
 
 

  
    

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
   แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยอิงมาตรฐาน 

 

รายวิชา  การพูดดีมีศิลปะ  รหัสวิชา ท ๒๒๒๐๑ 
 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
  

 

ผู้จัดท า      นายธวัชชัย สุขส าราญ 
 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  อ าเภอไทรโยค   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ที่................................     วันท่ี ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวิทยา 

  

ด้วยข้าพเจ้านายธวัชชัย สุขส าราญ ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย               
ในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนตามค าสั่ง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ท่ี ๗๘/
๒๕๖๔  ลงวันท่ี ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายวิชา พูดดีมีศิลปะ รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒           
ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้              
การเตรียมสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการพิเศษต่าง 
ๆ เช่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผน การจัด
กิจกรรมและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเรียบร้อยแล้ว 

ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ  

 
       

ลงช่ือ........................................................ 
             (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
              ๑๗ /พฤษภาคม/๒๕๖๔ 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
……………………………………................................................................................................................................................ 
 

 

ลงช่ือ........................................................ 
          (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 

          ๑๗ /พฤษภาคม/๒๕๖๔ 
หัวหน้างานหลกัสูตรสถานศกึษา 
 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
 อื่นๆ ...................................................................................  

   ลงช่ือ................................................... 
        (นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย) 

            หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
            ............/.........../.............. 
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ความเห็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 เห็นตามเสนอของหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
 อื่นๆ ......................................... 

 

   ลงช่ือ................................................... 
               (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

       รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
                                 ............/.........../..............  

ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
  อนุมัติตามเสนอ  

 ไม่อนุมัติ เน่ืองจาก.....................................  
   ลงช่ือ............................................................ 

                             (นายบญุเลิศ  แสวงทอง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

        ............/.........../.............. 
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การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู ้
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  อ าเภอไทรโยค   

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  กาญจนบุรี 
************************************************** 

ผู้รับการนิเทศ นายธวัชชัย สุขส าราญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วิชา การพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑    ระดับช้ันท่ีสอน มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
วัน/เดือน/ปีท่ีนิเทศ  ............./.............../.............      ผู้นิเทศ...................................................................................................... 
 

๑. ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้  ( ให้น าจากหลักสูตรสถานศึกษา มาใส่เป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
 

ตัวชี้วัดท่ี ท ๑.๑ ม ๑/๑  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ องค์ประกอบของการพูดได้อย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัดท่ี ท ๑.๑ ม ๑/๒  อธิบายหลักการและรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัดท่ี ท ๒.๑ ม ๑/๓  สามารถเขียนบทพูดและพูดในรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆได้ 
ตัวชี้วัดท่ี ท ๒.๑ ม ๑/๔  สามารถเขียนบทพูดและพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัดท่ี ท ๓.๑ ม ๑/๕  ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรได้ 
ตัวชี้วัดท่ี ท ๓.๑ ม ๑/๖  ใช้ภาษาท่าทางและพูดแสดงความรู้สึก  ส่ืออารมณ์ด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวชี้วัดท่ี ท ๔.๑ ม ๑/๗  สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองในท่ีประชุมได้อย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัดท่ี ท ๔.๑ ม ๑/๘  มีมารยาทในการพูด 

                          รวมท้ังหมด   ๘   ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
 
หมายเหตุ : เมื่อผู้นิเทศท าการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ให้ท าส าเนาส่งฝ่ายวิชาการ รายวิชาละ ๑ ชุด 
                  เพื่อเป็นองค์ประกอบในการนิเทศการจัดการรู้ในระยะต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒. ประเด็นการนิเทศ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการนิเทศ 

น้ า
หน

ักค
ะแ

นน
 

   

คะ
แน

นท
ี่ได้

 

หมายเหตุ(ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ) 

๑. มีการวิเคราะห์หลักสูตร ๕   
๒. มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน ๕   
๓. แบ่งเวลาได้เหมาะสมกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้เนื้อหาและแบ่ง
เวลาได้ครบทุกกระบวนการเรียนรู้ 

๕   

๔. เลือกวิธีการสอนได้เหมาะสมกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้เนื้อหา
ผู้เรียนและทรัพยากรท่ีมี 

๕   

๕. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ๕   
๖. มีส่ือ นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ เนื้อหา 
ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ  

๕   

๗. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๕   
๘. ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และครอบคลุมตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

๕   

๙. สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม / คุณลักษณะท่ีพึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน 

๕   

๑๐. ภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้จัดการเรียน
การสอนได้ 

๕   

รวม ๕๐   
ค่าเฉลี่ย  (น าคะแนนที่ได้รวมกัน หารด้วย สิบ) 

ค าอธิบายระดับคะแนน  ๕  =  ดีมาก๔  =  ดี๓  =  ปานกลาง   ๒  =ควรปรับปรุง๑  =  ควรปรับปรุงอีกมาก 
เกณฑ์การสรุปการนิเทศ  ดีมาก  (๔.๕๐ – ๕.๐๐) , ดี(๓.๕๐ – ๔.๔๙) , ปานกลาง (๒.๕๐ – ๓.๔๙) , 

ควรปรับปรุง  (๑.๕๐ – ๒.๔๙) ,ควรปรับปรุงอีกมาก  (๑.๐๐ – ๑.๔๙) 
 

       ลงช่ือ................................................................. ผู้นเิทศ 
                (................................................................) 
                     ต าแหน่ง................................................................... 
 

 



 
 

๓. การอนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...................................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
                      (นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

 
 
ความเห็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  เห็นตามเสนอของหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
  อื่นๆ ......................................... 

 
   ลงช่ือ................................................... 

               (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

                                 ............/.........../..............  
ผลการพิจารณาอนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
  อนุมัติตามเสนอ  

 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....................................  
   ลงช่ือ............................................................ 

                             (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

        ............/.........../.............. 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  รายวิชา การพูดดีมีศิลปะ (เพิ่มเติม)       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑         เวลา ๔๐ ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐  หน่วยการเรียน 

 
ศึกษา หลักการ วิธีการพูดในรูปแบบของการสนทนา การสัมภาษณ์ การอภิปราย การพูดในโอกาสต่าง ๆ  การอ่านร้อยแก้ว

และร้อยกรองในท่ีประชุม ท้ังท่ีเป็นการบรรยาย การพรรณนา การชักชวน ช้ีแจง การท าหน้าท่ีพิธีกร  
ฝึกทักษะ การพูดโดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ ความมีมารยาทในการพูดอย่างผู้มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม  
เพื่อ พัฒนาสมรรถภาพในการพูดของตนเองให้ถูกต้องตามหลักการ และวิธีการพูด มีจรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบ และ

คุณธรรมในการพูด 
 
รหัสตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

๑.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ องค์ประกอบของการพูดได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.  อธิบายหลักการและรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ๓.  สามารถเขียนบทพูดและพูดในรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ไๆด้ 
 ๔.  สามารถเขียนบทพูดและพูดในโอกาสต่าง  ๆได้อย่างเหมาะสม 
 ๕.  ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรได้ 
 ๖.  ใช้ภาษาท่าทางและพูดแสดงความรู้สึก  ส่ืออารมณ์ด้านต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 ๗.  สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองในท่ีประชุมได้อย่างถูกต้อง 
 ๘.  มีมารยาทในการพูด 

 
รวมท้ังหมด  ๘  ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

 



 
 

โครงสร้างรายวิชา 

รหัสวิชา   ท๒๒๒๐๑  รายวิชา  การพูดดีมีศิลปะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  เวลาเรียน   ๔๐  ชั่วโมง 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ การพูด ท ๑.๑  ม ๒/๑  อธิบายความหมาย  
ความส าคัญ องค์ประกอบของการพูดได้อย่าง
ถูกต้อง 

-ความหมาย 
-ความส าคัญ 
-องค์ประกอบ 

-ปัจจัยท่ีท าให้การพูดสัมฤทธิ์ผล 

 ๔ ๕ 

๒ ประเภทของการพูด ท ๑.๑  ม ๒/๒ อธิบายหลักการและรูปแบบ
ของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ท ๒.๑  ม ๒/๓  สามารถเขียนบทพูดและพูด
ในรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้ 

-การพูดแบบไม่เตรียมตัว  
-การพูดแบบอ่าน  

-การพูดแบบท่องจ า  
-การพูดแบบมีต้นฉบับ 

โครงการปลอดขยะ ๘ ๑๐ 

๓ การเตรียมตัวในการ
พูด 

ท ๓.๑  ม ๒/๕  ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรได้ 
ท ๔.๑  ม ๒/๖ ใช้ภาษาท่าทางและพูดแสดง
ความรู้สึก  ส่ืออารมณ์ด้านต่าง ๆ  ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

-การต้ังวัตถุประสงค์  
-การวิเคราะห์ผู้ฟัง  
-การเลือกเรื่องท่ีพูด  

-รวบรวมเนื้อหา  
-การวางโครงเรื่อง  

-การใช้ภาษา  
-การฝึกพูด 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ๖ ๑๐ 

ประเมินผล ( สอบกลางภาคเรียน )  ๒๐ 

๔ การพูดในโอกาสต่าง ๆ  ท ๒.๑  ม ๒/๔  สามารถเขียนบทพูดและพูด
ในโอกาสต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 

-กล่าวแนะน า  
-กล่าวต้อนรับ 
-กล่าวอวยพร 

โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ ๑๐ ๑๒ 



 
 

-กล่าวไว้อาลัย 
-กล่าวอ าลา 

๕ การอ่านร้อยแก้วและ
ร้อยกรองในท่ีประชุม 

ท ๑.๑  ม ๒/๗  สามารถอ่านออกเสียงร้อย
แก้วและร้อยกรองในท่ีประชุมได้อย่าง
ถูกต้อง 
ท ๔.๑  ม ๒/๘  มีมารยาทในการพูด 
 

-ความหมาย 
-จุดมุ่งหมาย 

-ประเภทการอ่าน 
-หลักและวิธีการอ่าน 
-มารยาทในการพูด 

 ๘ ๑๓ 

ประเมินผล (สอบปลายภาคเรียน) ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 



 
 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู ้
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องท่ีตรงกับส่ิงท่ีท่านปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

 ๕  =  มากท่ีสุด      ๔  =  มาก      ๓  =  ปานกลาง      ๒  = น้อย     ๑  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ส่วนที่ ๑  ประเมินตนเอง      

๑. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี      

๒. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
๓. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเน้ือหาและวิธีการ      

๔. ค้นคว้าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      

๕. ครูผู้สอนเข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
๖. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      

๗. ครูผู้สอนมีปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

๘. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๙. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      

๑๐. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี      

ส่วนที่ ๒  ประเมินผลการสอน      
๑. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      

๒. ครูผู้สอนมีเน้ือหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      

๓. เป็นวิชาท่ีท าความเข้าใจได้      
๔. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม      

๕. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

๖. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๗. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      

๘. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

๙. ครูผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาที่สอนกับการน าไปใช้      
๑๐. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

๑๑. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา      

๑๒. ครูผู้สอนมีปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม      

๑๓. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน      
๑๔. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      

๑๕. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      

๑๖. ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
๑๗. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      

๑๘. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      



 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๙. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน      

๒๐. ครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      

๒๑. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
๒๒. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      

๒๓. ครูผู้สอนส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy)      

๒๔. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
๒๕. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  

ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/๓๕)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(๔๕๐ – ๕.๐๐)    ระดับ    ดีเยี่ยม 

(๓.๕๐ – ๔.๔๙)    ระดับ     ดีมาก  
(๒.๕๐ – ๓.๔๙)    ระดับ   ดี 

  (๑.๕๐ – ๒.๔๙)    ระดับ   พอใช้ 
  (๑.๐๐ – ๑.๔๙)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
   (.............................................................................................) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางสาวกาญจนา  หงษ์โต) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
          
 

 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 



 
 

แบบประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ..........................  เร่ือง  ............................................................................................. 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน      
๒ แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้      
๓ แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน      
๔ การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
๕ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
๖ จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ      
๗ จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
๘ ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
๙ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
๑๐ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับช้ันของนักเรียน      
๑๑ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
๑๒ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
๑๓ กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง      
๑๔ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม      
๑๕ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย      
๑๖ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
๑๗ นักเรียนได้ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง      
๑๘ นักเรียนท าช้ินงานท่ีได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามท่ีครูก าหนดหรือการท า

แบบฝึกหัดท่ัวไป 
     

๑๙ มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้      
๒๐ นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๕  หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก          ๔  หมายถึง คุณภาพในระดับดี   ๓ หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
๒ หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง    ๑ หมายถึง คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  ๑๐๐  คะแนน)             คิดเป็นคะแนนจริง................คะแนน (เต็ม ๒๕ คะแนน) 

 
                                                                                        ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 

                (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
                ............/................/.............. 

 



 
 

 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑                             เร่ือง การพูด 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                           จ านวนเวลาเรียน  ๔  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๑.๑  ม.๑/๑  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ องค์ประกอบของการพูดได้อย่างถูกต้อง 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  

การพูด เป็น การส่ือสารของมนุษย์โดยใช้ปากและกล่องเสียงเพื่อเปล่งเสียงออกมา เพื่อใช้ในการส่ือสารระหว่าง
บุคคล โดยอาศัย ภาษา เป็นตัวส่ือความหมายของส่ิงท่ีพูด การพูดเป็นความสามารถเฉพาะของมนุษย์ แต่ก็มีสัตว์บาง
ประเภทสามารถเลียนเสียงพูดของมนุษย์ได้ เช่น นกแก้ว ผู้ท่ีพูดไม่ได้เรียกว่าเป็น คนใบ้ 

การพูดมีหลายรูปแบบ เช่น การพูดระหว่างบุคคล การพูดในกลุ่ม การพูดในท่ีชุมชน บุคคลท่ีมีทักษะในการพูด 
สร้างแรงจูงใจให้บุคคลอื่นได้ ก็สามารถจัด ทอล์กโชว์ (talk Show) สร้างเป็นอาชีพนักวิชาการ ด้านการพูดได้ 

 

๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

  ๑. อธิบายความหมาย  ความส าคัญ องค์ประกอบของการพูดได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.๑.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
  - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                  ๓.๒.๑  ทักษะการอ่าน การเขียน 
                  ๓.๒..  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  ซื่อสัตย์สุจริต 
  มีวินัย 
  ใฝ่ความรู้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


 
 

  อยู่อย่างพอเพียง 
  มุ่งมั่นในการท างาน 
  รักความเป็นไทย 
  มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
    ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
    ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   Reading: อ่านออก 
   Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
   Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
   Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
   Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมี
เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
  บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
 
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
๔.๑  ใบงาน  สรุปเนื้อหาสาระเรื่องการพูดด้วยแผนท่ีความคิด (Mind mapping) 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 



 
 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ขั้นที่ ๑ น าเข้าสู่บทเรียน 
   ขั้นที่ ๒ สอนเนื้อหา 
 ขั้นท่ี ๓  ปฏิบัติ 
 ขั้นที่ ๔   สรุป 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑) Power Point 
๒)  รูปภาพ 
๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑)  ห้องสมุด 
 

๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



 
 

๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
๑๑. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
๑๒. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
 
 
 
๑๓. ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นายบัณฑิต บุญเพชร  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

   ลงช่ือ .......................................................  
           (  นายบุญเลิศ  แสวงทอง  ) 
วันท่ี ............................................................... 



 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑         เร่ือง ความหมายและความส าคัญ    
รหัสวิชาท๒๒๒๐๑        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
              (วิชาพื้นฐานมีท้ังมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด, วิชาเพิ่มเติมมีมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้) 
ท ๑.๑  ม.๑/๑  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ องค์ประกอบของการพูดได้อย่างถูกต้อง 
 

๒.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอดการพูด เป็น การส่ือสารของมนุษย์โดยใช้ปากและกล่องเสียงเพื่อเปล่งเสียง
ออกมา เพื่อใช้ในการส่ือสารระหว่างบุคคล โดยอาศัย ภาษา เป็นตัวส่ือความหมายของส่ิงท่ีพูด การพูดเป็น
ความสามารถเฉพาะของมนุษย์ แต่ก็มีสัตว์บางประเภทสามารถเลียนเสียงพูดของมนุษย์ได้ เช่น นกแก้ว ผู้ท่ีพูดไม่ได้
เรียกว่าเป็น คนใบ้ 

การพูดมีหลายรูปแบบ เช่น การพูดระหว่างบุคคล การพูดในกลุ่ม การพูดในท่ีชุมชน บุคคลท่ีมีทักษะในการพูด 
สร้างแรงจูงใจให้บุคคลอื่นได้ ก็สามารถจัด ทอล์กโชว์ (talk Show) สร้างเป็นอาชีพนักวิชาการ ด้านการพูดได้ 

การพูด มีความส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก เป็นการส่ือความเข้าใจระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยนั้น พ่อแม่ ครู ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องต้องหาวิธีการเทคนิคต่าง  ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการพูดด้วยการให้เด็กได้เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่  ๆ ด้วยการพูดค าตอบจากค าทาย
ของปริศนาค าทายจะช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถบอกช่ือส่ิงต่าง  ๆ ส่ือความหมายจากภาพเป็นเรื่องราวได้ ตลอดจนแปลความหมายของ
ค าพูดเป็นประโยคสมบูรณ์ คือ ใคร ท าอะไร ท่ีไหน ได้อย่างถูกต้อง 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

๑.อธิบายความหมาย  ความส าคัญ องค์ประกอบของการพูดได้อย่างถูกต้อง 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๓.๒.๑  ทักษะการอ่าน การเขียน 
                 ๓.๒..๒  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 

๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


 
 

  ซื่อสัตย์สุจริต 
  มีวินัย 
  ใฝ่ความรู้ 
  อยู่อย่างพอเพียง 
  มุ่งมั่นในการท างาน 
  รักความเป็นไทย 
  มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
    ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
   Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
   Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมี
เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
  บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
 
๔. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
๔.๑  ใบงาน  สรุปเนื้อหาสาระเรื่องการพูดด้วยแผนท่ีความคิด (Mind mapping) 
 
 
 



 
 

๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (เขียนละเอียดและชัดเจนกว่าในหน่วยการเรียนรู้) 
   วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่ว่าเป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 
ขั้นที่ ๑   น าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. ครูกล่าวสวัสดีนักเรียน และแนะน าตัวเอง โดยบอกช่ือ นามสกุล พร้อมท้ังเขียนบนกระดาน 
 ๒. สุ่มสอบถามนักเรียนว่าช่วงปิดภาคเรียนท่ีผ่านมา ไปท าอะไรบ้างและน าเข้าสู่เรื่องท่ีจะเรียน 
ขั้นที่ ๒   สอนเนื้อหา 
 ๑. ครูแจ้งผลการเรียนรู้และอภิปรายถึงเนื้อหาท่ีจะเรียนร่วมกนักับนักเรียน 
 ๒. ครูและนักเรียนตกลงหลักเกณฑ์การวัดผลและการให้คะแนนในส่วนต่างๆร่วมกัน โดยเขียน 
 บนกระดานจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นดังนี้ 
      ๑. คะแนนจากการประเมิน ๔ รายการ ๒๐ คะแนน ( ประเมินก่อนกลางภาคและ หลังกลางภาค ได้แก่ การ

สังเกต / การตั้งปัญหา / การออกแบบการทดลอง / การทดลอง  การวิเคราะห์ข้อมูลและการลงข้อสรุป )  
      ๒. คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐  คะแนน ( มีระเบียบวินัย / มีความรับผิดชอบ / มีสัมมาคารวะ / 

มีความซื่อสัตย์สุจริต / มีความตรงต่อเวลา / ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน /   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง / ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ /   เห็นประโยชน์และเสียสละเพื่อส่วนรวม ) 

      ๓. คะแนนทดสอบท้ายบท/กลางภาค/ปลายภาค   ๒๐  คะแนน 
 ๓. ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการ ข้อปฏิบัติและกฎระเบียบในการเรียนการสอนในห้องเรียน ดังนี้ 
      ๑. นักเรียนต้องเข้าเรียนไม่ต่ ากว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
      ๒. ไม่หยอกล้อ พูดคุยเสียงดัง หรือส่งเสียงรบกวนเพื่อนนักเรียน ในเวลาเรียน 
      ๓. นักเรียนต้องเข้าเรียนให้ตรงเวลา 
      ๔. หากมีความจ าเป็นต้องออกจากห้องเรียน ต้องขออนุญาตครูผู้สอนก่อนทุกครั้ง 
      ๕. ไม่น าอาหารมารับประทานในห้องเรียนขณะครูสอน 
      ๖. หากมีข้อสงสัยขณะเรียน ให้สอบถามครูได้ทันที 
      ๗. ข้อตกลงอื่นๆ โดยตกลงกับนักเรียน ดังนี ้

- นักเรียนทุกคนต้องมีสมุดเพื่อจดบันทึกและท าแบบฝึกหัด คนละ ๑ เล่ม  
 
ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติ 
 ๑.นักเรียนท าใบงาน/ช้ินงานท่ีครูมอบหมายให้ 
ขั้นที่ ๔   สรุป 
 ๑. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องท่ีครูกล่าวมาข้างต้น ว่ามีอะไรบ้างมีรายละเอียดท่ีส าคัญอย่างไร 



 
 

( เรื่องท่ีจะเรียน,หลักเกณฑ์การให้คะแนน, กฎระเบียบ ข้อตกลง ข้อควรปฏิบัติ กติกาใน  การเรียนการสอน โดยมี
รายละเอียดท่ีส าคัญตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น) 
 ๒. ครูถามนักเรียนว่าครูอยู่ประจ าท่ีไหน (ห้องสมุดและห้องธุรการ) 
 ๓. ครูซักถามนักเรียนว่ามีข้อสงสัยอะไรอีกหรือไม ่(มี/ไม่มี) 
 ๔. ครูบอกให้นักเรียนไปศึกษาเรื่องท่ีจะเรียนในช่ัวโมงต่อไปล่วงหน้า (เรื่อง องค์ประกอบและปัจจัยในการพูด) 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. Power point 

๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. ห้องสมุด 
๘. บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
( นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 

 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความต้ังใจ 
ในการท างาน 

ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จ ของ
งาน รวม 

๒๐ คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑                       

๒                       

๓                       

๔                       

๕                       

๖                       

๗                       

๘                       

๙                       

๑๐                       

๑๑                       

๑๒                       

๑๓                       

๑๔                       

๑๕                       
 

 ลงช่ือ .............................................ผู้ประเมิน 
 ................/................/................ 

 
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม  การท างานกลุ่ม 
ช่ือกลุ่ม.............................................  ช้ัน................................. 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่งเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     

๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     

๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

                                                                        รวม  
 

   ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน 
 ................/................/................ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ ๑ คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ -๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



 
 

 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.มีวินัย รับผิดชอบ ๑.๑ จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการ
ท างาน 

    

๒.ใฝ่เรียนรู้ ๒.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ      

๒.๒ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

๒.๓      สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

๓.มุ่งมั่นในการท างาน ๓.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๓.๒ ต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเรจ็     

๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างรอบคอบ     
๓.๔ ทุ่มเท ท างาน อดทน ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค     

๓.๕ พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเรจ็     
๓.๖ ชื่นชมผลงานความส าเรจ็ด้วยความภาคภูมิใจ     

 

   ลงช่ือ....................................................ผู้ประเมิน 
 ................/................/................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ ๑ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓๕ - ๔๐ ดีมาก 
๒๙ - ๓๔ ดี 
๒๔ - ๒๘ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๒๔ ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน  การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการท่ีก าหนดแล้วขีด ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เนื้อหาละเอียดชัดเจน     
๒ ความถูกต้องของเนื้อหา     
๓ ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     
๔ ประโยชน์ท่ีได้จากการน าเสนอ     
๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                        รวม  
 

     ลงช่ือ..................................................................ผู้ประเมิน 
 ................/................/................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้     ๔ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้     ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้     ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้     ๑ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ -๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๒                   เร่ือง องค์ประกอบและปัจจัยในการพูด 
รายวิชา การพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชาท๒๒๒๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                   จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
              (วิชาพื้นฐานมีท้ังมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด, วิชาเพิ่มเติมมีมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้) 
ตัวช้ีวัด ท ๑.๑ ม.๑/๒.อธิบายหลักการและรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
ตัวช้ีวัด ท ๒.๑ ม.๑/๓  สามารถเขียนบทพูดและพูดในรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้ 
 
๒.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การพูดเป็นกระบวนการติดต่อส่ือสารท่ีส าคัญ  ซึ่งต้องมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับองค์ประกอบของการ
ส่ือสาร  ๔  ประการ  ดังนี้ 
          ๑.  ผู้พูด หรือ ผู้ส่งสาร 
               ผู้พูดเป็นผู้ส่งสารท่ีต้องรู้จักการใช้ภาษา  น้ าเสียง  แสดงกิริยาท่าทาง  มีการแต่งกาย ตลอดจนแสดง
บุคลิกภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายท่ีส่ือสาร  ผู้พูดต้องรู้จักสังเกตใช้ความคิดพิจารณา ค้นคว้าหา
ความรู้  และสะสมประสบการณ์เพื่อจะได้ปรับปรุงการพูดของตนเองให้ประสบความส าเร็จ 
          ๒.  ผู้ฟัง  หรือ  ผู้รับสาร 
               ผู้ฟังคือบุคคลส าคัญของผู้พูด  เพราะการพูดท่ีประสบผลส าเร็จต้องขึ้นอยู่กับผู้ฟังด้วยว่าผู้ฟังเกิดการ
รับรู้  เข้าใจ  และประทับใจในการพูดครั้งนั้นมากน้อยเพียงใด  ผู้พูดท่ีดีจึงควรเตรียมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังล่วงหน้า
เพื่อช่วยให้การพูดด าเนินไปได้ด้วยดี  เช่น ผู้ฟังคือใคร  มีความรู้และการศึกษาระดับใด  มีความสนใจเรื่องใด 
          ๓.  เนื้อหาสาระ  หรือ  สาร 
               เนื้อหาสาระคือเรื่องราวที่จะพูดให้ผู้ฟังได้รับทราบและเข้าใจ  เนื้อหาสาระท่ีดีควรมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน  มี
ขอบเขตของเนื้อหา  เหมาะสมแก่ผู้ฟัง  โอกาสและกาลเทศะ เป็นเรื่องท่ีผู้พูดสนใจและมีประสบการณ์ในเรื่อง
นั้น  ตลอดจนเป็นเรื่องท่ีผู้ฟังก็สนใจด้วย 
          ๔.  เครื่องมือส่ือสาร  หรือ ส่ือ 
               เครื่องมือส่ือสารเป็นวิธีการท่ีผู้พูดใช้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระหรือสารให้ผู้ฟังได้รับทราบ ซึ่งก็คือ ภาษา  ผู้พูดท่ี
ดีจะต้องรู้จักใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  ชัดเจน  และตรงจุดมุ่งหมายท่ีต้องการส่ือสาร 
 การพูดให้สัมฤทธิ์ผล หมายถึง พูดให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายต่างๆ ความสัมฤทธิ์ผลในการพูดก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกับการฟัง คือมีได้หลายระดับข้ัน ไม่ว่าจะพูดด้วยจุดมุ่งหมายใด หากสามารถท าให้ผู้ฟังต้ังใจฟังได้ก็สัมฤทธิ์ผล
ระดับข้ันหนึ่ง และถ้าท าให้ผู้ฟังทราบโดยแจ่มแจ้ง ก็ท าให้ส าเร็จมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  
 ๑. องค์ประกอบของการพูด 
 ๒. ปัจจัยท่ีท าให้การพูดสัมฤทธิ์ผล 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 

๑. .ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 

๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  ซื่อสัตย์สุจริต 
  มีวินัย 
  ใฝ่ความรู้ 
  อยู่อย่างพอเพียง 
  มุ่งมั่นในการท างาน 
  รักความเป็นไทย 
  มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
    ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
  Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
  Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
  Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
   Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 
 

  Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
   Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมี
เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
  บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ๔.๑  ใบงานเรื่องปัจจัยท่ีท าให้การพูดสัมฤทธิ์ผล 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (เขียนละเอียดและชัดเจนกว่าในหน่วยการเรียนรู้) 
   วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่ว่าเป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
               ๑) นักเรียนรู้องค์ประกอบในการพูดอะไรบ้าง 
               ๒) นักเรียนคิดว่า องค์ประกอบในการพูดมีความส าคัญอย่างไร 
                ๓) นักเรียนคิดว่าปัจจัยท่ีมีผลกับการพูดมีข้อดีหรือไม่ 

๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง 
องค์ประกอบ ปัจจัยในการพูด 

 
ขั้นที่ ๒   ส ารวจและค้นหา 

 ๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง องค์ประกอบและปัจจัยในการพูดให้กับนักเรียน 
       ๔. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้ เรื่อง องค์ประกอบและปัจจัยในการพูด 
 ๕. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
 ๖. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “ถามตอบหลังเรียน”โดยครูเปิดค าถามจาก Power Point จ านวน ๑๐ ข้อ และให้นักเรียนเขียน
ค าตอบไปพร้อมๆ กันทีละข้อ  จนครบ 

 ๗. เมื่อครบ ๑๐ ข้อแล้ว นักเรียนส่งสมุดให้กับครู 

 



 
 

ขั้นที่ ๓   ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป องค์ประกอบและปัจจัยในการพูด 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง ประเภทของการพูดซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
    ๗.๑.๑ Power Point  
    ๗.๑.๒ ใบความรู้ 
 
  ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
    ๗.๒.๑ ห้องสมุด 
 
บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
( นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู ้
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องท่ีตรงกับส่ิงท่ีท่านปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

 ๕  =  มากท่ีสุด      ๔  =  มาก      ๓  =  ปานกลาง      ๒  = น้อย     ๑  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ส่วนที่ ๑  ประเมินตนเอง      

๑. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี      

๒. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
๓. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเน้ือหาและวิธีการ      

๔. ค้นคว้าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      

๕. ครูผู้สอนเข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
๖. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      

๗. ครูผู้สอนมีปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

๘. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๙. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      

๑๐. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี      

ส่วนที่ ๒  ประเมินผลการสอน      
๑. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      

๒. ครูผู้สอนมีเน้ือหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      

๓. เป็นวิชาท่ีท าความเข้าใจได้      
๔. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม      

๕. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

๖. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๗. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      

๘. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

๙. ครูผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาที่สอนกับการน าไปใช้      
๑๐. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

๑๑. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา      

๑๒. ครูผู้สอนมีปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม      

๑๓. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน      
๑๔. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      

๑๕. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      

๑๖. ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
๑๗. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      

๑๘. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      



 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๙. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน      

๒๐. ครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      

๒๑. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
๒๒. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      

๒๓. ครูผู้สอนส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy)      

๒๔. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
๒๕. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  

ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/๓๕)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(๔๕๐ – ๕.๐๐)    ระดับ    ดีเยี่ยม 

(๓.๕๐ – ๔.๔๙)    ระดับ     ดีมาก  
(๒.๕๐ – ๓.๔๙)    ระดับ   ดี 

  (๑.๕๐ – ๒.๔๙)    ระดับ   พอใช้ 
  (๑.๐๐ – ๑.๔๙)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
   (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางสาวกาญจนา  หงษ์โต) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
          
 

 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 



 
 

แบบประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ..........................  เร่ือง  ............................................................................................. 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน      
๒ แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้      
๓ แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน      
๔ การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
๕ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
๖ จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ      
๗ จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
๘ ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
๙ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
๑๐ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับช้ันของนักเรียน      
๑๑ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
๑๒ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
๑๓ กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง      
๑๔ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม      
๑๕ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย      
๑๖ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
๑๗ นักเรียนได้ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง      
๑๘ นักเรียนท าช้ินงานท่ีได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามท่ีครูก าหนดหรือการท า

แบบฝึกหัดท่ัวไป 
     

๑๙ มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้      
๒๐ นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๕  หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก          ๔  หมายถึง คุณภาพในระดับดี   ๓ หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
๒ หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง    ๑ หมายถึง คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  ๑๐๐  คะแนน)             คิดเป็นคะแนนจริง................คะแนน (เต็ม ๒๕ คะแนน) 

 
                                                                                        ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 

                (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
                ............/................/............. 

 



 
 

 

 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒                             เร่ือง ประเภทของการพูด 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                           จ านวนเวลาเรียน  ๘  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๑.๑  ม ๒/๒ อธิบายหลักการและรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ท ๒.๑  ม ๒/๓  สามารถเขียนบทพูดและพูดในรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้ 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  
 ประเภทของการพูดการพูดอาจแบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายแบบด้วยกัน แบ่งตามวิธีพูดมี ๔ ประเภท คือ 
 ๑) การพูดโดยฉับพลันหรือกระทันหัน (Thelmpromptuspeech)ได้แก่การพูดท่ีผู้พูดไม่รู้ตัวมาก่อนจะต้องพูด
ไม่ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าท้ังในด้านเนื้อเรื่องท่ีจะพูด แต่ก็ได้รับเชิญหรือได้รับมอบหมายให้พูด เช่น การพูดกล่าวอวย
พรในวันเกิด กล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว กล่าวต้อนรับผู้มาเยือน กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะสนับสนุน การพูดกะทันหันนี้ 
หากผู้พูดได้รับเชิญในลักษณะดังกล่าวข้อท่ีควรปฏิบัติเพื่อให้การพูดประสบความส าเร็จ  
 ๒) การพูดโดยการเตรียมการมาล่วงหน้า (The Extemperamous) การพูดแบบนี้เป็นการพูด ท่ีผู้พูดได้มี
โอกาสเตรียมตัวมาก่อนคือ ผู้พูดรู้ว่าตนเองได้รับเชิญหรือจะต้องพูดในเรื่องอะไรบ้าง จึงต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า
เท่าท่ีโอกาสเวลาจะอ านวยให้ ดังนั้นการเตรียมในเรื่องต่างๆ ท่ีจะพูดเป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีนักพูดจะต้องปฏิบัติตนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ๓) การพูดโดยอาศัยอ่านจากต้นฉบับ (Thespeakingfrommanuscripts) การพูดประเภทนี้เป็นการพูดตาม
ต้นฉบับท่ีเขียนขึ้นซึ่งเป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ส่วนมากเป็นการพูดทางพิธีการต่าง ๆ ส าคัญๆ เช่น การ
กล่าวเปิดงานการกล่าวรายงาน การกล่าวเปิดประชุม การกล่าวรายงานการประชุม การกล่าวค าปราศรัย การกล่าวค า
สดุดีการกล่าวค าให้โอวาท การกล่าวต้อนรับท่ีเป็นพิธีการส าคัญๆ ฯลฯ 
การพูดประเภทนี้ผู้พูดจะต้องฝึกฝนตนในเรื่องการอ่านต้นฉบับให้คล่อง การฝึกสายตาเวลาพูดการฝึกอ่านย่อหน้าวรรค
ตอนและค าศัพท์ท่ียากตลอดท้ังส านวนการพูดให้เหมาะสม 
 ๔) การพูดโดยวิธีท่องจ า (The memorized speaking) การพูดลักษณะนี้เป็นการพูด ท่ีผู้พูดจะต้องเตรียมตัว
ท่องจ าเนื้อหาอย่างละเอียดจากเอกสาร ต ารา หนังสือต่างๆ อย่างแม่นย า เช่น การท่องจ าตัวเลข จ าสุภาษิตค าพังเพย 
เนื้อหาท่ีส าคัญๆ การพูดแบบนี้เป็นการพูดท่ีผู้พูดจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากในการจดจ าเนื้อหา และจะต้องมี
เวลาในการเตรียมตัว เช่น การเทศน์ของพระสงฆ์ การสวดอ้อนวอนบวงสรวงพิธีกรรมของพราหมณ์ การท าพิธีกรรมทาง
ไสยศาสตร์ และการท าพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ เป็นต้น 
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การพูดแบบไม่เตรียมตัว  
 -การพูดแบบอ่าน  



 
 

 -การพูดแบบท่องจ า  
 -การพูดแบบมีต้นฉบับ 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

- 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 

๑. .ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 

๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
  ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 Reading: อ่านออก 
 Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
 Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
 Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 



 
 

  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ๔.๑  ใบงานเรื่องประเภทการพูด 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (เขียนละเอียดและชัดเจนกว่าในหน่วยการเรียนรู้) 
   วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่ว่าเป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
               ๑) นักเรียนรู้จักการพูดประเภทอะไรบ้าง 
               ๒) นักเรียนคิดว่า การพูดมีความส าคัญอย่างไร 
                ๓) นักเรียนคิดว่าการพูดมีข้อดีข้อเสียหรือไม่ 

๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง 
องค์ประกอบ ปัจจัยในการพูด 

 
ขั้นที่ ๒   ส ารวจและค้นหา 

 ๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง ประเภทการพูดให้กับนักเรียน 
       ๔. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้ เรื่อง ประเภทการพูด 
 ๕. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
 ๖. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม ใบงาน และให้นักเรียนเขียนค าตอบไปพร้อมๆ กันทีละข้อ  จนครบ 

 ๗. เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนส่งสมุดให้กับครู 

ขั้นที่ ๓   ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเภทของการพูด 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง การพูดไม่เตรียมตัวซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
 



 
 

๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ท่ีใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
    ๗.๑.๑ Power Point  
    ๗.๑.๒ ใบความรู้ 
 
  ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
    ๗.๒.๑ ห้องสมุด 
บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
( นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม  การท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม.............................................  ชั้น................................. 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     

๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     

๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

                                                                        รวม  
 

   ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 

 ................/................/................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ ๑ คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ -๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



 
 

 
 

แบบประเมิน  การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนดแล้วขีด ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เน้ือหาละเอียดชัดเจน     

๒ ความถูกต้องของเน้ือหา     

๓ ภาษาทีใ่ช้เข้าใจง่าย     

๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     

๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                        รวม  
 

     ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน 

 ................/................/................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้     ๔ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้     ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้     ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้     ๑ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ -๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒.๑                   เร่ือง การพูดแบบไม่เตรียมตัว 
รายวิชา การพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชาท๒๒๒๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                   จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๑.๑  ม ๒/๒ อธิบายหลักการและรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ท ๒.๑  ม ๒/๓  สามารถเขียนบทพูดและพูดในรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้ 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  
 ประเภทของการพูดการพูดอาจแบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายแบบด้วยกัน แบ่งตามวิธีพูดมี ๔ ประเภท คือ 
 ๑) การพูดโดยฉับพลันหรือกระทันหัน (Thelmpromptuspeech)ได้แก่การพูดท่ีผู้พูดไม่รู้ตัวมาก่อนจะต้องพูด
ไม่ได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าท้ังในด้านเนื้อเรื่องท่ีจะพูด แต่ก็ได้รับเชิญหรือได้รับมอบหมายให้พูด เช่น การพูดกล่าวอวย
พรในวันเกิด กล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว กล่าวต้อนรับผู้มาเยือน กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะสนับสนุน การพูดกะทันหันนี้ 
หากผู้พูดได้รับเชิญในลักษณะดังกล่าวข้อท่ีควรปฏิบัติเพื่อให้การพูดประสบความส าเร็จ  
 ๒) การพูดโดยการเตรียมการมาล่วงหน้า (The Extemperamous) การพูดแบบนี้เป็นการพูด ท่ีผู้พูดได้มี
โอกาสเตรียมตัวมาก่อนคือ ผู้พูดรู้ว่าตนเองได้รับเชิญหรือจะต้องพูดในเรื่องอะไรบ้าง จึงต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า
เท่าท่ีโอกาสเวลาจะอ านวยให้ ดังนั้นการเตรียมในเรื่องต่างๆ ท่ีจะพูดเป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีนักพูดจะต้องปฏิบัติตนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ๓) การพูดโดยอาศัยอ่านจากต้นฉบับ (Thespeakingfrommanuscripts) การพูดประเภทนี้เป็นการพูดตาม
ต้นฉบับท่ีเขียนขึ้นซึ่งเป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ส่วนมากเป็นการพูดทางพิธีการต่าง ๆ ส าคัญๆ เช่น การ
กล่าวเปิดงานการกล่าวรายงาน การกล่าวเปิดประชุม การกล่าวรายงานการประชุม การกล่าวค าปราศรัย การกล่าวค า
สดุดีการกล่าวค าให้โอวาท การกล่าวต้อนรับท่ีเป็นพิธีการส าคัญๆ ฯลฯ 
การพูดประเภทนี้ผู้พูดจะต้องฝึกฝนตนในเรื่องการอ่านต้นฉบับให้คล่อง การฝึกสายตาเวลาพูดการฝึกอ่านย่อหน้าวรรค
ตอนและค าศัพท์ท่ียากตลอดท้ังส านวนการพูดให้เหมาะสม 
 ๔) การพูดโดยวิธีท่องจ า (The memorized speaking) การพูดลักษณะนี้เป็นการพูด ท่ีผู้พูดจะต้องเตรียมตัว
ท่องจ าเนื้อหาอย่างละเอียดจากเอกสาร ต ารา หนังสือต่างๆ อย่างแม่นย า เช่น การท่องจ าตัวเลข จ าสุภาษิตค าพังเพย 
เนื้อหาท่ีส าคัญๆ การพูดแบบนี้เป็นการพูดท่ีผู้พูดจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากในการจดจ าเนื้อหา และจะต้องมี
เวลาในการเตรียมตัว เช่น การเทศน์ของพระสงฆ์ การสวดอ้อนวอนบวงสรวงพิธีกรรมของพราหมณ์ การท าพิธีกรรมทาง
ไสยศาสตร์ และการท าพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ เป็นต้น 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การพูดแบบไม่เตรียมตัว  
 -การพูดแบบอ่าน  



 
 

 -การพูดแบบท่องจ า  
 -การพูดแบบมีต้นฉบับ 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

- 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 

๑. .ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 

๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
  ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 Reading: อ่านออก 
 Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
 Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
 Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 



 
 

  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ๔.๑  ใบงานเรื่องประเภทการพูด 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (เขียนละเอียดและชัดเจนกว่าในหน่วยการเรียนรู้) 
   วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่ว่าเป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
               ๑) นักเรียนรู้จักการพูดประเภทอะไรบ้าง 
               ๒) นักเรียนคิดว่า การพูดมีความส าคัญอย่างไร 
                ๓) นักเรียนคิดว่าการพูดมีข้อดีข้อเสียหรือไม่ 

๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง 
องค์ประกอบ ปัจจัยในการพูด 

 
ขั้นที่ ๒   ส ารวจและค้นหา 

 ๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง ประเภทการพูดให้กับนักเรียน 
       ๔. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้ เรื่อง ประเภทการพูด 
 ๕. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
 ๖. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม ใบงาน และใหน้ักเรียนเขียนค าตอบไปพร้อมๆ กันทีละข้อ  จนครบ 

 ๗. เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนส่งสมุดให้กับครู 

ขั้นที่ ๓   ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเภทของการพูด 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง การพูดไม่เตรียมตัวซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
 



 
 

๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
    ๗.๑.๑ Power Point  
    ๗.๑.๒ ใบความรู้ 
 
  ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
    ๗.๒.๑ ห้องสมุด 
บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
( นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม  การท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม.............................................  ชั้น................................. 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     

๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     

๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

                                                                        รวม  
 

   ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 

 ................/................/................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ ๑ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ -๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



 
 

แบบประเมิน  การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนดแล้วขีด ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เน้ือหาละเอียดชัดเจน     

๒ ความถูกต้องของเน้ือหา     

๓ ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย     

๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     

๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                        รวม  
 

     ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน 

 ................/................/................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้     ๔ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้     ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้     ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้     ๑ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ -๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒.๒                    เร่ือง การพูดแบบอ่าน 
รายวิชา การพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชาท๒๒๒๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                   จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๑.๑  ม ๒/๒ อธิบายหลักการและรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ท ๒.๑  ม ๒/๓  สามารถเขียนบทพูดและพูดในรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้ 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  
 การพูดโดยอาศัยอ่านจากต้นฉบับ (Thespeakingfrommanuscripts) การพูดประเภทนี้เป็นการพูดตาม
ต้นฉบับท่ีเขียนขึ้นซึ่งเป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ส่วนมากเป็นการพูดทางพิธีการต่าง ๆ ส าคัญๆ เช่น การ
กล่าวเปิดงานการกล่าวรายงาน การกล่าวเปิดประชุม การกล่าวรายงานการประชุม การกล่าวค าปราศรัย การกล่าวค า
สดุดีการกล่าวค าให้โอวาท การกล่าวต้อนรับท่ีเป็นพิธีการส าคัญๆ ฯลฯ 
การพูดประเภทนี้ผู้พูดจะต้องฝึกฝนตนในเรื่องการอ่านต้นฉบับให้คล่อง การฝึกสายตาเวลาพูดการฝึกอ่านย่อหน้าวรรค
ตอนและค าศัพท์ท่ียากตลอดท้ังส านวนการพูดให้เหมาะสม 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การพูดแบบไม่เตรียมตัว  
 -การพูดแบบอ่าน  
 -การพูดแบบท่องจ า  
 -การพูดแบบมีต้นฉบับ 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

- 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 

๑. .ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 

๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 



 
 

 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
  ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 Reading: อ่านออก 
 Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
 Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
 Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ๔.๑  ใบงานเรื่องประเภทการพูด 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 



 
 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (เขียนละเอียดและชัดเจนกว่าในหน่วยการเรียนรู้) 
   วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่ว่าเป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
               ๑) นักเรียนรู้จักการพูดแบบอ่านไหม 
               ๒) นักเรียนคิดว่า การพูดแบบอ่านมีความส าคัญอย่างไร 
                ๓) นักเรียนคิดว่าการพูดแบบอ่านมีข้อดีข้อเสียหรือไม่ 

๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง 
องค์ประกอบ ปัจจัยในการพูด 

 
ขั้นที่ ๒   ส ารวจและค้นหา 

 ๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง ประเภทการพูดให้กับนักเรียน 
       ๔. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้ เรื่อง ประเภทการพูด 
 ๕. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
 ๖. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม ใบงาน และให้นักเรียนเขียนค าตอบลงไปจนครบทุกข้อ 
 ๗. เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนส่งสมุดให้กับครู 
ขั้นที่ ๓   ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเภทของการพูดแบบอ่าน 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง การพูดแบบท่องจ าซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
    ๗.๑.๑ Power Point  
    ๗.๑.๒ ใบความรู้ 
 
  ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
    ๗.๒.๑ ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
( นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

แบบประเมิน  การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนดแล้วขีด ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เน้ือหาละเอียดชัดเจน     

๒ ความถูกต้องของเน้ือหา     

๓ ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย     

๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     

๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                        รวม  
 

     ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน 

 ................/................/................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้     ๔ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้     ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้     ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้     ๑ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ -๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒.๓                   เร่ือง การพูดแบบท่องจ า 
รายวิชา การพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชาท๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                   จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๑.๑  ม ๒/๒ อธิบายหลักการและรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ท ๒.๑  ม ๒/๓  สามารถเขียนบทพูดและพูดในรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้ 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  
 การพูดโดยวิธีท่องจ า (The memorized speaking) การพูดลักษณะนี้เป็นการพูด ท่ีผู้พูดจะต้องเตรียมตัว
ท่องจ าเนื้อหาอย่างละเอียดจากเอกสาร ต ารา หนังสือต่างๆ อย่างแม่นย า เช่น การท่องจ าตัวเลข จ าสุภาษิตค าพังเพย 
เนื้อหาท่ีส าคัญๆ การพูดแบบนี้เป็นการพูดท่ีผู้พูดจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากในการจดจ าเนื้อหา และจะต้องมี
เวลาในการเตรียมตัว เช่น การเทศน์ของพระสงฆ์ การสวดอ้อนวอนบวงสรวงพิธีกรรมของพราหมณ์ การท าพิธีกรรมทาง
ไสยศาสตร์ และการท าพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ เป็นต้น 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การพูดแบบไม่เตรียมตัว  
 -การพูดแบบอ่าน  
 -การพูดแบบท่องจ า  
 -การพูดแบบมีต้นฉบับ 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

- 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 

๑. .ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 

๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 



 
 

 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
  ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 Reading: อ่านออก 
 Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
 Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
 Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ๔.๑  ใบงานเรื่องประเภทการพูดแบบท่องจ า 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 



 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (เขียนละเอียดและชัดเจนกว่าในหน่วยการเรียนรู้) 
   วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่ว่าเป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
               ๑) นักเรียนรู้จักการพูดประเภทอะไรบ้าง 
               ๒) นักเรียนคิดว่า การพูดแบบท่องจ ามีความส าคัญอย่างไร 
                ๓) นักเรียนคิดว่าการพูดแบบท่องจ ามีข้อดีข้อเสียหรือไม่ 

๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง 
การพูดแบบท่องจ า 

 
ขั้นที่ ๒   ส ารวจและค้นหา 

 ๑. ครูแจกใบความรู้เรื่อง ประเภทการพูดให้กับนักเรียน 
       ๒. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้ เรื่อง ประเภทการพูดแบบท่องจ า 
 ๓. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
 ๔. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม ใบงาน และให้นักเรียนเขียนค าตอบไปพร้อมๆกันทีละข้อ  จนครบ 
 ๕. เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนส่งสมุดให้กับครู 
ขั้นที่ ๓   ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเภทของการพูด 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง การพูดแบบมีต้นฉบับซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
   ๑. Power Point  
   ๒. ใบความรู้ 
  ๓. แบบฝึกพูด 
 
  ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
   ๑. ห้องสมุด 
 
บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



 
 

 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
( นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

แบบประเมิน  การน าเสนอผลงาน 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนดแล้วขีด ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เน้ือหาละเอียดชัดเจน     

๒ ความถูกต้องของเน้ือหา     

๓ ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย     

๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     

๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                        รวม  
 

     ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน 

 ................/................/................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้     ๔ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้     ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้     ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้     ๑ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ -๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒.๔                   เร่ือง การพูดแบบมีต้นฉบับ 
รายวิชา การพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชาท๒๒๒๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                   จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๑.๑  ม ๒/๒ อธิบายหลักการและรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ท ๒.๑  ม ๒/๓  สามารถเขียนบทพูดและพูดในรูปแบบของการพูดประเภทต่าง ๆ ได้ 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  
 การพูดโดยอาศัยอ่านจากต้นฉบับ (Thespeakingfrommanuscripts) การพูดประเภทนี้เป็นการพูดตาม
ต้นฉบับท่ีเขียนขึ้นซึ่งเป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ส่วนมากเป็นการพูดทางพิธีการต่าง ๆ ส าคัญๆ เช่น การ
กล่าวเปิดงานการกล่าวรายงาน การกล่าวเปิดประชุม การกล่าวรายงานการประชุม การกล่าวค าปราศรัย การกล่าวค า
สดุดีการกล่าวค าให้โอวาท การกล่าวต้อนรับท่ีเป็นพิธีการส าคัญๆ ฯลฯ 
        การพูดประเภทนี้ผู้พูดจะต้องฝึกฝนตนในเรื่องการอ่านต้นฉบับให้คล่อง การฝึกสายตาเวลาพูดการฝึกอ่านย่อหน้า
วรรคตอนและค าศัพท์ท่ียากตลอดท้ังส านวนการพูดให้เหมาะสม 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การพูดแบบไม่เตรียมตัว  
 -การพูดแบบอ่าน  
 -การพูดแบบท่องจ า  
 -การพูดแบบมีต้นฉบับ 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 

- 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 

๑. .ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 

๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 



 
 

 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
  ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
  ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 Reading: อ่านออก 
 Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
 Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
 Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
  Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ๔.๑  ใบงานเรื่องประเภทการพูดมีต้นฉบับ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 



 
 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (เขียนละเอียดและชัดเจนกว่าในหน่วยการเรียนรู้) 
   วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่ว่าเป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
               ๑) นักเรียนรู้จักการพูดแบบมีต้นฉบับไหม 
              ๒) นักเรียนคิดว่า การพูดแบบมีต้นฉบับมีความส าคัญอย่างไร 
               ๓) นักเรียนคิดว่าการพูดแบบมีต้นฉบับมีข้อดีข้อเสียหรือไม่ 

๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง 
การพูดแบบมีต้นฉบับ 

ขั้นที่ ๒   ส ารวจและค้นหา 

        ๑. ครูแจกใบความรู้เรื่อง ประเภทการพูดให้กับนักเรียน 
       ๒. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้ เรื่อง ประเภทการพูดแบบท่องจ า 
 ๓. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
 ๔. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม ใบงาน และให้นักเรียนเขียนค าตอบไปพร้อมๆกันทีละข้อ  จนครบ 
 ๕. เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนส่งสมุดให้กับครู 
ขั้นที่ ๓   ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเภทของการพูด 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง การเตรียมตัวในการพูดซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
   ๑. Power Point  
   ๒. ใบความรู้ 
 
  ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
   ๑. ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
( นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความต้ังใจ 
ในการท างาน 

ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จ ของ
งาน รวม 

๒๐ คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑                       

๒                       

๓                       

๔                       

๕                       

๖                       

๗                       

๘                       

๙                       

๑๐                       

๑๑                       

๑๒                       

๑๓                       

๑๔                       

๑๕                       
 
 

 ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน 

 ................/................/................ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.มีวินัย รับผิดชอบ ๑.๑ จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการ
ท างาน 

    

๒.ใฝ่เรียนรู้ ๒.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ      

๒.๒ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

๒.๓      สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

๓.มุ่งมั่นในการท างาน ๓.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๓.๒ ต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเรจ็     
๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างรอบคอบ     

๓.๔ ทุ่มเท ท างาน อดทน ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค     

๓.๕ พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเรจ็     
๓.๖ ชื่นชมผลงานความส าเรจ็ด้วยความภาคภูมิใจ     

 

   ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมนิ 

 ................/................/................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ ๑ คะแน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓๕ - ๔๐ ดีมาก 
๒๙ - ๓๔ ดี 
๒๔ - ๒๘ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๒๔ ปรับปรุง 
 



 
 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู ้
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องท่ีตรงกับส่ิงท่ีท่านปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

 ๕  =  มากท่ีสุด      ๔  =  มาก      ๓  =  ปานกลาง      ๒  = น้อย     ๑  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ส่วนที่ ๑  ประเมินตนเอง      

๑. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี      

๒. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
๓. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเน้ือหาและวิธีการ      

๔. ค้นคว้าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      

๕. ครูผู้สอนเข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
๖. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      

๗. ครูผู้สอนมีปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

๘. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๙. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      

๑๐. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี      

ส่วนที่ ๒  ประเมินผลการสอน      
๑. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      

๒. ครูผู้สอนมีเน้ือหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      

๓. เป็นวิชาท่ีท าความเข้าใจได้      
๔. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม      

๕. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

๖. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๗. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      

๘. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

๙. ครูผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาที่สอนกับการน าไปใช้      
๑๐. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

๑๑. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา      

๑๒. ครูผู้สอนมีปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม      

๑๓. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน      
๑๔. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      

๑๕. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      

๑๖. ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
๑๗. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      

๑๘. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      



 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๙. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน      

๒๐. ครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      

๒๑. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
๒๒. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      

๒๓. ครูผู้สอนส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy)      

๒๔. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
๒๕. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  

ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/๓๕)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(๔๕๐ – ๕.๐๐)    ระดับ    ดีเยี่ยม 

(๓.๕๐ – ๔.๔๙)    ระดับ     ดีมาก  
(๒.๕๐ – ๓.๔๙)    ระดับ   ดี 

  (๑.๕๐ – ๒.๔๙)    ระดับ   พอใช้ 
  (๑.๐๐ – ๑.๔๙)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
   (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางสาวกาญจนา  หงษ์โต) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
          
 

 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 



 
 

แบบประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ..........................  เร่ือง  ............................................................................................. 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน      
๒ แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้      
๓ แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน      
๔ การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
๕ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
๖ จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ      
๗ จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
๘ ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
๙ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
๑๐ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับช้ันของนักเรียน      
๑๑ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
๑๒ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
๑๓ กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง      
๑๔ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม      
๑๕ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย      
๑๖ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
๑๗ นักเรียนได้ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง      
๑๘ นักเรียนท าช้ินงานท่ีได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามท่ีครูก าหนดหรือการท า

แบบฝึกหัดท่ัวไป 
     

๑๙ มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้      
๒๐ นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๕  หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก          ๔  หมายถึง คุณภาพในระดับดี   ๓ หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
๒ หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง    ๑ หมายถึง คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  ๑๐๐  คะแนน)             คิดเป็นคะแนนจริง................คะแนน (เต็ม ๒๕ คะแนน) 

 
                                                                                        ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 

                (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
                ............/................/............. 

 



 
 

 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓                             เร่ือง การเตรียมตัวในการพูด 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                           จ านวนเวลาเรียน  ๕  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๓.๑  ม ๒/๕  ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรได้ 
 ท ๔.๑  ม ๒/๖ ใช้ภาษาท่าทางและพูดแสดงความรู้สึก  ส่ืออารมณ์ด้านต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  

การเตรียมตัวในการพูด 
            ก่อนพูดทุกครั้งผู้พูดจะต้องเตรียมการพูดให้พร้อม การเตรียมท่ีครบถ้วนคือการเตรียมให้ครบตาม
องค์ประกอบของการพูด โดยจัดล าดับความส าคัญก่อน หลัง ดังนี ้
            ๑. วิเคราะห์ผู้ฟัง สถานท่ี เวลา โอกาส และสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ผู้ฟัง คือ องค์ประกอบท่ีส าคัญของ
การพูด ผู้พูดต้องวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ฟังให้มากท่ีสุด ท้ังเพศ วัย การศึกษา อาชีพ ศาสนา หรือลัทธิความเช่ือ 
ความสนใจพิเศษ จ านวน นอกจากนั้นยังต้องวิเคราะห์สถานท่ี เวลา และโอกาส ในการพูดครั้งนั้นด้วย ท้ังนี้เพื่อจะได้
เตรียมค าปฏิสันถาร เนื้อหา ภาษา ตัวอย่าง ส่ือ การแต่งกายของผู้พูด ฯลฯ ให้เหมาะสม 
            ๒. เตรียมตัวผู้พูด การเตรียมตัวผู้พูด เน้นในเรื่องการเตรียมบุคลิกภาพ ท้ังบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพ
ภายใน 
            ๓. เตรียมเนื้อหา การเตรียมเนื้อหา ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับผู้ฟัง สถานท่ี เวลา และ
โอกาสท่ีได้วิเคราะห์ไว้แล้ว โดยมีล าดับข้ันในการเตรียมเนื้อหาดังนี้ 
                ๓.๑ ก าหนดวัตถุประสงค์การพูดให้ชัดเจน  
                ๓.๒ เลือกเรื่องท่ีจะพูด 
                ๓.๓ ค้นคว้ารวบรวมเนื้อหา 
                ๓.๔ วางโครงเรื่องและเรียบเรียงเรื่อง 
             ๔. เตรียมส่ือ (media) ส่ือหรือเครื่องมือถ่ายทอดสารในการพูดคือภาษา ผู้พูดจะต้องเตรียมวัจนภาษา ได้แก่ 
ถ้อยค า ค าคม ภาษิต ค าพูดท่ีประทับใจ เตรียมฝึกการใช้อวัจนภาษา ได้แก่ กริยา ท่าทาง การใช้สีหน้า แววตา ฯลฯ 
รวมไปถึงการเตรียมส่ือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ให้พร้อม เพื่อให้การพูดนั้นๆ ประสบความส าเร็จท่ีสุด เช่น ไมโครโฟม 
รูปภาพ แผนภูมิของจริง ฯลฯ เตรียมการใช้ส่ือนั้นให้คล่องแคล่ว และเป็นไปตามล าดับสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การตัง้วัตถุประสงค์  
 -การวิเคราะห์ผู้ฟัง  
 -การเลือกเรื่องท่ีพูด  
 -รวบรวมเนื้อหา  



 
 

 -การวางโครงเรื่อง  
 -การใช้ภาษา  
 -การฝึกพูด 
 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 



 
 

  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
 ๔.๑  ใบงาน  เรื่อง การเตรียมตัวในการพูด ด้วยแผนท่ีความคิด (Mind mapping) 
 ๔.๒  ช้ินงานเรื่องการพูด 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
ขั้นที่ ๑ น าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ  
๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา  

ขั้นที่ ๒ เนื้อหา 
๑. ครูแจกใบความรู้เรื่อง การเตรียมตัวในการพูด 

       ๒. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้ 
 ๓. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
ขั้นที่ ๓ ปฏิบัติ 

 ๑.นักเรียนท าใบงาน/ช้ินงานท่ีครูมอบหมายให้ 
ขั้นที่ ๔  สรุป 

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การเตรียมตัวในการพูด 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
 



 
 

๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑.  Power Point 
๒.  รูปภาพ 
๓. Clip VDO/Youtube  
๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.  ห้องสมุด 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
       
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
๑๑. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
๑๒. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
 
 
 
๑๓. ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นายบัณฑิต บุญเพชร  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

   ลงช่ือ .......................................................  
           (  นายบุญเลิศ  แสวงทอง  ) 
วันท่ี ............................................................... 



 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓.๑                   เร่ือง วัตถุประสงค์  การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
รายวิชา การพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชาท๒๒๒๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                   จ านวนเวลาเรียน  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๓.๑  ม ๒/๕  ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรได้ 
 ท ๔.๑  ม ๒/๖ ใช้ภาษาท่าทางและพูดแสดงความรู้สึก  ส่ืออารมณ์ด้านต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  
 การพูดแต่ละครั้งมีจุดมุ่งหมายต่างกัน ผู้พูดจะต้องรู้จักจุดมุ่งหมายท่ีพูดได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการของผู้ฟัง
มีนักพูดบางท่านเวลาพูดในโอกาสต่างๆ ไม่เข้าใจไม่รู้ซึ้งถึงความมุ่งหมายท่ีเขาต้องการให้พูด แต่กลับไปพูดนอกเรื่องท่ีไม่
ตรงกับจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ก็เป็นผลท าให้ผู้ฟังเกิดความเบ่ือหน่ายไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังเท่าท่ีควร เมื่อเป็นเช่นนี้
นักพูดท่ีดีจะต้องศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจความมุ่งและวัตถุประสงค์ท่ีจะพูดแต่ละครั้งให้ชัดเจนและพูดตรงกับความมุ่ง
หมายท่ีวางไว้ โดยก าหนดได้ดังนี้ 
 ๑) การพูดเพื่อให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงแก่ผู้ฟังการพูดแบบนี้เป็นการพูดโดยอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องท่ีผู้ฟัง
ต้องการจะทราบ การพูดต้องพูดให้ตรงประเด็นและหัวข้อท่ีก าหนดให้ บางครั้งผู้พูดต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบการ
บรรยายไปด้วย เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องท่ีพูดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  
 ๒) การพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังการพูดแบบนี้ ผู้พูดจะต้องใช้ศิลปะในการพูดหลายๆ แบบเพื่อจูงใจให้ผู้ฟังเกิด
ความศรัทธา เล่ือมใสมีความคิดเห็นคล้อยตาม หรือกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีผู้พูดต้ังความมุ่งหมายไว้ เช่น การพูด
ชักชวนให้เล่ือมใสในลัทธิทางศาสนา การพูดให้ประชาชนเลือกตนเองเป็นผู้แทนของนักการเมือง การพูดโฆษณาขาย
สินค้าของผู้แทนบริษัท ฯ 
 ๓) การพูดเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินหรือเพื่อจรรโลงใจแก่ผู้ฟังการพูดแบบนี้ ผู้พูดต้องเข้าใจว่าบรรยากาศใน
การพูดก็ดี ความต้องการของฟังก็ดี เป็นการพูดท่ีผู้พูดจะต้องเน้นให้ผู้ฟังเกิดความสนุกสนานบันเทิงควบคู่ไปกับการ
ได้รับความรู้สึกนึกคิดท่ีแปลกใหม่ เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการพูดในลักษณะเสริมสร้างความนึกคิดของผู้ฟังให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับจิตใจของผู้ฟังในทางท่ีดีมีความสุขในขณะท่ีฟังการพูด เช่น การกล่าวค าสดุดี กล่าวค าอวยพร 
กล่าวขอบคุณ หรือกล่าวค าปราศรัยในงานบันเทิงต่างๆ ท่ีจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ 
 ๔) การพูดเพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือค าตอบต่างๆกับการพูดแบบนี้ ผู้พูดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีพูดได้เป็น
อย่างดีหรือสามารถตอบปัญหาต่างๆ ท่ีผู้ฟังสงสัยอยากจะรู้อยากจะฟังจากผู้พูด จึงเป็นการพูดในเชิงวิชาการหรือใน
แนวทางขจัดปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ให้ปรากฏอย่างมีเหตุมีผล บางครั้งก็เป็นการพูดเพื่อตอบปัญหาของผู้ท่ีมีความสงสัย
ถามปัญหาขึ้นมา เช่น การพูดสัมมนาในทางวิชาการ การพูดตอบกระทู้ค าถามของรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี 
 ๕) การพูดเพื่อแนะน าและช้ีแนะเรื่องต่างๆการพูดแบบนี้ เป็นการพูดในเวลาจ ากัดตามลักษณะเรื่องแนะน าและ
เวลาท่ีจะอ านวยให้ ส่วนมากเป็นการพูดแนะน าบุคคล แนะน าการปฏิบัติงานและลักษณะของงานท่ีท าของหน่วยต่างๆ 
การพูดให้ค าแนะน ามุ่งการพูดเพื่อให้ผู้ฟังทราบเฉพาะข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างย่อๆ พอกับเวลา ใช้กับการรายงานตัวของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชา การแนะน าสรุปงานในหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชาใน
โอกาสตรวจเยี่ยม ฯ 



 
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การตั้งวัตถุประสงค์  
 -การวิเคราะห์ผู้ฟัง  
 -การเลือกเรื่องท่ีพูด  
 -รวบรวมเนื้อหา  
 -การวางโครงเรื่อง  
 -การใช้ภาษา  
 -การฝึกพูด 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 



 
 

  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
 ๔.๑  ใบงาน  เรื่อง การเตรียมตัวในการพูด ด้วยแผนท่ีความคิด (Mind mapping) 
 ๔.๒  ช้ินงานเรื่องการพูด 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (เขียนละเอียดและชัดเจนกว่าในหน่วยการเรียนรู้) 
   วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่ว่าเป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
               ๑) นักเรียนรู้จักการพูดประเภทอะไรบ้าง 
               ๒) นักเรียนคิดว่า การพูดมีความส าคัญอย่างไร 
                ๓) นักเรียนคิดว่าการพูดมีข้อดีข้อเสียหรือไม่ 

๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง 
องค์ประกอบ ปัจจัยในการพูด 

 



 
 

ขั้นที่ ๒   ส ารวจและค้นหา 

 ๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง ประเภทการพูดให้กับนักเรียน 
       ๔. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้ เรื่อง ประเภทการพูด 
 ๕. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
 ๖. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม ใบงาน และให้นักเรียนเขียนค าตอบไปพร้อมๆ กันทีละข้อ  จนครบ 

 ๗. เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนส่งสมุดให้กับครู 

ขั้นที่ ๓   ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเภทของการพูด 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง การพูดไม่เตรียมตัวซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  ๗.๑ สื่อการเรยีนรู้ 
    ๗.๑.๑ Power Point  
    ๗.๑.๒ ใบความรู้ 
 
  ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
    ๗.๒.๑ ห้องสมุด 
บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 



 
 

๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

 
แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล 

 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความต้ังใจ 
ในการท างาน 

ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จ ของ
งาน รวม 

๒๐ คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑                       

๒                       

๓                       

๔                       

๕                       

๖                       

๗                       

๘                       

๙                       

๑๐                       

๑๑                       

๑๒                       

๑๓                       

๑๔                       

๑๕                       
 
 

 ลงชื่อ .............................................ผู้ประเมิน 

 ................/................/................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียนแล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.มีวินัย รับผิดชอบ ๑.๑ จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการ
ท างาน 

    

๒.ใฝ่เรียนรู้ ๒.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ      

๒.๒ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

๒.๓      สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

๓.มุ่งมั่นในการท างาน ๓.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๓.๒ ต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเรจ็     
๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างรอบคอบ     

๓.๔ ทุ่มเท ท างาน อดทน ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค     

๓.๕ พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเรจ็     
๓.๖ ชื่นชมผลงานความส าเรจ็ด้วยความภาคภูมิใจ     

 

   ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 

 ................/................/................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ ๑ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓๕ - ๔๐ ดีมาก 
๒๙ - ๓๔ ดี 
๒๔ - ๒๘ พอใช้ 

ต่ ากว่า ๒๔ ปรับปรุง 
 



 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓.๒                   เร่ือง การเลือกเร่ืองท่ีพูด 
รายวิชา การพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชาท๒๒๒๐๑    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                   จ านวนเวลาเรียน  ๑  ชั่วโมง 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๓.๑  ม ๒/๕  ท าหน้าท่ีเป็นพิธีกรได้ 
 ท ๔.๑  ม ๒/๖ ใช้ภาษาท่าทางและพูดแสดงความรู้สึก  ส่ืออารมณ์ด้านต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  
 การเลือกเรื่องท่ีพูด ควรค านึงถึงข้อต่อไปนี้ คือ เรื่องท่ีจะพูดเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีได้วางไว้ ไม่ควรเป็นเรื่อง 
กว้างขวางมากจนหาประเด็นส าคัญได้ยาก และไม่อาจสรุปให้จบ ลงในเวลาได้  ถ้าผู้พูดสามารถเลือกได้ ควรเลือกเรื่องท่ี
ตนถนัด เข้าใจแจ่มแจ้ง หรือมีประสบการณ์มาจะท าให้พูดได้ดี แต่ถ้าเลือกเรื่องหรือ ก าหนดหัวข้อไม่ได้ ก็ควรรับเฉพาะ
เรื่องท่ีตนมีความรู้ ความ สนใจเป็นพิเศษ จะท าให้การพูดมีประสิทธิภาพ  เรื่องท่ีจะพูดควรเหมาะแก่โอกาส สถานท่ี 
และผู้ฟัง ผู้ฟังส่วนมากชอบฟังเรื่อง ท่ีตนสนใจ หรือเกี่ยวข้องด้วย หรือเรื่องอยู่ในระดับท่ีตนพอฟังรู้เรื่อง  
 เรื่องท่ีจะพูดจึงเสมือนหัวใจส าคัญของการเริ่มต้น หากเริ่มไม่ดีแล้ว การพูดก็จะ ล้มเหลว ฉะนั้น การรู้จักเลือก
เรื่องท่ีน่าสนใจแก่ผู้ฟังให้มีขอบเขตแน่นอนเฉพาะ ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จึงเป็นการเริ่มต้นที่ดีก่อนจะก้าวสู่ขั้นอื่น ๆ ต่อไป 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การตั้งวัตถุประสงค์  
 -การวิเคราะห์ผู้ฟัง  
 -การเลือกเรื่องท่ีพูด  
 -รวบรวมเนื้อหา  
 -การวางโครงเรื่อง  
 -การใช้ภาษา  
 -การฝึกพูด 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
 
 
 



 
 

 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 



 
 

 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
 
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
 ๔.๑  ใบงาน  เรื่อง การเตรียมตัวในการพูด  
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (เขียนละเอียดและชัดเจนกว่าในหน่วยการเรียนรู้) 
   วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่ว่าเป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
               ๑) นักเรียนรู้จักการพูดประเภทอะไรบ้าง 
               ๒) นักเรียนคิดว่า การพูดมีความส าคัญอย่างไร 
                ๓) นักเรียนคิดว่าการพูดมีข้อดีข้อเสียหรือไม่ 

๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง 
องค์ประกอบ ปัจจัยในการพูด 

 
ขั้นที่ ๒   ส ารวจและคน้หา 

 ๓. ครูแจกใบความรู้เรื่อง ประเภทการพูดให้กับนักเรียน 
       ๔. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้ เรื่อง ประเภทการพูด 
 ๕. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
 ๖. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม ใบงาน และให้นักเรียนเขียนค าตอบไปพร้อมๆ กันทีละข้อ  จนครบ 

 ๗. เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนส่งสมุดให้กับครู 

ขั้นที่ ๓   ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ประเภทของการพูด 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง การพูดไม่เตรียมตัวซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
    ๗.๑.๑ Power Point  
    ๗.๑.๒ ใบความรู้ 
 



 
 

  ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
    ๗.๒.๑ ห้องสมุด 
 
บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู ้
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องท่ีตรงกับส่ิงท่ีท่านปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

 ๕  =  มากท่ีสุด      ๔  =  มาก      ๓  =  ปานกลาง      ๒  = น้อย     ๑  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ส่วนที่ ๑  ประเมินตนเอง      

๑. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี      

๒. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
๓. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเน้ือหาและวิธีการ      

๔. ค้นคว้าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      

๕. ครูผู้สอนเข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
๖. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      

๗. ครูผู้สอนมีปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

๘. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๙. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      

๑๐. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี      

ส่วนที่ ๒  ประเมินผลการสอน      
๑. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      

๒. ครูผู้สอนมีเน้ือหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      

๓. เป็นวิชาท่ีท าความเข้าใจได้      
๔. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม      

๕. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

๖. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๗. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      

๘. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

๙. ครูผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาที่สอนกับการน าไปใช้      
๑๐. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

๑๑. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา      

๑๒. ครูผู้สอนมีปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม      

๑๓. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน      
๑๔. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      

๑๕. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      

๑๖. ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
๑๗. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      

๑๘. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      



 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๙. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน      

๒๐. ครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      

๒๑. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
๒๒. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      

๒๓. ครูผู้สอนส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy)      

๒๔. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
๒๕. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  

ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/๓๕)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(๔๕๐ – ๕.๐๐)    ระดับ    ดีเยี่ยม 

(๓.๕๐ – ๔.๔๙)    ระดับ     ดีมาก  
(๒.๕๐ – ๓.๔๙)    ระดับ   ดี 

  (๑.๕๐ – ๒.๔๙)    ระดับ   พอใช้ 
  (๑.๐๐ – ๑.๔๙)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
   (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางสาวกาญจนา  หงษ์โต) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
          
 

 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 



 
 

แบบประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ..........................  เร่ือง  ............................................................................................. 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน      
๒ แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้      
๓ แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน      
๔ การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
๕ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
๖ จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ      
๗ จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
๘ ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
๙ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
๑๐ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับช้ันของนักเรียน      
๑๑ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
๑๒ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
๑๓ กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง      
๑๔ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม      
๑๕ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย      
๑๖ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
๑๗ นักเรียนได้ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง      
๑๘ นักเรียนท าช้ินงานท่ีได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามท่ีครูก าหนดหรือการท า

แบบฝึกหัดท่ัวไป 
     

๑๙ มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้      
๒๐ นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๕  หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก          ๔  หมายถึง คุณภาพในระดับดี   ๓ หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
๒ หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง    ๑ หมายถึง คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  ๑๐๐  คะแนน)             คิดเป็นคะแนนจริง................คะแนน (เต็ม ๒๕ คะแนน) 

 
                                                                                        ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 

                (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
                ............/................/............ 

 



 
 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู ้
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องท่ีตรงกับส่ิงท่ีท่านปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

 ๕  =  มากท่ีสุด      ๔  =  มาก      ๓  =  ปานกลาง      ๒  = น้อย     ๑  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ส่วนที่ ๑  ประเมินตนเอง      

๑. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี      

๒. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
๓. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเน้ือหาและวิธีการ      

๔. ค้นคว้าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      

๕. ครูผู้สอนเข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
๖. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      

๗. ครูผู้สอนมีปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

๘. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๙. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      

๑๐. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี      

ส่วนที่ ๒  ประเมินผลการสอน      
๑. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      

๒. ครูผู้สอนมีเน้ือหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      

๓. เป็นวิชาท่ีท าความเข้าใจได้      
๔. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม      

๕. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

๖. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๗. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      

๘. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

๙. ครูผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาที่สอนกับการน าไปใช้      
๑๐. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

๑๑. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา      

๑๒. ครูผู้สอนมีปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม      

๑๓. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน      
๑๔. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      

๑๕. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      

๑๖. ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
๑๗. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      

๑๘. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      



 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๙. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน      

๒๐. ครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      

๒๑. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
๒๒. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      

๒๓. ครูผู้สอนส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy)      

๒๔. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
๒๕. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  

ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/๓๕)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(๔๕๐ – ๕.๐๐)    ระดับ    ดีเยี่ยม 

(๓.๕๐ – ๔.๔๙)    ระดับ     ดีมาก  
(๒.๕๐ – ๓.๔๙)    ระดับ   ดี 

  (๑.๕๐ – ๒.๔๙)    ระดับ   พอใช้ 
  (๑.๐๐ – ๑.๔๙)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
   (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางสาวกาญจนา  หงษ์โต) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
          
 

 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 



 
 

แบบประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ..........................  เร่ือง  ............................................................................................. 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน      
๒ แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้      
๓ แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน      
๔ การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
๕ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
๖ จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ      
๗ จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
๘ ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
๙ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
๑๐ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับช้ันของนักเรียน      
๑๑ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
๑๒ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
๑๓ กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง      
๑๔ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม      
๑๕ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย      
๑๖ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
๑๗ นักเรียนได้ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง      
๑๘ นักเรียนท าช้ินงานท่ีได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามท่ีครูก าหนดหรือการท า

แบบฝึกหัดท่ัวไป 
     

๑๙ มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้      
๒๐ นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๕  หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก          ๔  หมายถึง คุณภาพในระดับดี   ๓ หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
๒ หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง    ๑ หมายถึง คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  ๑๐๐  คะแนน)             คิดเป็นคะแนนจริง................คะแนน (เต็ม ๒๕ คะแนน) 

 
                                                                                        ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 

                (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
                ............/................/............. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔                             เร่ือง การพูดในโอกาสต่างๆ  
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                           จ านวนเวลาเรียน  ๑๐  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๒.๑  ม ๒/๔  สามารถเขียนบทพูดและพูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  

การศึกษาแนวเนื้อหาท่ีใช้พูดแต่ละโอกาส มีประโยชน์ส าหรับการพุด ท้ังท่ีเพราะไม่ว่าผู้พุดจะมีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้ามาก
หรือน้อยเพียงใดก็ตาม แนวเนื้อหาจะเป็นเสมือนเข็มทิศท่ีจะช้ีว่าควรจะพูดถึงส่ิงใดบ้าง จึงจะเหมาะกับโอกาสนั้น ๆ  มีดังนี้ 

๑. การกล่าวค าแนะน า  ส่วนมากจะเป็นการกล่าวแนะน าผู้บรรยาย ผู้อภิปราย ผู้โต้วาทีหรือผู้เข้าสัมมนา เป็นต้น ความมุ่งหมาย
ของการแนะน าก็เพื่อให้ผู้ฟังสนใจ “ผู้พุด” และ “เรื่องท่ีจะพุด” ซึ้งมีข้ึนตอนในการแนะน า คือ 
      ๑.๑  กล่าวทักทายผู้ฟัง เช่น ท่านผู้ฟังท่ีเคารพ ท่านผู้ฟังท่ีรักท้ังหลาย ฯลฯ 
      ๑.๒ เรียกร้องความสนใจ โดยกล่าวย่อ  เกี่ยวกับตัวผู้พูด วุฒิทางการศึกษา (ถ้าจ าเป็น) ต าแหน่ง 
ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องท่ีจะพูด 
      ๑.๓ เรียกร้องให้เกิดความสนใจในเรื่องท่ีพูด กล่าวส้ัน ๆ  ถึงความส าคัญและความเหมาะสมของเรื่องท่ีจะพุด 
เร่งเร้าให้ฟังสนใจท่ีจะฟัง 
      ๑.๔ ประกาศช่ือผู้พูด โดยเน้นเสียงให้หนักแน่นชัดเจน 
      ๑.๕ พยายามแนะน าตัวปากเปล่า ไม่ควรอ่านจากเอกสารท่ีเตรียมไว้ และไม่ควรท่องจ า แต่แนะน า
จาก “ความทรงจ า” เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจอย่างจริงจังต่อผู้พูด 
    ๒. การกล่าวต้อนรับ ในกรณีท่ีมีบุคคลส าคัญหรือคณะบุคคลมาประชุมกันหรือมาเยี่ยมเยียนอาจมีการกล่าว
ต้อนรับ เพื่อแสดงความปรารถนาดีและให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่นใจ การพูดไม่ควรยาวนักมีการเตรียมล่วงหน้าเป็นอย่างดี 
มีแนวทาง ดังนี ้
                                ๒.๑ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้มาเยือน 
                                ๒.๒ กล่าวสรรเสริญหรือยกย่องผู้มาเยือน เช่น เป็นใคร มีผลงานดีเด่นอะไร มีความสัมพันธ์
อย่างไรกับผู้ต้อนรับ โดยการอธิบายหน่วยงานหรอืงานอย่างย่อ ๆ 
                                ๒.๓ แสดงความยินดีท่ีได้ให้การต้อนรับ ควรกล่าวเพียงส้ัน ๆ ย้ าการต้อนรับอีกครั้งหนึง่ 
                                ๒.๔ ขออภัยหากมีส่ิงใดบกพร่องไป และหวังว่าผู้มาเยือนจะกลับมาเยือนอีก 



 
 

     ๓.การกล่าวอวยพร เป็นการแสดงความยินดีแก่งานมงคล เช่น งานมงคลสมรส งานวันเกิด งานปีใหม่ งาน
ฉลลองการเล่ือนยศ เป็นต้น 
                                ๓.๑ งานมงคลสมรส ผู้ได้รับเชิญให้พูดควรใช้แนวทางการพูดดังนี ้
                                       ๓.๑.๑ รู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้รับเชิญมากล่าวอวยพร 
                                       ๓.๑.๒ กล่าวถึงความส าพันธ์ของผู้พูดกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่าย โดย
เน้นความดีความงาม ของคู่สมรส 
                                         ๓.๑.๓ กล่าวแสดงความยินดีท่ีท้ังสองได้สมรสกัน และเป็นคู่ครองท่ีเหมาะสม 
                                         ๓.๑.๔ กล่าวให้ข้อคิดในการครองเรือนแก่คู่สมรส 
                                                ๓.๑.๕ กล่าวค าอวยพรโดยการชักชวนให้ด่ืมแสดงความยินดี 
                   ๗.๒ งานวันเกิด 
                ๓.๒.๑ กล่าวแสดงความยินดีท่ีได้รับเกียรติให้ข้ึนมาพูดกล่าวอวยพร 
                ๓.๒.๒ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดต่อเขจ้าภาพ 
                ๓.๒.๓ กล่าวถึงคุณความดี และเกียรติคุณ หรือผลงานเด่น ๆ ของเจ้าภาพ 
                ๓.๒.๔ กล่าวอวยพรให้เจ้าภาพมีอายุยืนนาน มีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 
 ๔.  การกล่าวไว้อาลัย กรกล่าวไว้อาลัยมีหลายหอย่าง เช่น ไว้อาลัยผู้ตาย ไว้อาลัยผู้ท่ีย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 
หรือไปศึกษาต่อ เป็นต้น 
                ๔.๑ ไว้อาลัยผู้ตายหรือในงานศพ ควรยึดแนวดังนี้ 
                                ๔.๑.๑ กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 
                                ๔.๑.๒ สรรเสริญผู้เสียชีวิต โดยบอกเล่าถึงประวัติ ผลงานดีเด่น คุณความดี 
                                ๔.๑.๓ ความอาลัยของผู้อยู่เบ้ือหลัง ท่ีต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักไป 
                                ๔.๑.๔ แสดงความหวังว่าวิญญาณของผู้ตายคงไปสู่สุคติ 
                ๔.๒ ไว้อาลัยผู้ท่ีย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ แนวทางการกล่าวมีดังนี้ 
                                ๔.๒.๑ กล่าวแสดงความอาลัยท่ีต้องจากไป หลังจากได้ร่วมท างานกันจนคุ้นเคยรักใคร่กัน แต่
ก็ดีใจท่ีเขาได้เล่ือนต าแหน่ง และมีอนาคตสดใสรุ่งโรจน์ดีขึ้น 
                                ๔.๒.๒ สรรเสริญยกย่องคุณความดีของบุคคลท่ีจากไป 
                                ๔.๒.๓ กล่าวอวยพรให้แก่ผู้ท่ีจากไป ให้เขาประสบความส าเร็จในต าแหน่งใหม่ 
 ๕.การกล่าวอ าลา ในกรณีท่ีต้องจากถิ่นท่ีเคยอยู่มานาน เพื่อไปประกอบธุรกิจ รับราชการ หรือ ไปประจ า ณ 
สถานท่ีอื่น ถ้ามีการจัดเล้ียงส่งและมีการมอบของขวัญท่ีนะลึก ควรมีการพูดขอบคุณท่ีได้รับของขวัญนี้ และกล่าวค า
อ าลา แนวทางการกล่าวดังนี้ 
                                ๕.๑ แสดงความเสียใจท่ีต้องจากไป กล่าวให้ทราบว่าท าไมจึงไม่อยากจากไป ความสุขท่ีได้รับ
และความคุ้นเคยท่ีมีกับบุคคลต่าง ๆในท่ีท างานเดิม เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีประทับใจในระหว่างท่ีได้อยู่มานาน และการ
ระลึกถึงความภูมิใจตลอดไป 
                                ๕.๒ สรรเสริญคณะผู้จัดท าหรือร่วมเล้ียงส่งจากใจจริง 
                                ๕.๓ คาดหมายความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นท่ีจะยงัคงมีคลอดไปโดยแสดงคามมั่นใจว่าแม้จะ
ออกไปแต่ความสัมพันธ์ที่ดียังคงไม่มีวันจางหาย หากผู้มดผ่านไปสถานท่ีท่ีจะไปอยู่ใหม่ ขอให้แวะเย่ียมเยียน 
                                ๕.๔ กล่าวสรุปโดยกล่าวค าอ าลาและอวยพร ควรพูดให้ส้ัน ขอลาท่านท้ังหลายไปก่อน ขอให้
ท่านจงมีความสุขความเจริญ 
 



 
 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การตั้งวัตถุประสงค์  
 -การวิเคราะห์ผู้ฟัง  
 -การเลือกเรื่องท่ีพูด  
 -รวบรวมเนื้อหา  
 -การวางโครงเรื่อง  
 -การใช้ภาษา  
 -การฝึกพูด 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 



 
 

  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
 ๔.๑  ใบงาน  เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ  ด้วยแผนท่ีความคิด (Mind mapping) 
 ๔.๒  ช้ินงานเรื่องการพูด 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ  
๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา  

ขั้นที่ ๒   เนื้อหา 

       ๑. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้  
 ๒. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติ 

 ๑. ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ีครูมอบหมาย 



 
 

ขั้นที่ ๔   ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง การกล่าวแนะน าซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑.  Power Point 
๒.  รูปภาพ 
๓. Clip VDO/Youtube  
๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.  ห้องสมุด 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
       
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
๑๑. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
๑๒. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
 
 
 
๑๓. ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นายบัณฑิต บุญเพชร  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

   ลงช่ือ .......................................................  
           (  นายบุญเลิศ  แสวงทอง  ) 
วันท่ี ............................................................... 



 
 

 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔.๑                             เร่ือง การกล่าวแนะน า 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                           จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๒.๑  ม ๒/๔  สามารถเขียนบทพูดและพูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  

การศึกษาแนวเนื้อหาท่ีใช้พูดแต่ละโอกาส มีประโยชน์ส าหรับการพุด ท้ังท่ีเพราะไม่ว่าผู้พุดจะมีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้ามาก
หรือน้อยเพียงใดก็ตาม แนวเนื้อหาจะเป็นเสมือนเข็มทิศท่ีจะช้ีว่าควรจะพูดถึงส่ิงใดบ้าง จึงจะเหมาะกับโอกาสนั้น ๆ  มีดังนี้ 

๑. การกล่าวค าแนะน า  ส่วนมากจะเป็นการกล่าวแนะน าผู้บรรยาย ผู้อภิปราย ผู้โต้วาทีหรือผู้เข้าสัมมนา เป็นต้น ความมุ่งหมาย
ของการแนะน าก็เพื่อให้ผู้ฟังสนใจ “ผู้พุด” และ “เรื่องท่ีจะพุด” ซึ้งมีข้ึนตอนในการแนะน า คือ 
      ๑.๑  กล่าวทักทายผู้ฟัง เช่น ท่านผู้ฟังท่ีเคารพ ท่านผู้ฟังท่ีรักท้ังหลาย ฯลฯ 
      ๑.๒ เรียกร้องความสนใจ โดยกล่าวย่อ  เกี่ยวกับตัวผู้พูด วุฒิทางการศึกษา (ถ้าจ าเป็น) ต าแหน่ง 
ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องท่ีจะพูด 
      ๑.๓ เรียกร้องให้เกิดความสนใจในเรื่องท่ีพูด กล่าวส้ัน ๆ  ถึงความส าคัญและความเหมาะสมของเรื่องท่ีจะพุด 
เร่งเร้าให้ฟังสนใจท่ีจะฟัง 
      ๑.๔ ประกาศช่ือผู้พูด โดยเน้นเสียงให้หนักแน่นชัดเจน 
      ๑.๕ พยายามแนะน าตัวปากเปล่า ไม่ควรอ่านจากเอกสารท่ีเตรียมไว้ และไม่ควรท่องจ า แต่แนะน า
จาก “ความทรงจ า” เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจอย่างจริงจังต่อผู้พูด 
    ๒. การกล่าวต้อนรับ ในกรณีท่ีมีบุคคลส าคัญหรือคณะบุคคลมาประชุมกันหรือมาเยี่ยมเยียนอาจมีการกล่าว
ต้อนรับ เพื่อแสดงความปรารถนาดีและให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่นใจ การพูดไม่ควรยาวนักมีการเตรียมล่วงหน้าเป็นอย่างดี 
มีแนวทาง ดังนี ้
                                ๒.๑ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้มาเยือน 
                                ๒.๒ กล่าวสรรเสริญหรือยกย่องผู้มาเยือน เช่น เป็นใคร มีผลงานดีเด่นอะไร มีความสัมพันธ์
อย่างไรกับผู้ต้อนรับ โดยการอธิบายหน่วยงานหรอืงานอย่างย่อ ๆ 
                                ๒.๓ แสดงความยินดีท่ีได้ให้การต้อนรับ ควรกล่าวเพียงส้ัน ๆ ย้ าการต้อนรับอีกครั้งหนึง่ 
                                ๒.๔ ขออภัยหากมีส่ิงใดบกพร่องไป และหวังว่าผู้มาเยือนจะกลับมาเยือนอีก 
     ๓.การกล่าวอวยพร เป็นการแสดงความยินดีแก่งานมงคล เช่น งานมงคลสมรส งานวันเกิด งานปีใหม่ งาน
ฉลลองการเล่ือนยศ เป็นต้น 
                                ๓.๑ งานมงคลสมรส ผู้ได้รับเชิญให้พูดควรใช้แนวทางการพูดดังนี ้
                                       ๓.๑.๑ รู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้รับเชิญมากล่าวอวยพร 
                                       ๓.๑.๒ กล่าวถึงความส าพันธ์ของผู้พูดกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่าย โดย
เน้นความดีความงาม ของคู่สมรส 
                                         ๓.๑.๓ กล่าวแสดงความยินดีท่ีท้ังสองได้สมรสกัน และเป็นคู่ครองท่ีเหมาะสม 



 
 

                                         ๓.๑.๔ กล่าวให้ข้อคิดในการครองเรือนแก่คู่สมรส 
                                                ๓.๑.๕ กล่าวค าอวยพรโดยการชักชวนให้ด่ืมแสดงความยินดี 
                   ๗.๒ งานวันเกิด 
                ๓.๒.๑ กล่าวแสดงความยินดีท่ีได้รับเกียรติให้ข้ึนมาพูดกล่าวอวยพร 
                ๓.๒.๒ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดต่อเขจ้าภาพ 
                ๓.๒.๓ กล่าวถึงคุณความดี และเกียรติคุณ หรือผลงานเด่น ๆ ของเจ้าภาพ 
                ๓.๒.๔ กล่าวอวยพรให้เจ้าภาพมีอายุยืนนาน มีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 
 ๔.  การกล่าวไว้อาลัย กรกล่าวไว้อาลัยมีหลายหอย่าง เช่น ไว้อาลัยผู้ตาย ไว้อาลัยผู้ท่ีย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 
หรือไปศึกษาต่อ เป็นต้น 
                ๔.๑ ไว้อาลัยผู้ตายหรือในงานศพ ควรยึดแนวดังนี้ 
                                ๔.๑.๑ กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 
                                ๔.๑.๒ สรรเสริญผู้เสียชีวิต โดยบอกเล่าถึงประวัติ ผลงานดีเด่น คุณความดี 
                                ๔.๑.๓ ความอาลัยของผู้อยู่เบ้ือหลัง ท่ีต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักไป 
                                ๔.๑.๔ แสดงความหวังว่าวิญญาณของผู้ตายคงไปสู่สุคติ 
                ๔.๒ ไว้อาลัยผู้ท่ีย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ แนวทางการกล่าวมีดังนี้ 
                                ๔.๒.๑ กล่าวแสดงความอาลัยท่ีต้องจากไป หลังจากได้ร่วมท างานกันจนคุ้นเคยรักใคร่กัน แต่
ก็ดีใจท่ีเขาได้เล่ือนต าแหน่ง และมีอนาคตสดใสรุ่งโรจน์ดีขึ้น 
                                ๔.๒.๒ สรรเสริญยกย่องคุณความดีของบุคคลท่ีจากไป 
                                ๔.๒.๓ กล่าวอวยพรให้แก่ผู้ท่ีจากไป ให้เขาประสบความส าเร็จในต าแหน่งใหม่ 
 ๕.การกล่าวอ าลา ในกรณีท่ีต้องจากถิ่นท่ีเคยอยู่มานาน เพื่อไปประกอบธุรกิจ รับราชการ หรือ ไปประจ า ณ 
สถานท่ีอื่น ถ้ามีการจัดเล้ียงส่งและมีการมอบของขวัญท่ีนะลึก ควรมีการพูดขอบคุณท่ีได้รับของขวัญนี้ และกล่าวค า
อ าลา แนวทางการกล่าวดังนี้ 
                                ๕.๑ แสดงความเสียใจท่ีต้องจากไป กล่าวให้ทราบว่าท าไมจึงไม่อยากจากไป ความสุขท่ีได้รับ
และความคุ้นเคยท่ีมีกับบุคคลต่าง ๆในท่ีท างานเดิม เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีประทับใจในระหว่างท่ีได้อยู่มานาน และการ
ระลึกถึงความภูมิใจตลอดไป 
                                ๕.๒ สรรเสริญคณะผู้จัดท าหรือร่วมเล้ียงส่งจากใจจริง 
                                ๕.๓ คาดหมายความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นท่ีจะยงัคงมีคลอดไปโดยแสดงคามมั่นใจว่าแม้จะ
ออกไปแต่ความสัมพันธ์ที่ดียังคงไม่มีวันจางหาย หากผู้มดผ่านไปสถานท่ีท่ีจะไปอยู่ใหม่ ขอให้แวะเย่ียมเยียน 
                                ๕.๔ กล่าวสรุปโดยกล่าวค าอ าลาและอวยพร ควรพูดให้ส้ัน ขอลาท่านท้ังหลายไปก่อน ขอให้
ท่านจงมีความสุขความเจริญ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การตั้งวัตถุประสงค์  
 -การวิเคราะห์ผู้ฟัง  
 -การเลือกเรื่องท่ีพูด  
 -รวบรวมเนื้อหา  
 -การวางโครงเรื่อง  



 
 

 -การใช้ภาษา  
 -การฝึกพูด 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 



 
 

  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
 ๔.๑  ใบงาน  เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ  ด้วยแผนท่ีความคิด (Mind mapping) 
 ๔.๒  ช้ินงานเรื่องการพูด 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ  
๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา  

ขัน้ที่ ๑  เนื้อหา 

       ๑. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้  
 ๒. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติ 

 ๑. ครูสุ่มนักเรียน ๕ คน เพื่อออกมาพูดแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 

ขั้นที่ ๔  ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การกล่าวแนะน า 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่องการกล่าวต้อนรบั ท่ีจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑.  Power Point 



 
 

๒.  รูปภาพ 
๓. Clip VDO/Youtube  
๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.  ห้องสมุด 
 

๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
       
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 

๑๑. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
๑๒. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
 
 
 
๑๓. ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นายบัณฑิต บุญเพชร  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

   ลงช่ือ .......................................................  
           (  นายบุญเลิศ  แสวงทอง  ) 
วันท่ี ............................................................... 



 
 

 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔.๑                             เร่ือง การกล่าวแนะน า 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                           จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
ท ๒.๑  ม ๒/๔  สามารถเขียนบทพูดและพูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  

การศึกษาแนวเนื้อหาท่ีใช้พูดแต่ละโอกาส มีประโยชน์ส าหรับการพุด ท้ังท่ีเพราะไม่ว่าผู้พุดจะมีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้ามาก
หรือน้อยเพียงใดก็ตาม แนวเนื้อหาจะเป็นเสมือนเข็มทิศท่ีจะช้ีว่าควรจะพูดถึงส่ิงใดบ้าง จึงจะเหมาะกับโอกาสนั้น ๆ  มีดังนี้ 

๑. การกล่าวค าแนะน า  ส่วนมากจะเป็นการกล่าวแนะน าผู้บรรยาย ผู้อภิปราย ผู้โต้วาทีหรือผู้เข้าสัมมนา เป็นต้น ความมุ่งหมาย
ของการแนะน าก็เพื่อให้ผู้ฟังสนใจ “ผู้พุด” และ “เรื่องท่ีจะพุด” ซึ้งมีข้ึนตอนในการแนะน า คือ 
      ๑.๑  กล่าวทักทายผู้ฟัง เช่น ท่านผู้ฟังท่ีเคารพ ท่านผู้ฟังท่ีรักท้ังหลาย ฯลฯ 
      ๑.๒ เรียกร้องความสนใจ โดยกล่าวย่อ  เกี่ยวกับตัวผู้พูด วุฒิทางการศึกษา (ถ้าจ าเป็น) ต าแหน่ง 
ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องท่ีจะพูด 
      ๑.๓ เรียกร้องให้เกิดความสนใจในเรื่องท่ีพูด กล่าวส้ัน ๆ  ถึงความส าคัญและความเหมาะสมของเรื่องท่ีจะพุด 
เร่งเร้าให้ฟังสนใจท่ีจะฟัง 
      ๑.๔ ประกาศช่ือผู้พูด โดยเน้นเสียงให้หนักแน่นชัดเจน 
      ๑.๕ พยายามแนะน าตัวปากเปล่า ไม่ควรอ่านจากเอกสารท่ีเตรียมไว้ และไม่ควรท่องจ า แต่แนะน า
จาก “ความทรงจ า” เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจอย่างจริงจังต่อผู้พูด 
    ๒. การกล่าวต้อนรับ ในกรณีท่ีมีบุคคลส าคัญหรือคณะบุคคลมาประชุมกันหรือมาเยี่ยมเยียนอาจมีการกล่าว
ต้อนรับ เพื่อแสดงความปรารถนาดีและให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่นใจ การพูดไม่ควรยาวนักมีการเตรียมล่วงหน้าเป็นอย่างดี 
มีแนวทาง ดังนี ้
                                ๒.๑ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้มาเยือน 
                                ๒.๒ กล่าวสรรเสริญหรือยกย่องผู้มาเยือน เช่น เป็นใคร มีผลงานดีเด่นอะไร มีความสัมพันธ์
อย่างไรกับผู้ต้อนรับ โดยการอธิบายหน่วยงานหรอืงานอย่างย่อ ๆ 
                                ๒.๓ แสดงความยินดีท่ีได้ให้การต้อนรับ ควรกล่าวเพียงส้ัน ๆ ย้ าการต้อนรับอีกครั้งหนึง่ 
                                ๒.๔ ขออภัยหากมีส่ิงใดบกพร่องไป และหวังว่าผู้มาเยือนจะกลับมาเยือนอีก 
     ๓.การกล่าวอวยพร เป็นการแสดงความยินดีแก่งานมงคล เช่น งานมงคลสมรส งานวันเกิด งานปีใหม่ งาน
ฉลลองการเล่ือนยศ เป็นต้น 
                                ๓.๑ งานมงคลสมรส ผู้ได้รับเชิญให้พูดควรใช้แนวทางการพูดดังนี้ 
                                       ๓.๑.๑ รู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้รับเชิญมากล่าวอวยพร 
                                       ๓.๑.๒ กล่าวถึงความส าพันธ์ของผู้พูดกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่าย โดย
เน้นความดีความงาม ของคู่สมรส 
                                         ๓.๑.๓ กล่าวแสดงความยินดีท่ีท้ังสองได้สมรสกัน และเป็นคู่ครองท่ีเหมาะสม 
                                         ๓.๑.๔ กล่าวให้ข้อคิดในการครองเรือนแก่คู่สมรส 



 
 

                                                ๓.๑.๕ กล่าวค าอวยพรโดยการชักชวนให้ด่ืมแสดงความยินดี 
                   ๗.๒ งานวันเกิด 
                ๓.๒.๑ กล่าวแสดงความยินดีท่ีได้รับเกียรติให้ข้ึนมาพูดกล่าวอวยพร 
                ๓.๒.๒ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดต่อเขจ้าภาพ 
                ๓.๒.๓ กล่าวถึงคุณความดี และเกียรติคุณ หรือผลงานเด่น ๆ ของเจ้าภาพ 
                ๓.๒.๔ กล่าวอวยพรให้เจ้าภาพมีอายุยืนนาน มีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 
 ๔.  การกล่าวไว้อาลัย กรกล่าวไว้อาลัยมีหลายหอย่าง เช่น ไว้อาลัยผู้ตาย ไว้อาลัยผู้ท่ีย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 
หรือไปศึกษาต่อ เป็นต้น 
                ๔.๑ ไว้อาลัยผู้ตายหรือในงานศพ ควรยึดแนวดังนี้ 
                                ๔.๑.๑ กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 
                                ๔.๑.๒ สรรเสริญผู้เสียชีวิต โดยบอกเล่าถึงประวัติ ผลงานดีเด่น คุณความดี 
                                ๔.๑.๓ ความอาลัยของผู้อยู่เบ้ือหลัง ท่ีต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักไป 
                                ๔.๑.๔ แสดงความหวังว่าวิญญาณของผู้ตายคงไปสู่สุคติ 
                ๔.๒ ไว้อาลัยผู้ท่ีย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ แนวทางการกล่าวมีดังนี้ 
                                ๔.๒.๑ กล่าวแสดงความอาลัยท่ีต้องจากไป หลังจากได้ร่วมท างานกันจนคุ้นเคยรักใคร่กัน แต่
ก็ดีใจท่ีเขาได้เล่ือนต าแหน่ง และมีอนาคตสดใสรุ่งโรจน์ดีขึ้น 
                                ๔.๒.๒ สรรเสริญยกย่องคุณความดีของบุคคลท่ีจากไป 
                                ๔.๒.๓ กล่าวอวยพรให้แก่ผู้ท่ีจากไป ให้เขาประสบความส าเร็จในต าแหน่งใหม่ 
 ๕.การกล่าวอ าลา ในกรณีท่ีต้องจากถิ่นท่ีเคยอยู่มานาน เพื่อไปประกอบธุรกิจ รับราชการ หรือ ไปประจ า ณ 
สถานท่ีอื่น ถ้ามีการจัดเล้ียงส่งและมีการมอบของขวัญท่ีนะลึก ควรมีการพูดขอบคุณท่ีได้รับของขวัญนี้ และกล่าวค า
อ าลา แนวทางการกล่าวดังนี้ 
                                ๕.๑ แสดงความเสียใจท่ีต้องจากไป กล่าวให้ทราบว่าท าไมจึงไม่อยากจากไป ความสุขท่ีได้รับ
และความคุ้นเคยท่ีมีกับบุคคลต่าง ๆในท่ีท างานเดิม เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีประทับใจในระหว่างท่ีได้อยู่มานาน และการ
ระลึกถึงความภูมิใจตลอดไป 
                                ๕.๒ สรรเสริญคณะผู้จัดท าหรือร่วมเล้ียงส่งจากใจจริง 
                                ๕.๓ คาดหมายความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นท่ีจะยงัคงมีคลอดไปโดยแสดงคามมั่นใจว่าแม้จะ
ออกไปแต่ความสัมพันธ์ที่ดียังคงไม่มีวันจางหาย หากผู้มดผ่านไปสถานท่ีท่ีจะไปอยู่ใหม่ ขอให้แวะเย่ียมเยียน 
                                ๕.๔ กล่าวสรุปโดยกล่าวค าอ าลาและอวยพร ควรพูดให้ส้ัน ขอลาท่านท้ังหลายไปก่อน ขอให้
ท่านจงมีความสุขความเจริญ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 -การตั้งวัตถุประสงค์  
 -การวิเคราะห์ผู้ฟัง  
 -การเลือกเรื่องท่ีพูด  
 -รวบรวมเนื้อหา  
 -การวางโครงเรื่อง  
 -การใช้ภาษา  



 
 

 -การฝึกพูด 
 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 



 
 

  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
๔.๑  ใบงาน  เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ  ด้วยแผนท่ีความคิด (Mind mapping) 
๔.๒  ช้ินงานเรื่องการพูด 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ  
๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา  

ขั้นที่ ๑  เนื้อหา 

       ๑. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้  
 ๒. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ท่ีครูแจก ในใจเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน 
ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติ 

 ๑. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ออกมาน าเสนอเกี่ยวกับส่ิงท่ีอยากจะแนะน าให้เพื่อน รๆู้จัก 

ขั้นที่ ๔  ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การกล่าวแนะน า 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่องการกล่าวต้อนรบั ท่ีจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑.  Power Point 



 
 

๒.  รูปภาพ 
๓. Clip VDO/Youtube  
๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.  ห้องสมุด 
 

๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
........................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต  ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔.๒                             เร่ือง การกล่าวต้อนรับ 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                           จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๒.๑  ม ๒/๔  สามารถเขียนบทพูดและพูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  

การศึกษาแนวเนื้อหาท่ีใช้พูดแต่ละโอกาส มีประโยชน์ส าหรับการพุด ท้ังท่ีเพราะไม่ว่าผู้พุดจะมีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้ามาก
หรือน้อยเพียงใดก็ตาม แนวเนื้อหาจะเป็นเสมือนเข็มทิศท่ีจะช้ีว่าควรจะพูดถึงส่ิงใดบ้าง จึงจะเหมาะกับโอกาสนั้น ๆ  มีดังนี้ 
    ๒. การกล่าวต้อนรับ ในกรณีท่ีมีบุคคลส าคัญหรือคณะบุคคลมาประชุมกันหรือมาเยี่ยมเยียนอาจมีการกล่าว
ต้อนรับ เพื่อแสดงความปรารถนาดีและให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่นใจ การพูดไม่ควรยาวนักมีการเตรียมล่วงหน้าเป็นอย่างดี 
มีแนวทาง ดังนี ้
                                ๒.๑ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้มาเยือน 
                                ๒.๒ กล่าวสรรเสริญหรือยกย่องผู้มาเยือน เช่น เป็นใคร มีผลงานดีเด่นอะไร มีความสัมพันธ์
อย่างไรกับผู้ต้อนรับ โดยการอธิบายหน่วยงานหรอืงานอย่างย่อ ๆ 
                                ๒.๓ แสดงความยินดีท่ีได้ให้การต้อนรับ ควรกล่าวเพียงส้ัน ๆ ย้ าการต้อนรับอีกครั้งหนึง่ 
                                ๒.๔ ขออภัยหากมีส่ิงใดบกพร่องไป และหวังว่าผู้มาเยือนจะกลับมาเยือนอีก 
  
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - ความหมาย 
 - ประเภท 
 - หลักการกล่าวต้อนรับ 
 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
 
 
 



 
 

๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 



 
 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
๔.๑  ใบงาน  เรื่อง การเขียนกล่าวต้อนรับ 
๔.๒  ช้ินงานเรื่องการกล่าวต้อนรับ 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ  
๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา  

ขั้นที่ ๑  เนื้อหา 

       ๑. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้  
 ๒. ครูให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดเนื้อหาการพูดกล่าวต้อนรับ 
ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติ 

 ๑. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มไม่เกิน ๔ คน เพื่อท่ีจะท ากิจกรรมบทบาทสมมติการกล่าวต้อรับต่าง  ๆ 
 ๒.  ให้นักเรียนซ้อมบทการกล่าวต้อนรับ พร้อมท้ังครูจะเป็นท่ีปรึกษาให้ 
ขั้นที่ ๔  ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การกล่าวแนะน า 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปซ้อมพูดการกล่าวต้อนรับ และมาสอบในคาบหน้า 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑.  Power Point 
๒.  รูปภาพ 
๓. Clip VDO/Youtube  
๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.  ห้องสมุด 
 
 
 



 
 

๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต  ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔.๓                             เร่ือง การกล่าวอวยพร 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                           จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๒.๑  ม ๒/๔  สามารถเขียนบทพูดและพูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  

การศึกษาแนวเนื้อหาท่ีใช้พูดแต่ละโอกาส มีประโยชน์ส าหรับการพุด ท้ังท่ีเพราะไม่ว่าผู้พุดจะมีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้ามาก
หรือน้อยเพียงใดก็ตาม แนวเนื้อหาจะเป็นเสมือนเข็มทิศท่ีจะช้ีว่าควรจะพูดถึงส่ิงใดบ้าง จึงจะเหมาะกับโอกาสนั้น ๆ  มีดังนี้ 
    การกล่าวอวยพร เป็นการแสดงความยินดีแก่งานมงคล เช่น งานมงคลสมรส งานวันเกิด งานปีใหม่ งานฉล
ลองการเล่ือนยศ เป็นต้น 
                            ๓.๑ งานมงคลสมรส ผู้ได้รับเชิญให้พูดควรใช้แนวทางการพูดดังนี้ 
                                       ๓.๑.๑ รู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้รับเชิญมากล่าวอวยพร 
                                       ๓.๑.๒ กล่าวถึงความส าพันธ์ของผู้พูดกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่าย โดย
เน้นความดีความงาม ของคู่สมรส 
                                         ๓.๑.๓ กล่าวแสดงความยินดีท่ีท้ังสองได้สมรสกัน และเป็นคู่ครองท่ีเหมาะสม 
                                         ๓.๑.๔ กล่าวให้ข้อคิดในการครองเรือนแก่คู่สมรส 
                                         ๓.๑.๕ กล่าวค าอวยพรโดยการชักชวนให้ด่ืมแสดงความยินดี 
                   ๓.๒ งานวันเกิด 
                ๓.๒.๑ กล่าวแสดงความยินดีท่ีได้รับเกียรติให้ข้ึนมาพูดกล่าวอวยพร 
                ๓.๒.๒ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดต่อเขจ้าภาพ 
                ๓.๒.๓ กล่าวถึงคุณความดี และเกียรติคุณ หรือผลงานเด่น ๆ ของเจ้าภาพ 
                ๓.๒.๔ กล่าวอวยพรให้เจ้าภาพมีอายุยืนนาน มีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - ความหมาย 
 - ประเภท 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 



 
 

    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 



 
 

 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
 
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
 ๔.๑  ใบงาน  เรื่อง การกล่าวอวยพร 
 ๔.๒ ช้ินงานการ์ดอวยพร 
  
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ  
๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา  

ขั้นที่ ๑  เนื้อหา 

       ๑. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้  
 ๒. ครูให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดเนื้อหาการพูดกล่าวต้อนรับ 
ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติ 

 ๑. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มไม่เกิน ๔  คน  โดยใช้กลุ่มเดิมเพื่อท่ีจะท ากิจกรรมบทบาทสมมติการกล่าวอวยพร  
 ๒.  ให้นักเรียนซ้อมบทการกล่าวต้อนรับ พร้อมท้ังครูจะเป็นท่ีปรึกษาให้ 
ขั้นที่ ๔  ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การกล่าวอวยพร 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปซ้อมพูดการกล่าวอวยพร และมาสอบในคาบหน้า 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑.  Power Point 
๒.  รูปภาพ 
๓. Clip VDO/Youtube  
๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.  ห้องสมุด 



 
 

๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
       
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต  ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔.๔                             เร่ือง การกล่าวไว้อาลัย 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                           จ านวนเวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๒.๑  ม ๒/๔  สามารถเขียนบทพูดและพูดในโอกาสต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  

การศึกษาแนวเนื้อหาท่ีใช้พูดแต่ละโอกาส มีประโยชน์ส าหรับการพุด ท้ังท่ีเพราะไม่ว่าผู้พุดจะมีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้ามาก
หรือน้อยเพียงใดก็ตาม แนวเนื้อหาจะเป็นเสมือนเข็มทิศท่ีจะช้ีว่าควรจะพูดถึงส่ิงใดบ้าง จึงจะเหมาะกับโอกาสนั้น ๆ  มีดังนี้ 
   การกล่าวไว้อาลัย กรกล่าวไว้อาลัยมีหลายหอย่าง เช่น ไว้อาลัยผู้ตาย ไว้อาลัยผู้ท่ีย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ หรือ
ไปศึกษาต่อ เป็นต้น 
                ๔.๑ ไว้อาลัยผู้ตายหรือในงานศพ ควรยึดแนวดังนี ้
                                ๔.๑.๑ กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 
                                ๔.๑.๒ สรรเสริญผู้เสียชีวิต โดยบอกเล่าถึงประวัติ ผลงานดีเด่น คุณความดี 
                                ๔.๑.๓ ความอาลัยของผู้อยู่เบ้ือหลัง ท่ีต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักไป 
                                ๔.๑.๔ แสดงความหวังว่าวิญญาณของผู้ตายคงไปสู่สุคติ 
                ๔.๒ ไว้อาลัยผู้ท่ีย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ แนวทางการกล่าวมีดังนี้ 
                                ๔.๒.๑ กล่าวแสดงความอาลัยท่ีต้องจากไป หลังจากได้ร่วมท างานกันจนคุ้นเคยรักใคร่กัน แต่
ก็ดีใจท่ีเขาได้เล่ือนต าแหน่ง และมีอนาคตสดใสรุ่งโรจน์ดีขึ้น 
                                ๔.๒.๒ สรรเสริญยกย่องคุณความดีของบุคคลท่ีจากไป 
                                ๔.๒.๓ กล่าวอวยพรให้แก่ผู้ท่ีจากไป ให้เขาประสบความส าเร็จในต าแหน่งใหม่ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - ความหมาย 
 - ประเภท 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 
 

๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  



 
 

 
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
 ๔.๑  ใบงาน  เรื่อง การกล่าวไว้อาลัย 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ  
๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา  

ขั้นที่ ๑  เนื้อหา 

       ๑. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้  
 ๒. ครูให้นักเรียนจดบันทกึลงในสมุดเนื้อหาการพูดกล่าวต้อนรับ 
ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติ 

 ๑. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มไม่เกิน ๔ คน โดยใช้กลุ่มดิม เพื่อท่ีจะท ากิจกรรมบทบาทสมมติการกล่าวไว้อาลัย  
 ๒.  ให้นักเรียนซ้อมบทการกล่าวไว้อาลัย พร้อมท้ังครูจะเป็นท่ีปรึกษาให้ 
ขั้นที่ ๔  ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป การกล่าวไว้อาลัย 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปซ้อมพูดการกล่าวไว้อาลัย และมาสอบในคาบหน้า 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑.  Power Point 
๒.  รูปภาพ 
๓. Clip VDO/Youtube  
๗.๒ แหล่งการเรยีนรู้ 

 ๑.  ห้องสมุด 
 
 
 
 



 
 

๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
       
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต  ) 

วันท่ี ......................................................................... 



 
 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู ้
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องท่ีตรงกับส่ิงท่ีท่านปฏิบัติเมื่อส้ินสุดภาคเรียน ดังนี้ 

 ๕  =  มากท่ีสุด      ๔  =  มาก      ๓  =  ปานกลาง      ๒  = น้อย     ๑  =  น้อยท่ีสุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ส่วนที่ ๑  ประเมินตนเอง      

๑. ครูผู้สอนได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวิชา วิธีเรียน และการวัดผล วิชาน้ี      

๒. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
๓. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเน้ือหาและวิธีการ      

๔. ค้นคว้าและปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      

๕. ครูผู้สอนเข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
๖. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      

๗. ครูผู้สอนมีปริมาณของเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

๘. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๙. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      

๑๐. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชาน้ี      

ส่วนที่ ๒  ประเมินผลการสอน      
๑. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชาน้ีชัดเจนและเหมาะสมกับผู้เรียน      

๒. ครูผู้สอนมีเน้ือหาวิชาให้ความรู้แก่ผู้เรียน      

๓. เป็นวิชาท่ีท าความเข้าใจได้      
๔. ครูผู้สอนกระตุ้นให้เกิดความคิดริเร่ิม      

๕. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

๖. ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม      
๗. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม      

๘. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

๙. ครูผู้สอนพยายามเช่ือมโยงเน้ือหาที่สอนกับการน าไปใช้      
๑๐. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

๑๑. ครูผู้สอนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา      

๑๒. ครูผู้สอนมีปริมาณงานที่ก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม      

๑๓. ผู้เรียนมีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบการท างาน      
๑๔. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      

๑๕. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      

๑๖. ครูผู้สอนเอาใจใส่ต่อการสอนและเตรียมการสอน      
๑๗. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรียน      

๑๘. ครูผู้สอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      



 
 

สิ่งที่ท่านปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๙. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน      

๒๐. ครูผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสริมการเรียนรู้      

๒๑. ครูผู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
๒๒. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      

๒๓. ครูผู้สอนส่งเสริมประชาธิปไตย(Democracy)      

๒๔. ครูผู้สอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
๒๕. ครูผู้สอนส่งเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  

ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/๓๕)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(๔๕๐ – ๕.๐๐)    ระดับ    ดีเยี่ยม 

(๓.๕๐ – ๔.๔๙)    ระดับ     ดีมาก  
(๒.๕๐ – ๓.๔๙)    ระดับ   ดี 

  (๑.๕๐ – ๒.๔๙)    ระดับ   พอใช้ 
  (๑.๐๐ – ๑.๔๙)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
   (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางสาวกาญจนา  หงษ์โต) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
          
 

 

ลงช่ือ.......................................................................... 
(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 



 
 

แบบประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ..........................  เร่ือง  ............................................................................................. 

ข้อท่ี รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน      
๒ แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้      
๓ แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรัดสัมพันธ์กัน      
๔ การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
๕ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
๖ จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ      
๗ จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
๘ ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
๙ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
๑๐ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับช้ันของนักเรียน      
๑๑ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
๑๒ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
๑๓ กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง      
๑๔ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม      
๑๕ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย      
๑๖ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
๑๗ นักเรียนได้ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง      
๑๘ นักเรียนท าช้ินงานท่ีได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามท่ีครูก าหนดหรือการท า

แบบฝึกหัดท่ัวไป 
     

๑๙ มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้      
๒๐ นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

ระดับคุณภาพของผลงาน 
๕  หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก          ๔  หมายถึง คุณภาพในระดับดี   ๓ หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
๒ หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง    ๑ หมายถึง คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  ๑๐๐  คะแนน)             คิดเป็นคะแนนจริง................คะแนน (เต็ม ๒๕ คะแนน) 

 
                                                                                        ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 

                (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
                ............/................/............. 

 



 
 

 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕                           เร่ือง การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองในทีป่ระชุม 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                          จ านวนเวลาเรียน  ๘  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๑.๑  ม ๒/๗  สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองในท่ีประชุมได้อย่างถูกต้อง 
 ท ๔.๑  ม ๒/๘  มีมารยาทในการพูด 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  
      การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านถ้อยค าท่ีมีผู้เรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้ โดยการเปล่งเสียง และวางจังหวะเสียง
ให้เป็นไปตามความนิยม และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟัง ซึ่งจะท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วม
คล้อยตามไปกับเรื่องราว หรือรสประพันธ์ที่อ่าน 
       การอ่านออกเสียงร้อยกรอง เป็นการอ่านท่ีมุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของค าประพันธ์ ซึ่งจะต้องอ่าน
อย่างมีจังหวะ ลีลา และท่วงท านองตามลักษณะค าประพันธ์เเต่ละชนิด 
 
การอ่านบทร้อยกรอง อ่านได้ ๒ แบบ ดังนี ้
            ๑. อ่านออกเสียงธรรมดา เป็นการอ่านออกเสียงพูด ตามปกติเหมือนกับอ่านร้อยแก้ว แต่มีจังหวะวรรคตอน 
            ๒. อ่านเป็นท านองเสนาะ เป็นการอ่านมีส าเนียงสูง ต่ า หนัก เบา ยาว ส้ันเป็นท านองเหมือนเสียงดนตรี มีการ
เอื้อนเสียง เน้นสัมผัส ตามจังหวะ ลีลาและท่วงท านองตามลักษณะบังคับของบทประพันธ์ให้ชัดเจนเเละเหมาะสม 
           หลักและวิธีการอ่าน 
 ๑. การอ่านส ารวจ คือ การอ่านข้อเขียนอย่างรวดเร็ว เพื่อรู้ลักษณะโครงสร้างของข้อเขียน ส านวนภาษา เนื้อ
เรื่องโดยสังเขป เป็นวิธีอ่านท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเลือกสรรส่ิงพิมพ์ ส าหรับใช้ประกอบการค้นคว้า หรือการหา
แนวเรื่องส าหรับเขียนรายงาน และรวบรวมบรรณานุกรมในหัวข้อท่ีเขียนรายงาน 
 ๒. การอ่านข้าม เป็น วิธีอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าใจเนื้อหาของข้อเขียน โดยเลือกอ่านข้อความบางตอน เช่น การ
อ่านค าน า สาระสังเขป บทสรุป และการอ่านเนื้อหาเฉพาะตอนท่ีตรงกับความต้องการ เป็นต้น 
๓. การอ่านผ่าน เป็นการอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning Reading) โดยผู้อ่านจะท าการกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไป
ยังส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายในข้อเขียน เช่น ค าส าคัญ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ แล้วอ่านรายละเอียดเฉพาะท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ี
ต้องการ เช่น การอ่านเพื่อค้นหาช่ือในพจนานุกรม และการอ่านแผนท่ี 
 ๔. การอ่านจับประเด็น หมายถึง การอ่านเรื่องหรือข้อเขียนโดยท าความเข้าใจสาระส าคัญในขณะท่ีอ่าน มักใช้ใน
การอ่านข้อเขียนท่ีไม่ยาวนัก เช่น บทความ การอ่านเร็วๆ หลายครั้งจะช่วยให้จับประเด็นได้ โดยการอ่านมีเทคนิคคือ 
ต้องสังเกตค าส าคัญ ประโยคส าคัญท่ีมีค าส าคัญ และท าการย่อสรุปบันทึกประโยคส าคัญไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
      ๕. การอ่านสรุปความ หมายถึง การอ่านโดยสามารถตีความหมายส่ิงท่ีอ่านได้ถูกต้องชัดเจนเข้าใจเรื่องอย่างดี 
สามารถแยกส่วนท่ีส าคัญหรือไม่ส าคัญออกจากกัน รู้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น ส่วนใดเป็นความคิดหลัก 
ความคิดรอง 

• การอ่านสรุป ความมีสองลักษณะคือ การสรุปแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละตอน และสรุปจากท้ังเรื่อง หรือท้ังบท การ
อ่านสรุปความควรอย่างอย่างคร่าว ๆ ครั้งหนึ่งพอให้รู้เรื่อง แล้วอ่านละเอียดอีกครั้งเพื่อเข้าใจเรื่องอย่างดี หลัก



 
 

จากนั้นต้ังค าถามตนเองในเรื่องท่ีอ่านว่าเกี่ยวกับอะไร มีเรื่องราวอย่างไร แล้วเรียบเรียงเนื้อหาเป็นส านวน
ภาษาของผู้สรุป 

 ๖. การอ่านวิเคราะห์ การอ่านเพื่อค้นคว้าและเขียนรายงานโดยท่ัวไปต้องมีการวิเคราะห์ความหมายของ 
ข้อความ ท้ังนี้เพราะผู้เขียนอาจใช้ค าและส านวนภาษาในลักษณะต่าง ๆ อาจเป็นภาษาโดยตรงมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
ภาษาโดยนัยท่ีต้องท าความเข้าใจ และภาษาท่ีมีความหมายตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้เขียน 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - ความหมาย 

- จุดมุ่งหมาย 
- ประเภทการอ่าน 
- หลักและวิธีการอ่าน 

    - มารยาทในการพูด 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 



 
 

    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิน้งาน) 
๔.๑    ช้ินงานเรื่องการอ่านร้อยแก้วร้แยกรอง 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
ขั้นที่ ๑   ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามว่า ร้อยกรองกับร้อยแก้วคืออะไร  
๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา  
 

ขั้นที่ ๑  เนื้อหา 

       ๑. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้  



 
 

 ๒. ครูให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดเนื้อหา 
ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติ 

 ๑. ครูสุ่มนักเรียนแบบไม่ต้ังตัว ๒ คน ออกมาพูดโดยมีบทความให้นักเรียนอ่าน 
 ๒.  ครูให้นักเรียนสังเกตเพื่อน ๆ  ท่ีออกไปอ่านว่ามีข้อดีและข้อบกพร้องอย่างไร 
 ๓. ครูสอนเทคนิคการอ่านร้อยกรองและร้อยแก้วต่อหน้าปประชุมให้นักเรีนเพิ่มเติม 
ขั้นที่ ๔  ลงข้อสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปซ้อมพูดร้อยแก้วจ านวน ๘ บรรทัด และมาสอบในคาบหน้า 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑.  Power Point 
๒.  รูปภาพ 
๓. Clip VDO/Youtube  
๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.  ห้องสมุด 
บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 



 
 

๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
๑๑. ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
๑๒. ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
 
 
 
๑๓. ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
(  นายธวัชชัย สุขส าราญ ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นายบัณฑิต บุญเพชร  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
    (  นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค  ) 

วันท่ี ......................................................................... 

   ลงช่ือ .......................................................  
           (  นายบุญเลิศ  แสวงทอง  ) 
วันท่ี ............................................................... 



 
 

 

 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕.๑                           เร่ือง การอ่านร้อยแก้ว 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                          จ านวนเวลาเรียน  ๔  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
 ท ๑.๑  ม ๒/๗  สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองในท่ีประชุมได้อย่างถูกต้อง 
 ท ๔.๑  ม ๒/๘  มีมารยาทในการพูด 
 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  
      การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านถ้อยค าท่ีมีผู้เรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้ โดยการเปล่งเสียง และวางจังหวะเสียง
ให้เป็นไปตามความนิยม และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟัง ซึ่งจะท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วม
คล้อยตามไปกับเรื่องราว หรือรสประพันธ์ที่อ่าน 
           หลักและวิธีการอ่าน 
 ๑. การอ่านส ารวจ คือ การอ่านข้อเขียนอย่างรวดเร็ว เพื่อรู้ลักษณะโครงสร้างของข้อเขียน ส านวนภาษา เนื้อ
เรื่องโดยสังเขป เป็นวิธีอ่านท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเลือกสรรส่ิงพิมพ์ ส าหรับใช้ประกอบการค้นคว้า หรือการหา
แนวเรื่องส าหรับเขียนรายงาน และรวบรวมบรรณานุกรมในหัวข้อท่ีเขียนรายงาน 
 ๒. การอ่านข้าม เป็น วิธีอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าใจเนื้อหาของข้อเขียน โดยเลือกอ่านข้อความบางตอน เช่น การ
อ่านค าน า สาระสังเขป บทสรุป และการอ่านเนื้อหาเฉพาะตอนท่ีตรงกับความต้องการ เป็นต้น 
๓. การอ่านผ่าน เป็นการอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning Reading) โดยผู้อ่านจะท าการกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไป
ยังส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายในข้อเขียน เช่น ค าส าคัญ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ แล้วอ่านรายละเอียดเฉพาะท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ี
ต้องการ เช่น การอ่านเพื่อค้นหาช่ือในพจนานุกรม และการอ่านแผนท่ี 
 ๔. การอ่านจับประเด็น หมายถึง การอ่านเรื่องหรือข้อเขียนโดยท าความเข้าใจสาระส าคัญในขณะท่ีอ่าน มักใช้ใน
การอ่านข้อเขียนท่ีไม่ยาวนัก เช่น บทความ การอ่านเร็วๆ หลายครั้งจะช่วยให้จับประเด็นได้ โดยการอ่านมีเทคนิคคือ 
ต้องสังเกตค าส าคัญ ประโยคส าคัญท่ีมีค าส าคัญ และท าการย่อสรุปบันทึกประโยคส าคัญไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
      ๕. การอ่านสรุปความ หมายถึง การอ่านโดยสามารถตีความหมายส่ิงท่ีอ่านได้ถูกต้องชัดเจนเข้าใจเรื่องอย่างดี 
สามารถแยกส่วนท่ีส าคัญหรือไม่ส าคัญออกจากกัน รู้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น ส่วนใดเป็นความคิดหลัก 
ความคิดรอง 

• การอ่านสรุป ความมีสองลักษณะคือ การสรุปแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละตอน และสรุปจากท้ังเรื่อง หรือท้ังบท การ
อ่านสรุปความควรอย่างอย่างคร่าว ๆ ครั้งหนึ่งพอให้รู้เรื่อง แล้วอ่านละเอียดอีกครั้งเพื่อเข้าใจเรื่องอย่างดี หลัก
จากนั้นต้ังค าถามตนเองในเรื่องท่ีอ่านว่าเกี่ยวกับอะไร มีเรื่องราวอย่างไร แล้วเรียบเรียงเนื้อหาเป็นส านวน
ภาษาของผู้สรุป 

๖. การอ่านวิเคราะห์ การอ่านเพื่อค้นคว้าและเขียนรายงานโดยท่ัวไปต้องมีการวิเคราะห์ความหมายของ ข้อความ ท้ังนี้
เพราะผู้เขียนอาจใช้ค าและส านวนภาษาในลักษณะต่าง ๆ อาจเป็นภาษาโดยตรงมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ภาษาโดยนัยท่ี
ต้องท าความเข้าใจ และภาษาท่ีมีความหมายตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้เขียน 
 



 
 

 
๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - ความหมาย 

- จุดมุ่งหมาย 
- ประเภทการอ่าน 
- หลักและวิธีการอ่าน 

    - มารยาทในการพูด 
๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มวีินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 



 
 

  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
 
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
 ๔.๑    ช้ินงานเรื่องการอ่านร้อยแก้วร้แยกรอง 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
ขั้นที่ ๑ น าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
               ๑) นักเรียนอ่านหนังสืออะไรบ้าง 
               ๒) นักเรียนคิดว่า การอ่านหนังสือมีความส าคัญอย่างไร 
                ๓) นักเรียนอ่านหนังสือหรือหาความรู้จากท่ีไหนบ้าง 
 ๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง 
หลักและวิธีการอ่าน (การอ่านร้อยแก้ว) 
 
 
 



 
 

 
ขั้นที่ ๒ สอนเนือ้หา 
 ๑. ครูแจกใบความรู้เรื่อง หลักและวิธีการอ่านให้กับนักเรียน 
       ๒. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้ เรื่อง หลักและวิธีการอ่าน 
ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติ 
 ๑. ครูให้นักเรียนสรุปแผนผังความรู้เรื่อง หลักและวิธีการอ่าน   

๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๔ คน อ่านใบความรู้เรื่องหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จากนั้นให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการอ่านท าช้ินงานในรูปแบบ หนังสือเล่ม
เล็ก พร้อมตกแต่งให้สวยงาม  
 ๓.  เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนส่งช้ินงานให้กับครู 

ขั้นที่ ๔   สรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป หลักและวิธีการอ่านร้อยแก้ว 
 ๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาเรื่อง การอ่านร้อยกรองซึ่งจะเรียนในคาบเรียนต่อไปมาล่วงหน้า 
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑.  Power Point 
๒.  รูปภาพ 
๓. Clip VDO/Youtube  
๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.  ห้องสมุด 
 
บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



 
 

๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
( นายธวัชชัย สุขส าราญ ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วนัท่ี ......................................................................... 



 
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕.๒                           เร่ือง การอ่านร้อยกรอง 
รายวิชาการพูดดีมีศิลปะ   รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                          จ านวนเวลาเรียน  ๔  ชั่วโมง 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้           
ท ๑.๑  ม ๒/๗  สามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองในท่ีประชุมได้อย่างถูกต้อง 
ท ๔.๑  ม ๒/๘  มีมารยาทในการพูด 
๒. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้ )  
      การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านถ้อยค าท่ีมีผู้เรียบเรียงหรือประพันธ์ไว้ โดยการเปล่งเสียง และวางจังหวะเสียง
ให้เป็นไปตามความนิยม และเหมาะสมกับเรื่องท่ีอ่าน เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟัง ซึ่งจะท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วม
คล้อยตามไปกับเรื่องราว หรือรสประพันธ์ที่อ่าน 
           บทร้อยกรอง  หมายถึง  ค าประพันธ์ที่เรียบเรียงขึ้นโดยข้อบังคับ  จ ากัดค าและวรรคตอนให้สัมผัสกันไพเราะ
ตามเกณฑ์ท่ีได้วางไว้ในฉันทลักษณ์ ค าว่า “บทร้อยกรอง”มีค าท่ีใช้เรียกแตกต่างกันหลายๆ อย่าง เช่น ค าประพันธ์ ค า
ประพันธร์้อยกรอง กาพย์กลอน กวนีิพนธ์ หรือบทกวี เป็นต้น       
             รูปแบบของบทร้อยกรอง  แบ่งได้เป็น  ๕  ประเภทใหญ่   
  ๑. โคลง   
  ๒. ฉันท์ 
  ๓. กาพย์                                                     
  ๔. กลอน 
  ๕. ร่าย 
วิธีการอ่านบทร้อยกรอง 

การอ่านบทร้อยกรองเป็นการอ่านท่ีมุ่งให้เกิดความเพลิดเพลิน  และซาบซึ้งในค าประพันธ์แต่ละชนิด  การอ่านบทร้อยกรองอ่าน
ได้  ๒  แบบ  ดังนี้ 

๑ อ่านออกเสียงธรรมดา  เป็นการอ่านออกเสียงตามปกติเหมือนการอ่านร้อยแก้ว  แต่มีจังหวะ  วรรคตอน  และการเน้น 
สัมผัสตามลักษณะ 

๒ อ่านเปน็ท านองเสนาะ  เป็นการอ่านท่ีมีเสียงสูง  ต่ า  หนัก  เบา  ยาว  ส้ัน  เป็นท านองเหมือนเสียงดนตรี  มีการเอื้อนเสียง   
เน้นสัมผัสตามจังหวะ  ลีลา  และท่วงท านองท่ีแตกต่างไปตามฉันทลักษณ์หรือลักษณะบังคับของค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ  ให้
ชัดเจน ไพเราะ    เหมาะสม  ท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามท านองเสียงนั้น 

๓. สาระการเรียนรู้ 
๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้ ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - ความหมาย 

- จุดมุ่งหมาย 
- ประเภทการอ่าน 
- หลักและวิธีการอ่าน 

    - มารยาทในการพูด 
 



 
 

๓.๑..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ( ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้ ) 
 - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
                 ๑.  ทักษะการอ่าน  การเขียน 
                 ๒.  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
    ๓.  ทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดในหน่วยการ
เรียนรู้) 
 ๑.มีวินัย 
 ๒.ใฝ่ความรู้ 
 ๓.มุ่งมั่นในการท างาน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ซื่อสัตย์สุจริต 
 มีวินัย 
 ใฝ่ความรู้ 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รักความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ 
๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน(ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   ๓.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
   ๓.๒  ความสามารถในการคิด 
   ๓.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ๓.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   ๓.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  Reading: อ่านออก 
  Writing: เขียนได้ 
 Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
  Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมีภาวะผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการส่ือสาร และรู้เท่าทันส่ือ 
  Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 



 
 

 Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
 Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
 บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
 บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................  
๔. ชิ้นงาน (๑ หน่วย ๑ ชิ้นงาน) 
๔.๑    ช้ินงานเรื่องการอ่านร้อยยกรอง 
 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

ตรวจรายงาน แบบประเมินรายงาน ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
ขั้นที่ ๑ น าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ครูสุ่มถามนักเรียน โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
               ๑) นักเรียนอ่านหนังสืออะไรบ้าง 
              ๒) นักเรียนคิดว่า การอ่านหนังสือมีความส าคัญอย่างไร 
               ๓) นักเรียนอ่านหนังสือหรือหาความรู้จากท่ีไหนบ้าง 

๒. ครูเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียน ท่ีได้จากการตอบค าถาม จากนั้นเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา  
ขั้นที่ ๒ สอนเนือ้หา 
 ๑. ครูแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนศึกษา 
       ๒. ครูเปิด Power Point พร้อมอธิบายความรู้  
ขั้นที่ ๓  ปฏิบัติ 
 ๑. ครูให้นักเรียนสรุปแผนผังความรู้อ่าน   
 ๒.  เมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนส่งช้ินงานให้กับครู 

ขั้นที่ ๔   สรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป  
๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 ๗.๑ สื่อการเรียนรู้   

๑.  Power Point 



 
 

๒.  รูปภาพ 
๓. Clip VDO/Youtube  
๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

 ๑.  ห้องสมุด 
 
บันทึกหลังการสอน 
 ๘.๑ ด้านความรู้ 
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการเรียนรู้) 
.............................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอืน่  ๆ
............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
       
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้สอน 
( นายธวัชชัย สุขส าราญ) 

วันท่ี ......................................................................... 

ลงช่ือ .......................................................  
       ( นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

วันท่ี ......................................................................... 




