
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัส พท31001 จ านวน 5 หน่วยกิต 

กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
การฟัง การด ู
๑. สามารถเลือกสื่อ ในการฟังและดูอย่างสร้างสรรค์ 
๒. สามารถฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ 
๓. เป็นผู้มีมารยาทในการฟังและดู 
การพูด 
๑. สามารถพูดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใชภ้าษาถูกต้องเหมาะสม 
๒. สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสื่อต่างๆ 
๓. มีมารยาทในการพูด 
การอ่าน 
๑. สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จัดล าดับความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
๒. สามารถศึกษาภาษาถ่ิน ส านวน สุภาษิตท่ีมีอยู่ในวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและ 
วรรณกรรมท้องถิ่น 
๓. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าองค์ประกอบของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน 
วรรณกรรมท้องถิ่น 
๔. สามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศ 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน 
การเขียน 
๑. รู้และเข้าใจหลักการเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้ค าในการเขียนได้ตรงความหมา และถูกต้องตามอักขระวิธีและ
ระดับภาษา 
๒. สามารถวิพากษ์วิจารณ์และประเมินงานเขียนของผู้อ่ืน เพ่ือน ามาพัฒนางานเขียน 
๓. สามารถแต่งค าประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
๔. มีมารยาทในการเขียน และนิสัยรักการเขียน 
หลักการใช้ภาษา 
๑. รู้และเข้าใจธรรมชาติของภาษา 

๒. สามารถใช้ภาษาสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน และใช้ค าราชาศัพท์ 
ค าสุภาพได้ถูกต้องตามฐานะของบุคคล 
วรรณคดี วรรณกรรม 
สามารถวิเคราะห์และเห็นคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้ 
หลักการพินิจวรรณคดี 
 



ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 
๑. ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
๒. ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 

หัวเรื่อง   ๑. การฟัง การดู   

ตัวช้ีวัด  
๑. เห็นคุณค่าของสื่อในการฟังและดู 
๒. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความและความเป็นไปได้ของเรื่องที่ฟัง และดู 
๓.  น าเสนอความรู้ ความคิดเห็นที่ได้จากการฟังและดู 
๔.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท ในการฟังและดู 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑.  หลักการฟัง และดู  
๒.    สรุปความ จับประเด็นใจความส าคัญของเรื่องที่ฟัง

และดู 
๓.  การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและสรุปความ 
๔.  มารยาทในการฟัง  และดู 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



หัวเรื่อง   ๒. การพูด 

ตัวช้ีวัด   
๑. ใช้ศิลปะการพูดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล      
๒. วิเคราะห์ ประเมินค่าการใช้ภาษาพูดจากสื่อ ต่าง ๆ  
๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการพูด 

 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง

น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

๑.  หลักการแสดงความคิดเห็น 
๒.  การพูดเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
๓.  ศิลปะการพูดประเภท  ต่าง ๆ เช่น  

- พูดแนะน าตนเอง 
- พูดกล่าวต้อนรับ 
- พูดกล่าวขอบคุณ 
- พูดโน้มน้าวใจ/ปฏิเสธ 
- พูดเจรจาต่อรอง 
- พูดแสดงความคิดเห็น 
- พูดอธิบาย   
- พูดสุนทรพจน์ /โต้วาที 

๔.  มารยาทในการพูด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 



หัวเรื่อง  ๓. การอ่าน 

ตัวช้ีวัด   
๑. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน  
๒. วิเคราะห์ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความคิดและความเป็น ไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
๓. อธิบายความหมายของภาษาถิ่น   ส านวน  สุภาษิตท่ีปรากฏในวรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบัน 

วรรณกรรมท้องถิ่น   
๔. วิเคราะห์ วิจารณ์ประเมินค่าวรรณคดี  วรรณกรรมปัจจุบันวรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะ   ที่เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม ของชาติ  แล้วน าไปประยุกต์ ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๕. เลือกใช้สื่อในการค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลาย 
๖. มีมารยาทในการอ่านและ มีนิสัยรักการอ่าน 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง

น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

๑.  หลักการตีความ แปลความและขยายความ 
๒.  การอ่านบทประพันธ์ที่ไพเราะท้ังร้อยแก้ว  ร้อย

กรอง 
๓.  การอ่านวรรคตอน  ในวรรณคดี จากเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน พระอภัยมณี  อิเหนา  นิทานเวตาล   นิราศ       
พระบาท  นิราศภูเขาทอง  ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
มัทนพาธา  พระมหาชนก (ทศชาติชาดก) 
๔.  หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น เช่น  
วรรณกรรมปัจจุบัน  ได้แก่ บทละครโทรทัศน์            
นวนิยาย  เรื่องสัน้  บทเพลงต่างๆ   วรรณกรรมท้องถิ่น  
ได้แก่ ไกรทอง นางสิบสอง  ปลาบู่ทอง  ผาแดงนางไอ่ค า  
ละครจักรๆ วงศ์  ๆฯลฯ 
๕.  การมมีารยาทในการอ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

 



หัวเรื่อง  ๔. การเขียน 

ตัวช้ีวัด   
๑. เขียนแผนภาพความคิดเขียนย่อความ เรียงความ จดหมาย เขียนอธิบาย ชี้แจง โน้มน้าวใจ แสดง
ทัศนะและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการเขียนและโวหารต่างๆ ได้ถูกต้องตามอักขระวิธีและ
ระดับภาษา 
๒. แต่งค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์และใช้ถ้อยค าที่ไพเราะ 
๓. การกรอกแบบพิมพ์ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง 
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนและมีการจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอ 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 
ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง
น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 
(สอนเสริม) 

๑. การเขียนแผนภาพความคิด 
๒. การเขียนย่อความ 
๓. การเขียนเรียงความ 
๔. การเขียนจดหมาย 
๕. การเขียนอธิบาย 
๖. การเขียนชี้แจง 
๗. การเขียนแสดงทัศนะ 
๘. การเขียนค าขวัญ 
๙. การเขียนค าโฆษณา 
๑๐. หลักการเขียนโวหาร แบบต่างๆ  
๑๑. การเขียนพรรณนาและการเขียนบรรยาย

เหตุการณ์  
๑๒. หลักการเขียนรายงานทางวิชาการ  
๑๓. หลักการเขียนอ้างอิง 
๑๔. การกรอกแบบพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่นกรอกใบ

สมัครงาน กรอกใบสมัครเรียน  กรอกใบค าร้อง
ต่างๆ 

๑๕. การปฏิบัติตนเป็น ผู้มีมารยาทในการเขียนและ
มีนิสัยรักการเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



หัวเรื่อง  ๕. หลักการใช้ภาษา  

ตัวช้ีวัด    
๑. อธิบายความแตกต่างของค าพยางค์ วล ีประโยคการสะกดค าได้ถูกต้อง 
๒. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนอักษรย่อ ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 
๓. อธิบายความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 
๔. อธิบายการใช้ ความแตกต่างและความหมายของส านวนสุภาษิต ค าพังเพย และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
๕. อธิบายหลักการและสามารถแต่งค าประพันธ์ประเภทต่างๆ 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง

น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

๑. ความหมายของค า พยางค์วล ีประโยค และการ
สะกดค า 
๒. หลักในการสะกดค า 
๓. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน อักษรย่อ ค าราชา
ศัพท์ และการใช้เลขไทย 
๔. การใช้ค าและการสร้างค าในภาษาไทย 
- การสร้างค าไทย 
- ค าประสม 
- ค าซ้อน 
- ค าซ้ า 
- ค าสมาส ค าสนธิ 
- หลักการสังเกตค าภาษาอ่ืนๆ ที่ใช้ในภาษาไทย 
๕. ชนิดของประโยค 
๖. การใช้ระดับภาษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
๗. การใช้ส านวน สุภาษิตค าพังเพย 
๘. หลักการแต่งค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น 
- กาพย์ยานี ๑๑ 
- กาพย์ฉบัง ๑๖ 
- กลอน 
- ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โครงการ) 



หัวเรื่อง  ๖. วรรณคดีและวรรณกรรม 

ตัวช้ีวัด  
อธิบายความแตกต่างและคุณค่าวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง

น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

๑.  หลักการพิจารณาวรรณคดี 
๒.  หลักการพิจารณาวรรณกรรม 
๓.  ประวัติความเป็นมา ลักษณะและคุณค่าของ
เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก 
๔.  หลักการพินิจวรรณคดี ด้านวรรณศิลป์ และ

ด้านสังคม  
   -  สามก๊ก 
   -  ราชาธิราช 
   -  กลอนเสภาขุนช้างขุนแผน 
   -  กลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



หัวเรื่อง  ๗. ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 

ตัวช้ีวัด  
๑. ใช้ความรู้การพูดภาษาไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
๒. ใช้ความรู้การเขียนภาษาไทยเป็นช่องทางการประกอบอาชีพ 

รายละเอียดเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย 

หมายเหตุ 
เนื้อหาง่าย 

(ศึกษา 

ด้วยตนเอง) 

ปานกลาง

น ามา 

บูรณาการ 

ยากมาก 

(สอนเสริม) 

๑. ภาษาไทยด้านการพูดกับช่องทางการประกอบ
อาชีพ 
๒ . ภาษาไทยด้านการเขียนกับช่องทางการ
ประกอบอาชีพ 

  
 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้สอนเสริม   
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท 31001 ภาคเรียนที่ 2/2564 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

  การวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดี 
1. อธิบายความหมายของ
ภาษาถิ่น   ส านวน  สุภาษิต
ที่ปรากฏในวรรณคดี  
วรรณกรรมปัจจุบัน 
วรรณกรรมท้องถิ่น   
2. วิเคราะห์ วิจารณ์ประเมิน
ค่าวรรณคดี  วรรณกรรม
ปัจจุบันวรรณกรรมท้องถิ่น
ในฐานะ   ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ของชาติ  แล้ว
น าไปประยุกต์ ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

-หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์
และประเมินค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบันและ
วรรณกรรมท้องถิ่น เช่น  
วรรณกรรมปัจจุบัน  ได้แก่ 
บทละครโทรทัศน์นวนิยาย  
เรื่องสั้น  บทเพลงต่างๆ   
วรรณกรรมท้องถิ่น  ได้แก ่ไกร
ทอง นางสบิสอง  ปลาบู่ทอง  
ผาแดงนางไอ่ค า  ละครจักรๆ 
วงศ์ๆ ฯลฯ 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู ้
1.1ครูน าหนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้น และบท
ละครโทรทัศน์ ที่เกี่ยวกับ วรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบัน และวรรณกรรมท้องถิ่น 
ให้ผู้เรียนอ่านและดู 
1.2ครูและผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรม
ท้องถิ่น 
1.3ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์และประเมิน
ค่า วรรณคดีและวรรณกรรมปัจจุบัน 
วรรณกรรมท้องถิ่น 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
-ใบงาน 
-แบบฝึกหัด 
-วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ วรรณคดี 
และวรรณกรรม
ปัจจุบัน วรรณกรรม
ท้องถิ่น 
 



  
แผนการจัดการเรียนรู้สอนเสริม    

สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท 31001 ภาคเรียนที่ 2/2562 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

  การวิเคราะห์วิจารณ์
วรรณคดี 
1. อธิบายความหมายของ
ภาษาถิ่น   ส านวน  สุภาษิต
ที่ปรากฏในวรรณคดี  
วรรณกรรมปัจจุบัน 
วรรณกรรมท้องถิ่น   
2. วิเคราะห์ วิจารณ์ประเมิน
ค่าวรรณคดี  วรรณกรรม
ปัจจุบันวรรณกรรมท้องถิ่น
ในฐานะ   ที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ของชาติ  แล้ว
น าไปประยุกต์ ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 

-หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์
และประเมินค่าวรรณคดี 
วรรณกรรมปัจจุบันและ
วรรณกรรมท้องถิ่น เช่น  
วรรณกรรมปัจจุบัน  ได้แก่ 
บทละครโทรทัศน์  นวนยิาย  
เรื่องสั้น  บทเพลงต่างๆ   
วรรณกรรมท้องถิ่น  ได้แก่ ไกร
ทอง นางสบิสอง  ปลาบู่ทอง  
ผาแดงนางไอ่ค า  ละครจักรๆ 
วงศ์ๆ ฯลฯ 
 

2.2ครูให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเรื่อง การ
วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
3.1ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปวิเคราะห์ วิจารณ์
วรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบัน และ
วรรณกรรมท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องมี
หลักเกณฑ์ 
3.2ครูให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณคดีและวรรณกรรม
ปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น เก็บไว้ในแฟ้ม
สะสมผลงาน 
 
 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
-ใบงาน 
-แบบฝึกหัด 
-วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ วรรณคดี 
และวรรณกรรม
ปัจจุบัน วรรณกรรม
ท้องถิ่น 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้สอนเสริม   
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท 31001 ภาคเรียนที่ 2/2562 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

  หลักการแต่งค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ  
1. อธิบายหลักการและ
สามารถแต่งค าประพันธ์
ประเภทต่างๆ 
 
 
 
 
 

-หลักการแต่งค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ เช่น 
- กาพย์ยานี ๑๑ 
- กาพย์ฉบัง ๑๖ 
- กลอน 
- ฯลฯ 
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู ้
1.1ครูอฺธิบายถึงหลักการแต่งค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ การใช้ฉันทลักษณ์ที่ถูกต้องใน
การแต่งค าประพันธ์ประเภท โคลง ฉันท์ 
กาพย์ กลอนและร่าย  ให้ผู้เรียนอ่านและดู 
1.2ครูและผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักการแต่งค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆและ
การใช้ฉันทลักษณ์ที่ถูกต้องในการแต่งค า
ประพันธ์ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
และร่าย 
1.3ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1ครูให้ผู้เรียน เรียนรู้ถึงค าประพันธ์ชนิดต่าง 
ๆ และการบังคับใช้ฉันทลักษ์ของค าประพันธ์
แต่ละประเภท 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
-ใบงาน 
-แบบฝึกหัด 
-วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ หลักการ
แต่งค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ  
 

 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้สอนเสริม   
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท 31001 ภาคเรียนที่ 2/2562 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

  หลักการแต่งค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ  
1. อธิบายหลักการและ
สามารถแต่งค าประพันธ์
ประเภทต่างๆ 
 
 
 
 
 

-หลักการแต่งค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ เช่น 
- กาพย์ยานี ๑๑ 
- กาพย์ฉบัง ๑๖ 
- กลอน 
- ฯลฯ 
 

2.2ครูให้ผู้เรียนฝึกแต่งค าประพันธ์ประเภทต่าง 
ๆ โดยเริ่มจากค าประพันธ์จากง่ายไปหายาก 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
3.1ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการอธิบาย
หลักการและสามารถแต่งค าประพันธ์เบื้องต้น
ประเภทต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์ 
3.2ครูให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
แต่งค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  เก็บไว้ใน
แฟ้มสะสมผลงาน 
 
 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
-ใบงาน 
-แบบฝึกหัด 
-วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ หลักการ
แต่งค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ  
 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้สอนเสริม   
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท 31001 ภาคเรียนที่ 2/2562 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

  หลักการพินิจวรรณคดี     
ด้านวรรณศิลป์          
 และด้านสังคม  
1.อธิบายความแตกต่างและ
คุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม
ปัจจุบัน และวรรณกรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

หลักการพินิจวรรณคดี ด้าน
วรรณศิลป์ และด้านสังคม  

   -  สามก๊ก 
   -  ราชาธิราช 
   -  ก ล อ น เส ภ า ขุ น ช้ า ง
ขุนแผน 
   -  กลอนบทละครเรื่องราม
เกียรติ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู ้
1.1ครูอธิบายถึงหลักการการพินิจวรรณคดี ใน
ด้านวรรณศิลป์ และด้านสังคม  ให้ผู้เรียนอ่าน
และดู 
1.2ครูและผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พินิจวรรณคดี ในด้านวรรณศิลป์ และด้าน
สังคมว่ามีกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
ในการ พินิจวรรณคดี ในด้านวรรณศิลป์ และ
ด้านสังคม 
1.3ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1ครูให้ผู้เรียน เรียนรู้ถึงการพินิจวรรณคดีทั้ง
ด้านวรรณศิลป์และสังคม 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
-ใบงาน 
-แบบฝึกหัด 
-วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ หลักการ
แต่งค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ  
 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้สอนเสริม   
สาระความรู้พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท 31001 ภาคเรียนที่ 2/2562 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model 
หมายเหตุ (สื่อ) 

  หลักการพินิจวรรณคดี     
ด้านวรรณศิลป์          
 และด้านสังคม  
1.อธิบายความแตกต่างและ
คุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม
ปัจจุบัน และวรรณกรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

หลักการพินิจวรรณคดี ใน
ด้านวรรณศิลป์ และด้าน
สังคม 

   -  สามก๊ก 
   -  ราชาธิราช 
   -  ก ล อ น เส ภ า ขุ น ช้ า ง
ขุนแผน 
   -  กลอนบทละครเรื่องราม
เกียรติ 

2.2ค รู ให้ ผู้ เรี ย น พิ นิ จ ว ร รณ ค ดี  ใน ด้ า น
วรรณศิลป์ และด้านสังคม จากเรื่อง                     
   -  สามก๊ก 
   -  ราชาธิราช 
   -  กลอนเสภาขุนช้างขุนแผน 
   -  กลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
3.1ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการอธิบาย
พินิจ พิเคราะห์วรรณคดี ในด้านวรรณศิลป์ 
และด้านสังคม ได้อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์ 
3.2ครูให้ผูเ้รียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วรรณคดีที่มีชื่อเสียงของไทยและต่างประเทศ
แล้วเก็บชิ้นงานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
-ใบงาน 
-แบบฝึกหัด 
-วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ หลักการ
แต่งค าประพันธ์
ประเภทต่าง ๆ  
 

 



 


