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ประกอบแผนการจัดการเรียนรู (ศตวรรษท่ี 21) ในหนวยการเรียนรูเรื่อง กาพยหอโคลงประพาส 

ธารทองแดง  วิขา ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ความสําคัญและความเปนมา 

 สภาพการเรียนการสอนวรรณคดีในปจจุบัน ยังประสบปญหาหลายประการ เชน นักเรียนไมเห็น

ความสําคัญของวรรณคดีไทย ไมสนใจในการเรียนสงผลใหผลการเรียนของนักเรียนยังไมเปนท่ีนาพอใจมี

สาเหตุหลายอยาง แตท่ีมีผลตอการเรียนของนักเรียนเปนอยางมาก คือ การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

เพราะครูยังใชรูปแบบการสอนท่ียึดตัวครูเปนหลัก ครูมักใชสื่อการสอนไมหลากหลายใชวิธีการสอนเดียวกัน

หมดท้ังชั้นเรียน เม่ือนักเรียนเรียนโดยขาดสิ่งจูงใจในการเรียน รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนไมนาสนใจ 

ทําใหนักเรียนมีเจตคติไมดีตอการเรียนวิชาภาษาไทย ดังนั้นในการเรียนการสอนภาษาไทยจําเปนอยางยิ่งท่ี

ครูผูสอนจะตองจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เพ่ือจะใหผลการเรียนรูของนักเรียน

ตรงตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว จากปญหาดังกลาวการจัดการเรียนการสอนจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ

สงเสริมใหนักเรียนอยากเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรู ถาผูสอนใชวิธีท่ีดี และเหมาะสม นอกจากนี้ควรมี

การนําสื่อการเรียนและวิธีการใหม ๆ มาใชกระบวนการเรียนการสอนใหมากข้ึน  

 การเรียนรูผานหนังสือเรียนสามมิติ ดวยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี (Augmented Reality) เปน

การนําเอาสื่อคอมพิวเตอรมาใชในการนําเสนอภาพสามมิติ ใหควบคูกับหนังสือเรียนเปนการพัฒนาของหนังสือ

ท่ีแสดงการเชื่อมโยงระหวางขอความภาพสองมิติและสามมิติ เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีเปนเทคโนโลยีท่ี

ชวยเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูชวยลดรอยตอของการปฏิสัมพันธระหวางโลกจริงกับโลกเสมือน หนังสือ

เปรียบเสมือนคลังภาษาสําหรับเด็ก เด็กทุกคนไดเรียนรู จดจํา จากการเรียนรูภาษา จากประสาทสัมผัสทางหู 

โดยการไดยิน ประสาททางตา เม่ือไดเห็นคําแตละคํา ตัวอักษรแตละตัวอักษรนํามาตอ เรียงเปนภาษา ได

เรียนรูและนําภาษาเหลานี้ไปใชสื่อสาร กับบุคคลรอบขาง และภาษายังเปนเครื่องมือใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูและ

เขาใจสิ่งตาง ๆ รอบตัวมากยิ่งข้ึน เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีสงเสริมจินตนาการทําใหเนื้อหาสนุกสนาน

ยิ่งข้ึน สงผลใหผูเรียนไดใชจินตนาการและคิดตาม ชวยกระตุนใหผูเรียนฝกใชจินตนาการ ควบคูกับการจดจํา

ภาษา สมองจะถูกกระตุนใหคิดและเรียนรูทันทีเม่ือไดเห็นชุดการสอนทําใหไดรับการดึงดูดใหมาสนใจ เปน

หนังสือท่ีมีการเคลื่อนไหว สมองของเขาก็จะคิดและจินตนาการทําใหมีสมาธิจดจอกับเรื่องท่ีสนใจ  

ดังนั้น การใชเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีเรื่อง กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง เปนเทคโนโลยี



ท่ีชวยสรางบรรยากาศในการเรียนท่ีดี เพ่ิมศักยภาพทางการเรียนรูแกผูเรียนและชวยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตรง 

ตามวัตถุประสงคพรอมท้ังความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนตอไป 

วิธีการใชส่ือ 

 สื่อประกอบดวย 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

   2. โทรศัพทมือถือท่ีมีแอพพลิเคชั่น Aurasma 

 วิธีการใชสื่อ 

  1. เปดแอพพลิเคชั่น Aurasma เพ่ือสมัครสมาชิก 

  2. คนหาคําวา tupsrb.th22101 แลวกดติดตาม  

  3. เปดหนังสือเรื่องกาพยหอโคลงประพาสธารทองแดงแลวใชแอพพลิเคชั่นสแกนสวน 

บทรอยกรอง 

เครื่องมือวัดผูเรียนหลังการใชส่ือ 

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง 

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีเรื่อง  

กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง 

บทเรียนท่ีไดรับ/ขอคนพบท่ีสําคัญ 

ควรสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี ใหมีความหลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาในทุก

รายวิชา หลากหลายประเด็น ซ่ึงสามารถชวยใหนักเรียนเขาถึงการเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา ครูควรศึกษา

วิธีการใชงานของออคเมนเต็ดเรียลลิตีใหละเอียด ตองรูจักใชคําถามเพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิดรับฟงความ 

คิดเห็นชวยเหลือและเรียนรูรวมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐานการเรียนรู  

  ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน 

  ท ๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา 

และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง  

 ตัวช้ีวัด  

  ท ๑.๑ ม.๒/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 

  ท ๕.๑ ม.๒/๓ อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอาน 

  ท ๕.๑ ม.๒/๕ ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

๑. สาระสําคัญ  

 กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง มีลักษณะทางฉันทลักษณ ดังนี้ ข้ึนตนดวยกาพยยานี ๑ บท แลว

ตามดวยโคลงสี่สุภาพ ๑ บทใจความเหมือนกัน กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง นั้นมีกาพยยานีและ โคลง

สี่สุภาพรวม ๑๐๘ คู และโคลงปดทายมี ๒ บท จุดประสงคในการแตง คือ เปนบทชมธรรมชาติ เพ่ือความ

เพลิดเพลินในการเดินทาง เพ่ือพรรณนากระบวนเสด็จทางสถลมารคจากทาเจาสนุกถึงธารทองแดง และ

พรรณนาธรรมชาติบริเวณธารทองแดง 

๒. จุดประสงคการเรียนรู 

 ๒.๑ ดานความรู : เพ่ือใหนักเรียน 

 ๒.๑ ๒.๑.๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองเรื่องกาพยหอโคลงประพาสธารทองแดงได

อยางถูกตองเหมาะสมกับเรื่องท่ีอาน 

 ๒.๑ ๒.๑.๒ สรุปใจความสําคัญ วิเคราะห และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 

 ๒.๒ ดานทักษะ : เพ่ือใหนักเรียน๒.๑  

 ๒.๑ ๒.๒.๑ วิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็นท่ีผูเขียนตองการสื่อใหผูอานทราบได 

 ๒.๓ ดานคุณลักษณะ : เพ่ือใหนักเรียน 

 ๒.๑ ๒.๓.๑ เห็นคุณคาและซาบซ้ึงในการอานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 

๓. สาระการเรียนรู 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ปการศึกษา ๒๕๖๐  ภาคเรยีนท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๓ เรื่อง กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง 

รายวิชา ภาษาไทย ๓               รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑             ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒           เวลา ๑ คาบ 

่               



 การอานทํานองเสนาะ 

๔. กิจกรรมการเรียนรู 

      ข้ันท่ี ๑ นําเขาสูบทเรียน 

 ๑. ครูสนทนาทบทวนเก่ียวกับหลักและวิธีการอานบทรอยกรองวา การอานไดถูกตองนั้นจะตองรู

อะไรบาง  

 ๒. ครูสนทนาโยงเขาเรื่อง การอานทํานองเสนาะ 

      ข้ันท่ี ๒ กิจกรรมการเรียนรู 

 ๑. ครูใหนักเรียนเปดหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วรรณคดีวิจักษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ เรื่องกาพย

หอโคลงประพาสธารทองแดง 

 ๒. ครูใหนักเรียนเขาแอพพลิเคชั่น Aurasma จากโทรศัพทมือถือแลวสแกนบทรอยกรองกาพยหอ

โคลงบทท่ีนักเรียนสนใจ ใหนักเรียนฟงทํานองเสนาะและสังเกตการเวนวรรคตอน การใชน้ําเสียง อารมณ

ความรูสึก จังหวะ และลีลาการอาน 

 ๓. แบงนักเรียนออกเปนกลุม ใหแตละกลุมฝกอานเรื่องกาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง เปน

ทํานองเสนาะ โดยใหนักเรียนใชเทคโนโลยี Augmented Reality ในแอพพลิเคชั่น Aurusma เปนเครื่องมือ

ชวยในการฝกอาน แลวใหเพ่ือนบอกชอบกพรองนักเรียนในกลุมรวมกันแกไข 

 ๔. ใหแตละกลุมฝกอาน ใหเพ่ือนในกลุมประเมินการอานของแตละกลุม สงครูเพ่ือใหครูเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 

 ๕. ใหแตละกลุมแขงขันอานทํานองเสนาะเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยครูเลือกบทรอยกรองตอน

ใดตอนหนึ่ง ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาแขงขันเปนรายบุคคลและรายกลุม ครูและเพ่ือนท่ีฟงรวมกัน

ประเมินการอาน 

 ๖. เม่ือแขงขันเสร็จแลวใหรวมคะแนน ครูประกาศผลผูท่ีไดคะแนนสูงสุดประเภทรายบุคคลและ

ประเภทรายกลุม 

 ๗. นักเรียนรวมกันประเมินและแสดงความคิดเห็นวาผูท่ีชนะอานดีอยางไรและผูท่ีไดคะแนนไมดีมี

ขอบกพรองอยางไร 

      ข้ันท่ี ๓ สรุป 

 นักเรียนชวยกันสรุปหลักการอานทํานองเสนาะและการทองจําคําประพันธ 

๕. ส่ือการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

 ๑. แอพพลิเคชั่น Aurasma  

 ๒. หนังสือเรียนพ้ืนฐาน วรรณคดีวิจักษ ม.๒ 

๖. การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 ๖.๑ การประเมินกอนเรียน 



   - สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

 ๖.๒ การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

  ๑. ประเมินการอานออกเสียงบทรอยกรอง 

  ๒. สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

 ๖.๓ การประเมินหลังเรียน 

  ๑. ประเมินการอานออกเสยีงบทรอยกรอง 

  ๒. สังเกตพฤติกรรมการตอบคําถาม การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

๗. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 

 ๗.๑ ผลการจัดการเรียนรู 

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

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

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

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

 ๗.๒ ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

 ๗.๓ แนวทางแกไข 

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

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

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

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

 

 

            ลงชื่อ       ผูสอน 

            (นางสาวจริยาพร  บัวโชติ) 

              วันท่ี ..…../……………………/………… 

 


