
 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๑ การแตงคำประพันธ    เรื่อง  การแตงกาพยยานี ๑๑ 

วิชาหลักภาษาไทย ท๓๒๑๐๒     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๕ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๓ เวลาเรียน  ๔  คาบ 

ผูสอน  อาจารยขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

        การใชถอยคำสำนวนในการแตงคำประพันธ ประเภทกาพยไดถูกตองตามฉันทลักษณเพราะการ

ถายทอดความรู ความคิด หรือประสอบการณตาง ๆ หรือสิ่งที่ตองการถายทอดใหผูอานทราบจำเปนตองใช

ภาษาใหถูกตอง เหมาะสมกับเรื่องที่แตง ใชคำถูกตองตามความหมาย สถานการณ กาลเทศะ สภาพแวดลอม 

รวมถึงการใชสำนวนโวหาร และระดับภาษาที่เหมาะสมกับการแตงคำประพันธ 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ๑. บอกฉันทลกัษณคำประพันธประเภทกาพยไดถูกตอง 

 ๒. แตงกาพยยานี  ๑๑ ไดถูกตองตามฉันทลักษณ 

           ๓. รูถึงขอคิดและประโยขนของการแตงกาพย 

สาระสำคญั 

 คำประพันธประเภทกาพย  เปนคำประพันธที่แตงงาย   ไมมีขอบังคับซับซอนมาก  หากรูฉันทลักษณ

ก็สามารถสรางสรรคคำประพันธได  ดังนั้นผูเรียนจึงควรฝกฝนแตงคำประพันธเพื่อถายทอดความรู   ความคิด   

ความรูสึกใหผูอ่ืนทราบและยังเปนการพัฒนาความคิดอีกดวย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีวินัย 

๒. มุงมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๒. ความสามารถในการคิด 

   - ทักษะการคิดวิเคราะห 

  - ทักษะการคิดสรางสรรค 

 ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 



   - กระบวนการปฏิบัติ 

   - กระบวนการทำงานกลุม 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

 ชั่วโมงที่  ๑ – ๒ 

            ๑.  แบงนักเรียนเปน  ๔  กลุม  แขงขันกันเลนตอกลอน   ลามะลิลา  ดังน้ี ครูรองสรอยเพลง    

ลามะลิลา    ขึ้นตนอะไรก็ได   แตคำลงทายตองสระอา (รอง  ๒  จบ) แลวผลัดกันตอกลอนกลุมละ  ๑  คน  

ถาถึงรอบนักเรียนกลุมใดตอกลอนไมได   ลูกคูตองรองสรอยซ้ำสามจบ   หากตอไมไดอีกตองถูกตัดคะแนน  ๒ 

คะแนน  เชน 

ครู : ตัวฉันชอบดอกอินทนิล สวนตัวยุพินชอบดอกจำปา……สรอย 

            นักเรียนกลุม  ๑    : คุณพอฉันช่ือศรราม    คุณแมคนงามทานช่ือน้ำชา…….สรอย 

            นักเรียนกลุม  ๒    : พ่ีชายฉันอยูเมืองนน   เขาเรียนชางกลอยูที่จุฬา……..สรอย 

            นักเรียนกลุม  ๓    :  ตัวฉันชอบกินผลไม  โดยเฉพาะลำไยและพุทรา……สรอย 

            นักเรียนกลุม  ๔    :  ……………………… 

ใหนักเรียนสังเกตคำที่สัมผัสกันในแตละวรรค   เชน  อินทนิล -  ยุพิน      ราม – งาม 

นน-กล   ผลไม – ลำไย   สวยสัมผัสทายวรรค   ไดแกคำวา   จำปา น้ำชา  จุฬา     พุทรา 

 ๒.  ใหนักเรียนแขงขันกันเลนตอกลอนคำที่ลงทายดวยสระอี   สระอำ   สระไอ  

 ๓.  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู 

 ๔.  ใหนักเรียนเขียนคำประพันธในกาพยพระไชยสุริยาตอนที่นักเรียนชอบที่สุด   ครูสุมนักเรียน ๕     

คน  ใหอานทำนองเสนาะหนาช้ันเรียนเปนการทบทวน 

           ๕. ครูซักถามเหตุผลที่นักเรียนชอบและใหบอกลักษณะการแตง   แผนภูมิ   จำนวนคำ   

และสัมผัสบังคับจากนั้นครูแจกใบความรูที่……เรื่องหลักและการแตงคำประพันธประเภทกาพยแลวอธิบาย

เพ่ิมเติมพรอมทั้งใหขอเสนอแนะ 

           ๖. ใหนักเรียนทำใบงานที่……เรื่องการแตงกาพย 

 ๗.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๖  คน   ปฏิบัติกิจกรรม  ดังน้ี 

                กลุม  ๑  และ  ๒  ฝกแตงกาพยยานี  ๑๑   จำนวน  ๓  บท 

             กลุม  ๓  และ  ๔  ฝกแตงกาพยยานี  ๑๑   จำนวน  ๓  บท 

             กลุม  ๕  และ  ๖  ฝกแตงกาพยยานี  ๑๑   จำนวน  ๓  บท 

 ๘.  ใหนักเรียนเปลี่ยนกันตรวจและประเมินผลงานในกลุม  แลวนำสงครู  เพ่ือประเมินอีกครั้ง 



 ๙.  ครูและนักเรียน สรุปเรื่องลักษณะคำประพันธประเภทกาพย  แลวใหนักเรียนจดบันทึกลงสมุด 

 ๑๐. ใหนักเรียนแตงคำประพันธประเภทกาพยยานี ๑๑ ตามหัวขอที่นักเรียนสนใจ  คนละ  3  บท 

 สื่อ / แหลงเรียนรู 

 ๑. แถบบันทึกเสียงการอานทำนองเสนาะบทรอยกรองประเภทกาพย 

           ๒. ใบความรู เรื่องหลักและการแตงคำประพันธประเภทกาพย 

           ๓. แบบทดสอบ เรื่องลักษณะคำประพันธ 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑการ

ประเมิน 

สาระสำคัญ 

   การแตงคำประพันธประเภทกาพย

ยานี ๑๑ 

ใบกิจกรรม การแตง

กาพยยานี ๑๑ 

แบบประเมินใบ

กิจกรรม การแตง

กาพยยานี ๑๑ 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

        การใชถอยคำสำนวนในการแตง

คำประพันธ ประเภทกาพยไดถูกตอง

ตามฉันทลักษณ 

ใบกิจกรรม การแตง

กาพยยานี ๑๑ 

แบบประเมินใบ

กิจกรรม การแตง

กาพยยานี ๑๑ 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 

สมรรถนะสำคัญ 

     ความสามารถในการสื่อสาร 

     ความสามารถในการคิด 

ใบกิจกรรม การแตง

กาพยยานี ๑๑ 

แบบประเมิน

สมรรถนะสำคญัของ

ผูเรียน 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 

 

ลงช่ือ.......................................................ผูสอน 

 (อาจารยขวัญจิรา โพธ์ิทอง)   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

๒. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

๓. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

       ลงช่ือ......................................................ผูสอน 



          (อาจารยขวัญจิรา โพธ์ิทอง) 

ความเหน็ของหวัหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

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

       ลงช่ือ................................................................ 

                (อ.ดร.บัวลักษณ เพชรงาม) 

          หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

ความเหน็ของรองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

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

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

ลงช่ือ................................................................ 

               (อาจารย ดร. สุดารัตน ศรีมา ) 

           รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

 

 


