
แผนการจัดการเรียนรู  

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

   ภาคเรยีนที ่๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

    ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ 

 เวลาเรียน  ๑  ชั่วโมง      

กลมุสาระการเรียนรภูาษาไทย          

รายวิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน (ท๒๑๑๐๑)      

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง กาพยพระไชยสุริยา   

แผนการจัดการเรียนรูที่  ๑  เรื่อง ทีม่าของเรือ่ง          

ผูสอน อ.ภาคภูมิ คลายทอง

มาตรฐานการเรียนรู  

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนำไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ

ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน  

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ม.๑/๒ จับใจความสำคัญจากเรื่องทีอ่าน 

จุดประสงคการเรียนรู 

ความรู (K) 

นักเรียนสามารถบอกความเปนมาและความสำคัญของวรรณคดีเรื่องกาพยพระไชยสุริยาได 

ทักษะ / กระบวนการ (P) 

นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อานและนำมาตอบคำถามไดอยางถูกตอง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

ความเรียบรอยของการทำงาน 

สาระสำคญั 

กาพยพระไชยสุริยา เปนผลงานประพันธของสุนทรภู แตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เพ่ือใชสำหรับเปน

แบบเรียนเรื่องตัวสะกด อยางไรก็ตาม เน้ือหาของวรรณคดีเรื่องน้ี สะทอนใหเห็นคุณคาในดานสังคมและ

การเมือง กลาวคือ เสนอภาพการลมสลายของเมือง อันเน่ืองมาจากการประพฤติทุจริตของผูมีอำนาจ 

เหตุการณในเมืองสาวัตถีจึงเปนอุทาหรณใหแกประชาชนทุกคนที่จะตองรวมใจและปฏิบัติตนตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางความสงบและสันติ 



สาระการเรียนรู 

๑. ความเปนมาของ เรื่อง กาพยพระไชยสุริยา 

๒. ความสำคญัของ เรื่อง กาพยพระไชยสุริยา 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

   ขั้นนำ (จำนวน ๑๐ นาท)ี 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย ทบทวนความรูเรื่อง มาตราตัวสะกด

๒. ครูใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นวา นักเรียนรูจักวรรณคดีเรื่อง ใดบางที่ใชมาตราตัวสะกด

เดียวกันแตง 

๓. ครูใหนักเรียนสังเกต บทประพันธตอไปน้ี แลวใหนักเรียนวิเคราะหวา บทประพันธตอไปน้ีมี

ลักษณะเดนอยางไร 

พระไชยสุริยาภูมี พาพระมเหส ี

มาที่ในลำสำเภา 

ขาวปลาหาไปไมเบา นารีที่เยาว 

ก็เอาไปในเภตรา 

๔. ครูเช่ือมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง กาพยพระไชยสุริยา โดยการสรุปจากคำตอบของนักเรียน 

  ขัน้สอน (จำนวน ๓๐ นาท)ี 

๑. ครูอธิบายความรู เรื่อง ความเปนมาและความสำคัญของเรื่อง กาพยพระไชยสุริยา 

๒. ครูใหนักเรยีนอานเน้ือหา ความเปนมาและความสำคัญของเรื่อง กาพยพระไชยสุริยา จากหนังสือ

เรียนวรรณคดีและวรรณกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ หนา ๔๕ ในใจ 

๓. ครูถามคำถามชวนคิด โดยใชคำถามสำคัญ ดังน้ี 

๑) นักเรียนคิดวา มีความเปนไปไดหรือไม ทีจ่ะใช คำในมาตราตัวสะกดเดียวกันในการแตง

วรรณคดีทั้งเรื่อง 

๒) นักเรียนคิดวา จุดประสงคของผูแตงเรื่อง กาพยพระไชยสุริยาคืออะไร 

๔. ครูใหนักเรยีนทำกิจกรรม “ชวนถามตามตอบ” ตอบคำถาม จำนวน ๑๐ ขอ โดยครจูะเปนผูอาน

คำถาม แลวใหนักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดทีละขอ ทำไปเรื่อยๆจนครบ ๑๐ ขอ 

๕. นักเรียนเปลี่ยนสมุดกับเพ่ือนที่น่ังขางๆ กันตรวจเมื่อทำเสร็จแลว จากน้ันครูเฉลยคำตอบทีละขอ 

จนครบ ๑๐ ขอ  



  ขัน้สรุป (จำนวน ๑๐ นาท)ี 

๑. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปความรูเรื่อง ความเปนมาและความสำคัญของ เรื่อง กาพย

พระไชยสุริยา 

สื่อการเรียนรู 

- 

การวัดและการประเมินผล 

การวัดประเมินผล 

  ๑. ประเมินการตอบคำถาม กิจกรรม “ชวนถามตามตอบ” 

  ๒. ความเรียบรอยของการทำงาน 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  ๑. แบบประเมินการตอบคำถาม กิจกรรม “ชวนถามตามตอบ” 

แหลงการเรียนรู 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).  ๒๕๕๘.  หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน วรรณคดี

และวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑.  กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 

หองสมุด 

อินเตอรเนต 



บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ดานความรู (K) 

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

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

ดานทักษะ กระบวนการ(P) 

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

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

ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค (A) 

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

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

ปญหา และอุปสรรค 

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

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

ขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปญหา 

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

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

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

  (อาจารยภาคภูมิ  คลายทอง) 



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 



แบบประเมินการตอบคำถาม กิจกรรม “ชวนถามตามตอบ” 

 

การประเมิน ดีมาก 

( ๓ ) 

พอใช 

 ( ๒ ) 

ปรับปรุง 

( ๑ ) 

คานำ้หนัก 

คะแนน 

ความถูกตอง   นักเรียน บอกความ

เปนมาของ เรื่อง 

กาพยพระไชยสุริยา

จากการตอบ

คำถาม ไดถูกตอง 

ทุกขอ  และเขยีน

สะกดคำตามหลัก

ไวยากรณไดอยาง

ถูกตอง 

นักเรียน บอกความ

เปนมาของ เรื่อง 

กาพยพระไชยสุริยา

จากการตอบ

คำถาม ไดถูกตอง 

แตตอบผิดไมเกิน ๓ 

ขอ  และเขียน

สะกดคำตามหลัก

ไวยากรณไดอยาง

ถูกตอง 

นักเรียน บอกความ

เปนมาของ เรื่อง 

กาพยพระไชยสุริยา 

จากการตอบคำถาม 

ไดถูกตอง แตตอบผิด

มากกวา ๓ ขอ  

๓ (   ) 

ความครบถวน  นักเรียนเขียนตอบ

คำถามจากการอาน

ไดครบถวนทุกขอ 

นักเรียนเขียนตอบ

คำถามจากการอาน 

โดยขาดไป ไมเกิน 

 ๒ ขอ 

นักเรียนเขียนตอบ

คำถามจากการอาน 

โดยขาด มากกวา ๒ 

ขอขึ้นไป 

๒ (   ) 

ความเรียบรอย   สมุดมีความสะอาด

เรียบรอย ไมมรีอย 

ขูด ลบ ขีดฆา 

สมุดมีความสะอาด

เรียบรอย แตมรีอย 

ขูด ลบ ขีด ฆา ๑-๓ 

ตำแหนง 

สมุดมีรอย ขูด ลบ ขีด 

ฆา มากกวา ๓ 

ตำแหนงขึ้นไป 

๒  (   ) 

รวม  

 

ระดับคะแนน 

 ๑๗ –  ๒๑ คะแนน =  ดีมาก 

 ๑๒  – ๑๖ คะแนน = พอใช 

 ๗ – ๑๑  คะแนน = ปรับปรุง 

 

 




