
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๒๕๐ นาที 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคดิ เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปญัหาใน
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งมีคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

ตัวชีว้ัด 

ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง และลกัษณะคำประพันธ์ของเร่ืองกาพย์ห่อโคลง
ประพาสธารทองแดงได ้

๒. นักเรียนสามารถตีความ และแปลความจากบทประพันธ์ได้ 
๓. นักเรียนสามารถสรุปเน้ือหาจากเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงได ้

สาระสำคัญ           
 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามหาธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ 
ธารทองแดงเป็นชื่อสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ประทับอยู่ที่จังหวัดสระบุรี วรรณคดีเรื่องนี้แต่งโดยใช้คำประพันธ์
ประเภทกาพย์ห่อโคลง โดยใช้กาพย์ยานีเป็นบทต้น แล้วแต่งเนื้อความโดยใช้โคลงสี่สุภาพ เนื้อเรื่องมีลักษณะ
คล้ายสารคดี บรรยายชีวิตสัตว์และธรรมชาติ โดยใช้ความงามทางภาษา 

สาระการเรียนรู้ 
 ๑. วรรณคดีเรือ่งกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
 ๒. การแปลความจากบทประพันธ์ 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 ๑.  มีวินัย 
 ๒. ใฝ่เรียนรู ้

สมรรถนสำคัญ          
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ชั่วโมงที่ ๑ – ๒ 
ขั้นนำ 
 ๑. นักเรียนดูบทประพันธ์จากกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง แล้วตอบคำถามกระตุ้นการเรียนรู้ 
เช่น นักเรียนรู้จักคำประพันธ์ชนิดใดบ้าง และนักเรียนคิดว่ าเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงใช้คำ
ประพันธ์ชนิดใด 
 ๒. ครูแจ้งวัตถุประสงค์การสอน และเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหากาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
ขั้นสอน 
 ๑. ครูบรรยายความรู้วรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงในส่วนของเนื้อหาทั่วไป ได้แก่ 
ประวัติผู้แต่ง ความเป็นมาของเรื่อง เนื้อหาโดยย่อ และลักษณะคำประพันธ์ จากสื่อ powerpoint เรื่องกาพย์
ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
 ๒. นักเรียนจดบันทึกความรู้ทีไ่ด้รับจากเรียนเรือ่งกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงลงสมุดจดบันทึก 
 ๓. นักเรียนช่วยกันหาคำศัพท์ยากจากบทประพันธ์กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงแล้วแปล
คำศัพท์ลงในสมุดจดบันทึก 
ขั้นสรุป 
 ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรูเ้รื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
ชั่วโมงที่ ๓ – ๕ 
ขั้นนำ 

๑. นักเรียนทบทวนความรู้เก่ียวกับความรู้ทั่วไปเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
ขั้นสอน 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน เป็นจำนวน ๑๒ กลุ่มและแบ่งกันแปลบทประพันธ์จากเรื่องกาพย์
ห่อโคลงประพาสธารทองแดงโดยแบ่งบทประพันธ์ด้วยวิธีการจับสลาก 

๒. นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานการแปลบทประพันธ์ในบทที่กลุ่มตนเองได้รับ
มอบหมาย โดยนำเสนอศัพท์ยากในบทของตน อ่านบทประพันธ์ และแปลบทประพันธ์ 

๓. นักเรียนจดบันทึกเนื้อหาความรู้จากการแปลบทกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงทั้งจากของ
กลุ่มตนเองและกลุ่มนักเรียนคนอื่น 
ขั้นสรุป 



๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรปุความรู้เก่ียวกับเน้ือหาทัว่ไปและการแปลบทประพันธ์เรื่องกาพย์หอ่
โคลงประพาสธารทองแดง 

สื่อการเรียนรู/้แหล่งการเรียนรู ้

 ๑. Powerpoint กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
 
การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
กาพย์ห่อโคลงประพาสธาร
ทองแดง เป็นพระราชนิพนธ์ของ
เจ้าฟ้ามหาธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริ
ยวงศ์ วรรณคดีเรื่องนี้แต่งโดยใช้คำ
ประพันธ์ประเภทกาพย์ห่อโคลง 
เนื้อเรื่องมีลักษณะคล้ายสารคดี 
บรรยายชีวิตสัตว์และธรรมชาติ 
โดยใช้ความงามทางภาษา 

สมุดจดบันทึกการ
แปลบทประพนัธ์
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร
ทองแดง 

แบบประเมิน         
สมุดจดบันทึกการ
แปลบทประพนัธ์
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร
ทองแดง 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ม.๒/๑ อ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้
ถูกต้อง 
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ 
สรุปความ และอธิบายรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน 
ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหา
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านใน
ระดับยากขึ้น 

สมุดจดบันทึกการ
แปลบทประพนัธ์
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร
ทองแดง 

แบบประเมิน         
สมุดจดบันทึกการ
แปลบทประพนัธ์
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร
ทองแดง 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู ้

สมุดจดบันทึกการ
แปลบทประพนัธ์
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร
ทองแดง 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

สมรรถนะ           
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 
 

สมุดจดบันทึกการ
แปลบทประพนัธ์
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร
ทองแดง 

แบบประเมิน
สมรรถนะสำคญั
ของผู้เรียน 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ ์

 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธ์ุ) 
           ครูประจำวิชา                นกัศกึษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
        

ลงชื่อ................................................................ 
                  (อาจารยข์วัญจิรา โพธ์ิทอง) 
                  ครูพี่เลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๒๕๐ นาที 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างมีคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๓ เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน 

ท ๕.๑ ม.๒/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน 
ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. นักเรียนสามารถสรปุความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีเร่ืองกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงได ้
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณคา่จากวรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงได ้  
๓. เขียนแผนผังความคิดสรุปเรื่องและวิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธาร

ทองแดงได ้

สาระสำคัญ 
 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นพระราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามหาธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ 
ธารทองแดงเป็นชื่อสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ประทับอยู่ที่จังหวัดสระบุรี วรรณคดีเรื่องนี้แต่งโดยใช้คำประพันธ์
ประเภทกาพย์ห่อโคลง โดยใช้กาพย์ยานีเป็นบทต้น แล้วแต่งเนื้อความโดยใช้โคลงสี่สุภาพ เนื้อเรื่องมีลักษณะ
คล้ายสารคดี บรรยายชีวิตสัตว์และธรรมชาติ โดยใช้ความงามทางภาษา 

สาระการเรียนรู้ 
 ๑. คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
 ๒. หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคด ี



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
 ๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
 ๑. นักเรียนทบทวนความรูว้รรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  
 ๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
ขั้นสอน 

๑. ครูบรรยายความรู ้เรื ่องการวิ เคราะห์วรรณคดีกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง จากสื่อ 

powerpoint เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
๒. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงคุณค่าของวรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงใน

ประเด็นต่างๆ เช่น วรรณคดีเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงมีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์อย่างไรบ้าง มี
คุณค่าในด้านเนื้อหาอย่างไร  ให้ข้อคิดอะไรบ้าง และนักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร 

๓. นักเรียนทำชิ้นงานแผนผังความคิดกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงลงในใบกิจกรรมวิเคราะห์
คุณค่ากาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
ขั้นสรุป 

๑. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม และร่วมกันสรุปความรู้จากการเรียนเรื่องกาพย์ห่อโคลง
ประพาสธารทองแดง 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. Powerpoint เรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 

 ๒. ใบกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่ากาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นพระ
ราชนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามหาธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุ
ริยวงศ์ วรรณคดีเรื่องนี้แต่งโดยใช้คำประพันธ์
ประเภทกาพย์ห่อโคลง เนื ้อเรื ่องมีลักษณะ
คล้ายสารคดี บรรยายชีวิตสัตว์และธรรมชาติ 
โดยใช้ความงามทางภาษา 

ใบกิจกรรม
วิเคราะห์คุณค่า
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร

ทองแดง 

แบบประเมินใบ
กิจกรรม

วิเคราะห์คุณค่า
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร

ทองแดง 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ม.๒/๓ เขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดง
ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน 
ท ๕.๑ ม.๒/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ
วรรณกรรมที่อ่าน 
ท ๕.๑ ม.๒/๔ สรุปความรู้และข้อคิดจากการ
อ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ใบกิจกรรม
วิเคราะห์คุณค่า
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร

ทองแดง 

แบบประเมินใบ
กิจกรรม

วิเคราะห์คุณค่า
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร

ทองแดง 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือว่า

ผ่านเกณฑ ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน 

ใบกิจกรรม
วิเคราะห์คุณค่า
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร

ทองแดง 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอนั

พึงประสงค์ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์

สมรรถนะสำคัญ 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ใบกิจกรรม
วิเคราะห์คุณค่า
กาพย์ห่อโคลง
ประพาสธาร

ทองแดง 

แบบประเมิน
สมรรถนะ
สำคัญของ

ผู้เรียน 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์) 
           ครูประจำวิชา                นกัศกึษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
        

ลงชื่อ................................................................ 
                  (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง) 
                  ครูพี่เลี้ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เรื่อง การเขยีนบรรยายและพรรณนา 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๑๐๐ นาที 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารเขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด 
 ท ๒.๑ ม.๒/๒  เขียนบรรยายและเขยีนพรรณนา 
 ท ๒.๑ ม.๒/๘  มีมารยาทในการเขียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนอธิบายลักษณะของการเขียนบรรยายและพรรณนาได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถระบุลักษณะงานเขียนที่เป็นบรรยายและพรรณนาได้ 
 ๓. นักเรียนเหน็คุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
สาระสำคัญ 
 การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียนประเภทต่าง ๆ โดยการใช้
ประโยคอย่างถูกต้องเพื่อเขียนบรรยาย พรรณนา  
 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. เขยีนบรรยายและเขียนพรรณนา 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
 ๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
 ๑. นักเรียนสังเกต “รูปภาพฉากหนึ่งในเกม ROV” ที่ครูนำมาให้ดู จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
โดยมีครูใช้คำถามนำสนทนา ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
  ในภาพนี้คือภาพอะไร, เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในภาพ, ในภาพนี้ใครกำลังทำอะไร ผลจะเป็นอย่างไร 
จากนั้นครูสรุปความคิดเห็นของนักเรียนในลักษณะของการบรรยายภาพ 
  (คำตอบที่คาดหวัง: เป็นเกม ROV ยอนใช้ท่าไม้ตาย ฟิวเดอะซันโจมตีใส่แรสของฝ่ายตรงข้าม จน
เสียชีวิต) 
  ๒. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่ครูถามเกี่ยวกับท่าไม่ตายที่ยอนใช้โจมตีศัตรู  
ดังนี้ ท่าไม้ตายนี้เรียกว่าอะไร มีลักษณะอย่างไร ยาวแค่ไหน มีสีอะไร เหลืองแบบไหน เคลื่อนไหวแบบไหน 
จากนัน้ครูสรุปความคิดเห็นของนักเรียนในลักษณะของการพรรณนา  
  (คำตอบที่คาดหวัง:  ฟิวเดอะซัน เป็นลูกศรขนาดมหึมา มีแสงสีทองแกมม่วงเป็นประกายสุกสว่าง
เรืองรองอยู่ล้อมรอบ ปลายหางของศรทอดยาวไปไกล โบกสะบัดพลิ้วไหวดั่งสายน้ำ พุ่งทะยานไปหาศัตรูด้วย
ความเร็วสูงประดุจแสงที่สาดส่องลงมาจากดวงอาทิตย์) 
  ๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงสิ่งที่นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นมานั้น คือการบรรยายและพรรณนา 
แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน การเขียนบรรยายและพรรณนา 
ขั้นสอน 

๑. นักเรียนร่วมกันพิจารณาลักษณะของงานเขียนแบบบรรยาย จากตัวอย่างการสนทนาในขั้นนำ โดย
มีครูคอยใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากนั้นร่วมกันสรุปเป็นลักษณะของการเขียนบรรยายในลักษณะของผัง
ความคิด 
  ๒. นักเรียนร่วมกันพิจารณาลักษณะของงานเขียนแบบพรรณนา จากตัวอย่างการสนทนาในขั้นนำ 
โดยมีครูคอยใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากนั้นร่วมกันสรุปเป็นลักษณะของการเขียนพรรณนาในลักษณะของผัง
ความคิด 
  ๓. นักเรียนร่วมกันสังเกตคำที่แสดงถึงรายละเอียดและทำให้เกิดจินตภาพในงานเขียนพรรณนา จาก
ตัวอย่างที่ครูกำหนด แล้วร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามกระตุ้น  
  ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความแตกต่างของการเขียนบรรยายและพรรณนา  
  ๕. นักเรียนพิจารณาข้อความที่ครูกำหนดให้ จำนวน ๑๐ ข้อความ แล้วร่วมกันระบุว่าเป็นงานเขียน
แบบบรรยายหรือพรรณนา ครูเฉลยคำตอบแล้วรวบรวมคะแนน 
ขั้นสรุป 

๑. ครูและนักเรียนกันสรุปความรู้ที ่ได้เรียนไปเกี ่ยวกับลักษณะของงานเขียนแบบบรรยา ยและ
พรรณนา  

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานนำเสนอ PowerPoint เรื่อง บรรยายและพรรณนา 

๒. สมุดจดบันทึก 



การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค ์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการประเมนิ 

นักเรียนอธิบายลักษณะของ
การเขียนบรรยายและ
พรรณนาได้ 

การถาม-ตอบ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนสามารถระบุลักษณะ
งานเขียนที่เป็นบรรยายและ
พรรณนาได้ 

การตอบคำถามของ
นักเรียน 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนเห็นคณุค่าและใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้องเหมาะสม  

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินคุณลักษณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์) 
           ครูประจำวิชา                นกัศกึษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
        

ลงชื่อ................................................................ 
                  (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง) 
                  ครูพี่เลี้ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง  เรื่อง การเขยีนบรรยายและพรรณนา 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๑๐๐ นาที 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงคก์าฬสินธ์ุ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสารเขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด 
 ท ๒.๑ ม.๒/๒  เขียนบรรยายและเขียนพรรณนา 
 ท ๒.๑ ม.๒/๘  มีมารยาทในการเขียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนอธิบายหลักการเขียนบรรยายและพรรณนาได้ 
 ๒. นกัเรียนเขยีนบรรยายและพรรณนาได้ 
 ๓. นักเรียนเหน็คุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
สาระสำคัญ 
 การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียนประเภทต่าง ๆ โดยการใช้
ประโยคอย่างถูกต้องเพื่อเขียนบรรยาย พรรณนา  
 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. เขียนบรรยายและเขียนพรรณนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
 ๑. ความสามารถในการคิด 
 ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
 ๑. ครูนำสนทนาเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะการเขียนบรรยายและพรรณนา จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดท่ีได้ทำไปในคาบเรียนท่ีผ่านมา พร้อมใหร้ายละเอียดเพิ่มเติม 
  ๒. ครูโยงเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนวิธีการเขียนบรรยายและพรรณนา  
ขั้นสอน 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๕ คน ร่วมกันพิจารณารูปภาพที่ครูนำมาให้ดูบนกระดาน จากนั้นร่วมกัน
พิจารณาถึงสิ่งที่เห็นจากในภาพ โดยมีครูคอยใช้คำถามกระตุ้นในประเด็นต่าง ๆ เช่น นักเรียนเห็นอะไรในภาพ
นี้บ้าง  
  ๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคำศัพท์ต่างๆลงในกระดาษที่ครูแจกให้ ดังนี ้
   - เขียนสิ่งที่พบเห็นจากในภาพลงในกระดาษสีเขียว 
   - เขียนความรู้สึกเมื่อเหน็ภาพลงในกระดาษสีส้ม 
   - เขียนการกระทำในภาพลงในกระดาษสีฟ้า 
จากนั้นนำกระดาษมาติดบนโต๊ะ และร่วมกันพิจารณาคำศัพท์ของกลุ่มตัวเอง 
  ๓. นักเรียนจัดกลุ่มของคำศัพท์ให้อยู่กลุ่มเดียวกันโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกัน
ของคำตามความคิดของนักเรียน ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดคำศัพท์ที่ไม่เข้ากลุ่มได้ โดยมีครูคอยใช้คำถามกระตุ้น
ความคิด และคอยสังเกตการทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม 
   ๔. นักเรียนปรับกลุ่มของคำศัพท์ให้เป็นประโยคหรือข้อความที่สละสลวย มีใจความชัดเจน แล้วนำ
ข้อความทั้งหมดมาเรียงต่อกันเป็นเรื่องราวเพื่อบรรยายภาพ ครูเดินสังเกตข้อความของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
และให้คำแนะนำเพ่ิมเติม จากนั้นร่วมกันสรุปเป็นวิธีการเขียนบรรยายภาพ 
  ๕. นักเรียนเลือกสิ่งแวดล้อมจากในภาพมา ๑ ชนิด แล้วเขียนคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง  
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ รูปร่างลักษณะ สี การเคลื่อนไหว จำนวน เสียง เป็นต้น โดยมีครูคอยใช้คำถามกระตุ้น
การคิด จากนั้นนำคำศัพท์ที่ได้มาเรียบเรียงเป็นประโยคหรือข้อความที่สละสลวย  
  ๖. นักเรียนนำข้อความที่ได้มาเรียบเรียงเป็นการเขียนแบบพรรณนาภาพ โดยครูเดินสังเกตข้อความ
ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำเพิ่มเติม จากนั้นร่วมกันสรุปเป็นวิธีการเขียนพรรณนาภาพ 
  ๗. ตัวแทนนักเรียนจำนวน ๓-๕ กลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
จากนั้นตัวแทนเก็บรวบรวมผลงานส่งครูเพ่ือบันทึกคะแนน 
ขั้นสรุป 

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ทีไ่ด้เรียนไปเก่ียวกับการเขียนบรรยายและพรรณนา นักเรียนจด
บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมลงในสมุด 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานนำเสนอ PowerPoint เรื่อง บรรยายและพรรณนา 

๒. สมุดจดบันทึก 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
จุดประสงค ์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการประเมนิ 

นักเรียนอธิบายหลักการ
เขียนบรรยายและพรรณนา
ได ้

การถาม-ตอบ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนเขียนบรรยายและ
พรรณนาได้ 

แบบประเมินการเขียน
บรรยายพรรณนา 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ผลงานการเขียนบรรยาย
พรรณนา 
 

นักเรียนเห็นคณุค่าและใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้องเหมาะสม  

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินคุณลักษณะ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................  
๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์) 
           ครูประจำวิชา                นกัศกึษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
        

ลงชื่อ................................................................ 
                  (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง) 
                  ครูพี่เลี้ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


