
 
 
                                                                                              

(ฉบับร่าง) 
แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สาขาวิชา ภาษาไทย            จ านวนหน่วยกิต  ๑.๐ หน่วยกิต 
รายวิชา   ท๓๐๑๐๓  วรรณวินิจ                 เวลาเรียน ๒ คาบ/สัปดาห์ 
ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๕            ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ครูผู้สอน    
 

๑.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาบ่อเกิดวรรณกรรม  วรรณคดีไทยแต่ละยุคสมัย การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักวิจารณ์เบื้องต้น พิจารณารูปแบบ เนื้อหากลวิธีในการประพันธ์ วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ด้านวรรณศิลป์ ได้แก่ความงามของร้อยแก้ว ร้อยกรอง ค่านิยมและสังคม โดยศึกษาวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีเรื่องนมัสการมาตาปิตุคุณและ
มนัสการอาจาริยคุณ บทละครพูดค าฉันท์เรื่องมัทนะพาธา นิทานเวตาล นิราศนรินทร์ค าโคลง  มงคลสูตรค าฉันท์ มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ลิลิตตะเลงพ่าย  อิเหนา, คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ หัวใจชายหนุ่ม โคลนติดล้อ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี หรือวรรณกรรมอื่นๆ  ที่หลักสูตรเสนอให้เลือก ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองให้ถูกต้อง ไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่องที่อ่าน 
ฝึกท่องจ าบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจโดยสามารถบอกคุณค่าและน าไปใช้อ้างอิง 
๒.  ตัวชี้วัด 
 

๑. บอกบ่อเกิดของวรรณกรรมได้ 
๒. บอกลักษณะวรรณคดีและวรรณกรรมในแต่ละยุคสมัยโดยสังเขปได้ 
๓. บอกองค์ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรมได้ 
๔. อธิบายวรรณศิลป์และภาพพจน์ชนิดต่างๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมได้  
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดแีละวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อมทั้งน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๖. วิเคราะหป์ระเมินคณุค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมดา้นวรรณศลิป ์ด้านสังคมและค่านิยมได้ 
๗. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหาของบทอ่าน  
๘. ท่องบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจโดยสามารถบอกคุณค่าและน าไปใช้อ้างอิง 
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๒ 

 

๓.  สาระที่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
     มาตรฐาน   ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยา่งเหน็คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
๔.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

สัปดาห์ท่ี ๑ 
( ๒ คาบ) 

๑๘ – ๒๒ 
พ.ค. ๕๘ 

๑  ๑.ปฐมนิเทศ /ตรวจสอบ
พื้นความรู้ 
    
 
๒.ความรู้เก่ียวกับวรรณคดี 
  ๑) ความหมายของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 
  ๒) บ่อเกิดวรรณคดี 
อิทธิพลและผลกระทบของ
วรรณคดีกับสังคม 
  ๓) ยุคสมัยของวรรณคดี 
 
 

๑. เข้าใจค าอธิบายรายวิชา ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
ข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน 
๒. บอกบ่อเกิดของวรรณกรรมได้ 
๓. บอกลักษณะวรรณคดีและ
วรรณกรรมในแต่ละยุคสมัย
โดยสังเขปได้ 
 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
“ความรู้เรื่องวรรณคดีและ
วรรณกรรม” ๔ ตัวเลือก  ๔๐ ข้อ  
๓๐ นาที 
๒. ศึกษาค าอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด
ข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
๓. ศึกษาสื่อ PowerPoint เรื่องบ่อ
เกิดวรรณคดี ลักษณะวรรณคดีและ
วรรณกรรมในแต่ละยุคสมัย
โดยสังเขป 
๔. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี
และวรรณกรรมจากสื่อหลากหลาย    
 
 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ
ค าอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัดและ
ข้อตกลงการเรียน 
๓. PowerPoint เรื่องบ่อเกิด
วรรณคดี ลักษณะวรรณคดี
และวรรณกรรมในแต่ละยุค
สมัย 
๔. หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย วรรณคดี 
วิจักษ์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้น 
ม. ๔ และ ม. ๕ 
๕. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
วรรณคดีไทย 

แบบทดสอบก่อน
เรียน “ความรู้เรื่อง
วรรณคดีและ
วรรณกรรม” ๔ 
ตัวเลือก  ๔๐ ข้อ  
๓๐ นาที 
 



๓ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

 ๒ ๓. องค์ประกอบของ
วรรณคด ี
   ๓.๑  องค์ประกอบด้าน
รูปแบบ (ลักษณะค า
ประพันธ์) 
   ๓.๒ องค์ประกอบด้าน
เนื้อหา 
    ๓.๒.๑ ลักษณะค า
ประพันธ์  
    ๓.๒.๒ แก่นเรื่อง 
    ๓.๒.๓ โครงเรื่อง 
    ๓.๒.๔ กลวิธีในการแต่ง 
    ๓.๒.๕ ฉาก ตัวละคร 
 

๔. บอกองค์ประกอบของ
วรรณคดีและวรรณกรรมได้ 

๑. ศึกษาองค์ประกอบของวรรณคดี
และวรรณกรรม 
๒. วิเคราะห์องค์ประกอบของ
วรรณคดีและวรรณกรรมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม (๓ คะแนน) 
 

๑. PowerPoint เรื่อง
องค์ประกอบของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 
๒. ใบงาน แบบฝึกการวินิจ
วิเคราะห์องค์ประกอบของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 
๓. หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย วรรณคดี 
วิจักษ ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้น 
ม. ๔ และ ม. ๕ 
๕. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
วรรณคดีไทย 
๖. ใบงาน แบบฝึกการวินิจ
วิเคราะห์องค์ประกอบของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 

ใบงาน แบบฝึกการ
วินิจวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 
 

สัปดาห์ท่ี ๒ 
( ๒ คาบ) 
๒๕ – ๒๙ 
พ.ค. ๕๘ 

๓ ๔. คุณค่าของวรรณคดี 
   ๔.๑ ด้านวรรณศิลป์ 
     ๔.๑.๑ เสียง (หนัก-เบา 
สัมผัส ฯลฯ) 
     ๔.๑.๒ ค า (เล่นค า 
หลากค า ซ้ าค า ฯลฯ)  
 

๑. อธิบายวรรณศิลป์ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  
๒. วิเคราะห์ ประเมินคุณค่า 
ของวรรณคดีด้านวรรณศิลป์ได้ 
 

๑. ทดสอบก่อนเรียน 
๒. ศึกษาใบความรู้   PowerPoint 
เรื่องคุณค่าของวรรณคดีด้าน
วรรณศิลป์ 
๓. อภิปรายแสดงความคิดเห็น/
ประเมินคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องคุณค่า
ของวรรณคดีด้านวรรณศิลป์ 

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน – 
หลังเรียน 
๒. ใบความรู้/ PowerPoint 
เรื่องคุณค่าของวรรณคดีด้าน
วรรณศิลป์  
     ๒.๑เสียง (หนัก-เบา 
สัมผัส ฯลฯ) 

แบบทดสอบก่อน
เรียน – หลังเรียน
ตามแนว 
PISA 



๔ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

๔. ศึกษาเพ่ิมเติมจาก Website ท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณค่าของวรรณคดี
ด้านวรรณศิลป์ 
๕. ทดสอบหลังเรียน 

     ๒.๒ ค า (เล่นค า หลากค า 
ซ้ าค า ฯลฯ)  
   

 ๔      ๔.๑.๓ การใช้โวหาร
ภาพพจน์  
     ๔.๑.๔ รส  ลีลา
วรรณคดี 
   

อธิบายวรรณศิลป์และภาพพจน์
ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้ 

๑. ศึกษาความงามด้านวรรณศิลป์ 
และการใช้โวหารภาพพจน์ 
๒. ท าแบบฝึกความงามด้าน
วรรณศิลป์ และการใช้โวหาร
ภาพพจน์ (๓ คะแนน) 

๑. ใบความรู้ความงามด้าน
วรรณศิลป์ และการใช้โวหาร
ภาพพจน์ 
๒. แบบฝึกความงามด้าน
วรรณศิลป์ และการใช้โวหาร
ภาพพจน์ 

แบบฝึกความงาม
ด้านวรรณศิลป์ และ
การใช้โวหาร
ภาพพจน์ 

สัปดาห์ท่ี ๓ 
( ๒ คาบ ) 
๑ มิ.ย. ๕๘ 
– ๕ มิ.ย. 

๕๘ 

๕ ๔.๒ ด้านสังคม 
    ๔.๒.๑ วิถีชีวิต 
    ๔.๒.๒ ความเชื่อ 
    ๔.๒.๓ ค่านิยม 
 

๑. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
สังคมและค่านิยมได้ 

๑. ศึกษาคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมด้านสังคมและค่านิยม 
๒. ท าแบบฝึกการประเมินคุณค่า 
ของวรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
สังคมและค่านิยม 

๑. ใบความรู้คุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
สังคมและค่านิยม 
๒. แบบฝึกการประเมินคุณค่า 
ของวรรณคดีและวรรณกรรม
ด้านสังคมและค่านิยม 

แบบฝึกการประเมิน
คุณค่า ของวรรณคดี
และวรรณกรรมด้าน
สังคมและค่านิยม 

 ๖ ๕. วินิจวิเคราะห์วรรณคดี  
เรื่อง  นมัสการมาตาปิตุคุณ
และอาจาริยคุณ 
 

 

๑. อธิบายวรรณศิลป์และ
ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อม

๑. แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน 
ท าแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ นมัสการ
มาตาปิตุคุณ อาจาริยคุณ 
ตามหัวข้อ 
   - กลุ่มท่ี ๑ ความมุ่งหมายของการ
แต่ง /  สรุปเน้ือเรื่อง 

๑. แบบฝึกการคิดวิเคราะห์ 
นมัสการมาตาปิตุคุณ อาจาริย
คุณ 
๒. คลิปวีดีโออ่านออกเสียงบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณ -
อาจาริยคุณ  

แบบฝึกการคิด
วิเคราะห์ นมัสการ
มาตาปิตุคุณ       
อาจาริยคุณ 



๕ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

ท้ังน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม
ได้ 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทอ่าน 
 
 

   - กลุ่มท่ี ๒ ลักษณะค าประพันธ์
ประเภทฉันท์/กลวิธีในการแต่ง 
   - กลุ่มท่ี ๓ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
   - กลุ่มท่ี ๔ คุณค่าด้านสังคม 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
๓. อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
“นมัสการมาตาปิตุคุณและ 
อาจาริยคุณ”  
๔. ท่องจ าบทอาขยานเฉพาะ
นักเรียนท่ีสนใจเลือก (นอกเวลา
เรียน)  
๕. วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี เรื่อง 
นมัสการมาตาปิตุคุณ   อาจาริยคุณ 
(๓ คะแนน) 
๖. มอบหมายให้อ่านเรื่อง  “อิเหนา 
ตอนศึกกะหมังกุหนิง”มาล่วงหน้า 

 
 

สัปดาห์ท่ี 
๔-๕ 

 (๔ คาบ) 
๘ – ๑๙ 
มิ.ย. ๕๘ 

๗ – ๑๐ 
 

๖. วินิจวิเคราะห์วรรณคดี 
เรื่อง อิเหนา 
ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
 

๑. อธิบายวรรณศิลป์และ
ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อม

๑. ศึกษาเรื่อง อิเหนา  ตอน  
ศึกกะหมังกุหนิง จากหนังสือเรียน 
๒. ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ 
ถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อหาของบท
อ่าน 

๑. หนังสือเรียนภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์   
๒. ใบความรู้เรื่องคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์และด้านสังคม 
๓. วีซีดีอ่านออกเสียงบทร้อย
กรอง เรื่อง อิเหนา 

๑. แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
๒. แบบประเมินการ
อ่านออกเสียง 
 
 



๖ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

ท้ังน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม
ได้ 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทอ่าน 
 

๓. แบ่งกลุ่มค้นคว้าและอภิปราย
เรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง 
ในด้านวรรณศิลป์และสังคม (๕ 
คะแนน) 
    - โวหารภาพพจน์ 
    - รส และลีลาวรรณคดี 
    - วัฒนธรรมประเพณี 
    - ความเชื่อ  
    - ค่านิยม 
    - การปกครอง  
๔. ร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
๕. ท่องจ าบทอาขยานเฉพาะ
นักเรียนท่ีสนใจเลือก (นอกเวลา
เรียน)  
๖. มอบหมายให้อ่าน “นิทานเวตาล 
เรื่องที่ ๑๐” 

๔. ใบงานการศึกษาค้นคว้า
และอภิปราย 
  

สัปดาห์ท่ี ๖ 
 (๒ คาบ) 
๒๒ – ๒๖ 
มิ.ย. ๕๘ 

    ๑๑ – ๑๒ 
 

๗. วินิจวิเคราะห์วรรณคดี 
เรื่องนิทานเวตาล เรื่องที่ 
๑๐  

๑. อธิบายวรรณศิลป์และ
ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อม

๑. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน ศึกษา 
วิเคราะห์ ท าใบงาน นิทานเวตาล 
เรื่องที่ ๑๐ ตามหัวข้อ ดังน้ี 
   - กลุ่มท่ี ๑ ท่ีมา  เรื่องย่อ 
   - กลุ่มท่ี ๒ ส านวนภาษา 
   - กลุ่มท่ี ๓ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

๑. ใบงาน เรื่อง นิทานเวตาล
เรื่องที่ ๑๐  
๒. แบบประเมินการเสนองาน
กลุ่ม 
๓. หนังสือเรียนภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์   

แบบประเมินการ
น าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 



๗ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

ท้ังน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม
ได้ 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทอ่าน 

   - กลุ่มท่ี ๔ คุณค่าด้านสังคม 
๒. ร่วมสรุปข้อคิดท่ีได้จากเรื่อง 
๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม (๔ 
คะแนน)  
๓. มอบหมายให้อ่านหนังสือ/ใบ
ความรู้ เรื่อง “นิราศนรินทร์ค า
โคลง” 

 

สัปดาห์ท่ี ๗ 
 (๒ คาบ) 
๒๙ มิ.ย.– 
๓ ก.ค. ๕๘ 

๑๓-๑๔ ๘. วินิจวิเคราะห์วรรณคดี 
เรื่องนิราศนรินทร์ค าโคลง 

๑. อธิบายวรรณศิลป์และ
ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อม
ท้ังน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม
ได้ 

๑. ศึกษาฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพ 
๒. ฝึกอ่านออกเสียงโคลงสี่สุภาพได้ 
ถูกต้อง 
๓. วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์
และด้านสังคมจากเรื่อง นิราศ
นรินทร์ค าโคลง (๔ คะแนน) 
๔. ร่วมกันแต่งโคลงสี่สุภาพ 
๕. ร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
๖. ท่องจ าบทอาขยานเฉพาะ
นักเรียนท่ีสนใจเลือก (นอกเวลา
เรียน)  
๗. มอบหมายให้อ่าน เรื่อง “ทุกข์
ของชาวนาในบทกวี” 

๑. ใบความรู้เรื่องฉันทลักษณ์ 
โคลงสี่สุภาพ  
๒. หนังสือเรียนภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์   
 

แบบทดสอบการ
วิเคราะห์คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์และด้าน
สังคมจากเรื่อง 
นิราศนรินทร์ค า
โคลง 
 



๘ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทอ่าน 
 

สัปดาห์ท่ี ๘ 
 (๒ คาบ) 
๖ ก.ค. – 
๑๐ ก.ค. 

๕๘ 

๑๕ – ๑๖ 
 

๙. วินิจวิเคราะห์วรรณคดี 
เรื่องทุกข์ของชาวนาในบท
กว ี

๑. อธิบายวรรณศิลป์และ
ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อม
ท้ังน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม
ได้ 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทอ่าน 
 

๑. ศึกษาลักษณะค าประพันธ์ เรื่อง 
“ทุกข์ของชาวนาในบทกวี” 
๒. ศึกษาใบความรู้/ Power Point 
แผนผังค าประพันธ์กาพย์ยานี ๑๑ 
๓. ฝึกอ่านท านองเสนาะ กาพย์ยานี 
๑๑ 
๔.วิเคราะห์คุณค่าด้านสังคม (๓ 
คะแนน) 
๕. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ชาวนาไทยในปัจจุบัน 
๖. มอบหมายให้อ่านหนังสือ/ใบ
ความรู้ เรื่อง “มหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์มัทรี” 

๑. หนังสือเรียน วรรณคดี 
วิจักษ์  
๒. ใบความรู้ /Power Point 
แผนผังค าประพันธ์ กาพย์ยานี 
๑๑ 
๓. คลิปวีดีโอการอ่านท านอง
เสนาะกาพย์ยานี ๑๑ 
 

แบบประเมินการพูด
แสดงความคิดเห็น 

สัปดาห์ท่ี 
๙-๑๐ 

 (๔ คาบ) 

๑๗ – ๒๐ 
 

 ๑๑. วินิจวิเคราะห์วรรณคดี 
เรื่องมหาเวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทรี 

๑. อธิบายวรรณศิลป์และ
ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  

๑. ศึกษาเรื่อง “มหาเวสสันดรชาดก 
กัณฑ์มัทรี”  

๑.หนังสือเรียน วรรณคดี 
วิจักษ์   

แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 



๙ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

๑๓ – ๒๔ 
ก.ค. ๕๘ 

 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อม
ท้ังน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม
ได้ 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทอ่าน 
 

๒. ศึกษาใบความรู้ / PowerPoint 
แผนผังค าประพันธ์ประเภทร่ายยาว 
๓. ฝึกอ่านค าประพันธ์ประเภทร่าย
ยาวจากคลิปวีดีโอ หรือฟังเทศน์
มหาชาติ จากสื่อหลากหลาย 
๔. วิเคราะห์ เรื่องมหาเวสสันดร
ชาดกกัณฑ์มัทรี (๕ คะแนน) ด้าน
ต่อไปน้ี 
     ๔.๑ องค์ประกอบ  
     ๔.๒ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
     ๔.๓ คุณค่าด้านสังคม  
๕. นักเรียนร่วมกันสรุป เสนอแนะ
เพิ่มเติม 
๖. ท่องจ าบทอาขยานเฉพาะ
นักเรียนท่ีสนใจเลือก (นอกเวลา
เรียน)  
๗. มอบหมายให้อ่านเรื่อง “มงคล
สูตรค าฉันท์” ล่วงหน้า 

๒. ใบความรู้ / PowerPoint 
แผนผังค าประพันธ์ประเภท
ร่ายยาว 
๓. คลิปวีดีโอการอ่านท านอง
เสนาะ 
๔. ใบงานวิเคราะห์
องค์ประกอบ คุณค่าด้าน
วรรณศิลป์และด้านสังคม 
 

สัปดาห์ท่ี 
๑๑ 

ประเมนิผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน  (๒๗ – ๓๑ ก.ค. ๕๘) 

สัปดาห์ ๑๒ 
( ๒ คาบ) 
๓ – ๗ 

๑๗ – ๑๘ ๑๐. วินิจวิเคราะห์
วรรณคดี เรื่องมงคลสูตรค า
ฉันท ์

๑. อธิบายวรรณศิลป์และ
ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  

๑. ศึกษาลักษณะค าประพันธ์
ประเภทกาพย์ฉบังและอินทรวิชียร

๑. หนังสือเรียน วรรณคดี 
วิจักษ์   

แบบทดสอบหลัง
เรียน 



๑๐ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

 ส.ค. ๕๘ ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อม
ท้ังน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม
ได้ 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทอ่าน 
 

ฉันท์ และฝึกอ่านร้อยกรองประเภท
ฉันท์ 
๒. ร่วมกันสรุป เน้ือหาสาระ ข้อคิด 
เรื่อง มงคลสูตรค าฉันท์ 
๓. ทดสอบหลังเรียน 
๔. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม (๕ 
คะแนน) 
๕. ท่องจ าบทอาขยานเฉพาะนักเรียน
ท่ีสนใจเลือก (นอกเวลาเรียน) 
๖. มอบหมายให้อ่าน เรื่อง “ลิลิต
ตะเลงพ่าย” 
 

๒. ใบความรู้แผนผังค า
ประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง
และอินทรวิเชียรฉันท์ 
๓. สื่อฝึกอ่านบทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ฉบังและอินทร
วิเชียรฉันท์  

สัปดาห์ท่ี 
๑๓-๑๔ 
 (๔ คาบ) 
๑๐ – ๒๑ 
ส.ค. ๕๘ 

๒๕ – ๒๘ 
 

 ๑๒. วินิจวิเคราะห์วรรณคดี 
เรื่อง  ลิลิตตะเลงพ่าย 

๑. อธิบายวรรณศิลป์และ
ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อม
ท้ังน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 

๑. ศึกษาเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
จากหนังสือเรียน 
๒. ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ 
ถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อหาของบท
อ่าน 
๓. แบ่งกลุ่มค้นคว้าและอภิปราย
เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย 
ในด้านวรรณศิลป์และสังคม (๕ 
คะแนน) 

๑. หนังสือเรียนภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์   
๒. ใบความรู้เรื่องคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์และด้านสังคม 
๓. สื่อฝึกการอ่านออกเสียงบท
ร้อยกรอง เรื่อง ลิลิตตะเลง
พ่าย 
๔. ใบงานการศึกษาค้นคว้า
และอภิปราย 

๑. แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
๒. แบบประเมินการ
อ่านออกเสียง 
 



๑๑ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม
ได้ 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทอ่าน 
 
 

    - โวหารภาพพจน์ 
    - รส และลีลาวรรณคดี 
    - วัฒนธรรมประเพณี 
    - ความเชื่อ  
    - ค่านิยม 
    - การปกครอง 
๔. ร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
๕. ท่องจ าบทอาขยานเฉพาะ
นักเรียนท่ีสนใจเลือก (นอกเวลา
เรียน)  
๘. มอบหมายให้อ่านเรื่อง มัทนะ
พาธา  

 

สัปดาห์ท่ี 
๑๕ – ๑๖ 
 (๔ คาบ) 
๒๔ ส.ค. – 
๔ ก.ย. ๕๘ 

๒๙ – ๓๒ 
 

๑๓. วินิจวิเคราะห์วรรณคดี 
เรื่องมัทนะพาธา 

   ๑. อธิบายวรรณศิลป์และ
ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อม
ท้ังน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน

๑. ศึกษาเรื่อง มัทนะพาธา 
จากหนังสือเรียน 
๒. ฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ 
ถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อหาของบท
อ่าน 
๓. แบ่งกลุ่มค้นคว้าและอภิปราย
เรื่อง มัทนะพาธา 
ในด้านวรรณศิลป์และสังคม (๕ 
คะแนน) 
    - โวหารภาพพจน์ 

๑. หนังสือเรียนภาษาไทย 
วรรณคดีวิจักษ์   
๒. ใบความรู้เรื่องคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์และด้านสังคม 
๓. สื่อฝึกการอ่านออกเสียงบท
ร้อยกรอง เรื่อง มัทนะพาธา 
๔. ใบงานการศึกษาค้นคว้า
และอภิปราย 
 

๑. แบบประเมินการ
ท างานกลุ่ม 
๒. แบบประเมินการ
อ่านออกเสียง 
 



๑๒ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม
ได้ 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทอ่าน 
 

    - รส และลีลาวรรณคดี 
    - วัฒนธรรมประเพณี 
    - ความเชื่อ  
    - ค่านิยม 
    - การปกครอง 
๔. ร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน  
๕. ท่องจ าบทอาขยานเฉพาะ
นักเรียนท่ีสนใจเลือก (นอกเวลา
เรียน)  
๖. มอบหมายให้อ่านเรื่อง คัมภีร์
ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์  
 
 

สัปดาห์ท่ี 
๑๗ 

 (๒ คาบ) 
๗ – ๑๑ 
ก.ย. ๕๘  

๓๓ - ๓๔ 
 

๑๔. วินิจวิเคราะห์วรรณคดี 
เรื่อง 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

๑. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรม 
 

๑. ศึกษาเรื่อง คัมภีร์ฉันทศาสตร์
แพทยศาสตร์สงเคราะห์ 
๒. เขียนแผนผังความคิด เรื่อง กาย
นคร และจรรยาบรรณแพทย์ (๕ 
คะแนน) 
๓. มอบหมายให้อ่านเรื่อง โคลนติด
ล้อ  และหัวใจชายหนุ่ม 

๑. หนังสือเรียน วรรณวิจักษ์  
๒. แผนผังความคิด เรื่อง กาย
นคร และจรรยาบรรณแพทย์ 
 

แบบประเมิน
แผนผังความคิด  



๑๓ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

สัปดาห์ท่ี 
๑๘  

๑๔ – ๑๘ 
ก.ย. ๕๘ 
(๒ คาบ) 

 

๓๕ – ๓๖ ๑๕. วินิจวิเคราะห์วรรณคดี 
เรื่อง 
 ๑)  โคลนติดล้อ 
 ๒)  หัวใจชายหนุ่ม 

๑. อธิบายวรรณศิลป์และ
ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมได้  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น พร้อม
ท้ังน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
๓. วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมด้าน
วรรณศิลป์ ด้านสังคมและค่านิยม
ได้ 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ไพเราะ
เหมาะสมกับเน้ือหาของบทอ่าน 
 

๑. อ่านเรื่อง โคลนติดล้อและหัวใจ
ชายหนุ่ม 
๒. วิเคราะห์ และเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดของคนใน
สังคมสมัย ร.๖ ด้านวัฒนธรรม 
ค่านิยม  (๕ คะแนน) 
๓. แบบทดสอบหลังเรียน 
 

๑. หนังสือเรียนวรรณวิจักษ์  
๒. แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบหลัง
เรียนตามแนว PISA 

สัปดาห์ท่ี 
๑๙ 

( ๒ คาบ ) 
๒๑ - ๒๕ 
ก.ย. ๕๘ 

 
 

๓๗ – ๓๘ บทอาขยาน ท่องบทอาขยาน หรือบทร้อย
กรองตามความสนใจโดย
สามารถบอกคุณค่าและ
น าไปใช้อ้างอิง 
 

ให้นักเรียนสอบท่องอาขยานพร้อม

บอกคุณค่าและน าไปใช้อ้างอิงเป็น
รายบุคคล 

- แบบประเมินการ
ท่องบทอาขยาน 



๑๔ 

 

สัปดาห์ที่ / 
วันที ่

คาบที่ หัวข้อ/สาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 

การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม/งานที่มอบหมาย 
 

สื่อการสอน/แหล่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

สัปดาห์ท่ี 
๒๐ 

๒๘ ก.ย. – 
๒ ต.ค.  ๕๘ 

๓๙ - ๔๐  
ประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน (๒๘ ก.ย.- ๒ ต.ค. ๕๘) 

 

 
 
  หมายเหตุ    ให้นักเรียนเลือกทอ่งจ าบทอาขยาน หรือบทร้อยกรองตามความสนใจเพียงเรื่องเดยีว 
                       การเรียนการสอนรายวิชา ท๓๐๑๐๓  วรรณวินจิ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ประจ าภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้  ดังนี ้
  ๔.๑  ประเมินจากงานหรือการบ้านท่ีมอบหมาย     ๕๐ คะแนน 
  ๔.๒  ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักเรียน : จิตพิสัย  ๑๐ คะแนน 
  ๔.๓  ประเมินจากการสอบกลางภาค      ๒๐ คะแนน 
  ๔.๔  ประเมินจากการสอบปลายภาค      ๒๐ คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

๔.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 ๔.๑  ประเมินจากงานหรือการบา้นที่มอบหมาย    (๖๐ คะแนน) 

             รายการ รูปแบบของงาน วันท่ีมอบหมาย ก าหนดส่ง เวลาที่ควรใช้ คะแนน 
๑. แบบฝึก/แบบทดสอบการวิเคราะห์องค์ประกอบของวรรณคดีและวรรณกรรม งานกลุ่ม ๑๘ – ๒๒ พ.ค. ๕๘ ๑๘ – ๒๒ พ.ค. ๕๘ ๓๐ นาที (ในคาบเรียน) ๓ 
๒. แบบฝึก/แบบทดสอบความงามด้านวรรณศิลป์ งานกลุ่ม ๒๕ – ๒๙ พ.ค. ๕๘ ๒๕ – ๒๙ พ.ค. ๕๘ ๓๐ นาที (ในคาบเรียน) ๓ 
๓. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคุณและ 
    อาจาริยคุณ 

งานเด่ียว ๑ – ๕ มิ.ย. ๕๘ ๑ – ๕ มิ.ย. ๕๘ ๓๐ นาที (ในคาบเรียน) ๓ 

๔. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง อิเหนาตอน ศึกกะหมังกุหนิง งานกลุ่ม ๘ – ๑๒  มิ.ย. ๕๘ ๑๕ – ๑๙ มิ.ย.๕๘ ๓๐ นาที (ในคาบเรียน) ๕ 

๕. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐ งานเด่ียว ๒๒ – ๒๖ มิ.ย.๕๘ ๒๒ – ๒๖ มิ.ย.๕๘ ๓๐ นาที (ในคาบเรียน) ๔ 

๖. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง นิราศนรินทร์ งานกลุ่ม ๒๙ มิ.ย.- ๓ ก.ค.๕๘ ๒๙ มิ.ย.- ๓ ก.ค.๕๘ ๓๐ นาที (ในคาบเรียน) ๔ 
๗. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี งานเด่ียว ๖ – ๑๑ ก.ค. ๕๘ ๖ – ๑๑ ก.ค. ๕๘ ๓๐ นาที (ในคาบเรียน) ๓ 

๘. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี งานกลุ่ม ๑๓ – ๑๙ ก.ค. ๕๘ ๒๐ – ๒๔ ก.ค. ๕๘ ๕๐ นาที (ในคาบเรียน) ๕ 
 

สอบกลางภาค (๒๗ – ๓๑ ก.ค. ๕๘) 
๑.  ข้อสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ๓๐ ข้อ  (๑๐ คะแนน) 
๒.  ข้อสอบแบบเขียนตอบ ๒ ข้อ  (๑๐ คะแนน) 

๒๐ 

๙. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง มงคลสูตรค าฉันท์ งานเด่ียว ๓ – ๗ ส.ค. ๕๘ ๓ – ๗ ส.ค. ๕๘ ๓๐ นาที (ในคาบเรียน) ๕ 

๑๐. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย งานเด่ียว ๑๐ – ๑๔ ส.ค. ๕๘ ๑๗ – ๒๑ ส.ค. ๕๘ ๕๐ นาที (ในคาบเรียน) ๕ 

๑๑. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง มัทนะพาธา งานกลุ่ม ๒๔ – ๒๘ ส.ค. ๕๘ ๑ – ๔ ก.ย. ๕๘ ๕๐ นาที (ในคาบเรียน ๕ 

๑๒. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์ใน 
      แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 

งานเด่ียว ๗ – ๑๑ ก.ย. ๕๘ ๗ – ๑๑ ก.ย. ๕๘ ๕๐ นาที (ในคาบเรียน) ๕ 

๑๓. แบบฝึก/แบบทดสอบ การวินิจวิเคราะห์วรรณคดี เรื่องโคลนติดล้อ และเรื่องหัวใจ 
      ชายหนุ่ม 

งานเด่ียว ๑๔ – ๑๘ ก.ย. ๕๘ ๑๔ – ๑๘ ก.ย. ๕๘ ๓๐ นาที (ในคาบเรียน) ๕ 

๑๔. ท่องจ าบทอาขยาน ตามความสนใจโดยบอกคุณค่าและการน าไปใช้อ้างอิง งานเด่ียว ๑๘ – ๒๒ พ.ค. ๕๘ ๑๔ – ๑๘ ก.ย. ๕๘ - ๕ 

สอบปลายภาค ๒๘ ก.ย. – ๒ ต.ค. ๕๘ 
๑.  ข้อสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ๔๐ ข้อ  (๑๐ คะแนน) 
๒.  ข้อสอบแบบเขียนตอบ ๒ ข้อ  (๑๐ คะแนน) 

๒๐ 



๑๖ 

 

หมายเหตุ  ตอนเก็บคะแนนควรให้เขียนอัตนัย เพื่อนักเรียนจะได้ทบทวนความรู้สอบปลายภาค 
 
 
๔.๒  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน)  
 

       การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๓๐๑๐๓ วรรณวินิจ ประจ าภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ก าหนดหัวข้อการประเมิน ดังตารางข้างล่าง 
 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 

(๑)  ความรับผดิชอบ  (๔  คะแนน) 
     ๑.  เข้าช้ันเรียนตรงเวลา 

ดีเยี่ยม
(๕) 

ดีมาก
(๔) 

ด ี
(๓) 

ปานกลาง
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

     
     ๒.  ส่งงานตรงเวลา      
     ๓.  ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ าเสมอ      

 ๔. มีความพร้อมในการเรียน (การเตรียมอุปกรณ์,การร่วมแสดงความคิดเห็น)      

(๒)  การปฏิบัติกิจกรรม  (๓  คะแนน) 
     ๑.  ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 

     

     ๒.  ความกระตือรือร้นในการท างาน      
     ๓.  ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน      

(๓)  ความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง (๓  คะแนน) 
     ๑. ความตั้งใจที่จะใช้ภาษาไทย - เลขไทยให้ถูกต้องเหมาะสม 

     

     ๒. ปรับปรุงความบกพร่องในการใช้ภาษาสม่ าเสมอ      
     ๓. มารยาทในการน าเสนอผลงาน      

รวม      
 



๑๗ 

 

       ๔.๓  การประเมินผลจากการสอบกลางภาคเรียน   (๑๐  คะแนน) 
         ก าหนดประเมินผลการเรียนรู้กลางภาคเรียน วันท่ี ๒๗ – ๓๑ ก.ค. ๕๘  เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที   หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 
๑. ความรูเ้กี่ยวกับบ่อเกดิ ลักษณะ องค์ประกอบของวรรณคดี 
๒. วินิจวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
๓. ความรู้ ความเข้าใจ ความจ าเกีย่วกับวรรณคดี เรื่อง นมัสการมาตาปิตุคณุและอาจารยิคุณ 
อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง , นทิานเวตาล เรื่องที่ ๑๐ , นิราศนรนิทร์ค าโคลง , ทุกข์ของ
ชาวนาในบทกวี , มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทร ี
     

 
๑. ข้อสอบแนว PISA 
  (จ านวน ๒๐ คะแนน) 
 
 
 

 
๒๐ 

 

                        
             ๔.๔  การประเมินผลจากการสอบปลายภาคเรียน  (๒๐ คะแนน) 
         ก าหนดประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน วันท่ี ๒๘ ก.ย. – ๒ ต.ค. ๕๘ เวลาที่ใช้ในการสอบ ๖๐ นาที  หัวข้อ/เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบมีรายละเอียดดังตาราง 
 

หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ลักษณะ/จ านวนข้อสอบ คะแนน 
๑. ความรูเ้กี่ยวกับความงามของวรรณศิลป ์
๒. วินิจวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
๓. ความรู้ ความเข้าใจ ความจ าเกีย่วกับวรรณคดี  มงคลสูตรค าฉันท์
ลิลิตตะเลงพ่าย, มัทนะพาธา, คัมภีร์ฉันทศาสตร์ในแพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์, โคลนตดิล้อ และเรื่องหัวใจชายหนุ่ม 

  
๑. ข้อสอบแนว PISA 
  (จ านวน ๒๐ คะแนน) 
 
 

๒๐ 

 
 
 



๑๘ 

 

 
* หมายเหตุ * 
กิจกรรมที่ควรเน้น 

๑. เน้นกระบวนการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อน(วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น) ประเมิน 
๒. ใช้กระบวนการแนว PISA คือ  

  ๒.๑  เรยีนให้จ าเข้าใจ ให้สังเกต อธิบาย หรือสอนเพื่อนในห้องเรียน 
       ๒.๒  บูรณาการ/ตีความ 
       ๒.๓  สะท้อน/ประเมิน 

๓. เพิ่มการสังเกต อธิบาย สาธิต เล่า/สอน เพื่อนในห้องเรียน 
๔. ใช้เทคนิคการท างานของสมอง (Brain-based learning)/ห้องเรยีนกลับทาง/การแก้ปัญหา (PBL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

คณะผู้จัดท า 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสาขาวิชา 

   นางนฤนาถ  ธีรภัทรธ ารง  
คณะกรรมการด าเนินการระดับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี   จภ. มุกดาหาร  ประธาน 
นางภาวิณีย์   บุญประสพ  จภ. พิษณุโลก  รองประธาน 
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นางนารี   พามนตรี  จภ. เลย   กรรมการ 
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