
 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ รายวิชา ภาษาไทย ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน ๖ ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู ้…๑..…. แผน   

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การผลิตงานเขียนนิราศนรินทร์คำโคลง  จำนวน......๖........ชั่วโมง 
 

 
นางสาวอโณทัย  หนักแดง 

ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชมุพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 

 
 



แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้..ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นิราศนรินทร์คำโคลงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๔   เวลา 6  ชั่วโมง 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1.ความสามารถในการสื่อสาร: ใช้ภาษา
ในการสื่อความหมายและนำเสนอได้
อย่างถูกต้อง 
 2. ความสามารถในการคิด : คิดอย่างมี
เหตุผล 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา:มี
แนวคิดและวิจารณญาณในการ
แก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: 
การปรับและประยุกตจ์ากสิ่งแวดล้อม
มาใช้ได้เหมาะสม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย :ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยและให้
ความเคารพแก่ผู้อื่น 
2. ใฝ่เรียนรู้ :,มีความสนใจและกระตือรือร้นการ
การเรยีน 
3. อยู่อย่างพอเพียง :เลือกใช้อุปกรณ์อย่าง
ประหยดั ทำงานเป็นระบบและรอบคอบ 
4. มุ่งมั่นในการทำงาน :มีความรบัผิดชอบต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
5. รักความเป็นไทย :มีจิตใจท่ีดีและพร้อมที่จะ
ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตามกำลังและ
ความสามารถที่ตนจะกระทำได้ 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
 1.ทำแบบทดสอบ 
2.อ่านจับใจความ 
3.อ่านทำนองเสนาะ 
4.วิเคราะห์วิจารณ์ตัวละคร 
5.พูดและแสดงความคิดเห็น 
6.ทำใบงาน 
7.ชิ้นงาน “สมุดเล่มเล็กนิราศนรินทร์คำ
โคลง” 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  นิราศนรินทร์ 
คำโคลงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง    

(๑   แผน  6  ชั่วโมง) 

สาระสำคัญ  การอ่านออกเสียงบทร้อย
แก้ว  ย่อความจากเรื่องที่อ่าน  เขียน
นิทาน  เชิงสร้างสรรค์  พูดนำเสนอ  โดย
ใช้ภาษาให้เหมาะสม  การสร้างคำ
ประสม  คำซ้อน  คำซ้ำ  เพ่ือให้มีคำใช้
ในการสื่อสารมากข้ึน  วิเคราะห์คุณค่า
วรรณกรรมที่อ่าน  สรุปเนื้อเรื่องข้อคิด
จากวรรณกรรมท่ีอ่านเพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

แผนที่ ๑ (๖  ชั่วโมง)  

 เรื่อง การผลิตงานเขียนประเภทนิราศ 
ท ๑.๑  ม.๔-๖/๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้
อย่างถูกต้อง  ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
ท ๕.๑  ม.๔-๖/๔.สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

เรื่อง มองให้ชัดพัฒนาความคิด 
ท ๕.๑  ม.๔-๖/๑.วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตาม

หลักการวิจารณ์เบื้องต้น  ท ๕.๑  ม.๔-๖/๓.วิเคราะห์และประเมิน

คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติ 

 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  นิราศนรินทร์คำโคลงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง    ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๖ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

สาระสำคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.)สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และนำข้อคิดจาก
วรรณกรรมมาปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
      2. (P)สามารถสื่อสารใช้ภาษาในการสื่อความและ
นำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
      3. (A)  มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและรอบคอบในการ
ทำงาน 
 สาระการเรียนรู้  
1.หลักการสังเคราะห์วรรณกรรม 
2.ข้อคิดและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร: ใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 2. ความสามารถในการคิด : คิดอย่างมีเหตุผล 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา:มีแนวคิดและ
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: การปรับและ
ประยุกต์จากสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้เหมาะสม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย :ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยและให้ความเคารพ
แก่ผู้อื่น 
2. ใฝ่เรียนรู้ :,มีความสนใจและกระตือรือร้นการการเรียน 
3. อยู่อย่างพอเพียง :เลือกใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด 
ทำงานเป็นระบบและรอบคอบ 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน :มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. รักความเป็นไทย :มีจิตใจที่ดีและพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือตามกำลังและความสามารถที่ตนจะ
กระทำได้ 
6. มีจิตสาธารณะ :  

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : ทำแบบฝึกหัด/ใบงาน/ 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P สังเกต แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์

ระดับดีข้ึนไป 
ด้าน A สังเกตจาก

พฤติกรรม 
แบบ
ประเมิน 

ผ่านเกณฑ์
ระดับดีข้ึนไป 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

นิราศนรินทร์คำโคลงกับ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง      

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 

การถามตอบประกอบการอธิบาย การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

 

 เวลา : ๖ ชั่วโมง 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย   หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง นิราศนรินทร์คำโคลงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๖  ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   ท๑.๑ , ท๒.๑ , ท๓.๑  , ท๕.๑ ท๔.๑             
๒.ตัวชี้วัด 
   ท๑.๑   ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑-๙ 
  ท๕.๑    ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑-๖ 
  ท๒.๑    ตัวชี้วัด   ม๔-๖/๒ 
  ท๓.๑        ตัวชี้วัด  ม.๔-๖/๑-๕ 
  ท๔.๑          ตัวชี้วัด   ม. ๔-๖/๒ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       1. (K.)สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และนำข้อคิดจากวรรณกรรมมาปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
      2. (P)สามารถสื่อสารใช้ภาษาในการสื่อความและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
      3. (A)  มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและรอบคอบในการทำงาน 
 4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑.หลักการสังเคราะห์วรรณกรรม 
2.ข้อคิดและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 

 
 
  

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
            การอ่านวรรณคดีแต่ละเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ประวัติผู้แต่ง สามารถวิเคราะห์วรรณคดีนำมาบรูณาการ
กับหลักภาษาไทยเพ่ือนำไปใช้ในชีวิต อีกท้ังยังเป็นการยกย่องชื่นชมและรำลึกคุณงามความดีความรู้ความสามารถของผู้แต่งที่
ได้สร้างสรรค์มรดกทางภาษาไว้     ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในฝีมือคนไทย 
 
 
 
 



6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร: ใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 2. ความสามารถในการคิด : คิดอย่างมีเหตุผล 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา:มีแนวคิดและ
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: การปรับและ
ประยุกต์จากสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย :ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยและให้ความ
เคารพแก่ผู้อ่ืน 
2. ใฝ่เรียนรู้ :,มีความสนใจและกระตือรือร้นการการ
เรียน 
3. อยู่อย่างพอเพียง :เลือกใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด 
ทำงานเป็นระบบและรอบคอบ 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน :มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
5. รักความเป็นไทย :มีจิตใจที่ดีและพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือตามกำลังและ
ความสามารถที่ตนจะกระทำได้ 
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้แบบ) 
 
ขั้นที่ 1  กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. ครูเปิดแถบบันทึกเสียงเรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง ให้นักเรียนฟัง 1 บท  แล้วครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยได้
ยินหรือได้ฟังคำประพันธ์ข้างต้นบ้างหรือไม่  และมาจากวรรณคดีเรื่องใด 
ขั้นที่ 2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. นักเรียนอ่านบทนำเรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง แล้วบันทึกสาระสำคัญ โดยครูเป็นผู้อธิบายหรือแนะนำความรู้ที่
นักเรียนควรรู้เพิ่มเติม 

2. นักเรียนอ่านเรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง 
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม แล้ววิเคราะห์เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง จากประเด็นที่กำหนดให้กลุ่มละ ๑ ประเด็น 

ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑  บทประณามพจน์ 
กลุ่มท่ี 2  บทชมเมือง 
กลุ่มท่ี 3  บทฝากนาง 
กลุ่มท่ี 4  บทกล่าวถึงการเดินทาง 
กลุ่มท่ี 5 บทปิดเรื่อง 

 ๕.นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลงในบทที่ได้  และส่งตัวแทนกลุ่มเพ่ือนำเสนอ   ให้เพ่ือนได้จด
บันทึกความรู้ที่ได้รับ 



 ๖.นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อเรื่องนิราศนรินทร์คำโคลงและวิเคราะห์เนื้อเรื่อง เพื่อวางแผนในการทำชิ้นงาน
หนังสือเล่มเล็กสืบสานปณิธานของพ่อ 
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
 นิราศนนรินทรค์ำโคลง เป็นนิราศทีไ่ด้รับการยกย่องกันมาก ถึงกับยกเปรียบกับวรรณคดีรุ่นเก่าอย่างโคลงกำสรวล 
ในเรื่องนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพยังได้ทรงพระนิพนธ์คำนำหนังสือนิราศนรินทร์เอาไว้ ตอนหนึ่งมีข้อความว่า 
“...มีผู้สันนิษฐานว่านายนรินทรธิเบศร์ (อิน) แต่งเอาอย่าง หรือเลียนแบบโคลงนิราศกำสรวลศรีปราชญ์ ซึ่งแต่งในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อเทียบเคียงกันแล้ว กลับเห็นว่าแต่งดีกว่าเรื่องกำสรวลศรีปราชญ์ 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

2 สังเกต แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

3 สังเกตจากพฤติกรรม แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1.หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณดีวิจักษ์ ม. ๔ 
  2.ใบงาน 
  3.ยูทูป 
  4.พจนานุกรม 
 
     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

ห้องสมุด 
 
 

 
 
 
 



แผ่นที่ 4 ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ..นิราศนรินทร์คำโคลงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง   

 ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๔     เวลา  ๖ ชั่วโมง 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่ดีมีลักษณะอย่างไร 
Q2. งานเขียนประเภทบทร้อยแก้วได้แก่อะไรบ้าง 
Q๓. ในการอ่านถ้าผู้อ่านอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องจะมีผลต่อผู้ฟังอย่างไร 
Q๔. อาชีพใดที่ต้องใช้การอ่านออกเสียงในการสื่อสารไปยังผู้รับสารหรือผู้ฟัง 
Q๕. วรรณกรรม  หมายถึงอะไร  ยกตัวอย่างวรรณกรรมของไทยที่นักเรียนรู้จักประกอบ  ๒- ๓ เรื่อง 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q๖. นักเรียนมีหลักในการฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วอย่างไร  
Q๗. หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมควรวิเคราะห์ในประเด็นใดบ้าง 
Q๘. กระบวนการทำสมุดเล่มเล็กมีข้ันตอนอย่างไร 

  Q๙. ในการผลิตชิ้นงานของนักเรียนนักเรียนนำหลักพอเพียงมาใช้ก่อนลงมือปฏิบัติงานอย่างไร 
 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q๑๐. นิราศนรินทร์คำโคลงให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรบ้าง  และปัจจุบันยังใช้ได้หรือไม่ 
Q1๑. การสรุปข้อคิดเป็นทักษะการคิดสังเคราะห์ใช่หรือไม่  เพราะอะไร 

  Q๑๒. การคิดข้ันสังเคราะห์หมายความว่าอย่างไร 
  Q๑๓. การเขียนนิราศเป็นทักษะการเขียนสร้างสรรค์เพราะอะไร 
  Q๑๔. บทประณามพจน์มีความสำคัญต่อการเขียนนิราศหรือไม่  และการเขียนที่ไม่มีบทประณามพจน์จะมีผลต่อ
การเขียนอย่างไร 
  Q๑๕. นักเรียนคิดว่ามารยาทที่ดีในการพูดควรปฏิบัติติอย่างไร 
 

  



แผ่นที่ 5 แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นิราศนรินทร์คำโคลงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๔     เวลา  ๖ ชั่วโมง 

ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. เนื้อหาวรรณคดีเรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง 
2. ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็ก 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. เมตตา                    4.รอบคอบ    
2. ยุติธรรม                  5. ประหยัด  
3. ตรงต่อเวลา              6.รับผิดชอบ 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดและเนื้อหาที่ให้
เรียนรู้ทันสมัย  นำไปใช้ในชีวิต
จริง  เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่ายขึ้น 

กำหนดเนื้อหาได้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดความสามารถ
ของนักเรียน 

ลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหา
ยากวางแผนสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้จากเนื้อหาหนึ่ง
เชื่อมโยงไปสู่อีกเนื้อหาหนึ่ง
ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

 
เวลา 
 

เพ่ือให้บรรลุตามกิจกรรมที่วางไว้
และตามตัวชี้วัด 

ครูใช้เวลาได้เหมาะสม
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ครูวางแผนการใช้เวลาได้ดี
ไม่ทำให้กระทบกับการเรียน
ของครูท่านอ่ืนและเตรียม
แผนการใช้เวลานอกในบาง
กิจกรรม 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
จากการทำกิจกรรมที่จัดไว้  และ
ฝึกซ้ำบ่อย ๆเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา 

ออกแบบกิจกรรมที่จัด
เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน 

ครูวางแผนลำดับขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมเป็นไป
ตามลำดับทำให้ดำเนิน
กิจกรรมได้ครบไม่เกิดปัญหา
ในการเรียนรู้ 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

เพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนเสริมสร้างให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายเนื้อหากิจกรรม
การเรียนรู้และความ
สนใจของนักเรียน 

เตรียมสื่อการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับนักเรียน 
สอดคล้องตามตัวชี้วัด 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

เพ่ือเสริมสร้างการใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเสริม 
สร้างให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้
ง่ายขึ้น 

เลือกแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมและความสนใจ
ของนักเรียน 

ประสานงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้
ล่วงหน้าอำนวยความ
สะดวกในการให้บริการระบุ
เวลาให้ค้นคว้า 

 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นิราศนรินทร์คำโคลงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๔    เวลา  ๖ ชั่วโมง 

 

6.1  ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. มีความรู้หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   
๒.การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
๓. การเขียนจดบันทึก  และการเขียนย่อความ 
๔. การพูดนำเสนอ 
๕. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
4. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
ที่จะมีการนำเรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ 
จำนวนที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. รับผิดชอบ          5. เคารพกติกา 
2.ประหยัด             6.ความสามัคคี 
3.รอบคอบ             7. ความเอ้ืออาทร 
4.ตรงต่อเวลา          8. ความซื่อสัตย์ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
๑.ตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
กิจกรรมที่กำหนดได้ครบถ้วน
ด้วยความรอบคอบ 
๒. เห็นประโยชน์และคุณค่า
กระดาษ  ยางลบ  และ
อุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏิบัติอย่าง
คุ้มค่า 

1.เรียนรู้ที่จะแบ่งปันเวลาในการทำ
ให้เสร็จทันเวลา 
2.นักเรียนใช้เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง  และ
ศักยภาพของกลุ่ม 
3.นักเรียนแบ่งหน้าที่การทำงาน
ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละคน 
4.นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
 

1.มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
2.ดำเนินกิจกรรมตามลำดับ
ขั้นตอน 
3.มีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 
4.มีความเข้าใจในการนำความรู้ที่
ได้รับมาเชื่อมโยงในชีวิตประจำวัน
ของผู้เรียน 

  

 

 

 



6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

มีความรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า 

1.รู้และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2. รู้จักกฎ ระเบียบ กติกา 
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
3.ยอมรับความคิดเห็นและ
เคารพในการตัดสินใจของ
ผู้อื่น 
4.รู้จักมารยาทในสังคมและ
การแบ่งปัน 

1.มีความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีอยุ่ร
อบตัวอย่างคุ้มค่า. 
 

1.มีความรู้มารยาท
ไทยในการอ่าน  
การเขียน การฟัง  
การดูและการพูด 

 
ทักษะ P 

เลือกกระดาษ  ใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำกิจกรรมอย่าง
คุ้มค่า 

ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
แบ่งปันความรู้และช่วยกัน
ทำงานจนสำเร็จ  เคารพสิทธิ
เพ่ือนสมาชิก 

หลังจากทำกิจกรรม
การเรียนรู้ช่วยกัน
รักษาความสะอาด
สถานที่เพ่ือความ
สะอาดสวยงามของ
สิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติตามมารยาท
ไทยในการอ่าน  
การเขียน  การฟัง 
การดู  และการพูด 

 
ค่านิยม A 

ตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้กระดาษ  
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำสมุดเล่มเล็กอย่าง
คุ้มค่า 

เห็นคุณค่าของการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มให้เกียรติรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
รักษาความสะอาด
ของแหล่งเรียนรู้ที่
ไปใช้และหลังทำ
กิจกรรม 

เห็ณคุณค่าของ
มารยาทไทยในการ
อ่าน  การเขียน  
การฟัง  การดู  และ
การพูด 

สมรรถนะ C 
 
 
 
 
 
 

มีทักษะการเลือกใช้
อุปกรณ์และการใช้
เทคโนโลยีในการทำ
กิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

มีความสามารถในการสื่อสาร
จนเกิดความเข้าใจร่วมกัน  
และมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผ] 

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่ใช้
สื่อสารได้และ
กระบวนการปฏิบัติ
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 
 

มีความสามารถตาม
มารยาทไทยใน
การอ่นา  การเขียน  
การฟัง  การดู  และ
การพูด 
 
 

นำไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที ่ ๑  จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
ข้อที่  ๔  ทำตามลำดับขั้นตอน 
ข้อที่ ๒๒  ความเพียร 



พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่ ๓  มีงานทำ  มีอาชีพ 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  และลสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
แผนการจัดการเรียนรู ้

 
 
 



 

แผ่นที่ ๑ ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  

วิชาภาษาไทย  ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  การผลิตงานเขียนประเภทนิราศ    ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๖ ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

สาระสำคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.)สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และนำข้อคิดจาก
วรรณกรรมมาปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
      2. (P)สามารถสื่อสารใช้ภาษาในการสื่อความและ
นำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
      3. (A)  มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและรอบคอบในการ
ทำงาน 
 สาระการเรียนรู้  
1.หลักการสังเคราะห์วรรณกรรม 
2.ข้อคิดและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะสำคัญ  

1. ความสามารถในการสื่อสาร: ใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 2. ความสามารถในการคิด : คิดอย่างมีเหตุผล 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา:มีแนวคิดและ
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: การปรับและ
ประยุกต์จากสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้เหมาะสม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย :ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยและให้ความเคารพ
แก่ผู้อื่น 
2. ใฝ่เรียนรู้ :,มีความสนใจและกระตือรือร้นการการเรียน 
3. อยู่อย่างพอเพียง :เลือกใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด 
ทำงานเป็นระบบและรอบคอบ 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน :มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
5. รักความเป็นไทย :มีจิตใจที่ดีและพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือตามกำลังและความสามารถที่ตนจะ
กระทำได้ 
6. มีจิตสาธารณะ :  

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : ทำแบบฝึกหัด/ใบงาน/ 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P สังเกต แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์

ระดับดีข้ึนไป 
ด้าน A สังเกตจาก

พฤติกรรม 
แบบ
ประเมิน 

ผ่านเกณฑ์
ระดับดีข้ึนไป 

 

ชื่อแผนการจัดการเรียนรู ้

การผลิตงานเขียนประเภทนิราศ
  

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรรมการเรียนรู้ : 

การถามตอบประกอบการอธิบาย การอภิปราย 
กระบวนการกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา 

 สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 

 

 เวลา : ๖ ชั่วโมง 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง การผลิตงานเขียนนิราศนรินทร์คำโคลง   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เวลา  ๖  ชั่วโมง  กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.มาตรฐานการเรียนรู ้   ท๑.๑ , ท๒.๑ , ท๓.๑  , ท๕.๑ ท๔.๑             
๒.ตัวชี้วัด 
   ท๑.๑   ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑-๙ 
  ท๕.๑    ตัวชี้วัด   ม.๔-๖/๑-๖ 
  ท๒.๑    ตัวชี้วัด   ม๔-๖/๒ 
  ท๓.๑        ตัวชี้วัด  ม.๔-๖/๑-๕ 
  ท๔.๑          ตัวชี้วัด   ม. ๔-๖/๒ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       1. (K.)สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และนำข้อคิดจากวรรณกรรมมาปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
      2. (P)สามารถสื่อสารใช้ภาษาในการสื่อความและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
      3. (A)  มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและรอบคอบในการทำงาน 
 4. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
๑.หลักการสังเคราะห์วรรณกรรม 
2.ข้อคิดและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 

 
 
  

 

5. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
            การอ่านวรรณคดีแต่ละเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ประวัติผู้แต่ง สามารถวิเคราะห์วรรณคดีนำมาบรูณาการ
กับหลักภาษาไทยเพ่ือนำไปใช้ในชีวิต อีกท้ังยังเป็นการยกย่องชื่นชมและรำลึกคุณงามความดีความรู้ความสามารถของผู้แต่งที่
ได้สร้างสรรค์มรดกทางภาษาไว้     ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในฝีมือคนไทย 
 
 
 
 
 
 



6.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร: ใช้ภาษาในการสื่อ
ความหมายและนำเสนอได้อย่างถูกต้อง 
 2. ความสามารถในการคิด : คิดอย่างมีเหตุผล 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา:มีแนวคิดและ
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: การปรับและ
ประยุกต์จากสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. มีวินัย :ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยและให้ความ
เคารพแก่ผู้อ่ืน 
2. ใฝ่เรียนรู้ :,มีความสนใจและกระตือรือร้นการการ
เรียน 
3. อยู่อย่างพอเพียง :เลือกใช้อุปกรณ์อย่างประหยัด 
ทำงานเป็นระบบและรอบคอบ 
4. มุ่งม่ันในการทำงาน :มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
5. รักความเป็นไทย :มีจิตใจที่ดีและพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือตามกำลังและ
ความสามารถที่ตนจะกระทำได้ 
 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้แบบการทำงานกลุ่ม) 
 
ขั้นที่ 1  กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. ครูเปิดแถบบันทึกเสียงเรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง ให้นักเรียนฟัง 1 บท  แล้วครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยได้
ยินหรือได้ฟังคำประพันธ์ข้างต้นบ้างหรือไม่  และมาจากวรรณคดีเรื่องใด 
ขั้นที่ 2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. นักเรียนอ่านบทนำเรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง แล้วบันทึกสาระสำคัญ โดยครูเป็นผู้อธิบายหรือแนะนำความรู้ที่
นักเรียนควรรู้เพิ่มเติม 

2. นักเรียนอ่านเรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง 
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๕ กลุ่ม แล้ววิเคราะห์เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง จากประเด็นที่กำหนดให้กลุ่มละ ๑ ประเด็น 

ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑  บทประณามพจน์ 
กลุ่มท่ี 2  บทชมเมือง 
กลุ่มท่ี 3  บทฝากนาง 
กลุ่มท่ี 4  บทกล่าวถึงการเดินทาง 
กลุ่มท่ี 5 บทปิดเรื่อง 

 ๕.นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์นิราศนรินทร์คำโคลงในบทที่ได้  และส่งตัวแทนกลุ่มเพ่ือนำเสนอ   ให้เพ่ือนได้จด
บันทึกความรู้ที่ได้รับ 



 ๖.นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อเรื่องนิราศนรินทร์คำโคลงและวิเคราะห์เนื้อเรื่อง เพื่อวางแผนในการทำชิ้นงาน
หนังสือเล่มเล็กสืบสานปณิธานของพ่อ 
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
 นิราศนนรินทรค์ำโคลง เป็นนิราศทีไ่ด้รับการยกย่องกันมาก ถึงกับยกเปรียบกับวรรณคดีรุ่นเก่าอย่างโคลงกำสรวล 
ในเรื่องนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพยังได้ทรงพระนิพนธ์คำนำหนังสือนิราศนรินทร์เอาไว้ ตอนหนึ่งมีข้อความว่า 
“...มีผู้สันนิษฐานว่านายนรินทรธิเบศร์ (อิน) แต่งเอาอย่าง หรือเลียนแบบโคลงนิราศกำสรวลศรีปราชญ์ ซึ่งแต่งในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อเทียบเคียงกันแล้ว กลับเห็นว่าแต่งดีกว่าเรื่องกำสรวลศรีปราชญ์ 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 
 

ลำดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 

2 สังเกต แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

3 สังเกตจากพฤติกรรม แบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1.หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณดีวิจักษ์ ม. ๔ 
  2.ใบงาน 
  3.ยูทูป 
  4.พจนานุกรม 
 
     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 

ห้องสมุด 
 
 

 
 
 
 
 



 
แผ่นที่ ๓ ชุดคำถามกระตุ้นเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑  เร่ือง  การผลิตงานเขียนนิราศนรินทร์คำโคลง   

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๔     เวลา  ๖ ชั่วโมง  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 

Q1. การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่ดีมีลักษณะอย่างไร 
Q2. งานเขียนประเภทบทร้อยแก้วได้แก่อะไรบ้าง 
Q๓. ในการอ่านถ้าผู้อ่านอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องจะมีผลต่อผู้ฟังอย่างไร 
Q๔. อาชีพใดที่ต้องใช้การอ่านออกเสียงในการสื่อสารไปยังผู้รับสารหรือผู้ฟัง 
Q๕. วรรณกรรม  หมายถึงอะไร  ยกตัวอย่างวรรณกรรมของไทยที่นักเรียนรู้จักประกอบ  ๒- ๓ เรื่อง 

 
คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  

Q๖. นักเรียนมีหลักในการฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วอย่างไร  
Q๗. หลักการวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมควรวิเคราะห์ในประเด็นใดบ้าง 
Q๘. กระบวนการทำสมุดเล่มเล็กมีข้ันตอนอย่างไร 

  Q๙. ในการผลิตชิ้นงานของนักเรียนนักเรียนนำหลักพอเพียงมาใช้ก่อนลงมือปฏิบัติงานอย่างไร 
 

คำถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q๑๐. นิราศนรินทร์คำโคลงให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรบ้าง  และปัจจุบันยังใช้ได้หรือไม่ 
Q1๑. การสรุปข้อคิดเป็นทักษะการคิดสังเคราะห์ใช่หรือไม่  เพราะอะไร 

  Q๑๒. การคิดขั้นสังเคราะห์หมายความว่าอย่างไร 
  Q๑๓. การเขียนนิราศเป็นทักษะการเขียนสร้างสรรค์เพราะอะไร 
  Q๑๔. บทประณามพจน์มีความสำคัญต่อการเขียนนิราศหรือไม่  และการเขียนที่ไม่มีบทประณามพจน์จะมีผลต่อ
การเขียนอย่างไร 
  Q๑๕. นักเรียนคิดว่ามารยาทที่ดีในการพูดควรปฏิบัติติอย่างไร 
 

  



แผ่นที่ ๔ แนวทางท่ีครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  การผลิตงานเขียนนิราศนรินทร์คำโคลง    

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๔     เวลา  ๖ ชั่วโมง  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย   
ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 
มิติ ดังนี้         
 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. เนื้อหาวรรณคดีเรื่องนิราศนรินทร์คำโคลง 
2. ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็ก 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. เมตตา                    4.รอบคอบ    
2. ยุติธรรม                  5. ประหยัด  
3. ตรงต่อเวลา              6.รับผิดชอบ 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดและเนื้อหาที่ให้
เรียนรู้ทันสมัย  นำไปใช้ในชีวิต
จริง  เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ง่ายขึ้น 

กำหนดเนื้อหาได้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัดความสามารถ
ของนักเรียน 

ลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหา
ยากวางแผนสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้จากเนื้อหาหนึ่ง
เชื่อมโยงไปสู่อีกเนื้อหาหนึ่ง
ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

 
เวลา 
 

เพ่ือให้บรรลุตามกิจกรรมที่วางไว้
และตามตัวชี้วัด 

ครูใช้เวลาได้เหมาะสม
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ครูวางแผนการใช้เวลาได้ดี
ไม่ทำให้กระทบกับการเรียน
ของครูท่านอ่ืนและเตรียม
แผนการใช้เวลานอกในบาง
กิจกรรม 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
จากการทำกิจกรรมที่จัดไว้  และ
ฝึกซ้ำบ่อย ๆเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษา 

ออกแบบกิจกรรมที่จัด
เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน 

ครูวางแผนลำดับขั้นตอน
ของการจัดกิจกรรมเป็นไป
ตามลำดับทำให้ดำเนิน
กิจกรรมได้ครบไม่เกิดปัญหา
ในการเรียนรู้ 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

เพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนเสริมสร้างให้นักเรียนได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายเนื้อหากิจกรรม
การเรียนรู้และความ
สนใจของนักเรียน 

เตรียมสื่อการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับนักเรียน 
สอดคล้องตามตัวชี้วัด 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

เพ่ือเสริมสร้างการใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเสริม 
สร้างให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้
ง่ายขึ้น 

เลือกแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมและความสนใจ
ของนักเรียน 

ประสานงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้
ล่วงหน้าอำนวยความ
สะดวกในการให้บริการระบุ
เวลาให้ค้นคว้า 

 



 
 

แผ่นที่ ๕ ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  การผลิตงานเขียนนิราศนรินทร์คำโคลง    

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ ๔     เวลา  ๖ ชั่วโมง  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย   
 

5.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. โดยการบูรณาการ 3 หลักการ  2 เงื่อนไข สู่ 4 มิติ ดังนี้      
      
ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. มีความรู้หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   
๒.การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 
๓. การเขียนจดบันทึก  และการเขียนย่อความ 
๔. การพูดนำเสนอ 
๕. มีความรู้ในการวางแผนและทักษะในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
4. ความสามารถในการเชื่อมโยง 
ที่จะมีการนำเรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ 
จำนวนที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะทำให้การเรียนรู้สำเร็จ 
1. รับผิดชอบ          5. เคารพกติกา 
2.ประหยัด             6.ความสามัคคี 
3.รอบคอบ             7. ความเอ้ืออาทร 
4.ตรงต่อเวลา          8. ความซื่อสัตย์ 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
๑.ตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
กิจกรรมที่กำหนดได้ครบถ้วน
ด้วยความรอบคอบ 
๒. เห็นประโยชน์และคุณค่า
กระดาษ  ยางลบ  และ
อุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏิบัติอย่าง
คุ้มค่า 

1.เรียนรู้ที่จะแบ่งปันเวลาในการทำ
ให้เสร็จทันเวลา 
2.นักเรียนใช้เวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตนเอง  และ
ศักยภาพของกลุ่ม 
3.นักเรียนแบ่งหน้าที่การทำงาน
ภายในกลุ่มได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละคน 
4.นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 
 

1.มีการวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
2.ดำเนินกิจกรรมตามลำดับ
ขั้นตอน 
3.มีทักษะในการคิด การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 
4.มีความเข้าใจในการนำความรู้ที่
ได้รับมาเชื่อมโยงในชีวิตประจำวัน
ของผู้เรียน 

  

 

 

 



5.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ ตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

มีความรู้ในการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติ
กิจกรรมและเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า 

1.รู้และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2. รู้จักกฎ ระเบียบ กติกา 
หน้าที่ในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
3.ยอมรับความคิดเห็นและ
เคารพในการตัดสินใจของ
ผู้อื่น 
4.รู้จักมารยาทในสังคมและ
การแบ่งปัน 

1.มีความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีอยุ่ร
อบตัวอย่างคุ้มค่า. 
 

1.มีความรู้มารยาท
ไทยในการอ่าน  
การเขียน การฟัง  
การดูและการพูด 

 
ทักษะ P 

เลือกกระดาษ  ใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำกิจกรรมอย่าง
คุ้มค่า 

ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
แบ่งปันความรู้และช่วยกัน
ทำงานจนสำเร็จ  เคารพสิทธิ
เพ่ือนสมาชิก 

หลังจากทำกิจกรรม
การเรียนรู้ช่วยกัน
รักษาความสะอาด
สถานที่เพ่ือความ
สะอาดสวยงามของ
สิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติตามมารยาท
ไทยในการอ่าน  
การเขียน  การฟัง 
การดู  และการพูด 

 
ค่านิยม A 

ตระหนักถึงคุณค่า
ของการใช้กระดาษ  
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำสมุดเล่มเล็กอย่าง
คุ้มค่า 

เห็นคุณค่าของการทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มให้เกียรติรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
รักษาความสะอาด
ของแหล่งเรียนรู้ที่
ไปใช้และหลังทำ
กิจกรรม 

เห็ณคุณค่าของ
มารยาทไทยในการ
อ่าน  การเขียน  
การฟัง  การดู  และ
การพูด 

สมรรถนะ C 
 
 
 
 
 
 

มีทักษะการเลือกใช้
อุปกรณ์และการใช้
เทคโนโลยีในการทำ
กิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

มีความสามารถในการสื่อสาร
จนเกิดความเข้าใจร่วมกัน  
และมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผ] 

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่ใช้
สื่อสารได้และ
กระบวนการปฏิบัติ
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 
 

มีความสามารถตาม
มารยาทไทยใน
การอ่นา  การเขียน  
การฟัง  การดู  และ
การพูด 
 
 

นำไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที ่ ๑  จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
ข้อที่  ๔  ทำตามลำดับขั้นตอน 
ข้อที่ ๒๒  ความเพียร 



พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที ่ ๓  มีงานทำ  มีอาชีพ 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  และลสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าของนิราศนรินทร์คำโคลงได้และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนิราศนรินทร์คำ
โคลง 
ปัญหา/อุปสรรค 
  นักเรียนมีพ้ืนฐานในการเรียนไม่เท่ากันทำให้บางคนมีปัญหาในการคิดวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดี 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 
  สอนซ่อมเสริมและฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์เรื่องง่าย ๆ ไปหาเรื่องท่ียาก   
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (นางสาวอโณทัย  หนักแดง)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม) 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (นางกัญจนา  สมชาติ) 
               หัวหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (นายบุญเลิศ  ทองชล) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 


