
 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

รายวิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน (ท๒๑๑๐๑)                                    ภาคเรียนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรือ่ง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา           ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ 

แผนการจัดการเรียนรูที่  ๑  เรื่อง ประวัติความเปนมา                 เวลาเรียน  ๕๐ นาที จำนวน ๑ คาบ    

ผูสอน อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู  

 

 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนำไปใชตัดสินใจ แกปญหาใน            

การดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 

 มาตรฐาน ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา

และนำมาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

ตัวชี้วัด 

 

 ท ๑.๑  ม ๑/๒ จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อาน 

ท ๕.๑  ม ๑/๑ สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

 ความรู (K) 

 นักเรียนสามารถอธิบายความเปนมาและความสำคัญของเรื่องราชาธิราชได 

 ทักษะ / กระบวนการ (P) 

 นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญและสรปุความรูจากเรื่องที่อานได 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค(A) 

 นักเรียนใฝเรียนรู 

 

 



สาระสำคญั 

 

ราชาธิราช เปนเรื่องแปลจากพงศาวดารมอญนำมาเรียบเรียงเปนรอยแกว มีสำนวนภาษาสละสลวย 

เจาพระยาพระคลัง (หน) เปนผูอำนวยการแปลรวมกับกวีทานอ่ืน ซึ่งในการแปลครั้งน้ี  มีพระราชประสงคเพ่ือ

เปนการบำรุงและสงเสริมสติปญญาของคนในชาติ เน้ือเรื่องราชาธิราชเปนการเชิดชูเกียรติมอญที่สามารถทำ

สงครามมีชัยชนะเหนือพมา นับวาเปนการปลุกใจทหารใหมีความกลาหาญ มีไหวพริบปฏิภาณ รูจักใช

สติปญญา ตลอดจนปลูกฝงใหมีความรักชาติและมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  

 

สาระการเรียนรู 

 

ความเปนมาและความสำคัญของเรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา 

 

สมรรถนะสำคญั 

 

 ความสามารถในการคิด 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

 

คาบที่ ๑ (จำนวน ๕๐ นาท)ี 

 

ขั้นนำ (จำนวน ๑๐นาที) 

 

  ๑.ครูยกตัวอยางวรรณกรรมของไทยที่แปลมาจากพงศาวดารมอญ ไดแก เรื่อง ราชาธิราช 

และเช่ือมโยงความรูเขาสูวรรณคดี เรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา 

  ๒.ครูนำแผนปายภาพตัวละครจากวรรณคดีเรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสาให  

นักเรียนดู สนทนา ซักถามเก่ียวกับตัวละคร จากน้ันเช่ือมโยงเขาสูบทเรียน เรื่อง ที่มาและความสำคัญเรื่อง 

ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา 

 

ขั้นสอน (จำนวน ๓๐ นาที) 

 

 ๑. ครูอธิบายความรู เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา ประกอบ หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ หนา ๘๒ 



 ๒. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน ๔ กลุม ใชวิธีแบงจากแถวที่นักเรียนน่ัง กำหนดใหเปน2 เมือง คือ 

เมืองจีนและเมืองรัตนะบุระอังวะ ( เมืองละ ๒ กลุม) โดยใหตัวแทนนักเรียนออกมาจับฉลาก (ขั้นการสราง

สถานการณ) 

 ๓. นักเรียนทั้ง ๔ กลุมคนควาเก่ียวกับที่มาและความสำคัญของเรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระราม

อาสา จากหนังสือและอินเตอรเนต (จากโทรศัพทมือถือ) จากน้ัน สรุปเน้ือหาลงในสมุด 

 ๔. ครูใหนักเรียนสงตัวแทนออกมานำเสนอหนาช้ันเรียน กลุมละ ๒ คน นำเสนอที่มาและความสำคัญ

ของเรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา 

 ๕.  นักเรียนสงสมุดใหกับครู เมื่อทุกกลุมทำเสร็จแลว 

 

ขั้นสรุป (จำนวน ๑๐ นาที) 

 

 ๑.ครูและนักเรียนทั้ง ๔ กลุมรวมกันสรุปเพ่ือตามแนวคิดตอไปน้ี 

  -วรรณคดีเรื่องราชาธิราช มีที่มาอยางไร 

  -ใครคือผูแตงเรื่องราชาธิราช และแตงเพ่ืออะไร 

  -ใจความสำคัญของเรื่องของราชาธิราชกลาวถึงอะไร 

 ๒. ครูใหนักเรียนอานเน้ือหา เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา หนา ๘๓-๙๖ เปนการบาน 

 

สื่อการเรียนรู 

 

 ๑. แผนปาย ตัวละคร เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา  

  

การวัดและการประเมินผล 

 

 การวัดประเมินผล 

        ๑. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

         ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

     

 

 

 

 

 



แหลงการเรียนรู 

 

 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).  ๒๕๕๘.  หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน วรรณคดีและ

วรรณกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่๑.  กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 

 หองสมุด 

 อินเตอรเนต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

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

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

 ดานทักษะ กระบวนการ(P) 

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

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

 ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค (A) 

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

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

ปญหา และอุปสรรค   

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

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

ขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปญหา 

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

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

 

      ลงช่ือ..........................................................ครูผูสอน 

                      (นางสาวไปรยา  สุชัยรัตน) 

 

ความคิดเหน็ของอาจารยพี่เลี้ยง

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

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

 

 

  

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

                   (อาจารยภาคภูมิ  คลายทอง) 

             อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบคุคล 

 

คำชี้แจง: ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และทำเครื่องหมาย ลงในชองที่กำหนดตามระดับคุณภาพ 

เกณฑการใหคะแนนระดับคณุภาพ 

๔  หมายถึง  ดีมาก 

๓  หมายถึง  ดี 

๒  หมายถึง  พอใช 

๑  หมายถึง  ตองปรับปรุง 

ที่ ช่ือ-สกุล 

ความรูความ

เขาใจในเน้ือหา 

การแสดงความ

คิดเห็น 
ความสนใจ 

การมีสวนรวม

ในช้ันเรียน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

ลงช่ือ.........................................................ผูประเมิน 

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

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



 

เกณฑการสรปุ 

ดีมาก      หมายถึง   คะแนนรวม ๑๓-๑๖ คะแนน 

ดี           หมายถึง   คะแนนรวม ๙-๑๒   คะแนน          

พอใช      หมายถึง   คะแนนรวม ๑-๘     คะแนน          

ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐      คะแนน          

 

แปลผล ระดับคุณภาพมากกวา หรือเทากับระดับดีถือวาผานเกณฑการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 

ช่ือ..............................................นามสกุล.....................................................ระดับช้ัน....................เลขที่............. 

คำชี้แจง : ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และทำเครือ่งหมาย ลงในชองที่กำหนดตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคณุภาพ 

ดีมาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 

พอใช 

(๑) 

ปรับปรุง 

(๐) 

ความสามารถ

ในการคิด 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะห     

สามารถจำแนกขอมูลได     

สามารถจัดหมวดหมูขอมูลได     

สามารถอธิบายลักษณะของขอมูลได     

สามารถเปรียบเทียบลักษณะของขอมูลได     

   

ลงช่ือ........................................ผูประเมิน 

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

วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน........../............../............ 

 

เกณฑการใหคะแนนระดับคณุภาพ 

ดีมาก      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจน และสม่ำเสมอ  ใหคะแนน ๓ คะแนน 

ดี           หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจน และบอยครั้ง   ใหคะแนน ๒ คะแนน          

พอใช      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                      ใหคะแนน ๑ คะแนน          

ปรับปรุง  หมายถึง   ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันเลย        ใหคะแนน ๐ คะแนน          

 

เกณฑการสรปุ 

ดีมาก      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑๓-๑๕ คะแนน 

ดี           หมายถึง    คะแนนรวม  ๙-๑๒   คะแนน          

พอใช      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑-๘     คะแนน          

ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐        คะแนน          

 

แปลผล ระดับคุณภาพมากกวา หรือเทากับระดับดีถือวาผานเกณฑการประเมิน 

 

 

 

 



แบบประเมินแผนผงัความคิด ประวัติความเปนมาสุภาษิตพระรวง 

        

การประเมิน ดีมาก 

( ๓ ) 

พอใช 

( ๒ ) 

ปรับปรงุ 

( ๑ ) 

คาน้ำหนัก 

คะแนน 

ความถูกตอง   นักเรียนเขียนประวัติ

ความเปนมาของ

สุภาษิตพระรวง

ถูกตอง และสามารถ

ใชภาษาตนเองในการ

สรุปไดถูกตอง

เหมาะสม  

นักเรียน เขียนประวัติ

ความเปนมาของ

สุภาษิตพระรวงได

ถูกตอง 

นักเรียนเขียนประวัติ

ความเปนมาของสุภาษิต

พระรวงไมได และไม

สามารถใชภาษาตนเองใน

การสรุปได 

๓ (   ) 

ความครบถวน  นักเรียนเขียนประวัติ

ความเปนมาของ

สุภาษิตพระรวง 

ครบถวนทุกประเด็น 

นักเรียนเขียนประวัติ

ความเปนมาของ

สุภาษิตพระรวง

ครบถวนแตขาด

ประเด็นสำคัญ ๑ ขอ  

นักเรียนไมสามารถเขียน

ประวัติความเปนมาของ

สุภาษิตพระรวงได

ครบถวนทุกประเด็น 

๒ (   ) 

ระเบียบวินัยและความ

เรียบรอย   

แผนผังความคิดมี

ความสะอาดเรียบรอย 

ไมมีรอย ขูด ลบ ขีด

ฆา 

แผนผังความคิด

สะอาดเรียบรอย แตมี

รอย ขูด ลบ ขีด ฆา 

๑-๓ ตำแหนง 

แผนผังความคิดมีรอย ขูด 

ลบ ขีด ฆา มากกวา ๓ 

ตำแหนงขึ้นไป 

๒  (   ) 

รวม  
 

ระดับคะแนน 

 ๑๕ –  ๒๑ คะแนน =  ดีมาก 

 ๘  – ๑๔ คะแนน = พอใช 

 ๑ – ๗  คะแนน  = ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยีนเพื่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

ช่ือ..............................................นามสกุล.....................................................ระดับช้ัน....................เลขที่............. 

คำชี้แจง : ผูสอนบันทึกเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เกิดขึ้น 

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค 

รายการประเมิน 

ระดับคณุภาพ 

เปน

ประจำ 

(๓) 

บางครั้ง 

(๒) 

นอยครัง้ 

(๑) 

ไมปฏิบัติ 

(๐) 

นักเรียนใฝ

เรียนรู 

มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม     

ต้ังใจ และเอาใจใสตอเรื่องที่เรียน     

ปฏิบัติงานดวยความเพียรพยายาม     

มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย     

ปรับปรุง และพัฒนาผลงานใหดีขึ้นดวย               

ตนเอง 

    

 

ลงช่ือ........................................ผูประเมิน 

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

วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน........../............../............ 

 

เกณฑการใหคะแนนระดับคณุภาพ 

เปนประจำ      หมายถึง    พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจน และสม่ำเสมอ         ใหคะแนน ๓ คะแนน 

บางครั้ง          หมายถึง    พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจน และบอยครัง้          ใหคะแนน ๒ คะแนน          

นอยครั้ง         หมายถึง    พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                          ใหคะแนน ๑ คะแนน          

ไมปฏิบัติ         หมายถึง    ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันเลย            ใหคะแนน ๐ คะแนน          

 

เกณฑการสรปุ 

ดีมาก      หมายถึง   คะแนนรวม ๑๓-๑๕ คะแนน 

ดี           หมายถึง   คะแนนรวม ๙-๑๒   คะแนน          

พอใช      หมายถึง   คะแนนรวม ๑-๘     คะแนน          

ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐      คะแนน          

 

แปลผล ระดับคุณภาพมากกวา หรือเทากับระดับดีถือวาผานเกณฑการประเมิน 
 


