แผนผังแนวคิดการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547
หนวยที่ 7 กาพยพระไชยสุริยา
เวลา 18 ชั่วโมง
แผนผังความคิดในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
อานออกเสียงรอยกรอง ประเภทกาพยยานี 11
กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางคทั้งทํานองเสนาะ
และอานแบบรอยแกว
การอาน
อานจับใจความสําคัญ สรุปความ ตีความ คิดวิเคราะห
พูดแสดงความคิดวิเคราะหเนื้อเรื่องและพฤติกรรม
บอกคุณคาของเนื้อเรื่อง เปรียบเทียบสภาพสังคม
ทองจําตัวอยางกาพยแตละชนิด

หลักการใชภาษา

ฉันทลักษณ ของกาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16
และกาพยสุรางคนางค 28 การใชภาษาในการเขียน
รอยกรอง มาตราสะกด
แตงกาพยยานี 11 นําเสนอเรื่องราวในทองถิ่น
จํานวน 1-2 บท
แตงกาพยฉบัง 16 นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว
จํานวน 1-2บท
แตงกาพยสุรางคนางค 28 นําเสนอเรื่องคุณคาของ
สมุนไพร หรือธรรมชาติ จํานวน 1-2 บท

การใชแหลงเรียนรู

การบูรณาการ

สืบคนประวัติและผลงานของสุนทรภูจาก หนังสือหรือ
อินเตอรเน็ต นําเสนอผลงานการเขียนรอยกรอง ที่
http://www.st.ac.th/thaidepart/klon_vote/index.p
hp เรียนรูการเขียนรอยกรองจาก CAI และ webpage
บูรณาการแบบสอดแทรกเนื้อหา และกิจกรรม
คือ ภาษาไทย + การใช ICT + สังคมศึกษา (ทองถิ่นและ
สมุนไพร)
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แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547
หนวยที่ 7 กาพยพระไชยสุริยา 18 ชั่วโมง แผนที่ 1 ประวัติที่มาและลักษณะคําประพันธ เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสําคัญ เรื่องกาพยพระไชยสุริยา เปนบทประพันธของสุนทรภูกวีเอกของโลก ซึ่งเนื้อหาเปนการ
สอนมาตราสะกดในภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเปนบทละคร เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ นักเรียนจะไดรับ
ความรูเกี่ยวกับความเปนมาของเรื่อง สภาพสังคมในเนื้อเรื่อง การสอนใหนักเรียนอานเขียนมาตราสะกด
ในแม ก กา แม กม แม กน แมเกย แมกบ ใหเห็นแบบอยางการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค
2. ผลการเรียนรู รูและเขาใจวรรณคดีเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง ทั้งในดานเนื้อหา ลักษณะคําประพันธถอย
คําภาษา สํานวนโวหาร สามารถพินิจพิจารณาเนื้อหาสาระที่สะทอนคุณคาทางสังคมและทาง
วรรณศิลป วิเคราะหลักษณะตัวละคร ฉาก บรรยากาศ แสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม ตระหนัก
ถึงคุณคาของวรรณคดีไทยอันเปนวรรณคดีมรดกที่ควรคาอนุรักษ สามารถสืบทอดผลงานการเขียน
ประเภทกาพย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1.1 มีทักษะในการสืบคนขอมูลเครือยขายการเรียนรูโดยใช ICT
1.2 สามารถบอกลักษณะคําประพันธเรื่องกาพยพระไชยสุริยาได
3. สาระการเรียนรู / ประเด็นการเรียนรู
4.1 ประวัติผูแตงและความเปนมาของเรื่อง
4.2 ลักษณะคําประพันธ
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบที่ 1 ทักษะการสืบคนการเรียนรูดวยตนเองโดยใชICT และบอกฉันทลักษณของคําประพันธจากเรื่อง
ที่อานได
4.1 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน ครูสนทนากับนักเรียนถึงผลงานของกวีเอกที่มีทั้งนิราศ นิทาน บท
ละครตาง ๆ ที่ฝายจัดละครไดนํามาสราง เชนสิงหไตรภพ เชื่อมโยงสูเรื่องกาพยพระไชยสุริยา
4.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนไดรับทราบ
4.3 นักเรียนเขาหองเรียนคอมพิวเตอรรูม 2 สืบคนแผนผังขอบังคับของคําประพันธประเภท
กาพยฉบัง 16 กาพยยานี 11 และกาพยสุรางคนางค 28 โดยสืบคนจาก อินเตอรเน็ต หองเรียนหรือสีชมพู
เว็บไซตรอยกรอง และจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน CAI เรื่องการเขียนรอยกรอง
4.4 นักเรียนนําขอมูลที่ไดเขียนสรุปลงในสมุดในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) ประวัติและผลงานของผูแตงโดยสังเขป
2) ลักษณะคําประพันธมีตาง ๆ ดังนี้

3
3) แผนผังคําประพันธแตละชนิด
4.5 นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูล พรอมลงชื่อ นําสมุดสงครู
4 คุณลักษณะอันพึงประสงค
ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน ความซื่อสัตยและมารยาทในการสืบคน
ขอมูล
5 การวัดและประเมินผล
วัดทักษะการสืบคนขอมูล ตามแบบประเมิน สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู กระบวนการสรางองค
ความรู
แบบประเมินการสืบคนขอมูลและสรุปเนื้อหาเรื่อง ชนิดของคําจากInternet
รายการ
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
หมายเหตุ
1. ความสําเร็จของงานที่สืบคน
4
2. มารยาทในการสืบคน
2
4. ความถูกตองของผลงาน
4
รวม
10
6 สื่อและแหลงเรียนรู
6.1 เว็บไซตกาพยพระไชยสุริยา จากหองหองเรียนสีชมพู http://www.st.ac.th/bhatips
6.2 เว็บไซตรอยกรอง http://www.st.ac.th/bhatips กระดานโหวต กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7 บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………
8 สรุปผลการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547
หนวยที่ 7 กาพยพระไชยสุริยา 18 ชั่วโมง แผนที่ 2 การอานและพิจารณาเนื้อหา เวลา 5 ชั่วโมง
1. สาระสําคัญ เรื่องกาพยพระไชยสุริยา เปนบทประพันธของสุนทรภูกวีเอกของโลก ซึ่งเนื้อหาเปนการ
สอนมาตราสะกดในภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเปนบทละคร เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ นักเรียนจะไดรับ
ความรูเกี่ยวกับความเปนมาของเรื่อง สภาพสังคมในเนื้อเรื่อง การสอนใหนักเรียนอานเขียนมาตราสะกด
ในแม ก กา แม กม แม กน แมเกย แมกบ ใหเห็นแบบอยางการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค
3. ผลการเรียนรู รูและเขาใจวรรณคดีเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง ทั้งในดานเนื้อหา ลักษณะคําประพันธถอย
คําภาษา สํานวนโวหาร สามารถพินิจพิจารณาเนื้อหาสาระที่สะทอนคุณคาทางสังคมและทาง
วรรณศิลป วิเคราะหลักษณะตัวละคร ฉาก บรรยากาศ แสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม ตระหนัก
ถึงคุณคาของวรรณคดีไทยอันเปนวรรณคดีมรดกที่ควรคาอนุรักษ สามารถสืบทอดผลงานการเขียน
ประเภทกาพย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย เรื่องกาพยพระไชยสุริยา โดยพิจารณาคุณคาทั้งดาน
วรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคม นําคุณคาที่ไดไปปรับใชกับชีวิตจริงได
2) แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบสภาพสังคมในเนื้อเรื่องกับปจจุบันได
3. สาระการเรียนรู / ประเด็นการเรียนรู
3.1 พฤติกรรมและนิสัยตัวละคร
3.2 สภาพสังคม
3.3 ความเชื่อและแนวคิดของผูแตง
3.4 คุณคาที่ไดจากการอาน
3.5 การนําไปปรับใชกับการดําเนินชีวิตของนักเรียน
3.6 การแสดงความคิดเห็น
คาบที่ 2 - 6 สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย เรื่องกาพยพระไชยสุริยา โดยพิจารณาคุณคาทั้ง
ดานวรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคม นําคุณคาที่ไดไปปรับใชกับชีวิตจริงได
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
คาบที่ 1
4.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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4.2 เชื่อมโยงความรูเดิมที่นักเรียนไดสืบคนขอมูลมาในเรื่องของผลงานและลักษณะคําประพันธ
โดยใหนักเรียนที่มีความสามารถอาสาออกมาอธิบาย
ฉันทลักษณแตละประเภท คนละ
หรือคูละ 1 ประเภท

4.3 นักเรียนอานออกเสียงแบบรอยแกวพรอมกันเริ่มจากกาพยยานี 11 แม ก.กา สาธุสะจะขอไหว
พระศรีไตรสะระณา - ชีบาลาลี้ไป ไมมีใครในธานี
4.4 ครูถามนักเรียนเพื่อใหรูจักสังเกต คิด ตีความ หาคําตอบ ดังตอไปนี้
1) การเริ่มตนของกาพย 2 บทแรกสะทอนใหเห็นประเพณีของคนไทยอยางไร
2) บทใดคือจุดมุงหมายในการแตงเรื่องนี้
3) เนื้อหากลาวถึงบุคคลใด
4) บุคคลในเรื่องมีพฤติกรรมหรือนิสัยอยางไรบาง
5) หากสังคมของนักเรียนมีคนเชนในขอ 5.4 สังคมจะเปนอยางไร
6) สุดทายเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้
7) นักเรียนคิดวาอะไรเปนสาเหตุของการเกิดเหตุการณในขอ 5.6
4.5 ครูสังเกตวานักเรียนสามารถตอบไดหรือไม ครูอธิบายสิ่งที่ถูกตองเพิ่มเติม
4.6 นักเรียนอานกาพยฉบัง 16 ตั้งแต พระไชยสุริยาภูมี พาพระมเหสี มาที่ในลําสําเภา ถึง มีไม
ไทรใหญใบหนา เขาไปไสยา เวลาพอคํ่ารํ่าไร
4.7 ครูถามนักเรียนเพื่อใหรูจักสังเกต คิด ตีความ หาคําตอบ ดังตอไปนี้
1) เจาเมืองหนีไปอยูที่ไหนกับใคร
2) สภาพที่อยูเปนอยางไร
3) ในเรื่องตอนนี้กลาวถึงปลาอะไรบาง
4) คําวา คดี แปลวาอะไร
5) มรคาแปลวาอะไร
6) เกิดอะไรขึ้นกับที่อยูของเจาเมือง และเจาเมืองทําอยางไร
7) เกิดอะไรขึ้นกับพวกเสนา
8) เจาเมืองไปอาศัยอยูที่ใด
4.8 นักเรียนอานกาพยสุรางคนางค 28 พรอมกันตั้งแต ขึ้นใหมในกน ก กา วาปน – มีกรรมจําไป
ในปาอารัญ
4.9 ครูถามนักเรียนเพื่อใหรูจักสังเกต คิด ตีความ หาคําตอบ ดังตอไปนี้
4.10 ในเนื้อเรื่องตอนนี้กลาวถึงใคร
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4.11 บุคคลในเรื่องแสดงพฤติกรรมอะไรบาง พฤติกรรมดังกลาวสะทอนใหเห็นคานิยม
ความเชื่อของคนสมัยกอนอยางไร
4.12 พฤติกรรมในขอ 10.2 ปจจุบันยังมีหรือไม
คาบที่ 2
4.13 นักเรียนอานออกเสียงกาพยฉบัง 16 ตั้งแต ขึ้นกงจงจําสําคัญ ทั้งกนปนกัน รําพันมิ่งไม
ในดง –ปาสูงยูงยางชางโชลง – อึงคนึงผึงโผง โยงกันเลนนํ้าครํ่าไป
4.14 นักเรียนสังเกตเสียงของคํา วาคําประพันธตอนนี้มีความไพเราะอยางไร
4.15 ครูอธิบายใหนักเรียนไดรูจักคําวา “เลียนเสียงธรรมชาติ” เปนอยางไร
4.16 นักเรียนอานกาพยยานี 11 แมกก ตั้งแต ขึ้นกกตกทุกขยาก – ที่ทุกขรอนหยอนเย็นทรวง
4.17 สภาพของเจาเมืองขณะนี้เปนอยางไร
4.18 ครูถามนักเรียนเพื่อใหรูจักสังเกต คิด ตีความ หาคําตอบ ดังตอไปนี้
1) สภาพเจาเมืองขณะนี้เปนอยางไร
2) ธรรมชาติในเนื้อเรื่องตอนนี้เปนอยางไร
3) อยูวังดังจันทรา มาหมนหมองละอองนวลหมายความวาอยางไร
4) ศฤงคาร หมายความวาอยางไร
5) นักเรียนอานกาพยยานี 11 แมกด ตั้งแต ขึ้นกดบทอัศจรรย - สององคทรงสังวาส
โลกธาตุหวาดหวั่นไหว ตื่นนอนอออนอกใจ เดินไมไดใหอาดูร
6) ครูถามนักเรียนเพื่อใหรูจักสังเกต คิดวิเคราะห ตีความ อภิปรายหาคําตอบในประเด็นตอ
ไปนี้
7) นักเรียนรูจักคําวา “บทอัศจรรย”หรือไม
8) นักเรียนเขาใจเนื้อหากาพยตอนนี้หรือไม
9) เนื้อหาดังกลาวสะทอนสภาพสังคมอยางไร
10) นักเรียนคิดวาทําไมผูเขียนตองแทรกพฤติกรรมเชนนี้ในเนื้อหาของบทเรียนที่ตองการ
สอนการอาน
11) ผูเขียนมีศิลปะในการใชถอยคําสํานวนอยางไร
12) นักเรียนเคยอานหนังสือที่มีพฤติกรรมอยางนี้หรือไม หากอานภาษาที่ใชเปนอยางไร
ภาษาอยางไหนดีกวากัน
คาบที่ 3-4
4.19 นักเรียนอานกาพยยานี 11 แมกบ ตั้งแต ขึ้นกบจบแมกด พระดาบสบูชากูณฑ - ไตรยุค
ทุกขตะวัง สังวัจฉระอวสาน
4.20 ครูอธิบายความหมายของเนื้อหาบทนี้ใหนักเรียนฟง
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4.21 นักเรียนอาน กาพยฉบัง 16 แมกม ตั้งแตขึ้นกมสมเด็จจอมอารย เอ็นดูภูบาล – จบเทศน
เสร็จคํารําพัน พระองคทรงธรรม ดั้นดนเมฆาคลาไคล
4.22 ครูถามนักเรียนเพื่อใหรูจักสังเกต คิดวิเคราะห ตีความ อภิปรายหาคําตอบในประเด็นตอ
ไปนี้
1) เหตุการณตอนนี้ใครทําอะไรใหแกใคร
2) ดาบสสอนอะไรแกพระไชยสุริยา
3) คําที่ดาบสสอนนักเรียนเชื่อวาเปนจริงไดหรือไม เพราะเหตุใด
4) ผูที่ประพฤติตนดีจะไดพบกับสิ่งใด
5) เมื่อเทศนาเสร็จดาบสไปไหน
6) นักเรียนอานกาพยฉบัง 16 แมเกย ตั้งแต ขึ้นเกยเลยกลาวทาวไทย ฟงธรรมนํ้าใจ – เดชะ
พระมหาการุญ ใครเห็นเปนคุณ แบงบุญใหเราเจาเอย
4.23 ครูถามนักเรียนเพื่อใหรูจักสังเกต คิดวิเคราะห ตีความ อภิปรายหาคําตอบในประเด็นตอ
ไปนี้
1) ผลสุดทายเจาเมืองปฏิบัติอยางไร
2) ไดรับผลอยางไร
3) สุดทายกวีสอนเด็ก ๆ อยางไร
4) นักเรียนชอบอานบทประพันธตอนใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
5) บทประพันธตอนใดไพเราะที่สุด เพราะเหตุใด
6) การแทรกบทอัศจรรยในเนื้อหา มีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด
7) คุณธรรม คติธรรมขอเตือนใจที่ปรากฏในเรื่องนี้คืออะไร นักเรียนนํามาปรับใชไดอ
ยางไร
8) จงบอกคําศัพทที่มีในเรื่องนี้มาคนละ 1 คํา
คาบที่ 5 แสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบสภาพสังคมในเนื้อหากับปจจุบัน
4.24 นักเรียนจัดโตะแบบอภิปรายกลุม แลวรวมกันพิจารณาแสดงความคิดเห็นโดยมีครูเปนผู
เปดประเด็นนํา ดังประเด็นตอไปนี้
1) สังคมในเรื่องนี้มีสิ่งมดเหมือนกับปจจุบันบาง ยกเหตุผลประกอบ (ใหนักเรียนไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุด)
2) สังคมในเรื่องนี้มีสิ่งใดแตกตางกับปจจุบันบาง ยกเหตุผลประกอบ (ใหนักเรียนไดมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นใหมากที่สุด)
3) หากนักเรียนเปนประชากรของเมืองในเรื่องนี้จะทําอยางไร
4) ถาคนในสังคมปจจุบันมีพฤติกรรมดังกลาว จะเกิดผลตอใครอยางไรบาง
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5) บานเมืองในฝนหรืออุดมคติของนักเรียนแตละคนมีอะไรบาง เพราะเหตุใด
ฯลฯ
4.25 นักเรียนชวยกันทบทวนความคิดเห็นแตละประเด็นวาใครแสดงความคิดเห็นไดโดดเดน
นาสนใจที่สุด ทุกคนรวมกันชื่นชมในความคิดเห็นทีไดรวมแสดงไป
9 คุณลักษณะอันพึงประสงค
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ความกระตือรือรนในการเรียนรู
10 การวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยนักเรียนแสดงความคิด
เห็น 1 ครั้ง ได 1 แตม หากแสดงความคิดเห็นโดดเดนตรงใจของทุกคน ให 2 แตม
11 สื่อและแหลงเรียนรู
แบบเรียนและตัวนักเรียน
12 กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
13 บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547
หนวยที่ 7 กาพยพระไชยสุริยา 18 ชั่วโมง แผนที่ 3 การอานทํานองเสนาะ เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสําคัญ เรื่องกาพยพระไชยสุริยา เปนบทประพันธของสุนทรภูกวีเอกของโลก ซึ่งเนื้อหาเปนการ
สอนมาตราสะกดในภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเปนบทละคร เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ นักเรียนจะไดรับ
ความรูเกี่ยวกับความเปนมาของเรื่อง สภาพสังคมในเนื้อเรื่อง การสอนใหนักเรียนอานเขียนมาตราสะกด
ในแม ก กา แม กม แม กน แมเกย แมกบ ใหเห็นแบบอยางการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค
5. ผลการเรียนรู รูและเขาใจวรรณคดีเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง ทั้งในดานเนื้อหา ลักษณะคําประพันธถอย
คําภาษา สํานวนโวหาร สามารถพินิจพิจารณาเนื้อหาสาระที่สะทอนคุณคาทางสังคมและทาง
วรรณศิลป วิเคราะหลักษณะตัวละคร ฉาก บรรยากาศ แสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม ตระหนัก
ถึงคุณคาของวรรณคดีไทยอันเปนวรรณคดีมรดกที่ควรคาอนุรักษ สามารถสืบทอดผลงานการเขียน
ประเภทกาพย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย เรื่องกาพยพระไชยสุริยา โดยพิจารณาคุณคาทั้งดาน
วรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคม นําคุณคาที่ไดไปปรับใชกับชีวิตจริงได
2) ทองบทอาขยานทํานองเสนาะหรือทํานองสรางสรรคได
3. สาระการเรียนรู / ประเด็นการเรียนรู
3.1 การอานกาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค 28 ทํานองเสนาะและทํานอง
สรางสรรค
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
คาบที่ 1
4.1. ครูเชื่อมโยงความรูเดิมของนักเรียนจากที่ไดศึกษาฉันทลักษณและจากการอานในคาบที่ผาน
มา
4.2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
4.3. ครูใหความรูเรื่องการแบงวรรคตอนในการอานทํานองเสนาะกาพยยานี 11 กาพยฉบัง 16 และ
กาพยสุรางคนางค 28
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4.4. นักเรียนและครูรวมกันอานกาพยพระไชยสุริยา
กาพยยานี 11 จับความตั้งแต
ขึ้นกกตกทุกขยาก
แสนลําบากจากเวียงไชย
มันเผือกเลือกเผาไฟ
กินผลไมไดเปนแรง
รอนรอนออนอัษดงค
พระสุริยงเย็นยอแสง
ชวงดังนํ้าครั่งแดง
แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร
ลิงคางครางไครกครอก
ฝูงจิ้งจอกออกเหาหอน
ชะนีวิเวกวอน
นกหกรอนนอนรังเรียง
ลูกนกยกปกปอง
อาปากรองซองแซเสียง
แมนกปกปกเคียง
เลี้ยงลูกออนปอนอาหาร
ภูธรนอนเนินเขา
เคียงคลึงเคลาเยาวมาลย
ตกยากจากศฤงฆาร
สงสารนองหมองภักตรา
ยากเย็นเห็นหนาเจา
สรางโศกเศราเจาพี่อา
อยูวังดังจันทรา
มาหมนหมองลอองนวล
เพื่อนทุกขศุขโศกเศรา
จะรักเจาเฝาสงวน
มิ่งขวัญอยารันจวน
นวลภักตรนองจะหมองศรี
ชวนชื่นกลืนกลํ้ากลิ่น
มิรูสิ้นกลิ่นมาลี
คลึงเคลาเยายวนยี
ที่ทุกขรอนหยอนเย็นทรวง
กาพยฉบัง 16
ขึ้นเกยเลยกลาวทาวไทย
เลื่อมใสศรัทธากลาหาญ
เห็นไภยในขันธสันดาน
สําราญสําเร็จเมตตา
สององคทรงหนังพยัคฆา
รักษาศีลถือฤาษี
เชาคํ่าทํากิจพิธี
เปนที่บูชาถาวร
ปะถะพีเปนที่บรรจฐรณ
เหนือขอนเขนยเกยเศียร
คํ่าเชาเอากราดกวาดเตียน
เรียนธรรมบําเพ็งเครงครัน

ฟงธรรมนํ้าใจ
ตัวหวงบวงมาร
จัดจีบกลีบชะฎา
กองกูณฑอัคคี
เอนองคลงนอน
เหนื่อยยากพากเพียร
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สําเร็จเสร็จไดไปสวรรค
เสวยศุขทุกวัน
นานนับกัปกัลปพุทธันดร
กุมราการุญสุนทร
ไวหวังสั่งสอน
เด็กออนอันเยาวเลาเรียน
ก ข ก กา วาเวียน
หนูนอยคอยเพียร
อานเขียนผสมกมเกย
ระวังตัวกลัวครูหนูเอย
ไมเรียวเจียวเหวย
กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว
หันหวดปวดแสบแปลบเสียว หยิกซํ้าซํ้าเขียว
อยาเที่ยวเลนหลงจงจํา
บอกไวใหทราบบาปกรรม เรียงเรียบเทียบทํา
แนะนําใหเจาเอาบุญ
เดชะพระมหาการุญ
ใครเห็นเปนคุณ
แบงบุญใหเราเจาเอยฯ
กาพยสุรางคนางค 28
พระชวนนวลนอน
เข็ญใจไมขอน เหมือนหมอนแมนา
ภูธรสอนมนต ใหบนภาวนา เย็นคํ่ารํ่าวา
กันปาไภยพาล
วันนั้นจันทร มีดารากร
เปนบริวาร
เห็นสิ้นดินฟา ในปาทาธาร มาลีคลี่บาน ใบกานอรชร
เย็นฉํ้านํ้าฟา ชื่นชะผะกา วายุพาขจร
สาระพันจันทนอิน
รื่นกลิ่นเกสร แตนตอคลอรอน
วาวอนเวียนระวัน
จันทราคลาเคลื่อน กระเวนไพรไกเถื่อน
เตือนเพื่อนขานขัน
ปูเจาเขาเขิน กูเกริ่นหากัน สินธุพุลั่น
ครื้นครั่นหวั่นไหว
4.6 นักเรียนจับกลุมฝกอานตามทํานองเสนาะ
4.7 นักเรียนจับกลุมสรางสรรคใสทํานองตามรูปแบบเพลงสมัยใหมตามวัยของนักเรียน
4.8 นักเรียนฝกฝนการอานทํานองตามที่สรางสรรค
คาบที่ 2
4.9 นักเรียนนําเสนอการอานทํานองสรางสรรครายกลุม
4.10 ครูประเมินผลตามหลักเกณฑการประเมิน
4.26 นักเรียนรวมกันโหวตกลุมที่อานไดไพเราะถูกใจของนักเรียน
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการเรียน มารยาท
6. การวัดและประเมินผล
ประเมินผลการอานตามรูปแบบ
แบบประเมินผลการอานทํานองเสนาะเชิงสรางสรรค
รายการ
1. ความไพเราะ จังหวะ ลีลา
2. อักขรวิธี
3. ความคิดสรางสรรค
4. ความพรอมเพรียงของกลุม
รวม

คะแนนเต็ม
3
2
3
2
10

คะแนนที่ได

หมายเหตุ

7. สื่อและแหลงเรียนรู
6.3 เว็บไซตกาพยพระไชยสุริยา จากหองหองเรียนสีชมพู http://www.st.ac.th/bhatips
8. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9. บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………
10. สรุปผลการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547
หนวยที่ 7 กาพยพระไชยสุริยา 18 ชั่วโมง แผนที่ 4 มาตราสะกด เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสําคัญ เรื่องกาพยพระไชยสุริยา เปนบทประพันธของสุนทรภูกวีเอกของโลก ซึ่งเนื้อหาเปนการ
สอนมาตราสะกดในภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเปนบทละคร เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ นักเรียนจะไดรับ
ความรูเกี่ยวกับความเปนมาของเรื่อง สภาพสังคมในเนื้อเรื่อง การสอนใหนักเรียนอานเขียนมาตราสะกด
ในแม ก กา แม กม แม กน แมเกย แมกบ ใหเห็นแบบอยางการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค
6. ผลการเรียนรู รูและเขาใจวรรณคดีเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง ทั้งในดานเนื้อหา ลักษณะคําประพันธถอย
คําภาษา สํานวนโวหาร สามารถพินิจพิจารณาเนื้อหาสาระที่สะทอนคุณคาทางสังคมและทาง
วรรณศิลป วิเคราะหลักษณะตัวละคร ฉาก บรรยากาศ แสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม ตระหนัก
ถึงคุณคาของวรรณคดีไทยอันเปนวรรณคดีมรดกที่ควรคาอนุรักษ สามารถสืบทอดผลงานการเขียน
ประเภทกาพย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สามารถยกตัวอยางมาตราตัวสะกดตามหลักเกณฑของภาษาไทยจากเรื่องที่ไดอาน
3. สาระการเรียนรู / ประเด็นการเรียนรู
ตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
สามารถยกตัวอยางมาตราตัวสะกดตามหลักเกณฑของภาษาไทยจากเรื่องที่ไดอาน
4.1 นักเรียนชวยกันทบทวนความรูเรื่องมาตราสะกดในภาษาไทยวามีกี่มาตรา มาตราอะไรบางแต
ละมาตรามีตัวสะกดอะไรบาง
4.3 นักเรียนสังเกตคําที่สะกดดวยมาตราตาง ๆ จากเรื่องพระไชยสุริยา วามีความแตกตางจากคํา
ปจจุบันอยางไรบาง
4.4 ทําไมกวีจึงเรียงลําดับมาตราสะกดตาง ๆ ตามลําดับอยางนั้น
4.5 นักเรียนมองเห็นความสามารถหรือความคิดของกวีในการแตงบทละครดวยกาพยชนิดตาง ๆ
และเรียงลําดับการสะกดคําหรือไม เห็นวาอยางไร
4.6 นักเรียนจัดหมวดหมูของมาตราสะกด และบอกตัวสะกดอื่น ๆ ที่ใชในปจจุบันในแตละมา
ตรา
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4.7 นักเรียนนั่งเปนวงกลมเลนคําคลองจองหมุนไปรอบวง โดยครูเปนผูกําหนดวาใหขึ้นตนและ
ลงทายดวยตัวสะกดในมาตราใด เชน
แมกม กับ แม กง ถมทอง คลองตม จมรอง นองงาม ตามจริง ฯลฯ
4.8 นักเรียนคนใดตาย ออกจากวง ครูกําหนด คําคลองจองใหม
4.9 นักเรียนรวมกันสรุปตัวสะกดในมาตราตาง ๆ โดยครูใชคําถามนํา
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ความตั้งใจกระตือรือรนในการเรียน การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มารยาท
6.การวัดและประเมินผล
ประเมินผลจากการสังเกตการตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น
7. สื่อและแหลงเรียนรู
ครู
8. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9. บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………
10. สรุปผลการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547
หนวยที่ 7 กาพยพระไชยสุริยา 18 ชั่วโมง แผนที่ 5 การแตงกาพยยานี 11 เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสําคัญ เรื่องกาพยพระไชยสุริยา เปนบทประพันธของสุนทรภูกวีเอกของโลก ซึ่งเนื้อหาเปนการ
สอนมาตราสะกดในภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเปนบทละคร เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ นักเรียนจะไดรับ
ความรูเกี่ยวกับความเปนมาของเรื่อง สภาพสังคมในเนื้อเรื่อง การสอนใหนักเรียนอานเขียนมาตราสะกด
ในแม ก กา แม กม แม กน แมเกย แมกบ ใหเห็นแบบอยางการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค
11. ผลการเรียนรู รูและเขาใจวรรณคดีเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง ทั้งในดานเนื้อหา ลักษณะคําประพันธ
ถอยคําภาษา สํานวนโวหาร สามารถพินิจพิจารณาเนื้อหาสาระที่สะทอนคุณคาทางสังคมและทาง
วรรณศิลป วิเคราะหลักษณะตัวละคร ฉาก บรรยากาศ แสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม ตระหนัก
ถึงคุณคาของวรรณคดีไทยอันเปนวรรณคดีมรดกที่ควรคาอนุรักษ สามารถสืบทอดผลงานการเขียน
ประเภทกาพย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1) สามารถแตงกาพยยานี 11 ได
2) สามารถนําเสนอผลงานผานเครือขายการเรียนรูโดยใช ICT ได
3. สาระการเรียนรู / ประเด็นการเรียนรู
3.1 พยางคและคําในการเขียนรอยกรอง
3.2 คณะของกาพยยานี 11
3.3 สัมผัสของกาพยยานี 11
3.4 การใชภาษาและการเสนอแนวคิดในการแตงกาพยยานี 11
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 นักเรียนทบทวนความรูเรื่องกาพยยานี 11 จากการเรียนเรื่องพระไชยสุริยา
4.2 นักเรียนเรียนรูเรื่องการแตงกาพยยานี 11 จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียน
รอยกรอง ตามความแตกตางระหวางบุคคล โดยมีครูคอยชวยเหลือแนะนํา และเรียนรูเพิ่ม
เติมจากเว็บไซตรอยกรอง เรื่องกาพยยานี 11 http://www.st.ac.th/bhatips/gabpglon11.htm
4.3 นักเรียนแตงกาพยยานี 11 ตามหัวขอที่นักเรียนและครูรวมกันกําหนด จํานวน 1- 2 บท
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4.4 นักเรียนนําเสนอผลงานการเขียนที่ กระดานชวยกันเขียนเวียนโหวต
http://www.st.ac.th/thaidepart/klon_vote/index.php
4.5 นักเรียนรวมกันชื่นชมผลงานและใหคะแนนแกตนเองและเพื่อนโดยการโหวต
4.6 ประชาสัมพันธเชิญชวนผูปกครองและผูเกี่ยวของเขามาชื่นชมผลงานนักเรียนที่นําเสนอผาน
อินเตอรเน็ต
5 คุณลักษณะอันพึงประสงค
ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน
6 การวัดและประเมินผล
ประเมินผลงานตามเกณฑ
แบบประเมินผลงานการเขียนรอยกรอง
รายการ

คะแนนเต็ม
3
3
4
10

คะแนนที่ได

หมายเหตุ

1. ฉันทลักษณ
2. การใชภาษา
3. การเสนอแนวคิดและเนื้อหา
รวม
7 สื่อและแหลงเรียนรู
7.1 เว็บไซตกาพยพระไชยสุริยา จากหองหองเรียนสีชมพู http://www.st.ac.th/bhatips
7.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนรอยกรอง
7.3 เว็บไซตรอยกรอง http://www.st.ac.th/bhatips กระดานโหวต
http://www.st.ac.th/thaidepart/klon_vote/index.php
8 กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9 บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………
10 สรุปผลการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547
หนวยที่ 7 กาพยพระไชยสุริยา 18 ชั่วโมง แผนที่ 6 การแตงกาพยฉบัง 16 เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสําคัญ เรื่องกาพยพระไชยสุริยา เปนบทประพันธของสุนทรภูกวีเอกของโลก ซึ่งเนื้อหาเปนการ
สอนมาตราสะกดในภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเปนบทละคร เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ นักเรียนจะไดรับ
ความรูเกี่ยวกับความเปนมาของเรื่อง สภาพสังคมในเนื้อเรื่อง การสอนใหนักเรียนอานเขียนมาตราสะกด
ในแม ก กา แม กม แม กน แมเกย แมกบ ใหเห็นแบบอยางการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค
11 ผลการเรียนรู รูและเขาใจวรรณคดีเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง ทั้งในดานเนื้อหา ลักษณะคําประพันธถอย
คําภาษา สํานวนโวหาร สามารถพินิจพิจารณาเนื้อหาสาระที่สะทอนคุณคาทางสังคมและทาง
วรรณศิลป วิเคราะหลักษณะตัวละคร ฉาก บรรยากาศ แสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม ตระหนัก
ถึงคุณคาของวรรณคดีไทยอันเปนวรรณคดีมรดกที่ควรคาอนุรักษ สามารถสืบทอดผลงานการเขียน
ประเภทกาพย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1) สามารถแตงกาพยฉบัง 16 ได
2) สามารถนําเสนอผลงานผานเครือขายการเรียนรูโดยใช ICT ได
3. สาระการเรียนรู / ประเด็นการเรียนรู
3.1 พยางคและคําในการเขียนรอยกรอง
3.2 คณะของกาพยฉบัง 16
3.3 สัมผัสของกาพยฉบัง 16
3.4 การใชภาษาและการเสนอแนวคิดในการแตงกาพยฉบัง 16
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 นักเรียนทบทวนความรูเรื่องกาพยฉบัง 16 จากการเรียนเรื่องพระไชยสุริยา
4.2 นักเรียนเรียนรูเรื่องการแตงกาพยฉบัง 16 จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนรอย
กรอง ตามความแตกตางระหวางบุคคล โดยมีครูคอยชวยเหลือแนะนํา และเรียนรูเพิ่มเติมจาก
เว็บไซตรอยกรอง เรื่องกาพยฉบัง 16 จาก http://www.st.ac.th/bhatips/gabpglon_16.htm
4.3 นักเรียนสืบคนภาพสัตวที่นักเรียนชอบ
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4.4 นักเรียนนําภาพที่ไดมาแตงบรรยายรูปรางลักษณะนิสัยของสัตวนั้น เปนกาพยฉบัง 16 ประมาณ
1-2 บท
4.5 นักเรียนนําเสนอผลงานการเขียนที่ กระดานชวยกันเขียนเวียนโหวต
http://www.st.ac.th/thaidepart/klon_vote/index.php
4.6 นักเรียนรวมกันชื่นชมผลงานและใหคะแนนแกตนเองและเพื่อนโดยการโหวต
4.7 ประชาสัมพันธใหผูปกครองและผูเกี่ยวของเขามาชื่นชมผลงานของนักเรียน
5 คุณลักษณะอันพึงประสงค
ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน
6 การวัดและประเมินผล
ประเมินผลงานตามเกณฑ
แบบประเมินผลงานการเขียนรอยกรอง
รายการ

คะแนนเต็ม
3
3
4
10

คะแนนที่ได

หมายเหตุ

1. ฉันทลักษณ
2. การใชภาษา
3. การเสนอแนวคิดและเนื้อหา
รวม
7 สื่อและแหลงเรียนรู
7.1 เว็บไซตกาพยพระไชยสุริยา จากหองหองเรียนสีชมพู http://www.st.ac.th/bhatips
7.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนรอยกรอง
7.3 เว็บไซตรอยกรอง http://www.st.ac.th/bhatips กระดานโหวต
http://www.st.ac.th/thaidepart/klon_vote/index.php
8 กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9 บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………
10 สรุปผลการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547
หนวยที่ 7 กาพยพระไชยสุริยา 18 ชั่วโมง แผนที่ 7 การแตงกาพยสุรางคนางค 28 เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสําคัญ เรื่องกาพยพระไชยสุริยา เปนบทประพันธของสุนทรภูกวีเอกของโลก ซึ่งเนื้อหาเปนการ
สอนมาตราสะกดในภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเปนบทละคร เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ นักเรียนจะไดรับ
ความรูเกี่ยวกับความเปนมาของเรื่อง สภาพสังคมในเนื้อเรื่อง การสอนใหนักเรียนอานเขียนมาตราสะกด
ในแม ก กา แม กม แม กน แมเกย แมกบ ใหเห็นแบบอยางการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค
11 ผลการเรียนรู รูและเขาใจวรรณคดีเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง ทั้งในดานเนื้อหา ลักษณะคําประพันธถอย
คําภาษา สํานวนโวหาร สามารถพินิจพิจารณาเนื้อหาสาระที่สะทอนคุณคาทางสังคมและทาง
วรรณศิลป วิเคราะหลักษณะตัวละคร ฉาก บรรยากาศ แสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม ตระหนัก
ถึงคุณคาของวรรณคดีไทยอันเปนวรรณคดีมรดกที่ควรคาอนุรักษ สามารถสืบทอดผลงานการเขียน
ประเภทกาพย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1) สามารถแตงกาพยสุรางคนางค 28 ได
2) สามารถนําเสนอผลงานผานเครือขายการเรียนรูโดยใช ICT ได
3. สาระการเรียนรู / ประเด็นการเรียนรู
3.1 พยางคและคําในการเขียนรอยกรอง
3.2 คณะของกาพยสุรางคนางค 28
3.3 สัมผัสของกาพยสุรางคนางค 28
3.4 การใชภาษาและการเสนอแนวคิดในการแตงกาพยสุรางคนางค 28
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1 นักเรียนทบทวนความรูเรื่องกาพยสุรางคนางค 28 จากการเรียนเรื่องพระไชยสุริยา
4.2 นักเรียนเรียนรูเรื่องการแตงกาพยสุรางคนางค 28 จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
การเขียนรอยกรอง ตามความแตกตางระหวางบุคคล โดยมีครูคอยชวยเหลือแนะนํา และ
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เรียนรูเพิ่มเติมจากเว็บไซตรอยกรอง เรื่องกาพยสุรางคนางค 28 จาก
http://www.st.ac.th/bhatips/surang.htm
4.3 นักเรียนสังเกตตัวอยางการนําเสนอกาพยสุรางคนางค 28 เรื่องคุณคาของตนไม โดยครูคอย
ชวยเหลือโดยการใชคําถามนําเพื่อใหนักเรียนสังเกตเกิดขอคนพบดวยตนเอง นักเรียนสังเกต
ตัวอยางผลงานของรุนพี่ จาก http://board.dserver.org/p/plearn/00000138.html และ
http://www.st.ac.th/bhatips/surang_ep46.html
4.4 นักเรียนสืบคนขอมูลเรื่องสมุนไพร คุณคาของพืชในดานตางๆ ๆ ซึ่งผูเขียนอาจจะบอกจุด
ประสงคไวตอนตนหรือตอนจบของเรื่องก็ได
4.5 นักเรียนแตงกาพยสุรางคนางค 28 และตรวจสอบสัมผัสและการสะกดคํา
4.6 นักเรียนนําเสนอผลงานการเขียนที่ กระดานชวยกันเขียนเวียนโหวต
http://www.st.ac.th/thaidepart/klon_vote/index.php
4.7 นักเรียนรวมกันชื่นชมผลงานและใหคะแนนแกตนเองและเพื่อนโดยการโหวต
ประชาสัมพันธเชิญชวนผูปกครองและผูเกี่ยวของชื่นชมผลงานของนักเรียนทางอินเตอรเน็ต
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน
6. การวัดและประเมินผล
ประเมินผลงานตามเกณฑ
แบบประเมินผลงานการเขียนรอยกรอง
รายการ

คะแนนเต็ม
3
3
4
10

คะแนนที่ได

หมายเหตุ

1. ฉันทลักษณ
2. การใชภาษา
3. การเสนอแนวคิดและเนื้อหา
รวม
7. สื่อและแหลงเรียนรู
7.1 เว็บไซตกาพยพระไชยสุริยา จากหองหองเรียนสีชมพู http://www.st.ac.th/bhatips
7.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนรอยกรอง
7.3 เว็บไซตรอยกรอง http://www.st.ac.th/bhatips กระดานโหวต
http://www.st.ac.th/thaidepart/klon_vote/index.php
8. กิจกรรมเสนอแนะ
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9. บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………
10. สรุปผลการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547
หนวยที่ 7 กาพยพระไชยสุริยา 18 ชั่วโมง แผนที่ 8 ซอมเสริมและพัฒนาผลงาน เวลา 2 ชั่วโมง
1. สาระสําคัญ เรื่องกาพยพระไชยสุริยา เปนบทประพันธของสุนทรภูกวีเอกของโลก ซึ่งเนื้อหาเปนการ
สอนมาตราสะกดในภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเปนบทละคร เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้ นักเรียนจะไดรับ
ความรูเกี่ยวกับความเปนมาของเรื่อง สภาพสังคมในเนื้อเรื่อง การสอนใหนักเรียนอานเขียนมาตราสะกด
ในแม ก กา แม กม แม กน แมเกย แมกบ ใหเห็นแบบอยางการแตงคําประพันธ ประเภทกาพยยานี 11
กาพยฉบัง 16 และกาพยสุรางคนางค
11. ผลการเรียนรู รูและเขาใจวรรณคดีเรื่องที่อานอยางลึกซึ้ง ทั้งในดานเนื้อหา ลักษณะคําประพันธถอย
คําภาษา สํานวนโวหาร สามารถพินิจพิจารณาเนื้อหาสาระที่สะทอนคุณคาทางสังคมและทาง
วรรณศิลป วิเคราะหลักษณะตัวละคร ฉาก บรรยากาศ แสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม ตระหนัก
ถึงคุณคาของวรรณคดีไทยอันเปนวรรณคดีมรดกที่ควรคาอนุรักษ สามารถสืบทอดผลงานการเขียน
ประเภทกาพย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1) มีทักษะในการสืบคนขอมูลเครือยขายการเรียนรูโดยใช ICT
2) สามารถบอกฉันทลักษณของบทประพันธเรื่องกาพยพระไชยสุริยาได
3) สามารถอานบทกวีนิพนธประเภทกาพย เรื่องกาพยพระไชยสุริยา โดยพิจารณาคุณคาทั้งดาน
วรรณศิลป เนื้อหา และคุณคาทางสังคม นําคุณคาที่ไดไปปรับใชกับชีวิตจริงได
4) สามารถยกตัวอยางมาตราตัวสะกดตามหลักเกณฑของภาษาไทยจากเรื่องที่ไดอาน
5) สามารถแตงกาพยยานี 11 ได
6) สามารถแตงกาพยฉบัง 16 ได
7) สามารถแตงกาพยสุรางคนางค 28 ได
8) สามารถนําเสนอผลงานผานเครือขายการเรียนรูโดยใช ICT ได
9) พูดวิเคราะหแสดงความรู ความคิดจากเรื่องที่อานไดอยางมีเหตุผลและมีมารยาท ในการพูด
10) ทองบทอาขยานได
3. สาระการเรียนรู / ประเด็นการเรียนรู
ทบทวน เก็บตกทุกสาระที่เรียนมาในหนวยกาพยพระไชยสุริยา
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
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4.1 นักเรียนรวมกันพูดอภิปรายแสดงความรูความเขาใจ คุณคาที่ไดรับการเรียนรูในหนวยนี้
4.2 นักเรียนเขาหองเรียนคอมพิวเตอรรูม 2 ทําแบบทดสอบออนไลนเปนรายบุคคล
4.3 ครูเก็บบันทึกผลคะแนน
4.4 นักเรียนซอมเสริมผลงานการเขียนและคะแนนการทดสอบ (นักเรียนออน ขาดความรับผิด
ชอบ ซอมเสริมผลงาน นักเรียนที่มีผลงานแลวพัฒนาผลงานใหสูงขึ้น
คาบ 18 คาบสํารองเวลา
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน รักการอาน
6. การวัดและประเมินผล
วัดทักษะการสืบคนขอมูล ตามแบบประเมิน สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู กระบวนการสรางองค
ความรู
7. สื่อและแหลงเรียนรู
7.1 เว็บไซตกาพยพระไชยสุริยา จากหองหองเรียนสีชมพู http://www.st.ac.th/bhatips
7.2 แบบทดสอบออนไลน แฟมสะสมงานออนไลน
7.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการเขียนรอยกรอง
7.4 เว็บไซตรอยกรอง http://www.st.ac.th/bhatips กระดานโหวต
http://www.st.ac.th/thaidepart/klon_vote/index.php
8. กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
9. บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………………………………………
10. สรุปผลการเรียนการสอน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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หนวยที่ 7 กาพยพระไชยสุริยา
ใบงานการสืบคนลักษณะคําประพันธประเภทกาพย
จุดประสงคการเรียนรู บอกฉันทลักษณของคําประพันธจากเรื่องที่อานได
กิจกรรม ใหนักเรียนสืบคนแผนผังขอบังคับของคําประพันธประเภทกาพยจากInternet หรือจา
กบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน CAI แลวเขียนสรุปลงในใบงานใหถูกตอง
แผนผังกาพยฉบัง ๑๖ (จํานวน ๒ บท)

คณะ ๑ บทมีกี่วรรค วรรคละกี่พยางค เลข ๑๖ บอกที่มาอยางไร บังคับสัมผัสอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ตัวอยางคําประพันธ ๒ บท
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
แผนผังกาพยยานี ๑๑ (จํานวน ๒ บท)

คณะ ๑ บทมีกี่วรรค วรรคละกี่พยางค เลข ๑๑ บอกที่มาอยางไร บังคับสัมผัสอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ตัวอยางคําประพันธ ๒ บท
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
แผนผังกาพยสุรางคนางค ๒๘ (จํานวน ๒ บท)

คณะ ๑ บทมีกี่วรรค วรรคละกี่พยางค เลข ๒๘ บอกที่มาอยางไร บังคับสัมผัสอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ตัวอยางคําประพันธ ๒ บท
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ชื่อ…………………………………เลขที่…………….หอง………………
ผลการตรวจความถูกตองของขอมูล
ถูกตอง
มีขอผิดพลาด บกพรอง ไมสมบูรณคือ ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ชื่อ……………………………….เลขที่ ………ผูตรวจสอบขอมูล
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หนวยกาพยพระไชยสุริยา
ใบงานการแตงกาพยสุรางคนางค 28
คําชี้แจง ใหนักเรียนสืบคนขอมูลเรื่องสมุนไพรจากเว็บหอมรดกไทย หรือจากการสืบคนจากแหลงอื่น ๆ
1 ชนิด นําลักษณะ และสรรพคุณของพืชชนิดนั้น ๆ มาแตงเปนกาพยสุรางคนางค 28 โดยมีลําดับ
ขั้นกิจกรรมดังนี้
1. ศึกษาวิธีการนําเสนอเนื้อหาในการแตงกาพยสุรางคนางค 28 จาก เว็บรอยกรอง ลิงคดานซาย
ในหองเรียนสีชมพู แลวคลิกการนําเสนอเนื้อหา
2. ทบทวนความรูเรื่องการแตงกาพยสุรางคนางค 28 จากแผนผังกาพยสุรางคนางค 28 ในเว็บ
รอยกรอง หรือจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สืบคนขอมูลสมุนไพรจาก www.google.co.th หรือจากเว็บหอมรดกไทย ลิงคซายมือของหอง
เรียนสีชมพู จดบันทึกชื่อ ลักษณะรูปรางหรือสรรพคุณของสมุนไพรที่นักเรียนสนใจไว
4. กอนลงมือเขียนนักเรียนสามารถไปดูตัวอยางผลงานการแตงไดจากกระดานสีชมพู กระทูสืบ
ทอดภูมิปญญารูคุณคาพฤกษาชาติป 2546 ได
5. นักเรียนลงมือแตงกาพยสุรางคนางค 28 จํานวน 2- 3 บทหรือตามความสามารถ
6. นักเรียนตรวจสอบฉันทลักษณและการสะกดคํา โดยอาจจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อตรวจ
7. นักเรียนนําผลงานที่ไดโพสทลงกระทู เทคโนโลยีสืบทอดภูมิปญญารูคุณคาพฤกษาชาติป 46
8. หากนักเรียนตองการนําภาพสมุนไพรมาประกอบ ใหใชโคดดังนี้ [center][img]ตามดวย
URLของภาพซึ่งจะขึ้นตนดวย http://www……..และลงทายดวย .jpg หรือ .gifตามดวย
[/img]นักเรียนพิมพ ผลงานลง บรรทัดแรก 3 วรรค บรรทัดที่ ตอไป 4 วรรค สลับกันไป เมื่อ
จบกาพยใหตามดวย[/center]เพื่อจะทําใหผลงานนักเรียนอยูตรงกลาง
9. นักเรียนลงชื่อ เลขที่ หองในชองผูเขียนดวย
10. หากมีเวลานักเรียนนําผลงานไปลงในแฟมสะสมงานonline ดวยคะ
แผนผังกาพยสุรางคนางค 28
บทที่ 1
๐๐๐๐
บทที่ 2
๐๐๐๐

๐๐๐๐
๐๐๐๐
๐๐๐๐
๐๐๐๐

๐๐๐๐
๐๐๐๐
๐๐๐๐
๐๐๐๐

๐๐๐๐
๐๐๐๐
๐๐๐๐
๐๐๐๐
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หนวยกาพยพระไชยสุริยา
ผลงานการแตงกาพยสุรางคนางค 28
ชื่อเจาของผลงาน……………………………เลขที่………….หอง…………
ชื่อสมุนไพร………………………….
รูปรางลักษณะ หรือสรรพคุณโดยยอ
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ผลงาน
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นที่นักเรียนมีตอผลงานของตน
U ดีมาก
U ดี
U ปานกลาง U ควรปรับปรุง U ควรปรับปรุงอยางยิ่ง
ความคิดเห็นอื่น ๆ………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นที่ผูปกครองมีตอผลงานนักเรียน
U ดีมาก
U ดี
U ปานกลาง U ควรปรับปรุง U ควรปรับปรุงอยางยิ่ง
ความคิดเห็นอื่น ๆ………………………………………………………………………………
ผลการประเมินของครู
ฉันทลักษณ การใชภาษา การเสนอเนื้อหา รวม
3
3
4
10
คุณภาพของผลงาน
U ดีมาก

(9-10 ดีมาก 7-8 ดี 5-6 พอใช 3-4 ควรปรับปรุง 1-2 ควรปรับปรุงอยางยิ่ง)
U ดี
U ปานกลาง U ควรปรับปรุง U ควรปรับปรุงอยางยิ่ง
ผูประเมิน……………………

28
……../……/…….

29
แผนการบูรณาการจากการเรียนเรื่องคุณคาพฤกษาชาติ (เดิม)

สืบคนขอมูลสมุนไพรจากอินเตอรเน็ต (หอมรดกไทย)
เรียนรูเนื้อหาและสังเกต ฉันทลักษณ
การนําเสนอเนื้อหาคุณคาของตนไมจากเรื่อง

เรียนรูการแตงคําประพันธกาพยสุรางคนางค
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน CAI

เรื่องคุณคาพฤกษาชาติ
นําขอมูลสมุนไพรแตงกาพยสุรางคนางค 28
นําเสนอผลงานผานเว็บบอรด กระดานสีชมพู

ประเมินผลความรูความเขาใจในเนื้อเรื่อง
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประเมินความรูความเขาใจเรื่องกาพยสุรางคนางค 28 จากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และทักษะการแตงจากผลงาน

30
แผนการบูรณาการจากการเรียนเรื่องกาพยพระไชยสุริยา

สืบคนขอมูลสมุนไพรจากอินเตอรเน็ต (หอมรดกไทย)หรือสืบคนจากwww.google.co.th
เรียนรูเนื้อหาและสังเกต ฉันทลักษณ
เรื่องกาพยพระไชยสุริยา
เรียนรูการนําเสนอเนื้อหาจากตัวอยางเรื่องคุณคา
พฤกษาชาติจากอินเตอรเน็ต เว็บไซตรอยกรอง
นําขอมูลสมุนไพรแตงกาพยสุรางคนางค 28
นําเสนอผลงานผานเว็บบอรด กระดานสีชมพู
และแฟมสะสมงานออนไลน

เรียนรูการแตงคําประพันธ จากเว็บรอยกรอง และ
/ หรือ จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน CAI

เรื่องกาพยพระไชยสุริยา

สืบคนฉันทลักษณประเภทกาพย
จากอินเตอรเน็ต

ประเมินผลความรูความเขาใจในเนื้อเรื่อง
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหรือทดสอบออนไลน

ประเมินความรูความเขาใจเรื่องกาพยสุรางคนางค 28 จากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และทักษะการแตงจากผลงาน

