
 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท๒๑๑๐๑)                                  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นิราศภูเขาทอง            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒  เรื่อง ประวัติวรรณคดี                     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 าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
  นักเรียนสามารถบอกความเป็นมา และประวัติของนิราศภูเขาทองได้ 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  นักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหา ใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน และน ามาตอบค าถามได้ 
  อย่างถูกต้อง 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
  นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 
 
สาระส าคัญ 

การอ่านวรรณคดีแต่ละเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่องและประวัติผู้แต่ง 
เพ่ือให้เข้าถึงแก่นของเรื่องแล้วน ามาประกอบการวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวภายในเนื้อหาว่าผู้แต่งต้องการ
มุ่งเน้นไปในทิศทางใดอีกท้ังยังเป็นการยกย่องชื่นชมและระลึกถึงคุณงามความดีความรู้ความสามารถของผู้แต่ง
ทีไ่ด้สรรค์มรดกทางภาษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ความเป็นมาของ นิราศภูเขาทอง 
 ๒. ประวัติและผลงานส าคัญของสุนทรภู่ 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
คาบที่ ๑ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๑. ครเูปิดแผ่นป้าย ตัวอย่างวรรคทองของสุนทรภู่ที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป แล้วให้นักเรียนอ่าน
พร้อมกัน ดังนี้ 

      “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท 
 อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ 
 จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง 
 อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน” 

   (สุภาษิตสอนหญิง) 
  “แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ 
 มันแสนสุดลึกล้ าเหลือก าหนด 
 ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด  
 ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน” 

   (พระอภัยมณี) 
     
    “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์  
   มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต  
   แม้นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร  

 จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา” 
                       (นิราศภูเขาทอง) 
 ๒. ครูถามนักเรียนโดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้  
แนวค ำถำม 
  ๑) จากบทประพันธ์ทั้ง ๓ เรื่อง ที่นักเรียนได้อ่านไปในข้างต้น นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เป็น
ผลงานการแต่งของใคร 
      ๒) นักเรียนรู้จักหรือเคยได้ยินบทประพันธ์ที่นักเรียนอ่านบทใดบ้าง 



  ขั้นสอน (จ ำนวน ๓๐นำที) 
 ๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากที่นักเรียนอ่านค าประพันธ์  ว่าเป็นผลงานการประพันธ์
ของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นผู้ที่แต่ง นิราศภูเขาทอง  
 ๔. ครูแจกใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นิราศภูเขาทองให้กับนักเรียน 
 ๕. ครูอธิบายความรู้ เรื่อง ความเป็นมาของ นิราศภูเขาทอง และประวัติและผลงานส าคัญของสุนทรภู่ 
 ๖. ครูให้นักเรียนแต่ละคนอ่านเนื้อหาจากใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นิราศภูเขาทอง ในใจ 
 ๗. ครูถามเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
      ๑) นักเรียนเคยไปนมัสการหรือเคยเดินทางไปวัดภูเขาทองหรือไม่ 
      ๒) นักเรียนรู้จักผลงานการประพันธ์ของสุนทรภู่ เรื่องใดบ้าง และรู้จักจากช่องทางใด 
 ๘. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “เปิดแผ่นป้าย ทายค าถาม” โดยครูสุ่ม นักเรียนจ านวน ๑๐ คน เลือก
เปิดแผ่นป้ายทีละคน จากนั้นเขียนนักเรียนทุกคนเขียนค าตอบลงในสมุด ท าไปเรื่อย ๆ ทีละแผ่นป้ายจนครบ
ตามข้อค าถาม ๑๐ ข้อ 
  ๗. นักเรียนเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ กันตรวจ จากนั้นครูเฉลยค าตอบทีละข้อ  จนครบ ๑๐ ข้อ 
  
  ขัน้สรุป (จ ำนวน ๑๐นำที) 
 ๘. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุปความรู้เรื่อง ความเป็นมาของ นิราศภูเขาทอง และประวัติ
และผลงานส าคัญของสุนทรภู่ 
        
 
สื่อกำรเรียนรู้ 
 ๑. เปิดแผ่นป้าย ตัวอย่างวรรคทองของสุนทรภู่ 
 ๒. ใบความรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง นิราศภูเขาทอง 
 ๓. สื่อกิจกรรม“เปิดแผ่นป้าย ทายค าถาม” 
  
กำรวัดและกำรประเมินผล 
 กำรวัดประเมินผล 
        ๑. ประเมินการตอบค าถาม กิจกรรม “เปิดแผ่นป้าย ทายค าถาม” 
         ๒. มารยาทในการเขียน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
         ๑. แบบประเมินการตอบค าถาม กิจกรรม “เปิดแผ่นป้าย ทายค าถาม” 
     
 



แหล่งกำรเรียนรู้ 
 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การวัด และประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
 

การอ่านวรรณคดีแต่ละเรื่องจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องเรียนรู้ความเป็นมาของเรื่อง
และประวัติผู้แต่ง เพ่ือให้เข้าถึงแก่นของเรื่อง
แล้วน ามาประกอบการวิเคราะห์เหตุการณ์
เรื่องราวภายในเนื้อหาว่าผู้แต่งต้องการมุ่งเน้น
ไปในทิศทางใดอีกทั้งยังเป็นการยกย่องชื่นชม
แ ล ะ ร ะ ลึ ก ถึ ง คุ ณ ง า ม ค ว า ม ดี ค ว า ม รู้
ความสามารถของผู้แต่งที่ได้สรรค์มรดกทาง
ภาษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และเกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

- การตอบค าถาม 
กิจกรรม “เปิดแผ่น
ป้าย ทายค าถาม” 

- ประเมินการ
ตอบค าถาม 
กิจกรรม “เปิด
แผ่นป้าย ทาย
ค าถาม” 
 

ระดับคะแนน 
๑๕ –  ๒๑ คะแนน=  
ดีมาก 
๘  – ๑๔ คะแนน= 
พอใช้ 
๑ – ๗  คะแนน = 
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด 
 ท ๑.๑ ม.๑/๒ จับใจความส าคัญจาก
เรื่องท่ีอ่าน 

- การตอบค าถาม 
กิจกรรม “เปิดแผ่น
ป้าย ทายค าถาม” 

- ประเมิน- การ
ตอบค าถาม 
กิจกรรม “เปิด
แผ่นป้าย ทาย
ค าถาม” 
 

ระดับคะแนน 
๑๕ –  ๒๑ คะแนน=  
ดีมาก 
๘  – ๑๔ คะแนน= 
พอใช้ 
๑ – ๗  คะแนน = 
ปรับปรุง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน 

ระดับคุณภาพมากกว่า 
หรือเท่ากับระดับดี คือ
คะแนนตั้งแต่ ๙ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

สมรรถนะ 
ใฝ่เรียนรู้ 

แบบประเมิน
สมรรถนะ 

แบบประเมิน
สมรรถนะ 

ระดับคุณภาพมากกว่า 
หรือเท่ากับระดับดี คือ
คะแนนตั้งแต่ ๙ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
 
 



แบบประเมินกำรตอบค ำถำม กิจกรรม “เปิดแผ่นป้ำย ทำยค ำถำม” 
 

กำรประเมิน ดีมำก 
( ๓ ) 

พอใช้ 
( ๒ ) 

ปรับปรุง 
( ๑ ) 

ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 

ความถูกต้อง  
 

นักเรียน บอกความ
เป็นมาของ นิราศภเูขา
ทอง และประวัติและ
ผลงานส าคัญของ
สุนทรภู่จากการตอบ
ค าถาม ได้ถูกต้อง ทุก
ข้อ  และเขียนสะกด
ค าตามหลักไวยากรณ์
ได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียน บอกความ
เป็นมาของ นิราศภเูขา
ทอง และประวัติและ
ผลงานส าคัญของ
สุนทรภู่จากการตอบ
ค าถาม ได้ถูกต้อง แต่
ตอบผิดไม่เกิน ๓ ข้อ  
และเขียนสะกดค าตาม
หลักไวยากรณ์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียน บอกความ
เป็นมาของ นิราศภเูขา
ทอง และประวัติและ
ผลงานส าคัญของสุนทรภู่
จากการตอบค าถาม ได้
ถูกต้อง แต่ตอบผิด
มากกว่า ๓ ข้อ  

๓ (   ) 

ความครบถ้วน 
 

นักเรียนเขียนตอบ
ค าถามจากการอ่านได้
ครบถ้วนทุกข้อ 

นักเรียนเขียนตอบ
ค าถามจากการอ่าน 
โดยขาดไป ไม่เกิน 
 ๒ ข้อ 
 

นักเรียนเขียนตอบค าถาม
จากการอ่าน โดยขาด 
มากกว่า ๒ ข้อขึ้นไป 
 

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 

 

 

 

 
 



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 
 
 
 
 


