
แผนการจัดการเรียนรู

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคเรยีนที ่๒ ปการศกึษา ๒๕๖๔

         ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑

        เวลาเรียน  ๕๐ นาที จำนวน ๑ คาบ    

กลมุสาระการเรียนรภูาษาไทย

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท๒๑๑๐๑) 

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 

แผนการจัดการเรียนรูที่  ๑  เรือ่ง ประวัติความเปนมา    

ผูสอน อ.ภาคภูมิ คลายทอง

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนำไปใชตัดสินใจแกปญหาในการ

ดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

ตัวชี้วัด 

ท ๑.๑ ม.๑/๒ จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อาน 

จุดประสงคการเรียนรู 

ความรู (K) 

นักเรียนสามารถบอกความเปนมาและความสำคัญของกาพยเหชมเครื่องคาวหวานได 

ทักษะ / กระบวนการ (P) 

นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อานและนำมาตอบคำถามไดอยางถูกตอง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค(A) 

ความเรียบรอยของการทำงาน 

สาระสำคัญ 

กาพยเหชมเครื่องคาวหวานเปนวรรณคดีที่กลาวถึงอาหารคาว  ๑๖  ชนิด  คือ  มัสมั่น  ยำใหญ  ตับ

เหล็กลวก  หมูแนม  กอยกุง  แกงเทโพ  น้ำยา  แกงออม  ขาวหุงเครื่องเทศ  แกงคั่วสม  พลาเน้ือ  ลาเตียง 



หรุม  รังนก  ไตปลา  และแสรงวา  (รังนกเปนทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน)  เมื่อกลาวถึงอาหารชนิดใด 

กวีจะพรรณนาเช่ือมโยงไปถึงหญิงคนรัก 

สาระการเรียนรู 

๑. ความเปนมาของ เรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 

๒. ความสำคัญของ เรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 

๓. จุดประสงคของการแตงเรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 

๔. อาหารที่ปรากฏในเรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน 

สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการคิด 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

คาบที่ ๑ (จำนวน ๕๐ นาที) 

ขั้นนำ (จำนวน ๑๐นาที) 

๑. ครูเปดวิดีโอ เรื่อง “การทำอาหารในกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน” จากรายการกระจกหกดาน ให

นักเรียนดู แลวใหนักเรียนทายวา มาจากวรรณคดีเรื่องใด (สื่อการสอน

https://www.youtube.com/watch?v=dfim7mRGiSI ) 

๒. ครูเช่ือมโยงเขาสูบทเรียนเรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน จากการสรุปคำตอบของนักเรียน 

ขั้นสอน (จำนวน ๓๐ นาที) 

๓. ครูอธิบายความรู เรื่อง ความเปนมาความสำคัญของเรื่องและจุดประสงคในการแตง เรื่อง กาพยเห

ชมเครื่องคาวหวาน ใหนักเรียนฟง 

๔. ครูใหนักเรียนอานเน้ือหา เรื่อง ความเปนมาความสำคัญของเรื่องและจุดประสงคในการแตง เรื่อง 

กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน จากหนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ หนา ๑๐๒ ในใจ 

๕. ครูเปดรูปอาหาร ที่ปรากฏในเรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวานจาก Power Point ใหนักเรียนดู 

๖. ครูถามคำถามชวนคิด โดยใชคำถามสำคัญ ดังน้ี  

https://www.youtube.com/watch?v=dfim7mRGiSI


๑) นักเรียนคิดวา มีอาหารใดบางที่มีขายตามทองตลาดในปจจุบัน 

๒) นักเรียนคิดวา มีอาหารใดที่หาทานไดยากในปจจุบัน 

๓) นักเรียนคิดวาอาหารที่หาทานไดยาก เกิดจากสาเหตุหรือปจจัยใดบาง 

๗. ครูใหนักเรียนทำกิจกรรม “รูเฟองเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน” ตอบคำถาม จำนวน ๑๐ ขอ 

โดยครูจะเปนผูอานคำถาม แลวใหนักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดทีละขอ ทำไปเรื่อยๆจนครบ ๑๐ ขอ 

๘. นักเรียนเปลี่ยนสมุดกับเพ่ือนที่น่ังขางๆ กันตรวจเมื่อทำเสร็จแลว จากน้ันครูเฉลยคำตอบทีละขอ 

จนครบ ๑๐ ขอ  

ขั้นสรุป (จำนวน ๑๐ นาที) 

๙. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย สรุปความรูเรื่อง ความเปนมาและความสำคัญของ เรื่อง กาพยเห

ชมเครื่องคาวหวาน 

สื่อการเรียนรู 

๑. วิดีโอ เรื่อง “การทำอาหารในกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน” 

๒. Power Point รูปอาหาร 

การวัดและการประเมินผล 

การวัดประเมินผล 

 ๑. ประเมินการตอบคำถาม กิจกรรม ““รูเฟองเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน”” 

        ๒. ความเรียบรอยของการทำงาน 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

        ๑. แบบประเมินการตอบคำถาม กิจกรรม ““รูเฟองเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน”” 

แหลงการเรียนรู 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2551). หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน

วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1. กรงุเทพฯ:โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว. 

หองสมุด 

อินเตอรเนต 



ผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ดานความรู (K) 

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

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

ดานทักษะ กระบวนการ(P) 

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

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

ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค (A) 

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

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

ปญหา และอุปสรรค 

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

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

ขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปญหา 

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

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

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

  (อ.ภาคภูมิ คลายทอง) 



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 



แบบประเมินการตอบคำถาม กิจกรรม “รูเฟองเรื่องกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน” 

การประเมิน ดีมาก 

( ๓ ) 

พอใช 

 ( ๒ ) 

ปรับปรงุ 

( ๑ ) 

คาน้ำหนัก 

คะแนน 

ความถูกตอง  นักเรียน บอกความ

เปนมาของ เร่ือง 

กาพยเหชมเครื่องคาว

หวาน จากการตอบ

คำถาม ไดถูกตอง ทุก

ขอ  และเขียนสะกด

คำตามหลักไวยากรณ

ไดอยางถูกตอง 

นักเรียน บอกความ

เปนมาของ เร่ือง 

กาพยเหชมเครื่องคาว

หวาน จากการตอบ

คำถาม ไดถูกตอง แต

ตอบผิดไมเกิน ๓ ขอ  

และเขียนสะกดคำตาม

หลักไวยากรณไดอยาง

ถูกตอง 

นักเรียน บอกความ

เปนมาของ เร่ือง กาพยเห

ชมเคร่ืองคาวหวาน จาก

การตอบคำถาม ได

ถูกตอง แตตอบผิด

มากกวา ๓ ขอ  

๓ (   ) 

ความครบถวน  นักเรียนเขียนตอบ

คำถามจากการอานได

ครบถวนทุกขอ 

นักเรียนเขียนตอบ

คำถามจากการอาน 

โดยขาดไป ไมเกิน 

 ๒ ขอ 

นักเรียนเขียนตอบคำถาม

จากการอาน โดยขาด 

มากกวา ๒ ขอขึ้นไป 

๒ (   ) 

ความเรียบรอย  สมุดมีความสะอาด

เรียบรอย ไมมีรอย ขูด 

ลบ ขีดฆา 

สมุดมีความสะอาด

เรียบรอย แตมีรอย 

ขูด ลบ ขีด ฆา ๑-๓ 

ตำแหนง 

สมุดมีรอย ขูด ลบ ขีด ฆา 

มากกวา ๓ ตำแหนงขึ้น

ไป 

๒  (   ) 

รวม 

ระดับคะแนน 

๑๗ –  ๒๑ คะแนน =  ดีมาก 

๑๒  – ๑๖ คะแนน = พอใช 

๗ – ๑๑  คะแนน = ปรับปรุง 


