
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนท ก        เรื่อง บทละครรามเกียรต์ิ (ความเป็นมา) 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๑๕๐ นาท ี 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างมีคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวติจริง  

ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  

ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง และลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอน นารายณ์ปราบนนทกได ้

๒. นักเรียนสามารถตีความ และแปลความจากบทประพันธ์ได ้
๓. นักเรียนสามารถสรปุเน้ือหาจากเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทกได้ 

สาระสำคัญ           
 วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ์ปราบนนทก  เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งกลอนบทละคร  เหตุการณ์
ในตอนนี้เป็นจุดเริ ่มต้นของมหาสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ซึ ่งเป็นวรรณคดีที ่ให้คุณค่าข้อคิด
หลากหลายควรค่าแก่การศึกษาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
สาระการเรียนรู้   

๑. วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ๒. การแปลความจากบทประพันธ์ 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ          

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
 ๑. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องวรรณคดีที่เคยเรียนมาโดยการตั้งคำถามในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของ
รามเกียรติ์ เช่น ให้นักเรียนยกตัวอย่างตัวละครที่ประทับใจจากเรื่องรามเกียรติ์ ตอนที่ประทับใจในเรื ่อง
รามเกียรต์ิ  
 ๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนบทละครรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก (ความเป็นมา) 
ขั้นสอน 

๓. ครูบรรยายความรู้เรื่อง บทละครรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ในหัวข้อที่มาของเ รื่อง 
ลักษณะคำประพันธ์ และโครงเรื่อง 

๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน จำนวน ๘ กลุ่ม จากนั้นช่วยกันทำกิจกรรม “หาศัพท์ยาก พิชิต
บทรามเกียรติ์”  โดยให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันหาศัพท์ยาก (ศัพท์ที่นักเรียนไม่เข้าใจความหมาย) พร้อมแปล
ความหมายลงในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ เพือ่ใช้ในกิจกรรมการแปลบทประพันธ์ต่อไป 

๕. นักเรียนและครูรว่มกันอภิปราย แลกเปล่ียนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ยากที่นักเรียนไม่เข้าใจ 
ขั้นสรุป 
 ๖. ครูให้นักเรยีนซักถามข้อสงสยัเพิ่มเติม และร่วมกันสรุปความรู้จากการเรียนที่มาของเรือ่ง ลักษณะ
คำประพันธ์ และโครงเรือ่งบทละครรามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  

สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. Powerpoint รามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ๒. ใบกิจกรรม“แปลบทประพันธ์ มันส์ง่ายนิดเดียว” 
 ๓. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ เรื่องรามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
     วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ์
ปราบนนทก  เป ็นบทพระราชน ิพนธ ์ ใน
พระบาทสมเด ็จพระพุทธยอดฟ้าจ ุฬา โลก
มหาราช  ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้
เป ็นยอดแห ่งกลอนบทละคร  เหต ุการณ์
ในตอนนี ้ เป ็นจ ุดเร ิ ่มต ้นของมหาสงคราม
ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นวรรณคดีที่
ให้คุณค่าข้อคิดหลากหลายควรค่าแก่การศึกษา
และนำไปปรับใช้ในชวีิตประจำวัน 

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมิน
สมุดจดบันทึก 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ 
และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อา่น  
ท ๕.๑ ม.๒/๑ สร ุปเน ื ้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น 

ใบกิจกรรม
“แปลบท

ประพันธ์ มันส์
ง่ายนิดเดียว” 

แบบประเมินใบ
กิจกรรม“แปล
บทประพันธ์ 
มันส์ง่ายนิด

เดยีว” 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

ใบกิจกรรม
“แปลบท

ประพันธ์ มันส์
ง่ายนิดเดียว” 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

สมรรถนะสำคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 

ใบกิจกรรม
“แปลบท

ประพันธ์ มันส์
ง่ายนิดเดียว” 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก       เรื่อง บทละครรามเกียรต์ิ (เนื้อหา) 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๑๕๐ นาท ี 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างมีคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

ตัวชี้วัด 
 ท ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  

ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง และลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอน นารายณ์ปราบนนทกได ้

๒. นักเรียนสามารถตีความ และแปลความจากบทประพันธ์ได ้
๓. นักเรียนสามารถสรปุเน้ือหาจากเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทกได้ 

สาระสำคัญ           
 วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ์ปราบนนทก  เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งกลอนบทละคร  เหตุการณ์
ในตอนนี้เป็นจุดเริ ่มต้นของมหาสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ซึ ่งเป็นวรรณคดีที ่ให้คุณค่าข้อคิด
หลากหลายควรค่าแก่การศึกษาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

สาระการเรียนรู้ 
๑. วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 ๒. การแปลความจากบทประพันธ์ 
 
 



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ          

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
 ๑. นักเรียนทบทวนเกี่ยวกบัความเป็นมาของบทละครรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ๒. ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับศัพท์ยาก เช่น ปรารมภ์ มีความหมายว่าอะไร และเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้ง
คำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือศัพท์ที่นักเรียนหาความหมายไม่ได้ 
ขั้นสอน 

๓. นักเรียนเข้ากลุม่เดิมจากกิจกรรม“หาศัพท์ยาก พิชิตบทรามเกียรต์ิ” จากนั้นครูจะแบ่งบทประพันธ์
จากเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และให้นักเรียนแปลบทประพันธ์ลงในใบกิจกรรม “แปลบท
ประพันธ์ มันส์ง่ายนิดเดียว” โดยคัดบทประพันธ์ที่กลุ่มตนได้รับมอบหมายจากนั้นให้ทำการแปล พร้อมกับแปล
ความหมายศัพท์ยากที่กลุ่มตนหาได้ 

๔. นักเรียนออกมานำเสนอการแปลบทประพันธ์ที่กลุ่มตนได้รับมอบหมาย พร้อมกับนำเสนอศัพท์ยาก
ที่กลุ่มตนหาได้ หน้าชั้นเรียน 

๕. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
ขั้นสรุป 

๖. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อสรุปให้ความเข้าใจ 
และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. Powerpoint รามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ๒. ใบกิจกรรม“แปลบทประพันธ์ มันส์ง่ายนิดเดียว” 
 ๓. หนังสอืเรียนวรรณคดีวิจักษ์ เรื่องรามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
     วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ์
ปราบนนทก  เป ็นบทพระราชน ิพนธ ์ ใน
พระบาทสมเด ็จพระพุทธยอดฟ้าจ ุฬาโลก
มหาราช  ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้
เป ็นยอดแห ่งกลอนบทละคร  เหต ุการณ์
ในตอนนี ้ เป ็นจ ุดเร ิ ่มต ้นของมหาสงคราม
ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นวรรณคดีที่
ให้คุณค่าข้อคิดหลากหลายควรค่าแก่การศึกษา
และนำไปปรับใช้ในชวีิตประจำวัน 

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมิน
สมุดจดบันทึก 

แบบสังเกต
พฤตกิรรม 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ 
และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  
ท ๕.๑ ม.๒/๑ สร ุปเน ื ้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น 

ใบกิจกรรม
“แปลบท

ประพันธ์ มันส์
ง่ายนิดเดียว” 

แบบประเมินใบ
กิจกรรม“แปล
บทประพันธ์ 
มันส์ง่ายนิด

เดียว” 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

ใบกิจกรรม
“แปลบท

ประพันธ์ มันส์
ง่ายนิดเดียว” 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

สมรรถนะสำคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 

ใบกิจกรรม
“แปลบท

ประพันธ์ มันส์
ง่ายนิดเดียว” 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนท ก         เรื่อง บทละครรามเกียรต์ิ (เนื้อหา) 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๑๕๐ นาท ี 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างมีคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวติจริง  

ตัวชี้วัด 
 ท ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  

ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง และลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอน นารายณ์ปราบนนทกได ้

๒. นักเรียนสามารถตีความ และแปลความจากบทประพันธ์ได ้
๓. นักเรียนสามารถสรปุเน้ือหาจากเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทกได้ 

สาระสำคัญ           
 วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ์ปราบนนทก  เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งกลอนบทละคร  เหตุการณ์
ในตอนนี้เป็นจุดเริ ่มต้นของมหาสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ซึ ่งเป็นวรรณคดีที ่ให้คุณค่าข้อคิด
หลากหลายควรค่าแก่การศึกษาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

 

 



สาระการเรียนรู้ 
 ๑. วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ๒. การแปลความจากบทประพันธ์ 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ          

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
 ๑. นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับความเป็นมาของบทละครรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก และเนื้อ
เรื่องในส่วนที่นักเรียนนำเสนอเมื่อช่ัวโมงก่อน 
ขั้นสอน 

๒. นักเรียนออกมานำเสนอการแปลบทประพันธ์ที่กลุ่มตนได้รับมอบหมาย พร้อมกับนำเสนอศัพท์ยาก
ที่กลุ่มตนหาได้ หน้าชั้นเรียนต่อจากช่ัวโมงที่แล้ว 

๓. นักเรียนช่วยกันสรปุเน้ือหาของบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
ขั้นสรุป 

๔. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อสรุปให้ความเข้าใจ 
และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้
 ๑. Powerpoint รามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ๒. ใบกิจกรรม“แปลบทประพันธ์ มันส์ง่ายนิดเดียว” 
 ๓. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ เรื่องรามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
     วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ์
ปราบนนทก  เป ็นบทพระราชน ิพนธ ์ ใน
พระบาทสมเด ็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช  ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้
เป ็นยอดแห ่งกลอนบทละคร  เหต ุการณ์
ในตอนน ี ้ เป ็นจ ุดเริ่ มต ้นของมหาสงคราม
ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นวรรณคดีที่
ให้คุณค่าข้อคิดหลากหลายควรค่าแก่การศึกษา
และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

สมุดจดบันทึก 
แบบประเมิน
สมุดจดบันทกึ 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ 
และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  
ท ๕.๑ ม.๒/๑ สร ุปเน ื ้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดบัยากขึ้น 

ใบกิจกรรม
“แปลบท

ประพันธ์ มันส์
ง่ายนิดเดียว” 

แบบประเมินใบ
กิจกรรม“แปล
บทประพันธ์ 
มันส์ง่ายนิด

เดียว” 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

ใบกิจกรรม
“แปลบท

ประพันธ์ มันส์
ง่ายนิดเดียว” 

แบบสังเกต
พฤตกิรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

สมรรถนะสำคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 

ใบกิจกรรม
“แปลบท

ประพันธ์ มันส์
ง่ายนิดเดียว” 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



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

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

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก   เรื่อง บทละครรามเกียรต์ิ (วิเคราะห์คุณค่า) 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๑๕๐ นาท ี 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างมีคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวติจริง  

ตัวชี้วัด 
 ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  

ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

 ๑. นักเรียนสามารถสรปุความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทกได ้
 ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณคา่จากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทกได้  
 ๓. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการนำความรู้และข้อคิด จากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์
ปราบนนทกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 ๔. เขียนแผนผังความคิดสรุปเรื่องและวิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์
ปราบนนทกได ้
 
สาระสำคัญ           
 วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ์ปราบนนทก  เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งกลอนบทละคร  เหตุการณ์
ในตอนนี้เป็นจุดเริ ่มต้นของมหาสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ซึ ่งเป็นวรรณคดีที ่ให้คุณค่าข้อคิด
หลากหลายควรค่าแก่การศึกษาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
สาระการเรียนรู้ 

๑. คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 



 ๒. หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ          

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ 
 ๑. นักเรียนทบทวนความรูเ้กี่ยวกับบทละครรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี 
ขั้นสอน 

๓. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงเนื้อเรื่องของรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ที่นักเรียน
อ่านมาจากบ้าน  โดยสนทนากันในประเด็นต่างๆ เช่น  เรื่องราวเป็นอย่างไร  มีใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  
ผลสรุปเป็นอย่างไร 

๔. นักเรียนฟังบรรยายเรื่อง “หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคด”ี จากครูโดยใช้สื่อ Powerpoint  
ขั้นสรุป 

๕. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม และร่วมกันสรุปความรู้จากการเรียนเรื ่อง  “หลักการ
วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี” 
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้
 Powerpoint รามเกยีรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
     วรรณคดีเรื ่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ์
ปราบ นนทกเป ็นบทพระราชน ิพนธ ์ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจ ุฬาโลก
มหาราช  ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้
เป็นยอดแห่งกลอนบทละครมีคุณค่าในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านวรรณศิลป์และด้านเนื้อหา โดยมี
เนื้อหาที่ให้ข้อคิด เหมาะกับการนำมาเปรียบ
กับพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันได ้

ใบกิจกรรมการ
วิเคราะห์คุณค่า

รามเกียรต์ิ 

แบบประเมินใบ
กิจกรรมการ

วิเคราะห์คุณค่า
รามเกียรต์ิ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ 
และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  
ท ๕.๑ ม.๒/๑ สร ุปเน ื ้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น 

ใบกิจกรรมการ
วิเคราะห์คุณค่า

รามเกียรต์ิ 

แบบประเมินใบ
กิจกรรมใบ
กิจกรรมการ

วิเคราะห์คุณค่า
รามเกียรต์ิ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน 

ใบกิจกรรมการ
วิเคราะห์คุณค่า

รามเกียรต์ิ 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์
สมรรถนะสำคัญ 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ใบกิจกรรมการ
วิเคราะห์คุณค่า

รามเกียรต์ิ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสำคญั

ของผู้เรียน 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ รามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก   เรือ่ง บทละครรามเกียรต์ิ (วิเคราะห์คุณค่า) 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๑๐๐ นาท ี 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 

มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างมีคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

ตัวชี้วัด 
 ท ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  

ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

 ๑. นักเรียนสามารถสรปุความรู้และข้อคิดจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทกได ้
 ๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณคา่จากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทกได้  
 ๓. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการนำความรู้และข้อคิด จากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์
ปราบนนทกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 ๔. เขียนแผนผังความคิดสรุปเรื่องและวิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์
ปราบนนทกได ้
 
สาระสำคัญ           
 วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ์ปราบนนทก  เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งกลอนบทละคร  เหตุการณ์
ในตอนน้ีเป็นจุดเริ ่มต้นของมหาสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ซึ ่งเป็นวรรณคดีที ่ให้คุณค่าข้อคิด
หลากหลายควรค่าแก่การศึกษาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 



 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
 ๒. หลักการวเิคราะห์คุณค่าวรรณคดี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ          

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนำ  
 ๑. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ “หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี” โดยใช้คำถาม เช่น การ
วิเคราะห์วรรณคดีแบ่งได้เป็นกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง นักเรียนมหีลักการวิเคราะห์วรรณคดีอย่างไร 
 ๒. ครูเชื่อมโยงเขา้สู่การวิเคราะห์คุณค่าบทละครรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 
ขั้นสอน 

๓. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงคุณค่าของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก
ในประเด็นต่างๆ เช่น วรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ ตอน นารายณ์ปราบนนทก  มีคุณคา่ทางด้านวรรณศิลป์อย่างไร
บ้าง มีคุณค่าในด้านเนือ้หาอย่างไร  ให้ข้อคิดอะไรบ้าง 

๔. นักเรียนทำใบกิจกรรม การวิเคราะห์คุณค่ารามเกียรต์ิ 
ขั้นสรุป 

๕. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม และร่วมกันสรุปความรู้จากการเรียนเรื ่อง “หลักการ
วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี” 
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู ้
 ใบกิจกรรมการวิเคราะห์คุณค่ารามเกียรต์ิ 
 
 
 
 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
     วรรณคดีเรื ่องรามเกียรติ์  ตอน นารายณ์
ปราบ นนทกเป ็นบทพระราชน ิพนธ ์ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจ ุฬาโลก
มหาราช  ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้
เป็นยอดแห่งกลอนบทละครมีคุณค่าในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านวรรณศิลป์และด้านเนื้อหา โดยมี
เนื้อหาที่ให้ข้อคิด เหมาะกับการนำมาเปรียบ
กับพฤติกรรมของคนในสังคมปจัจุบนัได ้

ใบกิจกรรมการ
วิเคราะห์คุณค่า

รามเกียรต์ิ 

แบบประเมินใบ
กิจกรรมการ

วิเคราะห์คณุค่า
รามเกียรต์ิ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์

ตัวชี้วัด 
ท ๑.๑ ม.๒/๒ จับใจความสำคัญ สรุปความ 
และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน  
ท ๕.๑ ม.๒/๑ สร ุปเน ื ้อหาวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่านในระดับยากขึ้น 

ใบกิจกรรมการ
วิเคราะห์คุณค่า

รามเกียรต์ิ 

แบบประเมินใบ
กิจกรรมใบ
กิจกรรมการ

วิเคราะหค์ุณค่า
รามเกียรต์ิ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน 

ใบกิจกรรมการ
วิเคราะห์คุณค่า

รามเกียรติ ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง

ประสงค ์

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์
สมรรถนะสำคัญ 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ใบกิจกรรมการ
วิเคราะห์คุณค่า

รามเกียรต์ิ 

แบบประเมิน
สมรรถนะสำคญั

ของผู้เรียน 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือวา่

ผ่านเกณฑ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
 (อาจารย์ขวญัจิรา โพธิ์ทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธ์ุ) 
           ครูประจำวิชา                นกัศกึษาฝึกปฏิบัตกิารสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


