาเนิ่นนานแต่มีความทันสมัย เหมาะแก่ผู้อ่านที่จะน าไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ความเป็นมาของเรื่อง โคลงโลกนิติ 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู้  
คาบที่ ๑ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 
  
 ๑. ครูยกตัวอย่างบทประพันธ์ ให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ความหมายของบทประพันธ์ และนักเรียนทราบหรือไม่ว่ามาจากวรรณคดีเรื่องใด ดังนี้ 
    “ครรโลงโลกนิตินี้            นมนาน   
   มีแต่โบราณกาล      เก่าพร้อง   
   เป็นสุภสิตสาร        สอนจิต  
   กลดั่งสร้อยสอดคล้อง        เวี่ยไว้ในกรรณ”   
 จากบทประพันธ์โคลงโลกนิติข้างต้น ถอดความร้อยแก้วได้ว่า โคลงโลกนิตินี้เป็นของเก่าแก่มีมาช้านาน  
อันนับได้ว่าเป็นสุภาษิตสอนใจที่ไพเราะ ซึ่งเมื่อใครได้ฟังแล้ว ย่อมเป็นบุญเหมือนน าสร้อยมาคล้องไว้ที่หู 
 ๒. ครูสนทนาตั้งค าถามจากชื่อวรรณคดีเรื่อง โคลงโลกนิติ ว่าจากชื่อเรื่อง นักเรียนคิดว่ามีเนื้อหาสาระ 
และความหมายของชื่อวรรณคดีท่ีแปลว่าอะไร 
แนวค าตอบ 
 โคลง มีความหมายว่า โคลงสี่สุภาพ 
 โลกนิติ มีความหมายว่า ระเบียบแบบแผนของโลก 
 ๓. ครูตั้งค าถามให้นักเรียนพิจารณาจากชื่อเรื่องว่า หากนักเรียนศึกษาเรื่องนี้จะได้ข้อคิด และ
ประโยชน์ด้านใดจากการเรียน (ตอบตามความคิดของนักเรียน) 
  
ขั้นสอน (จ านวน ๓๐นาที) 
 ๔. ครูอธิบายความรู้ เรื่อง ความเป็นมาของโคลงโลกนิติ ประวัติของผู้แต่งวรรณคดี โดยครูตั้งค าถาม
ส าคัญระหว่างการบรรยายเพื่อกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า รัชกาลที่ ๒ และรัชกาลที่ ๓ มีพระนามว่าอย่างไร 
 ๕. ครูเชื่อมโยงจากค าตอบของนักเรียน โดยกล่าวว่าผู้แต่งวรรณคดีเรื่อง โคลงโลกนิติ เป็นพระโอรส
ของรัชกาลที่ ๒ โดยวรรณคดีเรื่อง โคลงโลกนิติ ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓  
 ๖. ครูตั้งค าถามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร” มีชื่อเรียนอีกชื่อว่าอะไร โดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบ เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่การอธิบายความรู้ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่อง โคลง
โลกนิติ 
 ๗. นักเรียนเขียนสรุป ความเป็นมาของเรื่องโคลงโลกนิติ จากที่ได้ฟังครู และได้อ่านจากหนังสือเรียน
เป็นแผนผังความคิด 
 ๘. นักเรียนส่งสมุดให้กับครูเมื่อท าเสร็จแล้ว 
 
ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุปความรู้เรื่อง ความเป็นมาของ โคลงโลกนิติ และมอบหมาย
งาน ให้นักเรียน อ่านเรื่องโคลงโลกนิติ จากหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ๓๔-๔๗   
เป็นการบ้าน 
 
 



สื่อการเรียนรู้ 
 - PowerPoint 
 
การวัดและการประเมินผล 
 การวัดประเมินผล 
        ๑. ประเมินการเขียนสรุปความจากการอ่าน 
        ๒. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
         ๑. แบบประเมินการเขียนสรุปความจากการอ่าน 
         ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2551). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
 ห้องสมุด 
 อินเตอร์เนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการเขียนสรุปความจากการอ่าน 
 

การประเมิน ดีมาก 
( ๓ ) 

พอใช้ 
( ๒ ) 

ปรับปรุง 
( ๑ ) 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน 

ความถูกต้อง  
 

นักเรียน เขียนสรุป
ความเป็นมาของ โคลง
โลกนิติ  ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่ออกนอก
ประเด็นที่เรียน  

นักเรียนเขียนสรุป
ความเป็นมาของโคลง
โลกนิตไิด้ถูกต้อง แต่
ไม่ครบถ้วน 

นักเรียนเขียนสรุปความ
เป็นมาของโคลงโลกนิตไิม่
ถูกต้อง 

๓ (   ) 

การใช้ภาษา 
 

นักเรียนใช้ภาษาใน
การเขียนสื่อสารได้
อย่างสละสลวย 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
สะกดถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  

นักเรียนใช้ภาษาได้
สละสลวยและสะกด
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์

นักเรียนใช้ภาษาไม่
สละสลวยและมีค าที่
สะกดผิดหลักไวยากรณ ์
 

๒ (   ) 

ความเรยีบร้อย  
 

สมุดมีความสะอาด
เรียบร้อย ไมม่ีรอย ขูด 
ลบ ขีดฆ่า 

สมุดมีความสะอาด
เรียบร้อย แต่มรีอย 
ขูด ลบ ขีด ฆ่า ๑-๓ 
ต าแหน่ง 

สมุดมีรอย ขูด ลบ ขีด ฆ่า 
มากกว่า ๓ ต าแหน่งข้ึน
ไป 

๒  (   ) 

รวม  
 

ระดับคะแนน 

 ๑๕ –  ๒๑ คะแนน =  ดีมาก 

 ๘  – ๑๔ คะแนน = พอใช้ 

 ๑ – ๗  คะแนน  = ปรับปรุง 
 

 
 
 


