
แผนการจัดการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย       โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

รายวิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน (ท๒๑๑๐๑)        ภาคเรียนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๔

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง กาพยพระไชยสุริยา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑

แผนการจัดการเรียนรูที่  ๖ เรื่อง บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร     เวลาเรียน๑๐๐ นาที จำนวน ๒ คาบ    

ผูสอน อ.ภาคภูมิ คลายทอง

มาตรฐานการเรียนรู  

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนำไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ

ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ม.๑/๓  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อาน 

ท ๑.๑ ม.๑/๔  สรุปความรูและขอคิดจากการอานเพ่ือประยุกตใชในชีวิตจริง 

จุดประสงคการเรียนรู 

ความรู (K) 

นักเรียนสามารถบอกความหมายและหลักการเขียนบรรยายและพรรณนาได 

ทักษะ / กระบวนการ (P) 

นักเรียนสามารถเขียนบรรยายและพรรณนาได 

คุณลักษณะอันพึงประสงค(A) 

นักเรียนใฝเรียนรู 



สาระสำคัญ 

การเขียนบรรยาย หมายถึง การเลาเรื่องราว การกลาวถึงเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงอยางตอเน่ืองเปน

ลำดับ  แสดงให เห็ นภาพ  ฉาก บรรยากาศของเห ตุการณ น้ันทั้ งหมดอย างชัด เจนวา ใคร ทำอะไร 

ที่ไหน เมื่อไร อยางไร เพ่ืออะไร และผลเปนอยางไร ช้ีใหเห็น เขาใจความเปนมาและผลของเหตุการณอยาง

กระจางชัดเจน สามารถวาดภาพในใจตามไดอยางถูกตอง 

การเขียนพรรณนา คือ การเขียนที่กลาวถึงเรื่องราว สถานที่ บุคคล สิ่งของ หรืออารมณอยางละเอียด 

สอดแทรกอารมณ ความรูสึกลงไปเพ่ือโนมนาวใจ ใหผูรับสารเกิดภาพพจน เกิดอารมณคลอยตามไปดวย 

ใช ในการพูดโน มน าว อารมณ ของผู ฟ ง หรือ เขี ยนสดุ ดี  ชม เมื อง ชมความงามของบุคคล สถานที่  

และแสดงอารมณความรูสึกตาง ๆ เปนตน 

สาระการเรียนรู 

๑. ความหมายของการเขียนบรรยายและพรรณนา 

๒. จุดมุงหมายของการเขียนบรรยายและพรรณนา 

๓. หลักการเขยีนบรรยายและพรรณนา 

สมรรถนะสำคญั 

ความสามารถในการคิด 



กระบวนการจัดการเรียนรู  

คาบที่ ๑ (จำนวน ๕๐ นาที) 

ขั้นนำ (จำนวน ๑๐นาที) 

๑. นักเรียนรวมกันพิจารณาภาษาในเพลง วามีลักษณะการใชภาษาแบบใดในการสื่อสารถึงผูอาน 

เพลง “แมงมมุลายตัวน้ัน”  

แมงมุมลายตัวน้ัน ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน วันหน่ึงมันเปยกฝน ไหลหลนจากบนหลังคา พระอาทิตยสองแสง 

น้ำแหงเหือดไปลับตา มันรีบไตขึ้นฟา หันหลังมาทาตาลุกวาว  

๒. ครูอธิบายลักษณะของเน้ือเพลง ดังน้ี  

เพลงแมงมุมลายตัวน้ัน เปนการแตงโดยใชภาษาที่เขาใจงาย ตรงไปตรงมา เรียงลาดับเหตุการณวา แมงมุมลายที่

มันซมซาน แลววันหน่ึงมันเปยกฝน ทาใหมนัหลนลงมาจากหลังคา พอพระอาทิตยขึ้นสองแสงทาใหมนัตัวแหง มัน

เลยรีบไตขึ้นฝา แลวหันมาทาตาลุกวาว ซึ่งเปนการแตงเน้ือเพลงจากโดยการใชการเขียนแบบบรรยาย 

๓. ครูอธิบายเพ่ิมเติมถึงสิ่งที่นักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็น แลวโยงเขาสูเน้ือหาบทเรียนเรื่อง การ

เขียนบรรยาย 

ขั้นสอน (จำนวน ๓๐ นาที) 

๔. นักเรียนศึกษาความหมายของการเขียนบรรยาย หลักการเขียนบรรยาย พรอมดูตัวอยางการเขียน

บรรยาย จากโปรแกรมนำเสนอขอมูลที่ครูเตรียมมา 

๕. ครูอธิบายวา การเขียนบรรยาย หมายถึง การเขียนเลาเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง เปนเรื่องจริงหรือ

เรื่องสมติก็ได โดยผูเขียนจะเขียนเลาเหตุการณใหผูอานเขาใจอยางชัดเจนวา ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร 

และผลที่ตามมาเปนอยางไร ซึ่งภาษาที่ใชเขียนจะตองเขาใจไดงาย ตรงไปตรงมา เพ่ือใหผูอานเขาใจไดงาย 

ยกตัวอยางประกอบ ดังน้ี 



สมัยเมื่อขาพเจาสมัครเปนผูแทนราษฎรออกเที่ยวหาเสียงในพระนคร ไดเขาไปหาเสียงในบานคน จนแหง

หน่ึงอยูที่แหลงเสื่อมโทรมหลังวัดอินทรบางขุนพรหม แหลงเสื่อมโทรมน้ี เด็ก ผูใหญ ผูหญิง ผูชาย มีชีวิตอยูเหนือ

นาคราเพียงฟุตกวาๆ เทาน้ัน นาน ๆ จะมีหมูวัดหลงเขามาอยูดวยที่ใตถุนบาน  

                (จากเรื่อง ครอบครัวเหนือน้ำครำ ในศิลปะในการใชชีวิต ของ หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช) 

๖. ครูอธิบายประเภทของเรื่องที่ใชการเขียนบรรยาย วามีทั้ง ๓ ประเภท ดังน้ี 

๖.๑ อัตชีวประวัติหรือการเลาประวัติชีวิบุคคลตาง ๆ 

๖.๒ ขอเท็จจรงิหรือเหตุการณทางประวัติศาสตร  

๖.๓ เรื่องที่แตงขึ้นหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น  

๗. ครูอธิบายหลักในการเขียนบรรยาย ดังน้ี 

๗.๑ เรื่องที่เขยีนจะเปนเรื่องจริงหรือเรื่องสมมติก็ได มีการลาดับเหตุการณในการเขียนเลาเรื่อง 

๗.๒ ภายในเน้ือเรื่องจะตองเปนสาระสำคัญ โดยบอกใหผูอานรูวา ใคร ทาอะไร ที่ไหน อยางไร 

เมื่อไหร อาจกลาวถึงผลที่เกดิขึ้นดวยก็ได 

๗.๓ ใชภาษาทีต่รงไปตรงมา ผูอานสามารถเขาใจไดงาย 

๗.๔ เรียบเรียงเน้ือเรื่องใหตอเน่ืองและสัมพันธกัน  

๘. ครูอธิบายการใชสำนวนภาษาในการเขียนบรรยาย วาเปนการใชสานวนที่เขาใจงาย ไมซับซอน 

ตรงไปตรงมาเชน หากเราจะเขียนถึงนกที่กำลังบินอยูบนฟา เราก็สามารถเขียนสื่อสารออกมาตรง ๆ ไดเลยวา 

“นกตัวหน่ึงกาลังบินอยูบนทองฟา”  

๙. ครูอธิบายขอสังเกตในการสังเกตวางานเขียนใดเปนการเขียนบรรยาย การเขียนบรรยายตองเปนการ

เขียนที่เขียนจากความจริง ไมมีอารมณความรูสึกเขามาสอดแทรก ไมมกีารใชโวหารภาพพจนหรือสานวน

เปรียบเทียบในงานเขียน สามารถเขียนเปนงานวิชาการได 

ขั้นสรุป (จำนวน ๑๐ นาที) 

๑๐. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความหมาย และหลักการเขียนบรรยาย จากการอานตัวอยางขอความที่

ไดศึกษาไป ครูสุมนักเรียน ๑-๓ คน ใหบอกถึงหลักการเขียนบรรยายคนละ ๑ ขอ เพ่ือทดสอบความเขาใจ 



คาบที่ ๒ 

ขั้นนำ (จำนวน ๑๐ นาที) 

๑. นักเรียนรวมกันพิจารณาภาษาในเพลง วามีลักษณะการใชภาษาแบบใดในการสื่อสารถึงผูอาน 

เพลง “แสงสุดทาย” (ของ Bodyslam) 

รอนแรมมาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ กับทางที่โรยเอาไวดวยขวากหนาม ถูกแหลมคมทิม่แทงจนมันแทบจะทนไมไหว 

ชีวิตทำไมยากเย็นขนาดน้ัน สองมือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหน แตหัวใจของคนยังยืนยันจะไมถอดใจ 

๒. ครูอธิบายลักษณะของเน้ือเพลง ดังน้ี  

มีการใชการใชภาษาที่ซับซอน ยืดเย้ือ การใชโวหารภาพพจนทาใหเห็นภาพที่ชัดเจน ในตอนเริ่มตนเพลง รอนแรม

มาเน่ินนานเพียงหน่ึงใจ กับทางที่โรยเอาไวดวยขวากหนาม ทาใหผูอานเกิดจินตนาการ และมีการใชอุปมา

เปรียบเทียบ เชน ถูกแหลมคมทิ่มแทงจนมนัแทบทนไมไหว ทำใหเกิดอารมณรวม ความลึกซึ้งกินใจมากขึ้นในเน้ือ

เพลง ซึ่งเปนการแตงเน้ือเพลงจากโดยการใชการเขียนแบบพรรณนา 

๓. ครูอธิบายเพ่ิมเติมถึงสิ่งที่นักเรียนไดรวมกันแสดงความคิดเห็น แลวโยงเขาสูเน้ือหาบทเรียนเรื่อง การ

เขียนพรรณนา 

ขั้นสอน (จำนวน ๓๐นาที) 

๔. นักเรียนศึกษาความหมายของการเขียนพรรณนา หลักการเขียนพรรณนา พรอมดูตัวอยางการเขียน

พรรณนา จากโปรแกรมนำเสนอขอมูลที่ครูเตรียมมา 

๕. ครูอธิบายความหมายของการเขียนพรรณนาวา เปนการเขียนเพ่ือบอกรายละเอียดของสิ่งหน่ึงสิ่งใด 

โดยใชถอยคาที่เหมาะสมและสละสลวยในการเขียน ไมวาจะเปนการพรรณนาเกียรติคุณ ความงาม บุคคล วัตถุ 

สถานที่ พรรณนาความรูสึก หรือเหตุการณชวงใดชวงหน่ึง แสดงใหเห็นภาพลักษณะหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งน้ัน 

ๆ เพ่ือใหผูอานคลอยตามเกิดความรูสึกประทับใจซาบซึ้งหรือสะเทือนอารมณ  

ยกตัวอยางประกอบ ดังน้ี  



ผิวนาสีขุนที่ถูกสายลมเย็นปลายเดือนกุมภาพันธพัดโชยผานทาใหนาเปนระลอกทยอยเขากระทบฝงครั้ง

แลวครั้งเลา ดงดอกหญาริมฝงที่เหี่ยวแหงจนกลายเปนสีนาตาลปะทะลมดังหวีดหวิว  

(ขอสอบ O-NE ภาษาไทย ป.6 ปการศึกษา 2550-2553) 

๖. ครูอธิบายประเภทของการเขียนพรรณนาวามีทั้ง หมด ๕ ประเภท ดังน้ี 

๖.๑ การเขียนพรรณนาธรรมชาติ 

๖.๒ การเขียนพรรณนาสถานที่ หรือสิ่งทีม่นุษยสรางขึ้น  

๖.๓ การเขียนพรรณนาลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 

๖.๔ การเขียนพรรณนาความรูสึกและอารมณ  

๖.๕ การเขียนพรรณนาความคิด  

๗. ครูอธิบายหลักการในการเขียนพรรณนา ดังน้ี 

๗.๑ แยกสวนประกอบของสิ่งที่กาลังจะพรรณนาอยางละเอียด  

๗.๒ ช้ีใหเห็นลกัษณะเดนของสิ่งที่กาลังพรรณนา ตามลาดับความสำคัญ  

๗.๓ ใชภาษาทีเ่หมาะสม และสละสลวย รวมถึงการสรางภาพพจนและปลุกอารมณ 

๘. ครูอธิบายการใชสานวนภาษาในการเขียนพรรณนา วาตองเปนสานวนภาษาที่สละสลวย อานแลวตอง

เห็นภาพพจน มีการใชโวหารและสานวนเปรียบเทียบ หรืออาจจะสอดแทรกภาษาที่สื่ออารมณทาใหผูอานเกิด

อารมณคลอยตาม เชน หากเราจะเขียนถึงนกที่บินอยูบนฟา อาจจะเขียนออกมาไดวา “นกนอยขนสีดามันวาวตัว

หน่ึงกาลังบินอยูบนทองฟาสีครามอันกวางใหญไพศาล” ซึ่งนักเรียนจะเห็นไดวาเราจะตองใชภาษาที่ยืดเย้ือใน            

การเขียน ใชคาขยายมาเพ่ือเขียนใหเห็นภาพพจน และแสดงอารมณความรูสึก ทั้งที่จริงแลวใหความหมาย

เหมือนเดิมวา นกกาลังบินอยูบนฟา 

๙. ครูอธิบายขอสังเกตในการสังเกตการเขียนพรรณนา วา หากเปนการเขียนพรรณนา เราจะสังเกตได

จาก ภาษาที่ผูเขียนใช จะเห็นไดวาเปนภาษาที่สละสลวยในการบอกรายละเอียดสิ่งหน่ึงสิ่งใด อานแลวทาใหเห็น

ภาพพจน ประทับใจหรือสะเทือนอารมณ 

๑๐. ครูกลาวเสริมในประเด็นที่ขาด โดยกลาววา นอกจากจะสอดแทรกอารมณไปแลวยังมีการเลือกใช

ถอยคำ สำนวน ที่ไพเราะ เลนคำ เลนอักษร ทำใหผูอานเกิดภาพพจนขึ้นอีกดวย 

๑๑. นักเรียนแบงกลุมกลุมละ ๕ คน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม “คิดได แยกเปน” โดยครูฉายตัวอยางขอความ

บนจอภายภาพ จำนวน ๑๐ ขอ ใหสมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันระบุแยกขอความที่เห็นวาเปนการเขียนบรรยาย

หรือการเขียนพรรณนาลงในสมุด จากน้ันเฉลยคำตอบพรอมกัน 

๑๒. นักเรียนเขียนพรรณนาเลาเรื่องจากภาพที่กำหนดให โดยใหนักเรียนเปนผูเลือกภาพจำนวน ๑ ภาพ 

เขียนพรรณนาจากภาพจำนวน ๑ หนากระดาษสมุด 



ภาพที่ ๑ ภาพธรรมชาติ น้ำตก 

ภาพที่ ๒ สภาพปญหารถติด 

ขั้นสรุป (จำนวน ๑๐นาที) 

๑๐. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความหมาย และหลักการเขียนพรรณนา จากการอานตัวอยางขอความที่

ไดศึกษาไป  

๑๑. ครูอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม นักเรียนจดรายละเอียดเพ่ิมเติมลงในสมุด 

สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

๑. สื่ออิเล็กทรอนิกสงานนำเสนอ PowerPoint  เรื่อง การเขียนบรรยายและพรรณนา 

๒. สมุดจดบันทึก 



การวัดและประเมินผล 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
เกณฑการ

ประเมิน

๑. ดานความรู (K) 

   นักเรียนสามารถบอกความหมายและ

หลักการเขียนบรรยายและพรรณนาได 

- การตอบคำถามของ

นักเรียน
แบบบันทึก

คะแนน 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 

๒. ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

    นักเรียนสามารถเขียนบรรยายและ

พรรณนาได 

- การตอบคำถามของ

นักเรียน
แบบบันทึก

คะแนน 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 

๓. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

    นักเรียนมีความมุงมั่นในการทำงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

- การสังเกต

แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 



บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ดานความรู (K) 

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

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

ดานทักษะ กระบวนการ(P) 

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

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

ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค (A) 

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

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

ปญหา และอุปสรรค 

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

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

ขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปญหา 

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

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

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

  (อาจารยภาคภูมิ  คลายทอง) 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

ช่ือ..................................................................................................ช้ัน............เลขที่............... 

ภาคเรียนที่........ปการศึกษา.................. 

คำชี้แจง  การบันทึกใหทำเครื่องหมาย √  ลงในชองวางที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจรงิ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค : ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน 

 

 

เกณฑการประเมิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑการตัดสิน 

ดีมาก ไดคะแนนระหวาง ๑๓-๑๕ คะแนน และไมมีผลการประเมินขอใดขอหน่ึงต่ำกวา ๒ คะแนน 

ดี ไดคะแนนระหวาง ๙-๑๒ คะแนน และไมมผีลการประเมนิขอใดขอหน่ึงต่ำกวา ๐ คะแนน 

พอใช ไดคะแนนระหวาง ๕-๘ คะแนน และไมมีผลการประเมินขอใดขอหน่ึงต่ำกวา ๐ คะแนน 

ปรับปรุง ไดคะแนนระหวาง ๐-๔ คะแนน 

 

 

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

        (นางสาวไปรยา  สุชัยรัตน) 

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

 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน รวม 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝเรียนรู ๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ       

๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ      

๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล      

๒. มุงมั่นในการ 

ทำงาน 

๒.๑ มีความต้ังใจ และพยายามในการทำงานที่ไดรับมอบหมาย      

๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสำเร็จ      

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน รวม 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝเรียนรู ๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ       

๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ      

๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล      

๒. มุงมั่นในการ 

ทำงาน 

๒.๑ มีความต้ังใจ และพยายามในการทำงานที่ไดรับมอบหมาย      

๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสำเร็จ      



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 




