แผนการสอนวิชาภาษาไทย ท ท 102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง รามเกียรติ์
แผนการสอนนี้พัฒนาโดย อาจารยภาทิพ ศรีสุทธิ์ โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
Tel : 077 – 284985 bhatips@hotmail.com tipsrisut@yahoo.com
สาระสําคัญ
รามเกียรติ์เปนวรรณกรรมที่ทรงคุณคา เปนมรดกทางภาษา วัฒนธรรม ที่สะทอนความ
เปนชาติ นักเรียนจะไดรับความรู คติสอนใจ การวางแผนความคิดอันแยบยลของตัวละครตาง
ๆ รวมทั้งความบันเทิง
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนสามารถ
1 บอกลักษณะของคําประพันธประเภทกลอนบทละครได
2 บอกที่มาของเรื่องและประวัติผูแตงได
3 บอกความหมายของคําศัพทได
4 เรียงลําดับเหตุการณในเนื้อเรื่องได
5 บอกนิสัยของตัวละครได
6 จับใจความสําคัญจากเนื้อเรื่องได
7 อานและเขียนคําศัพทจากเนื้อเรื่องไดถูกตอง
8 ยอความได
เนื้อหา
เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ จากหนังสือทักษสัมพันธ เลม 1 หนา 85 – 115
สื่อและแหลงเรียนรู
1. ประวัติและที่มาของเรื่องรามเกียรติ์จากโฮมเพจหอมรดกไทย
http://203.144.136.10/service/mod/heritage/nation/ramakian/index.htm
2. แบบทดสอบออนไลน http://www.st.ac.th/thaidepart/test_online/
3 เรื่องรามเกียรติ์จากหนังสือสารัตถะทักษสัมพันธ เลม 1
4 แบบประเมินการทํากิจกรรมกลุม และแบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องรามเกียรติ์
เวลาที่ใช 9 คาบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบที่ 1

1. ครูนําเขาสูบทเรียนโดยถามนักเรียนวารูจักเรื่องรามเกียรติ์หรือไม ใครเปนตัวละครเอกบาง
ตัวละครใดเกงที่สุด ใครอานเรื่องรามเกียรติ์ฉบับสมบูรณจบบาง ขออาสาสมัครเลาเรื่องให
เพื่อน ๆ ฟง
2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
3. นักเรียนหองเรียนสีชมพู คลิกลิงคโฮมเพจมรดกไทย คลิกเรื่องรามเกียรติ์
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/ramakian/index.htm
นักเรียนอาน ความเปนมา ประวัติตัวละคร กําเนิดทศกัณฐ กําเนิดพิเภก กําเนิดพาลี สุครีพ
กําเนิดหนุมาน กําเนิดนางมณโฑ กําเนิดองคต กําเนิดทรพา ทรพี นารายณอวตาร กําเนิดทหาร
พระราม กําเนิดนางสีดา กําเนิด มัจฉานุ และศึกไมยราพ หรือตัวละครอื่น ๆ ตามความสนใจ
ซึ่งถอดความเปนรอยแกว
คาบที่ 2 - 3
4. นักเรียนออกมาทายปริศนาตัวละคร โดยเลาพฤติกรรมของตัวละครนั้น ๆ ใหเพื่อนทาย
5. กิจกรรมกวาดสายตาหาคําตอบ โดยครูจะตั้งคําถามจากนําเรื่อง และประวัติผูแตงจากหนังสือ
ทักษสัมพันธ เลม 1 นักเรียนรีบหาคําตอบโดยการกวาดสายตาผานเนื้อเรื่องอยางรวดเร็ว ใคร
พบคําตอบกอนตอบกอน
5.1 รามเกียรติฉบับนี้เปนพระราชนิพนธของกษัตริยองคได
แนวการตอบ รัชกาลที่ 1
5.2มีจุดมุงหมายในการพระราชนิพนธอยางไรอยางไร
แนวการตอบ เพื่อรักษาไวไมใหสูญหาย และแสดงใหเห็นถึงความไมเที่ยงแท
5.3 เรื่องรามเกียรติ์นําเคาเรื่องเดิมมาจากไหน
แนวการตอบ นํามาจากเรื่องรามยณะ ของวาลมิกิชาวอินเดีย
5.4 เรื่องรามเกียรติ์ใชในเลนโขนมาตั้งแตสมัยใด
แนวการตอบ สมัยกรุงศรีอยุธยา ใชแสดงโขนและหนังใหญ
5.5 ผลงานของผูพรราชนิพนธนอกเหนือจากนี้มีเรื่องใดอีกบาง
แนวการตอบ นิราศรบพมาที่ทาดินแดง บทละครเรื่องอิเหนา อุณรุท และพระ
ราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ
5.6 เรื่องรามเกียรติ์มีหลายฉบับ ฉบับใดสมบูรณที่สุด
แนวการตอบ ฉบับของรัชกาลที่ 1

คาบที่ 4 -5
6. . นักเรียนอานออกเสียงกลอนบทละครแบบอานรอยแกว แลวจับใจความสําคัญ ตีความและ
แสงความคิดเห็น หนา 88 ตั้งแต เมื่อนั้น พระยาไมยราพยักษี กระทั่งถึง ตองพระยาสุครีพ
นั่งหลับ …..ก็เขาไปในโอษฐวานร
6.1 เมื่ออานจบ ครูสุมนักเรียนตอบคําถาม ใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร ทํากับใคร ทํา
อยางไร ศัพทตอไปนี้หมายความวาอยางไร กระบี่ กุมภัณฑ พาทยพิณ วายุบุตร พานริน
6.2 นักเรียนอานตอ ตั้งแต ครั้นถึงพลับพลาสุวรรณรัตน หนา 88 ถึง
ชําแรกแทรกพื้นสุธาธาร …….พาจรเรงรีบไปในธานี นักเรียนรวมกันตอบคําถาม
6.3 นักเรียนอานตอ จาก ครั้นถึงจึงพจนารถ ……ตามพระยากุมภัณฑบัญชา หนา 90
แลวนักเรียนชวยกันสรุปใจความสําคัญ
6.4 นักเรียนอานตั้งแต บัดนั้น วายุบุตรฤทธิไกรใจกลา ถึง ก็โศกีครวญครํ่ารําพัน แลว
สรุปใจความสําคัญตอไป
7. นักเรียนอานทํานองเสนาะ ตั้งแต โอวาสมเด็จพระเชษฐา เราจากพาราเขตขัณฑ
ถึงโอวาพระปนโลเกศ……เพียงหนึ่งชีวิจะมรณา นักเรียนรวมกันสรุปใจความ
8. นักเรียนอานออกเสียงแบบรอยแกวใสอารมณตามลักษณะของเนื้อหา
กลุมที่ 1 บัดนั้น พระยาพิเภกยักษา ถึง จะเผนพานไปทั่วธาตรี
กลุมที่ 2 เมื่อนั้น พระลักาณทรงสวัสดิ์รัศมี ถึง ยังในนคราบาดาล
กลุมที่ 3 บัดนั้น โอรสพระพายใจหาญ ถึง ก็หักกานลอดไปดวยฤทธา
กลุมที่ 4 และเห็นกําแพงแลงลอม ปอมคาย คูเขื่อน แนนหนา ถึงบุกบันตีดานอสุรี
9. นักเรียนชวยกันถอดความเปนรอยแกวโดยครูใชคําถามนํา เชน
9.1 ใครแนะนําใหใครทําอยางไร
9.2 ใครติดตามไปชวยพระราม ไปอยางไร
9.3 มรคา รัถยา วิถี แปลวาอะไร
10. นักเรียนอานออกเสียงแบบรอยแกวใสอารมณตามลักษณะของเนื้อหา
กลุมที่ 1 บัดนั้น ฝายอสุรยักษี ถึง ฟนฟอนอุตลุดวุนไป
กลุมที่ 2 บัดนั้น คําแหงหนุมานทหารใหญ ถึง ดัดดั้นไปตามมรคา
กลุมที่ 3 เหลือบไปแลเห็นกุญชร งางอนสูงใหญขวางหนา ถึง เขาไลโจม
จับคชกรรม
กลุมที่ 4 บัดนั้น ฝายอสุรตัวขยัน ถึง ดวยกําลังฤทธิรอนราวี
กลุมที่ 1 บัดนั้น หนุมานผูชาญชัยศรี ถึง วายปราณสิ้นชีพชีวา

กลุมที่ 2 ครั้นเสร็จสังหารกุญชร อันเปนดานนครยักษา ถึง เผนทยานขึ้นยอดบรรพต
กลุมที่ 3 ครั้นเสร็จหักเขากระทบกัน ซึ่งเปนดานขัณฑยักษี ถึง แลไปเห็นยุงเทาแมไก
…เขาไลเขนฆารอนราญ
กลุมที่ 3 บัดนั้นจึงฝูงยุงใหญใจหาญ ทั่วทั้งอินทรียวานร
กลุมที่ 4 บัดนั้นคําแหงหนุมานชาญสมร ……ดวยฤทธิไกรชัยชาญ
กลุมที่ 1 ครั้นเสร็จหักดานยุงราย ……..แตเวียนเทียวไปเทียวมา
กลุมที่ 2 บัดนั้นมัจฉานุผูใจแกลวกลา ……กูจะหั่นใหยับลงกับมือ
ครูอาน บัดนั้น คําแหงหนุมานชาญสมร …..นามนั้นชื่อใดวานรจนกระทั่งถึงบิดาลงมา
ทางไหน ทางนั้นจะไปยังมีอยู ฯ
11. ครูมอบหมายการบานใหนักเรียนลอกโจทยแบบฝกหัดจากหนังสือสารัตถะทักษสัมพันธขอ
1-10
คาบที่ 6 - 7
12. นักเรียนชวยกันทบทวนเนื้อเรื่องจากการเรียนครั้งที่ผานมา แลวอานคําถามจากแบบฝกหัด
ในสมุดของนักเรียน ขอ 1- 10 แลวชวยกันตอบ
13. ครูสังเกตวานักเรียนสวนใหญสามารถตอบไดถูกตองดีหรือไม ครูอธิบายเพิ่มเติมในแตละขอ
จนครบแลวนักเรียนเขียนคําตอบลงสมุด
14. นักเรียนอานเนื้อเรื่องตอจากตอนที่แลวโดยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม อานกลุมละ 1
บรรทัด เมื่อกลุม1 อาน กลุม 2 ยืน กลุม 2 อาน กลุม 3 ยืน กลุม 3 อาน กลุม 1 ยืน ใหนักเรียนได
มีความระมัดระวังตลอดเวลา ตั้งแต ครั้นถึงซึ่งสระชลธาร ใกลทวารนิเวศของยักษา เห็นหมู
อสุรโยธา ตรวจตรารอบราชธานี อานจนกระทั่งถึง กราบลงแทบบาทภูวไนย ซบพักตรรํ่าไห
โศกา
15. นักเรียนบอกใจความสําคัญของเนื้อเรื่อง โดยครูใชคําถามนํา เชน
15.1 หนุมานไปตอโดยวิธีใด
15.2 หนุมานทําอยางไรกอน ทําไมจึงทําเชนนั้น
15.3 หนุมานพบกับใคร มีขอแลกเปลี่ยนกันอยางไร
15.4 หนุมานผานดานไปไดอยางไร เกิดอะไรขึ้นที่ดานนั้น
15.5 หนุมานไปพบพระรามโดยวิธีใด
16. นักเรียนอานทํานองเสนาตั้งแต โอวาพระจอมมงกุฏเกศ ลือเดชทั่วทศทิศา กระทั่งถึง มาจะ
กลาวบทไป ถึงเทพไทเรือศรี ….พิทักษรักษาภูวไนย มิใหราคีบีฑา

17. แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุม 1 เปนหนุมาน กลุมที่ 2 เปน ไมยราพ อานออกเสียงใส
อารมณตามบทบาทตัวละคร ตั้งแต บัดนั้น วายุบุตรวุฒิไกรใจกลาเขมนหมายจะลางอสุรา…
อานสลับบทบาทกันกระทั่ง จบ
18. นักเรียนชวยกันจับใจความสําคัญ โดยครูใชคําถามจากกิจกรรมในหนังสือ ขอ 11 –20 ครู
สังเกตวานักเรียนตอบไดถูกตองหรือไม ครูอธิบายเพิ่มเติม
คาบที่ 8 การเขียนยอความ
19.. ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับการเขียนยอความที่ไดเรียนมาจากการเรียน ท 101
ยอความเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก จากหนังสือทักษสัมพันธ หนา 88- 112 ความวา
…………………………………………………………………………………..
20. ครูใหตัวแทนนักเรียนกลุมละ 2 คน ออกมาเลาเรื่องยอเรื่องรามเกียรติ์ โดยนักเรียนทั้ง 5
กลุมจะยืนเรียงกัน แลวใหกลุมที่ 1 เริ่มเลา กลุมที่ 2 เลาตอ กลุมที่ 3 เลาตอจากกลุมที่ 2 กลุมที่
4 เลาตอจากกลุมที่ 3 กลุมที่ 5 เลาตอจากกลุมที่ 4 หมุนไปจนกระทั่งจบเรื่องยอรามเกียรติ์ตอน
ศึกไมยราพ
21. ครูชวยขัดเกลาสํานวน และเรียบเรียงใหมเพื่อใหนักเรียนไดฟงขอความที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
แลวนักเรียนนําไปเขียนเปนยอความ ลงสมุด สงภายใน สัปดาหถัดไป
คาบที่ 9 ทดสอบหลังเรียน
22. นักเรียนรวมกันทบทวนความรูโดยครูใชคําถามนําตั้งแตประวัติที่มาของเรื่องกระทั่งจบเรื่อง
23. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจากแบบทดสอบออนไลน จํานวน 50 ขอ
24 . กิจกรรม สงเสริมนิสัยการอานใหกับนักเรียนแนะนําแหลงคนควาเพิ่มเติมในการอานวรรณ
คดี เรืองอื่น ๆ เชนเรื่องขุนชางขุนแผน พระอภัยมณี
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/koonpan/koonpan.htm
http://anurakthai.cscoms.com/anurakthai/thai/khone/thai/story_t.htm
การประเมินผล
1. ประเมินผลดวยการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
2. ประเมินความสามารถในการเลาเรื่องจากการสืบคนประวัติตัวละคร
3 ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบออนไลน เกณฑผาน 70%
บันทึกผลหลังสอน
คาบสอนสําหรับหองกลางและออน ตองใช 10-11 คาบ

