
 

 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
   แผนการจดัการเรียนรู้หน่วยอิงมาตรฐาน 

 

รายวชิา  ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒ 
 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  ๓ 
ภาคเรยีนที่  ๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

   
 

ผู้จัดท า      นายธวชัชยั สุขส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้  ภาษาไทย 
โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา  อ าเภอไทรโยค   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา กาญจนบุร ี
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา 
ที่................................     วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยาวิทยา 

  

ด้วยข้าพเจ้านายธวัชชัย สุขส าราญ ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย               
ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามค าสั่ง โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ที่ ๑๗๒/
๒๕๖๔  ลงวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒๐  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓           
ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้              
การเตรียมสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการพิเศษต่าง 
ๆ เช่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผน การจัด
กิจกรรมและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเรียบร้อยแล้ว 

ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ  

 
       

ลงชื่อ........................................................ 
             (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
              ๑ /พฤศจิกายน/๒๕๖๔ 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
……………เป็นแผนการสอนที่สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้........................................................................... 
 

 

ลงชื่อ........................................................ 
          (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 

          ๑๗ /พฤศจิกายน/๒๕๖๔ 
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ได้  
 อ่ืนๆ ...................................................................................  

   ลงชื่อ................................................... 
        (นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย) 

            หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
            ............/.........../.............. 
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ความเห็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 เห็นตามเสนอของหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
 อ่ืนๆ ......................................... 

 

   ลงชื่อ................................................... 
               (นางวลีรัตน์  ศโิรรัตน์ธัญโชค) 

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

ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
  อนุมัติตามเสนอ  

 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....................................  
   ลงชื่อ............................................................ 

                             (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

        ............/.........../.............. 
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การนิเทศแผนการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  อ าเภอไทรโยค   

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  กาญจนบุรี 
************************************************** 

ผู้รับการนิเทศ นายธวัชชัย สุขส าราญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วิชา การพูดดีมีศิลปะ   รหสัวชิา ท๒๓๑๐๒    ระดับชั้นทีส่อน มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
วัน/เดือน/ปีที่นิเทศ  ............./.............../.............      ผู้นิเทศ...................................................................................................... 
 

๑. ตวัชี้วัด / ผลการเรียนรู ้ ( ให้น าจากหลักสตูรสถานศึกษา มาใส่เป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
 

ท ๑.๑  ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๕ ม. ๓/๖ ม. ๓/๗  ม. ๓/๘ ม. ๓/๙ ม. ๓/๑๐ 
ท ๒.๑  ม. ๓/๖ ม. ๓/๗ ม. ๓/๘ ม. ๓/๙ ม. ๓/๑๐ 
ท ๓.๑  ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔ ม. ๓/๕ ม. ๓/๖ 
ท ๔.๑  ม. ๓/๔ ม. ๓/๕ ม. ๓/๖  
ท ๕.๑  ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔ ม. ๓/๕ 
                          รวมทั้งหมด   ๒๘  ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู ้

 
หมายเหตุ : เมื่อผู้นิเทศท าการนิเทศแผนการจดัการเรยีนรู้แลว้ ให้ท าส าเนาสง่ฝ่ายวิชาการ รายวิชาละ ๑ ชดุ 
                  เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการนิเทศการจัดการรู้ในระยะต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. ประเดน็การนิเทศ มีรายละเอียด ดงันี ้
 

รายการนเิทศ 

น้ า
หน

ักค
ะแ

นน
 

   

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

หมายเหตุ(ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ) 

๑. มีการวิเคราะห์หลักสูตร ๕   

๒. มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน ๕   

๓. แบ่งเวลาได้เหมาะสมกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เนื้อหาและแบ่ง
เวลาได้ครบทุกกระบวนการเรียนรู้ 

๕   

๔. เลือกวิธีการสอนได้เหมาะสมกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้เนื้อหา
ผู้เรียนและทรัพยากรที่ม ี

๕   

๕. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ๕   

๖. มีสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เนื้อหา 
ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ  

๕   

๗. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๕   
๘. ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

๕   

๙. สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

๕   

๑๐. ภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้จัดการเรียน
การสอนได้ 

๕   

รวม ๕๐   
ค่าเฉลี่ย  (น าคะแนนที่ไดร้วมกัน หารด้วย สิบ) 

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

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

       ลงชื่อ................................................................. ผู้นเิทศ 
                (................................................................) 
                     ต าแหน่ง................................................................... 



๓. การอนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
...........................เป็นแผนการจัดการเรยีนรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้.................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................................................หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
                      (นางสาวกาญจนา  หงษ์โต ) 

 
 
ความเห็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  เห็นตามเสนอของหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
  อ่ืนๆ ......................................... 

 
   ลงชื่อ................................................... 

               (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธญัโชค) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

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

 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....................................  
   ลงชื่อ............................................................ 

                             (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

        ............/.........../.............. 
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วิชา ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ 
รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่  ๒  เวลาเรียน  ๖๐  ชั่วโมง  จ านวน ๑.๕ หน่วยกิต 
********************************************************************************************* 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยเกี่ยวกับค าทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ 
แต่งค าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การระบุความแตกต่างของ
ค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย การอ่านจับใจความ การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์แสดงความคิดเห็น
เรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดโน้มน้าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า มีมารยาทในการ
ฟัง การดู และการพูด เขียนกรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการ
เขียน 

ฝึกการอ่านเชิง วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องที่
อ่านจากงานเขียนที่หลากหลาย เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน  เขียนเรื่อง เสนอ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอเชิงวิชาการ เขียนอธิบาย เขียนชี้แจง วิเคราะห์ วิจารณ์  แสดงความคิด และโต้แย้งอย่างมี
เหตุผล สรุปเนื้อหาความรู้ วรรณคดี วรรณกรรมวิเคราะห์วิถีไทย คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานและบอกคุณค่าของบทร้อยกรองตามความสนใจ 

เพ่ือให้สามารถอ่าน ฟัง และดู สิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลา พูดและเขียนได้ชัดเจนถูกต้องเหมาะสม
ตามจุดประสงค์ สามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทั้งการพูดและเขียน น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาความรู้
ไปใช้ในการคิดตัดสินใจ  และสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต และมีมารยาทในการใช้ภาษา ใช้ภาษาเสริมสร้าง
นิสัยบุคลิกภาพที่ดี มีความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีและวรรณกรรม 
ตลอดจนภูมิใจในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ใช้ภาษาอย่างมีคุณธรรม มีวัฒนธรรมและรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ 
 
รหสัตัวช้ีวัด 

 
ท ๑.๑  ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๕ ม. ๓/๖ ม. ๓/๗  ม. ๓/๘ ม. ๓/๙ ม. ๓/๑๐ 
ท ๒.๑  ม. ๓/๖ ม. ๓/๗ ม. ๓/๘ ม. ๓/๙ ม. ๓/๑๐ 
ท ๓.๑  ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔ ม. ๓/๕ ม. ๓/๖ 
ท ๔.๑  ม. ๓/๔ ม. ๓/๕ ม. ๓/๖  
ท ๕.๑  ม. ๓/๑ ม. ๓/๒ ม. ๓/๓ ม. ๓/๔ ม. ๓/๕ 

 
รวมทั้งหมด   ๒๘  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชา  ภาษาไทย ๖   รหัสวิชา  ท๒๓๑๐๒      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ภาคเรียนที่ ๒       จ านวน  ๖๐  ชั่วโมง จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต    

หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

๑ อิศรญาณ
ภาษิต 

ท ๑.๑ ม.๓/๑ อ่านออกเสียง
บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
ได้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
เรื่องท่ีอ่าน                   
ท ๑.๑ ม.๓/๒ ระบุความ
แตกต่างของค าที่มีความหมาย
โดยตรงและความหมาย
โดยนัย 
ท ๑.๑ ม.๓/๓ ระบุใจความ
ส าคัญและรายละเอียดของ
ข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่
อ่าน 
ท ๑.๑ ม.๓/๕ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่
อ่านโดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบเพ่ือให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้ดีขึ้น    
ท ๑.๑ ม.๓/๙ ตีความและ
ประเมินคุณค่าและแนวคิดที่
ได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลายเพื่อน าไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิต 
ท ๒.๑ ม.๓/๒ เขียนข้อความ
โดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตาม
ระดับภาษา   
ท ๒.๑ ม.๓/๗ เขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                        
ในเรื่องต่าง ๆ   

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ 
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
- ระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน
จากเรื่องที่อ่าน 
- วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมิน 
เรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดี
ขึ้น 
 - วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น
โต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
- ตีความและประเมินคุณค่า
แนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่าง
หลากหลาย เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิต 
- เขียนอธิบาย ชี้แจง  
แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง 
อย่างมีเหตุผล 
- เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งใน
เรื่องต่าง ๆ 
- กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียน
บรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะ
ของตนเองที่เหมาะสมกับงาน 
- เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และโครงงาน 
- มีมารยาทในการเขียน 
 

๑๘ ๑๕ 



หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

ท ๒.๑ ม.๓/๘ กรอกแบบ
สมัครงานพร้อมเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับความรู้และทักษะ      
ของตนเองที่เหมาะสมกับงาน 
 
ท ๒.๑ ม.๓/๙ เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า และ
โครงงาน 
ท ๒.๑ ม.๓/๑๐ มีมารยาท 
ในการเขียน 
ท ๕.๑ ม.๓/๑ สรุปเนื้อหา
วรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับ 
ที่ยากยิ่งขึ้น 
ท ๕.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์วิถี
ไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน  
ท ๕.๑ ม.๓/๓ สรุปความรู้
และข้อคิดจากการอ่าน เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง   
 

สอบกลางภาค ๒ ๒๐ 
๒ บทพากย์

เอราวัณ 
ท ๒.๑ ม.๓/๖ เขียนอธิบาย 
ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและ
โต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
ท ๒.๑ ม.๓/๗ เขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                        
ในเรื่องต่าง ๆ   
ท ๒.๑ ม.๓/๘ กรอกแบบ
สมัครงานพร้อมเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับความรู้และทักษะ      
ของตนเองที่เหมาะสมกับงาน 

- สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่
ยากยิ่งข้ึน 
- วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
- สรุปความรู้และข้อคิดจากการ
อ่านเพื่อน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
- แสดงความคิดเห็นและประเมิน
เรื่องจากการฟัง และการดู 

๒๐ ๒๐ 



หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

ท ๒.๑ ม.๓/๙ เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า และ
โครงงาน 
ท ๒.๑ ม.๓/๑๐ มีมารยาท 
ในการเขียน 
ท ๓.๑ ม.๓/๑ แสดงความ
คิดเห็นและประเมินเรื่องจาก
การฟังและการดู 
 
ท ๕.๑ ม.๓/๑ สรุปเนื้อหา
วรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่
ยากยิ่งข้ึน 
ท ๕.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์วิถี
ไทยและคุณค่าจากวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน  
ท ๕.๑ ม.๓/๓ สรุปความรู้
และข้อคิดจากการอ่าน เพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ท ๕.๑ ม.๓/๔ ท่องจ าและ
บอกคุณค่าบทอาขยานตามที่
ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจและ
น าไปใช้อ้างอิง 
 

- วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟัง
และด ูเพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 
- พูดรายงานเรื่องหรือประเด็น 
ที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู 
และการสนทนา 
- พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
- พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐาน
ตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและ
น่าเชื่อถือ 
- มีมารยาทในการฟัง การดูและ
การพูด 
- ท่องจ าและบอกคุณค่า 
บทอาขยานตามที่ก าหนดและบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม 
ความสนใจ และน าไปใช้อ้างอิง 
 

  
ท ๔.๑ ม.๓/๑ จ าแนกและใช้
ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ใน
ภาษาไทย 
ท ๔.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์ระดับ
ภาษา 
ท ๔.๑ ม.๓/๔ ใช้ค าทับศัพท์
และศัพท์บัญญัติ 

- จ าแนกและใช้ค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
- ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
- อธิบายความหมายค าศัพท์ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
- แต่งบทร้อยกรองโลงสี่สุภาพ 
 

  



หน่วยที่ ชื่อหน่วย มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน 

ท ๔.๑ ม.๓/๕ อธิบาย
ความหมายค าศัพท์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
ท ๔.๑ ม.๓/๖ แต่งบท 
ร้อยกรอง 
 

สอบปลายภาค ๒ ๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู้ 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  
ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

 ๕  =  มากที่สุด      ๔  =  มาก      ๓  =  ปานกลาง      ๒  = น้อย     ๑  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ส่วนที่ ๑  ประเมินตนเอง      
๑. ครผูู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวชิา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้      

๒. ครผูู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
๓. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ      
๔. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
๕. ครผูู้สอนเข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      

๖. ครผูู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
๗. ครผูู้สอนมีปริมาณของเนื้อหาวชิาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

๘. ครผูู้สอนมอบหมายงานให้ผูเ้รยีนค้นคว้าเพิ่มเติม      
๙. ครผูู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
๑๐. ครูผูส้อนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      

ส่วนที่ ๒  ประเมินผลการสอน      
๑. ครผูู้สอนมจีุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเ้รียน      

๒. ครผูู้สอนมเีนื้อหาวิชาให้ความรูแ้ก่ผู้เรยีน      
๓. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้      

๔. ครผูู้สอนกระตุ้นให้เกดิความคดิริเริ่ม      
๕. ครผูู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

๖. ครผูู้สอนกระตุ้นใหผู้้เรยีนค้นคว้าเพิ่มเตมิ      
๗. ครผูู้สอนเปดิโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็นหรือซักถาม      
๘. ครผูู้สอนตอบปญัหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

๙. ครผูู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้      
๑๐. ครูผูส้อนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

๑๑. ครูผูส้อนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
๑๒. ครูผูส้อนมีปรมิาณงานท่ีก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเตมิ      

๑๓. ผู้เรยีนมีโอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน      
๑๔. ครูผูส้อนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      



สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๕. ครูผูส้อนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      

๑๖. ครูผูส้อนเอาใจใสต่่อการสอนและเตรียมการสอน      
๑๗. ครูผูส้อนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน      
๑๘. ครูผูส้อนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      

๑๙. ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน      
๒๐. ครูผูส้อนจัดให้มีกจิกรรมหรือการฝึกเสรมิการเรียนรู้      

๒๑. ครูผูส้อนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
๒๒. ครูผูส้อนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      

๒๓. ครูผูส้อนส่งเสรมิประชาธิปไตย(Democracy)      
๒๔. ครูผูส้อนส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย(Decency)      

๒๕. ครูผูส้อนส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพติด (Drug - Free)      
รวมคะแนน  

ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/๓๕)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(๔๕๐ – ๕.๐๐)    ระดบั    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  ศิโรรัตน์ธญัโชค) 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา 

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

(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

 



แบบประเมินการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที่ ..........................  เรื่อง  ............................................................................................. 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หน่วยการเรยีนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน      
๒ แผนการจดัการเรยีนรูส้อดคล้องสมัพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้      
๓ แผนการจดัการเรยีนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรดัสัมพันธก์ัน      
๔ การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
๕ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
๖ จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรยีนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคต ิ      
๗ จุดประสงค์การเรียนรูเ้รียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
๘ ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
๙ กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
๑๐ กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน      
๑๑ กิจกรรมการเรยีนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
๑๒ กิจกรรมการเรยีนรู้เปน็กิจกรรมทีส่่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
๑๓ กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจริง      
๑๔ กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม      
๑๕ วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย      
๑๖ วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
๑๗ นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรูด้้วยตนเอง      
๑๘ นักเรียนท าชิ้นงานที่ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามที่ครูก าหนดหรือการ

ท าแบบฝึกหัดทั่วไป 
     

๑๙ มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้      
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 (เตม็ ๒๕ คะแนน) 
 
 

                                                                                        ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน 
                (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
                ............/................/.............. 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑                     เรื่อง ปฐมนิเทศ 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน - 
 ตัวชี้วัด  - 
๒. สาระส าคัญ  
 การปฐมนิเทศ คือ การอบรมแนะน าชี้แนวทางเบื้องต้นให้กับนักเรียน เป็นการเริ่มท าความรู้จักกันระหว่าง
ครูและนักเรียน รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด เกณฑ์การวัดและประเมินผล รวมไปถึงข้อตกลงในชั้น
เรียน นักเรียนควรฝึกทักษะกระบวนการฟัง การคิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างครูและนักเรียน จน
สามารถท าให้การสอนในคาบต่อ ๆ ไปมีประสิทธิภาพ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ตัวชี้วัดรายวชิาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 - เกณฑ์การวัดและการประเมินผลรายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 - ข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันในชั้นเรียน 

   ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
    - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 
 
 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

   ๑. บอกตัวชี้วัดที่ต้องเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได ้
 ๒. บอกเกณฑ์การวัดและประเมินผลในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้  
 ๓. ตั้งข้อตกลงที่ใช้ในชั้นเรียนร่วมกันได้ 

  ๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทันสื่อ 
   Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
   Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
   Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................. .............................................................. 
 
๔. ภาระงาน 
    - 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่่า 
- - - 

 
 ๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า โดยการใช้เพลง 
๑. ครูกล่าวถึงความส าคัญของการเรียนในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เทอม ๒ เพ่ือกระตุ้นความคิดของนักเรียน 
๒. ครูเปิดเพลง “หนังสือรุ่น” ของป้าง นครินทร์ ให้นักเรยีนฟัง พร้อมทั้งให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เพลงที่ฟังไปข้างต้น 
 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน ใช้กิจกรรม คือ  จาก....ฉัน 
 ๑. นักเรียนแต่ละคนจะต้องวาดรูปตนเองพอสังเขปลงไปในกระดาษ A๔ ที่ครูแจกให ้
 ๒. นักเรียนเขียนสิ่งที่คิดว่าไม่ดีของตัวเองลงในกระดาษ เชน่ ตวัด า อ้วน เป็นต้น 



 ๓. นักเรียนน ากระดาษที่วาดรูปตนเองไว้ส่งให้เพ่ือนคนถัดไปเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ดีในตัวคนคนนั้น เช่น ยิ้มหวาน เรียนเก่ง 
เป็นต้น และท าแบบนี้จนทุกคนในชั้นเรียนได้เขียนกระดาษของทุกคน 
 ๔. นักเรียนน ากระดาษคืนเจา้ของกระดาษ 
 ๕. ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม ครูเปิดเพลง “ฉันจะมีเธออยู่” ของสิงโต น าโชค 

๖. ครูสรปุผลกิจกรรม และพูดถึงความแตกต่างของมุมมองที่ตนเองมอง และมุมมองที่เพ่ือนมอง  
๗. นักเรียนทุกคนพลิกกระดาษไปด้านหลัง แลว้เขียนความมุ่งหวงัของตนเองตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไป ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือท า
สิ่งให้ขึ้นมาบ้าง 
๘. ครูสรา้งข้อตกลงในชัน้เรียนโดยให้นักเรียนทุกคนชว่ยกันคิดกติกา และบทลงโทษหากกระท าผิด 
๙. ครูชี้แจงเรื่องตัวชี้วัดในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑๐. ครชูี้แจงเกณฑ์การประเมินผลในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป 
๑. นักเรียนอ่านตัวชีว้ัดที่จดลงไปในสมุดพร้อมกัน 
๒. ครูใช้ค าถามในการทบทวนความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยว เกณฑ์การวัดและประเมินผล และกฎข้อบังคับในชั้นเรยีน 

  - เกณฑ์คะแนนของชั้นเรียนเราแยกเป็นคะแนนสว่นใดบ้าง 
  - กฎที่ทุกคนตั้งขึ้นส าหรับใชใ้นหอ้งเรียนมีอะไรบ้าง 

๓. ครูและนักเรยีนรว่มกันสรุปและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาในคาบต่อไปโดยการสนทนากับนักเรียน 
 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
   - เพลง “หนังสือรุ่น” ของป้าง นครินทร์ 
  - เพลง “ฉันจะมีเธออยู่” ของสิงโต น าโชค 
  - กิจกรรม “จาก...ฉัน” 
  - กระดาษ A๔ 
  ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - เอกสารตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
     
 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................ ....................................................................................................................  
  ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
   ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
...................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขสา่ราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒                     เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคด ี
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ 
   ด าเนิน และมีนิสัยรักการอ่าน 
    ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
   และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัด  ท ๑.๑ ม.๓/๓   ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
   ท ๕.๑ ม.๓/๑   สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น   
๒. สาระส าคัญ  
 การสรุปเนื้อหาในวรรณคดี คือการศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดี ประวัติผู้แต่ง ลักษณะค า
ประพันธ์ของวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ รวมถึงเนื้อเรื่องโดยย่อของวรรณคดี ควรฝึกทักษะการระบุใจความส าคัญและ
รายละเอียดของข้อมูล จนน าไปสู่การสรุปเนื้อหาวรรณคดีในระดับที่ยากข้ึนได้ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของวรรณคดี
เรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจนและสามารถน าข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ที่มาของเรื่องอิศรญาณภาษิต 
 - ประวัติผู้แต่ง 
 - ลักษณะค าประพันธ์ 
 - เรื่องย่อ 
 
 



 ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
    - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง ลักษณะค าประพันธ์ของวรรณคดีได้ 
 ๒. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลได้ 
 ๓. บอกข้อคิดที่ได้จากวรรณคดี 

  ๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 



  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทัน 
  สื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  สรุปเนื้อหาวรรณคดี เรื่องอิศรญาณภาษิต 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่่า 
การประเมินการสรุปเรื่องย่อเรื่อง

อิศรญาณภาษิต 
แบบประเมินการสรุปเรื่องย่อเรื่อง

อิศรญาณภาษิต 
พอใช้ 

 
 
 
 



 แบบประเมินการสรุปเรื่องย่อเรื่องอิศรญาณภาษิต 
 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

ก า ร ส รุ ป เ นื้ อ ห า
เ รื่ อ ง อิ ศ ร ญ า ณ
ภาษิต 

เ ขี ย น ส รุ ป ไ ด้  
ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน 

เขียนสรุปได้ถูกต้อง 
ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น
ใหญ ่

เขียนสรุปได้ถูกต้อง
ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น
น้อย 

เขียนสรุปไม่ชัดเจน 

 

เกณฑ์การวัด  

  แบบประเมินการสรุปเรื่องย่อเรื่องอิศรญาณภาษิต 

๕  คะแนน = ดีมาก 

   ๔  คะแนน = ดี 

   ๓  คะแนน = พอใช้ 

   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า โดยใช้กิจกรรม “ต่อส านวนชวนฮา” 
๑. นักเรียนท ากิจกรรม “ต่อส านวนชวนฮา” กติกาคือ นักเรยีนแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ครูจะเป็นผู้ก าหนดส านวนไว้โดยการเปิด

แผ่นป้ายให้นักเรยีนดูที่ละส านวน จากนั้นให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มหาส านวนที่คิดขึ้นเองมาต่อกับส านวนข้างต้น โดยส านวน
ที่น ามาต่อนั้นจะต้องมีความคล้องจองกัน นักเรียนกลุ่มใดคิดส านวนได้ก่อนให้ส่งตัวแทนออกมาแตะมือครูและพูดส านวน
ที่ตนเองคิดได้ออกมา กลุ่มใดท าคะแนนได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ  
ส านวนที่ใช้ในแผน่ป้ายคือ - ฝนัให้ไกลแล้วไปให้ถึง 
    - ถึงพ่ีไม่หล่อแต่หน้าห่อกลับบ้าน 
    - ถ้าชอบก็ลุยไม่ต้องคุยนาน 
    - น่าฝนพ่ีชอบเหม่อ หน้าเธอพ่ีชอบมอง 
    - ไม่รักไม่ว่า แต่อย่าขัดขืน 

๒. นักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับส านวนที่น ามาต่อ ว่ามีวธิีการอย่างไรให้ส านวนมีความคล้องจองกัน 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 



ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน ใช้สื่อ Power Point  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสนทนาโดยใช้โปรแกรมน าเสนองาน Power Point ในประเด็นดังต่อไปนี ้

  - ประวัติความเป็นมา เรื่องอิศรญาณภาษิต 
  - ประวัติผู้แต่ง เรื่องอิศรญาณภาษติ 
  - ลักษณะค าประพันธ์ เรื่องอิศรญาณภาษิต 

๒. นักเรียนจดบนัทึกความรูล้งสมุด 
๓. นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ ๕ – ๖ คน เขียนสรุปเรื่องย่อและประวัติความเป็นมาเรื่องอิศรญาณภาษิตลงในกระดาษ A๔ 

พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนองานการเขียนสรุปเรื่องย่อและประวัติความเป็นมาเรื่องอิศรญาณภาษิตหน้าชั้นเรียน โดยครจูะ

สุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอโดยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย (จับสลาก) 
๕. ครูชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจท างานและตั้งใจน าเสนองาน 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป ใช้กิจกรรม “เอ้โย่” 
๑. นักเรียนท ากิจกรรม “เอ้โย่” โดยกติกาคือใครต้องการตอบค าถามให้ยกมือขึ้นพร้อมพูดค าว่า “เอ้โย่” หากใครยกมือตอบ

ค าถามได้ก่อน และตอบค าถามถูกต้องจะได้รับคะแนนพิเศษจากครู 
  ค าถามมีดังนี ้    
   - ใครคือผู้แต่งเรื่องอิศรญาณภาษติ 
   - เรื่องนี้มีลักษณะค าประพันธ์อย่างไร 
   - ยกตวัอย่างสภุาษิตในเรื่องนี้มา ๑ สุภาษิต 

๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเนื้อหาโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
   - กิจกรรม “ต่อส านวนชวนฮา” 
  - โปรแกรมน าเสนองาน Power Point  
  - กระดาษ A๔ ส าหรับเขียนสรุป 
  - กิจกรรม “เอ้โย่” 
  ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
     
 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
...................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ............................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขสา่ราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓                   เรื่อง สรุปเนื้อหาในวรรณคดี (ต่อ) 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
              และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัด ท ๕.๑ ม.๓/๑   สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น   
๒. สาระส าคัญ  
 การสรุปเรื่องอิศรญาณภาษิต คือการสรุปใจความส าคัญของเรื่อง ว่าข้อความที่ได้จากการถอดความบท
ประพันธ์นั้นมีเนื้อหาใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องใด ควรฝึกทักษะการถอดความจากบทประพันธ์ประเภทนิทานค า
กลอน ให้ได้เนื้อความที่เป็นร้อยแก้ว จากนั้นจึงน าร้อยแก้วนั้นมาหาใจความส าคัญของเรื่อง เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การสรุปเนื้อหาวรรณคดีในระดับที่ยากขึ้น 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - หลักการถอดความบทประพันธ์ 
 - หลักการสรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
 ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 
 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการถอดความบทประพันธ์และการสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้ 
 ๒. ถอดความบทประพันธ์และสรุปเนื้อหาของวรรณคดีได้ 
 ๓. บอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องอิศรญาณภาษิต 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทัน 
  สื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การเขียนถอดความลงในสมุด 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่่า 
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

รายกลุ่ม 
พอใช้ 

การประเมินการจดบันทึกการ
ถอดความค่าประพันธ์ 

 

แบบประเมินการจดบันทึกการ
ถอดความค่าประพันธ์ 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     
๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     
๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     



  
 

แบบประเมินการจดบันทึกการถอดความค าประพันธ์ 
 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

การถอดค า
ประพันธ์ 

การถอดค า
ประพันธ์ ครบถ้วน 
ถูกต้องชัดเจน จด

บันทึกไว้อย่าง
ชัดเจน 

การถอดค า
ประพันธ์ถูกต้อง 
ชัดเจนเป็นส่วน
ใหญ ่บันทึกไว้
ค่อนข้างชัดเจน 

การถอดค า
ประพันธ์ถูกต้อง
ชัดเจนเป็นส่วน
น้อย บักทึกไว้
ชัดเจนเป็นส่วน

น้อย 

การถอดค า
ประพันธ์ ไม่ชัดเจน 

บันทึกไว้ไม่ค่อย
ชัดเจน 

 

เกณฑ์การวัด 

 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 

   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 

   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

  แบบประเมินการจดบันทึกการถอดความค าประพันธ์ในสมุด 

   ๕   คะแนน = ดีมาก 

   ๔   คะแนน = ดี 

   ๓   คะแนน = พอใช้ 

   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้  

รวม  



      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า โดยใช้การกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถาม 
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

 - หากนักเรียนต้องการทราบข่าวสารต่าง ๆ  ในประเทศไทยนักเรียนจะต้องท าอย่างไร 
 - โคนันใชว้ิธีการใดในการเฉลยการคลี่คลายคดี 
 - ถ้าครูคณิตให้คิดเลขที่มีจ านวนมาก นักเรียนจะใช้อะไรคิด 
 - ถ้าครูวิทยาศาสตร์ให้หาเซลลส์ืบพันธ์ในตัวเหานักเรียนจะให้อะไรเพ่ือค้นหา 
 - ถ้าครภูาษาอังกฤษให้นักเรียนอ่านข้อความ ๓ หนา้ จากนั้นให้ออกมาเล่าเรื่องให้เพ่ือนฟัง  
  นักเรียนต้องเตรียมตัวท าอย่างไร 
 - ถ้าครูสังคมใหห้าว่าประเทศไทยมีเขตติดต่อกับประเทศอะไรบ้าง นกัเรียนดูได้จากอะไร 
 - ถ้าครภูาษาไทยให้นักเรยีนหาความหมายของบทประพันธ์ ว่าบทประพันธ์บทนี้พูดถึงอะไร  
 นักเรียนต้องท าอย่างไร 

๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  

๑. ครูเล่าเรื่องย่อโดยคร่าว ๆ  ให้นักเรยีนฟัง 
๒. ครูถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง หลักการถอดบทประพันธ์ ครูน าหลักการถอดบทประพันธท์ี่นักเรียนบอกไป

เขียนบนกระดาน จากนั้นครูตรวจสอบ พร้อมแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ถูกต้อง และเพ่ิมเติมในสิ่งที่ขาดหาย 
๓. ครูถอดค าประพันธ์ ๒ บทแรกใหน้ักเรียนดูเป็นตวัอย่าง นักเรียนจดบันทึกการถอดความลงในสมุด 
๔. นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ ๕ – ๖ คน เพ่ือร่วมถอดค าประพันธ์เรื่องอิศรญาณภาษิต พร้อมจ าสลากล าดบัของกลุ่ม 
๕. ครูแบ่งค าประพันธ์ให้นักเรียนกลุม่ละ ๔ บท ให้เวลาในการถอดความ ๑๕ นาท ี

  - กลุ่มที่ ๑ ถอดความบทที่ ๒ – ๕ 
  - กลุ่มที่ ๒ ถอดความบทที่ ๖ – ๑๐ 
                      - กลุ่มที่ ๓ ถอดความบทที่ ๑๑ – ๑๔ 
                      - กลุ่มที่ ๔ ถอดความบทที่ ๑๕ – ๑๘ 
                      - กลุ่มที่ ๕ ถอดความบทที่ ๑๙ – ๒๒ 
  - กลุ่มที่ ๖ ถอดความบทที่ ๒๓ – ๒๖ 

๖. สมาชิกในกลุ่มจะต้องจะข้อความที่กลุ่มตนเองท าลงในสมุด 
๗. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจ านวน ๒ คน คนแรกอ่านค าประพันธ์ คนที่สองอ่านการถอดความที่ได้ของกลุ่มตนเอง โดยจะ

เริ่มจากกลุ่มที่ได้บทที่ ๒ – ๖ เป็นกลุ่มแรก 
๘. นักเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ  ที่ไม่ใช่กลุ่มรายงาน จดเนื้อหาที่เพ่ือนถอดความลงในสมุด 



ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูสรุปเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องอิศรญาณภาษิต 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเนื้อหาการถอดความค าประพันธ์และข้อคิดที่ได้จากการเรื่องอิศรญาณ-ภาษิต โดยวิธีการ

สนทนา 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
   ค าถามที่ใช้ในขั้นน า   
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
   ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
...................................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... .............................................................. 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 



        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขสา่ราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔                  เรื่อง ความหมายของค าและส านวน 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้  ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ 
  ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    
 ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม. ๓/๒ ระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
  ท ๑.๑ ม. ๓/๑๐  มีมารยาทในการอ่าน 
๒. สาระส าคัญ  
 ค าท่ีมีความหมายโดยตรง คือค าท่ีมีความหมายตรงตามพจนานุกรมเป็นความหมายเฉพาะของค า ส่วนค า
ที่มีความหมายโดยนัย คือค าที่ไม่ได้มีความหมายตามค า เมื่อกล่าวแล้วท าให้นึกไปถึงอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความหมาย
แฝงอยู่ในค านั้น ควรฝึกทักษะการระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย และ
วิเคราะห์ความหมายของค าจากเนื้อเรื่องที่อ่าน เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ความหมายของค าและส านวน 
 - การวิเคราะห์ความหมายจากบริบท 
 - มารยาทในการอ่าน 
 ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
 กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 



 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  ๑. อธิบายความหมายของค าและส านวนได้ 

 ๒. วิเคราะห์ความหมายของค าจากบริบทได้ 
 ๓. ปฏิบัติตามมารยาทในการอ่านได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทัน 
  สื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  ใบงานเรื่องความหมายของค า 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่่า 
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน

การท่ากิจกรรมเป็นรายกลุ่ม 
แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม 

  
พอใช้ 

การประเมินใบงานเรื่อง
ความหมายของค่า 

แบบประเมินใบงานเรื่อง
ความหมายของค่า 

พอใช้ 

 

แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายกลุ่ม 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     



๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     
๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
 

๓. เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายกลุ่ม 

   ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 

   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 

   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 

   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า โดยใช้การกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถาม 
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน ว่า “การอ่านค าประพันธ์ทั้งที่ไม่เข้าใจค าศัพท์จะเกิดผลเสียอย่างไร” 
๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับค าถามข้างต้น 
๓. ครูน าความคิดเห็นของนักเรยีนเขยีนบนกระดาน 
๔. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นที่ได้จากการตอบค าถามของนักเรียน 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  
๑. นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน เพ่ือท ากิจกรรมในคาบเรียน 
๒. ครูให้นักเรียนในชั้นเรยีนอ่านบัตรส านวนต่อไปนี้ โดยครจูะน าบัตรส านวนติดบนกระดานที่ละส านวน 

 - ชายข้าวเปียกหญิงข้าวสุข (ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร) 
 - น้ าพ่ึงเกลือเสือพ่ึงหิ่งห้อย (น้ าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า) 
 - เดนิตามหลังครูใหญ่หมายงักัด (เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด) 
 - ฟังหัวไวห้าง (ฟังหูไว้หู) 

๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันแก้ไขส านวนให้ถูกต้อง โดยกลุ่มใดทราบว่าส านวนที่แท้จริงคืออะไร ให้ส่งตัวแทนออกมา
เขียนส านวนที่ถูกต้องบนกระดาน หากเขียนได้ถูกต้องจะได้รับคะแนนสะสม ท าอย่างนี้จนครบทั้ง ๔ ส านวน 
๔   นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดกันว่าแต่ละส านวนมีความหมายว่าอย่างไร โดยครูจะให้เวลาในการระดมความคิด ๒ 
นาที จากนั้นกลุ่มใดต้องการบอกความหมายของส านวน ให้นักเรียนยกแผ่นป้ายประจ ากลุ่มขึ้น แล้วตัวแทนยืนขึ้นพูด



ความหมายของส านวนนั้น ๆ  พร้อมยกตัวอย่างตามความเข้าใจ หากบอกความหมายได้ถูกต้องจะได้รับคะแนนสะสม ท า
อย่างนี้จนครบทั้ง ๔ ส านวน 
๕.   นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค าศัพท์ในเรื่องอิศรญาณภาษิต เพ่ือเตรียมแข่งขันตอบค าถาม โดยครูจะพูดค าศัพท์ในเรื่อง
อิศรญาณภาษิต กลุ่มใดต้องการตอบค าถาม สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องเอามือทั้งสองข้างวางบนหัวแล้วตอบค าถามพร้อม
กัน หากตอบค าถามถูกต้องจะได้รับคะแนนสะสม 
๖.   ครูสรุปผลคะแนน และประกาศผลกลุ่มที่ชนะ พร้อมชื่นชมนักเรียนที่ร่วมท ากิจกรรม 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนท าใบงานเรื่องความหมายของค า 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องความหมายของค าและส านวนโดยวธิีการสนทนา 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
   - บัตรส านวนจ านวน ๔ ส านวน 
  - แผ่นป้ายประจ ากลุ่ม 
  - ใบงานเรื่องความหมายของค า 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
  ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  



  ๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขสา่ราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



ใบกิจกรรมเรื่อง ความหมายของค า 

 ๑. ให้นักเรียนค้นหาค าศัพท์จากอิศรญาณภาษิตที่มีความหมายตรงกับภาพที่ก าหนด พร้อมทั้งอธิบาย

ความหมายของค าศัพท์ดังกล่าว 

๑.๑ ค าศัพท_์________________________________   
 ความหมาย______________________________      
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 
๑.๒ ค าศัพท_์________________________________     
 ความหมาย_______________________________ 
 _______________________________________     
 ________________________________________ 
 
๑.๓ ค าศัพท_์_________________________________ 
 ความหมาย_______________________________     
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 
๑.๔ ค าศัพท_์_________________________________ 

 ความหมาย_______________________________ 

 ________________________________________ 

๑.๕ ค าศัพท_์_________________________________ 
 ความหมาย_______________________________ 
 ________________________________________     
 ________________________________________ 
 
 
 



๒. ให้นักเรียนบอกความหมายของค าที่ขีดเส้นใต้โดยพิจารณาจากข้อความแวดล้อม 
 ๒.๑) ต้องหาม้ามโนมัยใหญ่ยาวรี    ส าหรับขี่เป็นม้าอาชาไนย 
ม้ามโนมัย หมายความว่า_________________________________________________ 
 ๒.๒) ใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัวมอ 
ห่อน หมายความว่า_________________________________________________  
 ๒.๓) คนโหยกเหยกรักษายากล าบากหมอ 
โหยกเหยก  หมายความว่า_________________________________________________  
 ๒.๔) นักเลงเก่าเขาไม่หาญราญนักเลง 
ราญ หมายความว่า_________________________________________________ 
 ๒.๕) ถึงรู้จริงนิ่งไว้อย่าไขรู้ 
ไข หมายความว่า_________________________________________________ 
 ๒.๖) พูดพล่อยพล่อยไม่ดีปากขี้ริ้ว 
ปากข้ีริ้ว หมายความว่า_________________________________________________ 
 ๒.๗) แรงหรือหิวชั่งใจดูจะสู้ช้าง 
แรง หมายความว่า_________________________________________________ 
หิว หมายความว่า________________________________________________ 
 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕                 เรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน  
    การด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม. ๓/๒ ระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
  ท ๑.๑ ม. ๓/๑๐  มีมารยาทในการอ่าน 
๒. สาระส าคัญ  
 การอ่านท านองเสนาะจากบทร้อยกรอง ผู้อ่านต้องเข้าใจลักษณะค าประพันธ์ของบทร้อยกรองนั้น ๆ ว่ามี
ลักษณะบังคับในการแต่งและการก าหนดคณะของค าประพันธ์ จากนั้นจึงศึกษารสของค าประพันธ์เพ่ือให้สามารถ
อ่านออกเสียงได้ถึงอารมณ์ที่กวีต้องการสื่อ เช่น การอ่านกลอนเสภา การอ่านกาพย์ กลอนเพลงยาว เป็นต้น ควร
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงกลอนเพลงยาว เพ่ือให้สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยกรองในเรื่องอิศรญาณภาษิตได้
อย่างถูกต้อง  
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
 - การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 
 
 



 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ 
 ๒. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกต้องตามเกณฑ์ 
 ๓. บอกประโยชน์ของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ 

๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทัน 
  สื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นกลุ่ม 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

รายบุคคล  
พอใช้ 

ประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อย
กรองประเภทกลอนเพลงยาว 

แบบประเมินการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรองประเภทกลอน 

เพลงยาว 

พอใช้ 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            

๒            
๓            

๔            
๕            

 

แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาว 

 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.ฉันทลักษณ์ อ่านถูกต้องตาม 
ฉันทลักษณ์ 

อ่านผิดฉันทลักษณ์ 
๑ บท 

อ่านผิดฉันทลักษณ์ 
๒ บท 

อ่านผิดฉันทลักษณ์
มากกว่า ๓ บท ขึ้น
ไป 

๒.อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธี 

อ่านผิดอักขรวิธี      ๑ 
จุด 

อ่านผิดอักขรวิธี      ๒ 
จุด 

อ่านผิดอักขรวิธี  
๓ จุดขึ้นไป 

๓.การรักษาความ

ตามอารมณ์ในบท 

อ่านรักษาความตาม
อารมณ์ในบทได้อย่าง
เหมาะสม 

อ่านรักษาความตาม
อารมณ์ในบท
บางส่วนไม่เหมาะสม 

อ่านรักษาความตาม
อารมณ์ในบท
บางส่วนไม่เหมาะสม
มากกว่า ๒ บท 

อ่านรักษาความตาม
อารมณ์ในบทไม่
เหมาะสมทุกบท 

๔.เสียง เสียงดังชัดเจนลีลา
น้ าเสียงไพเราะ 

เสียงดังชัดเจนลีลา
น้ าเสียงบางส่วน  
เหมาะสม 

เสียงเบา ลีลาน้ าเสียง
บางส่วนไม่เหมาะสม 

เสียงเบาไม่ชัดเจนไม่
มีลีลาน้ าเสียง เสียง
เสมอกันตลอดไม่
เหมาะสม 



๕.ความราบรื่นใน
การอ่านและ
บุคลิกภาพ 

อ่านได้ราบรื่น
บุคลิกภาพดีมีความ
มั่นใจในการอ่าน 

อ่านได้ราบรื่น
บุคลิกภาพอ่านติด ๑ 
ครั้ง มีความมั่นใจใน
การอ่าน 

อ่านไม่ราบรื่นติดขัด 
๒-๓ ครั้งไม่ม่ันใจใน
การอ่าน 

อ่านติดขัดมากกว่า ๓ 
ครั้ง บุคลิกภาพไม่
เหมาะสมขาดความ
มั่นใจในการอ่าน 

เกณฑ์การวัด 

 แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 

   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 

   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 

   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

  แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาว 

๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 

   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 

   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 

   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า โดยใช้การกระตุ้นให้นักเรียนตอบค าถาม 
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

  - นักเรยีนคิดว่าค าประพันธ์ชนิดใดอ่านยากที่สุด 
  - นักเรยีนจะท าอย่างไรให้อ่านค าประพันธ์นั้นได้ประสบความส าเรจ็ 

๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับค าถามข้างต้น 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  
๑. ครูใช้ค าถามทบทวนนักเรียนดังนี้ 

  - เรื่องอิศรญาณภาษิต แต่งด้วยค าประพันธ์ประเภทใด 
  - กลอนเพลงยาวมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากกลอนสุภาพอย่างไร 
  - นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีวิธีการอ่านอย่างไร 



๒. ครูให้เวลานักเรียน ๕ นาทีในการศึกษาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตว่า กลอนเพลงยาวมีลักษณะการอ่านอย่างไร 
๓. ครูเปิดวีดีทัศน์การอ่านออกเสียงกลอนเพลงยาวให้นักเรียนฟัง 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๖ คน สมาชิกในกลุ่มช่วยกันแบ่งวรรคการอ่านกลอนเพลงยาวในเรื่องอิศรญาณภาษิต โดยใช้

เครื่องหมาย / ในการแบ่งวรรค 
๕. ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ่มฝึกอ่านค าประพันธ์ในเรื่องอิศรญาณภาษิต บทที่ ๓ – ๖  
๖. แต่ละกลุ่มออกมาอ่านค าประพันธ์หน้าชั้นเรียนทีละ ๑ กลุ่ม 
๗. ครูประเมินการอ่านของนักเรียนทีละกลุ่ม 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนเพลงยาวโดยวิธีการสนทนา  

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
   วีดีทัศน์การอ่านออกเสียงกลอนเพลงยาว 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
  ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................................. ....................................... 
    
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
   



๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖                เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด   
              และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                                              
 ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ม.๓/๑   แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู 
  ท ๓.๑ ม.๓/๖   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๒. สาระส าคัญ  
 การพูดแสดงความคิดเห็น คือ การพูดแสดงความรู้สึก ความเห็นของตนเองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จากการอ่าน การดู การฟัง เป็นการพูดที่ผู้พูดต้องพูดอย่างมีเหตุมีผล ควรฝึกทักษะอธิบายความหมาย
และหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้ เพ่ือสามารถพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่าง ๆ ที่มักปรากฏในรูปแบบของ
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการอ่าน ดู ฟัง ได้อย่างมีเหตุผล ท าให้เรื่องราวต่าง ๆ ที่พูดแสดงความคิดเห็นมี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - การพูดแสดงความคิดเห็น พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าจากเรื่องที่ฟังและดู 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความหมายและหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้ 
 ๒. พูดแสดงความคิดเห็นได้ 
 ๓. มีมารยาทในการฟังและดูตามท่ีก าหนดในชั้นเรียน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่าทัน 
  สื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดูตามความสนใจ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนราย
กลุ่ม  

พอใช้ 

ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น แบบประเมินการพูดแสดงความ
คิดเห็น 

พอใช้ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     
๒ ความร่วมมือกันท างาน     

๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     



๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
 

แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น 

 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 
๑.การน าเสนอ 

ข้อมูล 
พูดให้ข้อมูลถูกต้อง

สมบูรณ์ เตรียมตัวพูด
เป็นอย่างดี 

พูดให้ข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ เตรียมตัวพูด

ค่อนข้างดี 

พูดให้ข้อมูลชัดเจน 
และเตรียมตัวพูดดี

พอสมควร 

ไม่เตรียมการพูด 
ขาดความพร้อม 

ในการพูด 

๒.บุคลิกภาพ 
ลีลาในการพูด 

มีการแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 
ใช้น้ าเสียงตรึง 

ความสนใจของผู้ฟัง 
มีสมาธิและมั่นใจ 

ในการพูด 

มีการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมสม ใช้

น้ าเสียงตรึงความสนใจ
ของผู้ฟังมีสมาธิและ
ค่อนข้างมั่นใจในการ

พูด 

มีการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ใช้น้ าเสียง
ตรึงความสนใจได้

พอสมควร 

การแสดงออกไม่
เหมาะสม ไม่

น่าสนใจ 
 

๓.การใช้ภาษา ใช้ภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ์ 
สื่อความหมายชัดเจน

และมีมารยาท                 
ในการพูด 

ใช้ภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและ

เหตุการณ์ สื่อความ
ค่อนข้างชัดเจน             

มีมารยาทในการพูด 

ใช้ภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและ

เหตุการณ์ 
สื่อความหมาย

ชัดเจนพอสมควร มี
มารยาท 
ในการพูด 

ใช้ภาษาไม่
เหมาะสมกับ
กาลเทศะและ

เหตุการณ์ 
 

๔.การแสดง 
ความคิดเห็น 
และวิเคราะห์ 
ข้อคิดน ามา 
ใช้ในชีวิตจริง 

แสดงความคิดเห็นได้
อย่างสร้างสรรค์ มี

เหตุผล และวิเคราะห์
ข้อคิดน ามา 

ใช้ในชีวิตจริง ๒ ข้อ 

แสดงความคิดเห็น 
ค่อนข้างสร้างสรรค์มี
เหตุผลและ วิเคราะห์
ข้อคิดน ามาใช้ในชีวิต

จริง ๑ ข้อ 

แสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์ มีเหตุผล 
บางประเด็น และ 

วิเคราะห์ข้อคิดมาใช้                
ในชีวิตจริง ๑ ข้อ 

แสดงความคิดเห็น
บางส่วน 

ไม่สร้างสรรค์ 
ไม่น าเสนอข้อคิด 
ที่น ามาใช้ในชีวิต

จริง 



เกณฑ์การวัด 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 

   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 

   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

 แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น 

  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 

   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 

   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูเปิดวีดิโอบนเฟซบุ๊ก ชื่อเพจอีจัน เรื่องการตายของน้อยเมยนักเรียนเตรียมทหาร ให้นักเรียนฟังและดูอย่างมี

วิจารณญาณ 
๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็อย่างมีเหตุผลกับข่าวนี ้
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  
๑. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็น โดยครูเขียนหัวข้อไว้บนกระดานตามประเด็น ดังนี้  

  - ความหมายของการพูดแสดงความคิดเห็น 
  - หลักในการเลือกสื่อที่จะฟังและดู 
  - หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 

๒. ครูแสดงตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังและดูในชั้นน า ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง  
๓. ครูเปิดเรื่องสั้น ทรูมูฟ เอช " การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด " TrueMove H : Giving ให้นักเรียนฟังและดูด้วยความตั้งใจ 
๔.  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เนื้อหา และประโยชน์ที่ได้จากเรื่อง 
๕. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน พูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อสารคดีที่ตนเองชื่นชอบ โดยมีประเด็นการพูดดังนี้ (๑๒ 

นาที) 



  - ชื่อสารคดี 
  - เนื้อหาของสารคดี 
  - เหตุผลที่ชอบ/ประโยชน์ที่ได้รับจากสารคดี 
ขัน้ที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการสนทนากับนักเรยีน 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
   - เฟซบุ๊กเพจอีจัน เรื่องการตายของน้องเมยนักเรียนเตรียมทหาร 
  - เรื่องสั้น ทรูมูฟ เอช " การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด " TrueMove H : Giving 
  - โปรแกรม Super Soom 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
    
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
   
 
 



๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
.................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗                เรื่อง การพูดโน้มนาวใจ 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด   
              และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                                              
 ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ม.๓/๕   พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ 
  ท ๓.๑ ม.๓/๖   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
๒. สาระส าคัญ  
 การพูดโน้มน้าวใจ เป็นการพูดที่มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือต้องการให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ ศรัทธาผู้ฟัง และ
ยอมรับความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้พูด การพูดโน้มน้าวใจที่ส าคัญมี ๓ ชนิด ได้แก่ การพูดเชิญชวน การโฆษณาสินค้า 
และการโฆษณาชวนเชื่อ ควรฝึกทักษะการพูดโน้มน้าวใจ เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม และเป็นการฝึก
ทักษะการพูดให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

   - ความหมายของการพูดโน้มน้าว 
  - หลักการพูดโน้มน้าว 
  - ข้อควรปฏิบัติในการพูดโน้มน้าวใจ 
  - มารยาทและคุณธรรมในการพูดโน้มน้าวใจ 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 
 



 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการพูด และข้อควรปฏิบัติในการพูดโน้มน้าวใจได้ 
 ๒. พูดโน้มน้าวใจได้ 
 ๓. ปฏิบัติตามมารยาทในการพูดได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีฟังและดูตามความสนใจ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน

การท ากิจกรรม 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

รายบุคคล  
พอใช้ 

ประเมินการพูดโน้มน้าวใจ แบบประเมินการพูดโน้มน้าวใจ พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            
๒            



๓            

๔            
๕            

ประเมินการพูดโน้มน้าวใจ 
 

ระดับคะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ 

การพูดโน้มน้าว เตรียมการพูดมาเป็น
อย่างดี ล าดับการพูด
ต่อเนื่องมีเหตุผลหนัก
แน่นน่าเชื่อถือ 
ใช้ภาษาและน้ าเสียง 
ที่สามารถโน้มน้าว
ผู้ฟังได้อย่างดี การพูด
เป็นธรรมชาติและ 
มีบุคลิกที่ดี 

เตรียมการพูดมาเป็น
อย่างดี ล าดับการพูด
ต่อเนื่องมีเหตุผล
หนักแน่นน่าเชื่อถือ 
ใช้ภาษาท่ีสามารถ
โน้มน้าวผู้ฟังได้ดี แต่
ต้องพัฒนาน้ าเสียง
และลีลาการพูดให้
ดึงดูดผู้ฟังและเป็น
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

เตรียมการพูดมา 
พอสมควร ล าดับ 
การพูดติดขัด
เล็กน้อยเหตุผลยัง
หนักแน่นไม่พอ การ
ใช้ภาษาและน้ าเสียง
ยังไม่สามารถ 
โน้มน้าวผู้ฟังได้  
และการพูดไม่เป็น
ธรรมชาติ 

เตรียมการพูดยังไม่ดี 
พูดติด ๆ ขัด ๆ แต่ก็
มีความพยายาม 

เกณฑ์การวัด 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 

   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 

   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 

   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

ประเมินการพูดโน้มน้าวใจ 

๕  คะแนน = ดีมาก 

   ๔  คะแนน = ดี 

   ๓  คะแนน = พอใช้ 

   ๒ คะแนน = ปรับปรุง 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูสาธิตการพูดโน้มน้าวใจ ในรปูแบบการพูดโฆษณาให้นักเรียนฟังและดู 
๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับวิธีการพูดของครู 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสทนากับนักเรยีน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  ใช้เกมในการสอน 

๑. นักเรียนศึกษาความหมาย และหลักการพูดโน้มน้าวใจในหนังสือ 
๒. ครูถามค าถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมาย และหลักการพูดโน้มน้าวใจ 
๓. ครูจัดการประกวดการพูดโน้มน้าวใจขึ้นในชั้นเรียน โดยประกวดในหัวข้อ “หากเราท าลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะท าลาย

เรา” นักเรียนสามรถหยิบยกภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ  ในประชาคมอาเซียน ที่มีสาเหตุมาจาก
น้ ามือของมนุษย์ ตลอดจนสอดแทรกแนวคิดเชิงอนุรักษ์เพ่ือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ใช้เวลาในการพูดคนละ ๕ นาที  

๔. ให้นักเรียนที่เป็นผู้ฟังจดบันทึกเพ่ือน าไปประกอบการประเมินการพูดของเพ่ือน 
๕. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้และข้อคิดที่แต่ละคนใช้เป็นเหตุผลประกอบในการพูดโน้มน้าว น าความรู้ที่ได้จาก

การสรุปไปจัดป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่เพ่ือนนักเรียนและบุคคลทั่วไป 
๖. จากการประกวดการพูดโน้มน้าวใจ ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงคิดเห็นว่า ข้อควรปฏิบัติและมารยาทในการพูด 
๗. ครูเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูประกาศผลการประกวดพูดโน้มน้าวใจ 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการพูดโน้มน้าวใจโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
   - 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘                เรื่อง ประโยค 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลัง 
              ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวชี้วัด   ท ๔.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 
๒. สาระส าคัญ  
 ประโยค คือถ้อยค าที่มีเนื้อความสมบูรณ์ ประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง แบ่งเป็น ๓ ชนิดคือ 
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน การสื่อสารในปัจจุบันอาจใช้ประโยคหลายชนิด 
หรือขยายประโยคแต่ละชนิดให้เกิดความชัดเจน ประโยคที่มีการขยายความนี้จะเรียกว่า ประโยคซับซ้อน ควร
ทักษะ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบประโยค และสามารถใช้ประโยคได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

   - ประโยคความเดียว 
  - ประโยคความรวม 
  - ประโยคความซ้อน 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 



  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายลักษณะของประโยคแต่ละชนิดได้ 
 ๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคแต่ละชนิดได้ 
 ๓. จ าแนกประโยคแต่ละชนิดได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  แผนผังความคิดเรื่องประโยค 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การท ากิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนราย
กลุ่ม  

พอใช้ 

การประเมินแผนผังความคิดเรื่อง
ประโยค 

แบบประเมินแผนผังความคิดเรื่อง
ประโยค 

พอใช้ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     

๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     



๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  

 

แบบประเมินแผนผังความคิดเรื่องประโยค 

 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

แผนผังความคิด

เรื่องประโยค 

เขียนแผนผัง

ความคิดเรื่อง

ประโยคได้ 

ครบถ้วน ถูกต้อง

ชัดเจน 

เขียนแผนผัง

ความคิดเรื่อง

ประโยคได้ถูกต้อง 

ชัดเจนเป็นส่วน

ใหญ ่

เขียนแผนผัง

ความคิดเรื่อง

ประโยคได้ถูกต้อง

ชัดเจนเป็นส่วน

น้อย 

เขียนแผนผัง

ความคิดเรื่อง

ประโยคไม่ชัดเจน 

เกณฑ์การวัด 
 แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายกลุ่ม 
   ๑๗ – ๒๐  คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 
  แบบประเมินแผนผังความคิดเรื่องประโยค 
   ๕  คะแนน = ดีมาก 
   ๔  คะแนน = ดี 
   ๓  คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
 

 

 

 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูน านิทานเรื่อง “กาลครั้งหนึ่ง...เคยฝัน” มาให้นักเรียนอ่าน 
๒. นักเรียนหาประโยคที่ชอบที่สุดในเรื่องมาคนละ ๑ ประโยค จากนั้นครนู าประโยคที่นักเรียนบอกเขียนบนกระดาน และถาม

กระตุ้นนักเรียนดังนี ้
 - นักเรยีนทราบหรือไม่ว่าประโยคที่นักเรียนบอกมานั้นเป็นประโยคชนิดใด 
 - ประโยคมีทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง 

๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  ใช้เกมในการสอน 
๑. ครูน าบัตรค า ค าว่า ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน ไปติดบนกระดาน 
๒. ครูให้นักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันเขียนความรู้ และยกตัวอย่างประโยค จากที่เคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคมา 
๓. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับประโยคทั้ง ๓ ชนิด ในประเด็นดังนี้ 

 - ลักษณะของประโยคแต่ละชนิด 
 - โครงสร้างประโยคแต่ละชนิด 

๔. นักเรียนท ากิจกรรม “แข่งขันปันประโยค” กติกามีดังนี้ 
 - นักเรียนจับกลุ่ม ๔ – ๖ 
 - ครูจับเวลา ๕ นาที ให้แต่ละกลุ่มคิดประโยคความเดียว ความรวม และความซ้อนให้ได้มาก 

๕. ที่สุด โดยมีข้อแม้ว่าต้องมีประโยคทุกชนิด 
 - ครูให้เวลานาทีทอง ๑ นาที โดยการให้นักเรียนไปดูประโยคของกลุ่มเพ่ือนได้ เพ่ือน ามาเขียนในกลุ่มตัวเอง 
 - ครูจับเวลาเพ่ิมอีก ๑.๓๐ นาที ให้นักเรียนเขียนประโยคเพ่ิม 
 - นักเรียนนับประโยคของกลุ่มตนเอง กลุ่มใดได้จ านวนประโยคมากที่สุดให้ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียน
แต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและจ าแนกประโยคตามชนิดของประโยค 
 - ครูมีรางวัลให้พิเศษให้กับกลุ่มที่มีประโยคความซ้อนจ านวนมากที่สุด 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนท าแผนผังความคิดเรื่องประโยค ๓ ชนดิ ส่งครูในคาบถัดไป 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องประโยคโดยวิธีการสนทนา 

 



 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
  - นิทานเรื่อง “กาลครั้งหนึ่ง...เคยฝัน” 
  - บัตรค า ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน 
  - กิจกรรม “แข่งขันปันประโยค 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
........................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ............................................................ 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 



 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



กาลครั้งหนึ่ง...เคยฝัน 
และแล้ววันแรกของการปิดเทอมใหญ่ก็มาถึง ในขณะที่เด็ก ๆ ทุกคนรอคอยกันมานานแสนนาน แต่กลับมีเด็กสาว
คนหนึ่งที่ไม่ตื่นเต้น หรือดีใจกับการปิดเทอมทุก ๆ ครั้ง “ปัด” สาวน้อยมัธยมต้น ที่โลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบสุงสิงกับ
ใคร จนตัวเธอเองแทบจะไม่มีเพ่ือนที่สนิทเลยสักคน ปิดเทอมครั้งนี้ปัดต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ เพ่ือมาท า
ธุระกับพ่อและแม่ เป็นระยะเวลา 5 วัน ปัดก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือดีใจอะไรมากมายนัก เมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ 
ปัดก็ได้พบกับคอนโดฯ สุดหรูที่พ่อและแม่ของเธอซื้อไว้ ห้องนอนของเธอเต็มไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย 
ปัดตื่นเต้นและดูเหมือนว่าเธอจะชอบที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากกว่าการพบเจอผู้คนในโรงเรียน ปัดคิดในใจว่า นี่คือ
ปิดเทอมครั้งแรกท่ีดูจะสนุกกว่าทุก ๆ ปี แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น  
 ปัดใช้เวลาอยู่กับ การเล่นคอมพิวเตอร์ อ่านการ์ตูน กินขนม ดูทีวี เล่นเกม แต่งตัวสวย ๆ ได้ 3 วัน เธอ
นอนดึก และตื่นสาย พอเข้าวันที่ 4 เธอก็รู้สึกเบื่อ เบื่อกับสิ่งเดิม ๆ ห้องนอนสี่เหลี่ยม เมื่อนึกย้อนไปในวันแรกที่
เธอตื่นเต้น อารมณ์มันช่างแตกต่างจากวันนี้มากเหลือเกิน วันนี้ปัดจึงเลือกนอนเฉย ๆ ไม่ท าอะไรเลยนอกจากกิน
ข้าวกลางวัน และข้าวเย็น ก่อนเข้านอนแม่ได้ก าชับให้ปัดรีบนอน เพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพ่ือเดินทางกลับบ้านที่
ต่างจังหวัด ปัดท าตามค าสั่งของแม่ คืนนี้ปัดจึงเข้านอนก่อน 22.00 นาฬิกา หลังจากที่ทุกคืนนอนเร็วสุด 00.00 
นาฬิกา แต่การนอนก่อนสี่ทุ่มในครั้งนี้ก็ท าให้ปัดได้พบกับความฝันที่คล้ายกับความจริงเป็นอยากมาก “สวัสดี
เด็กหญิงปัด ตื่น ๆๆๆ ” ปัดได้ยินเสียงคนเรียกจึงลืมตาขึ้นมา ก็พบกับนางฟ้ายืนอยู่ตรงหน้าตนเอง “นางฟ้า คุณ
มาที่ห้องของเราได้อย่างไร” ปัดถาม “เรามาเพ่ือชวนเธอไปท าอะไรสนุก ๆ มีประโยชน์ เรารู้ว่าเธอเบื่อห้อง
สี่เหลี่ยมนี้เต็มทนแล้ว เชื่อเรานะปัด ถ้าเธอท าความดีหนึ่งครั้ง เราจะมอบนางฟ้าตัวน้อยให้มาเป็นเพ่ือนเล่นกับเธอ 
ยิ่งเธอท าความดีมาก เธอก็จะได้นางฟ้าตัวน้อยมาก” นางฟ้าตอบ ปัดเองก็ตอบตกลงไปงั้น ๆ เพราะปัดคิดว่ามัน
อาจจะดีกว่าการอยู่ในห้องนี้ต่อไป “ตกลงค่ะ เราจะท าตามที่คุณนางฟ้าบอก”  
 ภารกิจแรกของการท าความดี นางฟ้าสั่งให้ปัดเริ่มท าความดีจากการเก็บห้องของตนเองก่อนเพ่ือเป็นการ
แบ่งเบาภาระของแม่ ปัดท าตามค าสั่งของนางฟ้าเก็บของข้าวของเข้าที่เข้าทาง ท าความสะอาด จนถึงชิ้นสุดท้ายที่
เก็บคือ กุญแจห้อง เมื่อเก็บของครบ ปัดก็ได้รับนางฟ้าตัวน้อย 1 องค์เป็นของรางวัล ปัดตื่นเต้นและดีใจมาก ปัด
เริ่มอยากที่จะท าความดีต่อไปอีก ทันใดนั้นก็มีแสงจ้าออกมาจากกุญแจห้องของเธอ “ปัดเดินเข้าไปหาแสงจ้านั่นสิ 
เธอจะได้เดินทางไปท าความดีต่อไป” ปัดเดินเข้าไปหาแสงนั้น แสงนั้นก็พาตัวเธอลงมาที่ทางเข้าคอนโดฯ พบกับ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปัดยกมือไหว้ ที่เขาเปิดประตูให้พร้อมพูดค าว่า ขอบคุณค่ะ จากนั้นไม่นาน นางฟ้า
ตัวน้อยอีก 1 องค์ ก็ปรากฏตัวต่อหน้าปัด จากนั้นปัดก็เดินออกไปหน้าคอนโดฯ พบกับถังขยะที่มีขยะอยู่รอบ ๆ ถัง 
ปัดรีบเดินเข้าไปเก็บขยะทั้งหมดใส่ลงไปในถังขยะ นางฟ้าองค์ที่ 3 ก็ปรากฏตัวขึ้น ปัดดีใจที่ตอนนี้ตนเองมีเพ่ือน
เพ่ิมขึ้นอีกแล้ว ปัดเดินต่อไปริมถนนถึงแยกไฟแดง ปัดพบกับคุณยายคนหนึ่งก าลังถือของพะรุงพะรังและก าลังจะ
ข้ามถนน  ปัดรีบเดินไปช่วยคุณยายถือของ และพาคุณยายข้ามถนน พอถึงฝั่งตรงข้าม คุณยายก็มอบคัพเค้กแทน
การขอบคุณให้กับปัด ปัดรู้สึกดีใจและตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูก และนางฟ้าองค์ที่ 4 ก็ปรากฏกายขึ้น “เย้ ๆๆ มี



เพ่ือนเพิ่มขึ้นอีกแล้ว ดีใจจัง” ปัดพูดข้ึน ปัดรีบเดินต่อไปพร้อมกับนางฟ้าทั้งสี่ ปัดลุ้นว่าทางข้างหน้าจะมีอะไรให้ปัด
ท าความดีเพ่ิมอีกไหม และไม่นานเกินรอ ปัดก็พบกับลูกสุนัขน้อยตัวหนึ่งที่ดูหิวโหย ปัดไม่รีรอ เธอรีบเดินเข้าไปหา
และมอบคัพเค้กที่คุณยายให้มากับสุนัขน้อยตัวนั้น สุนัขน้อยกินอย่างมีความสุข ปัดมองดูเจ้ามาน้อยอย่างมี
ความสุขเช่นกัน นางฟ้าองค์ที่ 5 ปรากฏตัวขึ้น ตอนนี้ปัดมีนางฟ้าเป็นเพ่ือน 5 องค์แล้ว จากนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็
เกิดขึ้นนางฟ้าทั้ง 5 ช่วยกันยกตัวของปัดลอยขึ้นเหนือพ้ืน ล่องลอยไปในอากาศ ลมเย็น ๆ พัดผ่านหน้าของปัด ไม่
นานเกินรอปัดก็เดินทางมาถึงทุ่งดอกไม้แสนสวย “ปัดรู้ไหม ถ้าเรารู้จักมอบสิ่งดี ๆ ให้กับคนอ่ืน เราเองนั่นแหละที่
จะมีความสุข ดูอย่างตอนนี้สิปัดดูมีความสุขมากเลยนะ” นางฟ้าพูด ปัดยิ้มอย่างมีความสุข “ตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้ว 
เวลาของความเป็นจริงก าลังจะกลับมา พวกเราต้องไปแล้ว แต่ปัดจงจ าไว้เสมอนะว่า ถ้าปัดท าดีกับใคร ให้ความ
จริงใจกับใคร ปัดก็จะได้รับรางวัลเป็นความสุข ปัดลองนึกดูสิถ้าปัดท าดีบ่อย ๆ เพ่ือนนางฟ้าของปัดก็จะเพ่ิมมาก
ขึ้น มากขึ้น จนเต็มไปหมดเลย” “ตอนนี้เราต้องไปแล้ว รักษาความดีนะปัด ปัดจะได้รู้สึกว่ามีพวกเราอยู่ด้วยเสมอ 
ลาก่อน” 
 ปัดสะดุ้งตื่น มองไปรอบ ๆ ห้อง ปัดเก็บของเตรียมกลับต่างจังหวัด ปัดปฏิบัติตนตามที่เธอฝันเมื่อคืน ปัด
กลายเป็นเด็กน่ารัก ปัจจุบันปัดชอบช่วยเหลือคนอ่ืนและช่วยด้วยความเต็มใจ ปัดมีเพ่ือนเยอะขึ้น เธอมีความสุขทุก
ครั้งที่ได้ท าความดี ปัดตั้งใจจะท าความดีต่อไปให้สมกับที่นางฟ้ามอบความฝันสุดพิเศษให้กับเธอ สุดท้ายการปิด
เทอมครั้งนี้ก็ท าให้ปัดมีความสุข  
 
แก่นเรื่อง 
การท าความดีจะท าให้เรามีความสุข 

 
 
 
 
 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘             เรื่อง รสวรรณคด ี
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
                และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัด  ท ๕.๑ ม.๓/๒  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 รสในวรรณคดีไทยประกอบไปด้วย ๔ รส ได้แก่ เสาวรจนี นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิสัย ในแต่
ละรสจะให้อารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การชมความงาม การเก้ียวพาราสีกันระหว่างชายหนุ่ม
หญิงสาว ความโกรธ หรือแม้กระทั้งความทุกข์ทรมาน คร่ าครวญ ล้วนซ่อนอยู่ในบทประพันธ์ที่กวีได้สร้างสรรค์ไว้ 
ควรฝึกทักษะการวิเคราะห์รสในวรรณคดี เพ่ือให้เข้าถึงเนื้อหาและคุณค่าท่ีซ่อนอยู่ในบทประพันธ์ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

 รสในวรรณคดี 
  -เสาวรจน ี
  -นารีปราโมทย์ 
  -พิโรธวาทัง 
  -สัลลาปังคพิไสย 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 



๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายลักษณะงานเขียนชีวประวัติได้ 
 ๒. อธิบายหลักการเขียนชีวประวัติได้ 
 ๓. เขียนชีวประวัติของบุคคลที่สนใจได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  แฟชั่นวีดีโอรสวรรณคดี 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนราย

กลุ่ม 
พอใช้ 

การประเมินรสวรรณคดี แบบประเมินรสวรรณคดี พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     
๓ การแสดงความคิดเห็น     



๔ การรับฟังความคิดเห็น     

๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
เกณฑ์การวัด 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 

   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 

   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูสุ่มนักเรียนในชั้นเรยีนจ านวน ๑ คน ออกมาแสดงบทบาทสมมต ิโดยครูจะเป็นผู้ก าหนดอารมณ์ท่ีนกัเรียนต้องแสดง

ออกมาให้เพ่ือนดู นักเรียนต้องแสดงสีหน้าและอาการให้เพ่ือนรู้ว่าก าลังรู้สึกอะไรอยู่ อารมณ์ท่ีครูก าหนดมีดังนี้ 
 - โกรธ 
 - เศรา้ เสียใจอย่างรนุแรง 
 - มีความรัก 
 - เสียสติแบบสุด ๆ  
 - มีความสุขมาก 

๒. นักเรียนในชั้นเรยีนรว่มกันทายวา่ อารมณ์ความรู้สึกที่เพ่ือนต้องการจะสื่อ คืออารมณ์ใด และสังเกตจากอะไรจึงรู้ว่าเพ่ือน
ก าลังแสดงอารมณ์นั้น ๆ  

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วสีอนแบบบทบาทสมมต ิ
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรสวรรณคดีทั้ง ๔ รส  
๒. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่องรสในวรรณคดีให้นักเรียนดู 
๓. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน ดังนี้ 

 - นารีปราโมทย์ คือรสใดในวรรณคดี 
 - เสาวรจนี คือรสใดในวรรณคดี 
 - สัลลาปังคพิไสย คือรสใดในวรรณคดี 



 - พิโรธวาทัง คือรสใดในวรรณคดี 
๔. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “ดราม่าปาจิงโก”้  

จ าลองสถานการณ์ห้องเรียนเป็นโรงเรียนสอนแอ็คติ้ง โดยนักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มนักเรียนในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่า
บทประพันธ์ที่ได้รับนั้นอยู่ในรสของวรรณคดีรสใด จากนั้นให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามรสวรรณคดีนั้น นักเรียนใน
ชั้นเรียนมีหน้าที่ร่วมกันทายว่าบทบาทสมมติที่เพ่ือนแสดงตรงกับ รสในวรรณคดีรสใด ให้เวลาในการเตรียมตัว ๑๐ นาท ี

๕. นักเรียนร่วมกันติ-ชม การแสดงบทบาทสมมติของเพ่ือนแต่กลุ่มที่ออกมาแสดง 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุความรูเ้กี่ยวกับงานเขียนชวีประวัตโิดยวธิีการสนทนา 
๒. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนเขียนชีวประวัติของบุคคลที่ตนชืน่ชอบ ๑ ท่าน ความยาว ๑ หน้ากระดาษ ให้น ามาส่งใน

สัปดาห์ถัดไป 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - วีดิทัศน์เรื่องรสในวรรณคดี 
  - กิจกรรม “ดราม่าปาจิงโก้” 
  - โพสอิทส าหรับใช้เขียนความรู้ 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   



  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙                เรื่อง ประโยคซบัซ้อน 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลัง 
              ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวชี้วัด   ท ๔.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 
๒. สาระส าคัญ  
 ประโยค คือถ้อยค าที่มีเนื้อความสมบูรณ์ ประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง แบ่งเป็น ๓ ชนิดคือ 
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน การสื่อสารในปัจจุบันอาจใช้ประโยคหลายชนิด 
หรือขยายประโยคแต่ละชนิดให้เกิดความชัดเจน ประโยคที่มีการขยายความนี้จะเรียกว่า ประโยคซับซ้อน ควร
ทักษะ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบประโยค และสามารถใช้ประโยคได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

   - ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน 
  - ประโยคความรวมที่ซับซ้อน 
  - ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 



  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายลักษณะของประโยคแต่ละชนิดได้ 
 ๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคแต่ละชนิดได้ 
 ๓. จ าแนกประโยคแต่ละชนิดได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การตอบค าถามในแบบฝึกหัด “ทบทวนชวนคิด” 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การท ากิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล  

พอใช้ 

การประเมินการตอบค าถามใน
แบบฝึกหัด “ทบทวนชวนคิด” 

แบบประเมินการตอบค าถามใน
แบบฝึกหัด “ทบทวนชวนคิด” 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

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

๕            

  



เกณฑ์การวัด 

แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 

   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 

   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 

   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับประโยคความเดียวและประโยคความรวม พร้อมน าเสนอตวัอย่างประโยคความเดียวและ

ประโยคความรวม  
ตัวอย่างประโยคความเดียว  
 - เพ่ือนของเพ่ือนฉันไปเที่ยวที่เชียงราย  
 - สนัติชัยหกล้มขณะเรียนยวุกาชาด  
ตัวอย่างประโยคความรวม  
 - ฉันอ่านหนงัสือแต่น้องเล่นตุ๊กตา  
 - เพราะเธอเปน็คนเหน็แก่ตัวจึงไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย  
ตัวอย่างประโยคความซ้อน 
 - นักเรยีนชัน้ม.๓ ชอบให้ครูเบญใจดี แต่ครูเบญชอบเรียกครูนิยดามาตี 

๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของประโยคความเดยีว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน 
ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  ให้กิจกรรมในการสอน 
๑. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับความหมายของประโยคซับซ้อน 
๒. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายตามความเข้าใจเดิม ครูเพ่ิมเติมความเข้าใจของนักเรียนโดยการ

สนทนากับนักเรียน และเขียนเนื้อหาบนกระดาน 
๓. นักเรียนท ากิจกรรม “ช่วยกันแต่ง แบ่งกันเติม” กติกามีดังนี้ 

 - ครูเขียนประโยคมาจ านวน ๗ ประโยค บนกระดาน (แยกตามประเภทย่อยของประโยค  ซับซ้อนแต่ละชนิด) 
  - ครูมีบัตรค าเชื่อมวางไว้ส าหรับนักเรียน 



 - นักเรียนน าค าเชื่อมไปติดที่ประโยคให้ถูกต้อง 
 - ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของประโยค 

๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.๓ เรื่องประโยคซับซ้อน 
๕. ครูให้นักเรียนบอกประเภทของประโยคซับซ้อน  
๖. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคซับซ้อนแต่ละประเภท โดยใช้ตัวอย่างจากประโยคซับซ้อนบนกระดาน 
๗. นักเรียนจดบันทึกโครงสร้างประโยคซับซ้อนลงในสมุด 

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมน าเสนองานเรื่องประโยคซับซ้อน โดยให้นักเรียนจับกลุ่มให้ได้จ านวน ๖ กลุ่ม นักเรียน
จ านวน ๒ กลุ่มจะได้รับเนื้อหาเรื่องเดียวกัน ให้นักเรียนกลับไปศึกษาข้อมูลท าความเข้าใจเนื้อหาและมาน าเสนอหน้าชัน้
เรียนในคาบถัดไป โดยเนื้อหาแบ่งเป็นดังนี้ 
 - กลุ่มที่ ๑ ๒ ท าเรื่องประโยคความเดียวที่ซับซ้อน 
 - กลุ่มที่ ๓ ๔ ท าเรื่องประโยคความรวมที่ซับซ้อน 
 - กลุ่มที่ ๕ ๖ ท าเรื่องประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน 

๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องประโยคซับซ้อนโดยวิธีการสนทนา 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
  - ประโยคในขั้นน า 
  - กิจกรรม “ช่วยกันแต่ง แบ่งกันเติม” 
  - ประโยคซับซ้อนจ านวน ๗ ประโยค  
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   
 
 



 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................................................................ ....... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
...................................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



แบบฝึกหัด “ทบทวนชวนคิด” 
๑. ประโยคซับซ้อนหมายถึงอะไร และมีอะไรบ้าง 
๒. นักเรียนมีข้อสังเกตแยกแยะความแตกต่างของประโยคซับซ้อนแต่ละชนิดได้อย่างไร 
๓. ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคชนิดใด ให้นักเรียนแยกประโยคให้ชัดเจน 

  - เขามาหาเธอแต่เธอไม่อยู่ ดังนั้นเขาจึงรอเธอจนกระทั่งเธอกลับมา 
  - เด็ก ๆ หัวเราะขณะฟังเขาเล่าเรื่องตลกที่พวกเขาไม่เคยฟังมาก่อน 
  - หลาน ๆ ฟังคุณตาเล่านิทานแต่คุณยายฟังเพลงลูกทุ่งทางวิทยุ 
 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐             เรื่อง ประโยคซบัซ้อน (ต่อ) 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลัง 
              ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวชี้วัด   ท ๔.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 
๒. สาระส าคัญ  
 ประโยค คือถ้อยค าที่มีเนื้อความสมบูรณ์ ประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง แบ่งเป็น ๓ ชนิดคือ 
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน การสื่อสารในปัจจุบันอาจใช้ประโยคหลายชนิด 
หรือขยายประโยคแต่ละชนิดให้เกิดความชัดเจน ประโยคที่มีการขยายความนี้จะเรียกว่า ประโยคซับซ้อน ควร
ทักษะ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบประโยค และสามารถใช้ประโยคได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

   - ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน 
  - ประโยคความรวมที่ซับซ้อน 
  - ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายลักษณะของประโยคแต่ละชนิดได้ 
 ๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคแต่ละชนิดได้ 
 ๓. จ าแนกประโยคแต่ละชนิดได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การตอบค าถามในแบบฝึกหัด “ทบทวนชวนคิด” 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การท ากิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล  

พอใช้ 

การประเมินใบงานเรื่อง การ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยค

ซับซ้อน 

แบบประเมินใบงานเรื่อง การ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยค

ซับซ้อน” 

พอใช้ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     
๒ ความร่วมมือกันท างาน     

๓ การแสดงความคิดเห็น     
๔ การรับฟังความคิดเห็น     



๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            

๒            
๓            

๔            
๕            

 

แบบประเมินใบงานเรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 

 
 
 

 

๔ ๓ ๒ ๑ 

การวิเคราะห์ 
ประโยคซับซ้อน 

วิเคราะห์ประโยค 
ซับซ้อนได้ถูกต้อง 
ทุกประโยคด้วย 
ตนเอง และสามารถ 
แนะน าผู้อ่ืนได้ 

วิเคราะห์ประโยค 
ซับซ้อนได้ถูกต้อง 
ทุกประโยค มีการขอ
ค าแนะน าจาก 
ผู้อื่นเล็กน้อย 

วิเคราะห์ประโยค 
ซับซ้อนได้ถูกต้อง
หลายประโยค 
นอกนั้นต้อง 
ให้ผู้อื่นแนะน า 
มากพอสมควร 

วิเคราะห์ประโยค 
ซับซ้อนได้ถูกต้อง
บางประโยคนอกนั้น
ต้อง 
มีผู้แนะน าท้ังหมด 

เกณฑ์การวัด 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 

เกณฑ์การ
ประเมนิ 

ระดบั
คะแนน 



   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล 
   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

แบบประเมินใบงานเรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 

๔  คะแนน = ดีมาก 
   ๓  คะแนน = ดี 
   ๒  คะแนน = พอใช้ 
   ๑  คะแนน = ปรับปรุง 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามทบทวนนักเรียน ดังนี ้

- ประโยคซับซ้อนคืออะไร 
- ประโยคซับซ้อนมีทั้งหมดกี่ประเภท 

๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็ และตอบค าถาม 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  ให้กิจกรรมในการสอน 

๑. ครูแนะน าวิธีการน าเสนองานที่ถูกวิธี และน่าสนใจ 
๒. นักเรียนกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ น าเสนอเรื่องประโยคความเดียวที่ซับซ้อน ตามล าดับ  
๓. ครูแนะน าเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหาที่ขาดหาย  
๔. นักเรียนกลุ่มที่ ๓ และกลุ่มที่ ๔ น าเสนอเรื่องประโยคความรวมที่ซับซ้อน ตามล าดับ 
๕. ครูแนะน าเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหาที่ขาดหาย  
๖. นักเรียนกลุ่มที่ ๕ และกลุ่มที่ ๖ น าเสนอเรื่องประโยคความรวมที่ซับซ้อน ตามล าดับ 
๗. ครูแนะน าเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหาที่ขาดหาย  
๘. นักเรียนท าใบงานเรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน (รายบุคคล) 



ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเนื้อหาเรื่องประโยคซับซ้อนโดยวิธีการเขยีนแผนผังความคิดบนกระดาน 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
  - ค าถามในขั้นน า  
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
...................................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 



๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑             เรื่อง ค าทับศัพท ์
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลัง 
              ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวชี้วัด   ท ๔.๑ ม. ๓/๔ ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
๒. สาระส าคัญ  
 ค าทับศัพท์ คือค าที่ถ่ายเสียงหรือถ่ายรูปศัพท์ มาจากรูปค าในภาษาอ่ืน และน ามาเขียนในรูปแบบของ
ภาษาไทย การศึกษาค าทับศัพท์นั้นจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของค าทับศัพท์เป็นอย่างดีตลอดจน
สามารถออกเสียงค าทับศัพท์ได้ถูกต้องและมีความใกล้เคียงกับภาษาเดิม ดังนั้น นักเรียนจึงจ าเป็นต้องศึกษา
ความหมายและหลักการของค าทับศัพท์เพ่ือสามารถจ าแนกค าทับศัพท์ออกจากค าอ่ืน ๆ ได้และสามารถใช้สื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

   - ความหมายค าทับศัพท์ 
  - หลักการทับศัพท์ 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความหมายและหลักการทับศัพท์ได้ถูกต้อง 
 ๒. จ าแนกค าทับศัพท์ได้ถูกต้อง 
 ๓.ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 

๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  แผนผังความคิดเรื่องค าทับศัพท์ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การท ากิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล  

พอใช้ 

ประเมินการเขียนแผนผังความคิด แบบประเมินการเขียนแผนผัง
ความคิด 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            
๒            
๓            

๔            
๕            

 



ประเมินการเขียนแผนผังความคิด 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

อธิบาย
ความหมายและ
หลักการของค า

ทับศัพท์ 

อธิบาย
ความหมายและ
หลักการของค า
ทับศัพท์ถูกต้อง

ครบถ้วนทุก
ประเด็น 

อธิบายความหมาย
และหลักการของ

ค าทับศัพท์ได้
ถูกต้องครบถ้วน
เป็นส่วนใหญ่หรือ
ขาดไป ๑ ประเด็น 

อธิบายความหมาย
และหลักการของค า
ทับศัพท์ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วน
ส่วนหรือขาดไป ๒ 

ประเด็น 

อธิบายความหมาย
และหลักการของค า

ทับศัพท์ได้ถูกต้องขาด
ไป ๓ ประเด็นขึ้นไป 

ค าทับศัพท์ หาค าทับศัพท์
ถูกต้องครบ ๒๐ 

ค า 

หาค าทับศัพท์
ถูกต้องครบ ๑๕ 

ค า 

หาค าทับศัพท์ถูกต้อง
ครบ ๑๐ ค า 

หาค าทับศัพท์ถูกต้อง 
ต่ ากว่า ๑๐ ค า 

การตั้งใจเรียนและ
มีส่วนร่วมกับ

กิจกรรม 

ตั้งใจเรียนและมี
ส่วนร่วมกับ

กิจกรรมในชั้น
เรียนได้เป็นอย่าง

ดี 

ตั้งใจเรียน แต่มี
ส่วนร่วมกับ

กิจกรรมในชั้น
เรียนเพียงเล็กน้อย 

ตั้งใจเรียน แต่ไม่มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม

ในชั้นเรียน 

ไม่ค่อยตั้งใจเรียนและ
ไม่มีบทบาทกับ

กิจกรรมในชั้นเรียน 

เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

ประเมินการเขียนแผนผังความคิด 
๑๐ - ๑๒  คะแนน = ดีมาก 

   ๘ - ๙    คะแนน = ดี 
   ๖ - ๗    คะแนน = พอใช้ 
   ๔ - ๕   คะแนน = ปรับปรุง 
 
 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูน าเกมถอดรหัสลบัดาวชิชี่ให้นกัเรียนเลน่ถอดรหสัจากภาพเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับค าทับศัพท์ 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับค าศัพท์จากเกม  
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  ให้กิจกรรมในการสอน 

๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน ดังนี้ 
  - ค าทับศัพท์ คืออะไร มาจากไหน และส าคัญอย่างไร  
  - นักเรียนคิดว่าค าทับศัพท์มีหลักการอย่างไรบ้าง  

๒. ครูแจกใบความรู้และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมายและหลักการทับศัพท์ 
๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน ท ากิจกรรม “คิดเร็ว เขียนเร็ว” โดยให้นักเรียนแข่งขันกันคิดค าทับศัพท์ให้ได้มาก

ที่สุด โดยก าหนดเวลา ๕ นาที  
๔. ครูสอบถามกลุ่มที่คิดค าทับศัพท์ได้มากที่สุด ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้เพ่ือนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ครู

และเพ่ือน ๆ  กล่าวชื่นชมกลุ่มที่ชนะการแข่งขัน 
๕. ให้นักเรียนเล่มเกมทับศัพท์ บิงโกมหาสนุก โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  - ครูแจกกระดาษตารางบิงโกให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น 
  - ครูแสดงค าศัพท์บนโปรแกรมน าเสนองาน Power point จ านวน ๓๐ ค า ให้นักเรียนเลือก 
 มาจ านวน ๒๕ ค า ใส่ตามช่องว่างที่ปรากฏในตารางให้ครบทุกช่อง 
  - ครูอธิบายกติกาของเกมบิงโกให้นักเรียนฟัง และเริ่มด าเนินกิจกรรมการแข่งขัน 
  - เมื่อได้ผู้ชนะบิงโก ๓ แรก เกทยุติ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
  - ครูให้นักเรียนน าแผ่นตารางบิงโกมาติดลงในสมุดให้เรียบร้อย จากนั้นให้นักเรียนเขียน 
 ภาษาอังกฤษก ากับไว้ที่ค าทับศัพท์ดังกล่าว 
 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. นักเรียนเขียนแผนผงัความคิดเรื่องค าทับศัพท์ และเขียนค าทับศัพท์จ านวน ๑๕ ค า เป็นรายบุคคล 
๒. ครูใช้บทกลอนสรุปความหมายและหลักการของค าทับศัพท์ ให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน 

       การเขียนค าภาษาหนึ่งดึงมาเปลี่ยน     เข้ามาเขียนตามอักขระหลักภาษา 
ให้มาเป็นค าไทยบนต ารา       ปรากฏมาตามพจนานุกรม 



มีหลักการสี่ประเภทจ าแนกได้       หนึ่งคือคล้ายภาษาเดิมเพ่ิมเหมาะสม 
สองเป็นค าที่ใช้มานานนม       จนเกลียวกลมเป็นค าภาษาไทย 
สามเป็นค าวสิามานยนาม       สี่ใช้ตามความจ าเปน็เฉพาะไว ้
ควรศึกษาค าทับศัพท์ให้เข้าใจ       จะได้ใช้ให้ถูกต้องตามความเอย 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
  - เกมถอดรหัสลับดาวิชชี่ 
  - เกมคิดเร็ว เขียนเร็ว 
  - เกมทับศัพท์ บิงโกมหาสนุก 
  - โปรแกรม power point 
  - ใบความรู้เรื่องค าทับศัพท์ 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 



๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
..................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
        
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



ใบความรู้เรื่อง ค าทับศัพท์ 
   

ความหมาย 
 
 ค าทับศัพท์ คือการเขียนค าภาษาหนึ่งมาเป็นภาษาไทยด้วยตัวอักษรและตามอัครวิธีภาษาไทย  
 
หลักการของค าทับศัพท์  
  ๑. การทับศัพท์ให้ถอดอักษรจากภาษาเดิม เพ่ือพอควรแก่การการแสดงที่มาของรูปศัพท์ และให้เขียนใน
รูปที่อ่านได้สะดวกในภาษาไทย   
    ตัวอย่าง   cholesterol  - คลอเลสเทอรอล 

    Form - ฟอร์ม 
    Golf - กอล์ฟ 
 ๒. ค าทับศัพท์ที่ใช้กันมานานแล้วจนถือว่าเป็นค าไทยจนถือว่าเป็นค าไทยและปรากฏใน พจนานุกรมราช
บัณฑิต ใช้ต่อไปตามเดิม 
   ตัวอย่าง  chocolate - ช็อกโกแลต 
     Gas - แก๊ส 
 ๓. ค าทับศัพท์ที่เป็นค าวิสามานยนามใช้ที่กันมานาน อาจใช้ต่อไปตามเดิม 
   ตัวอย่าง  Samsung – ซัมซุง 
     Victoria - วิกตอเรีย 
     Louis – หลุยส์ 
 ๔. ศัพท์วิชาการซึ่งใช้เฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่ศัพท์ทั่วไป อาจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ตามความจ าเป็น 
 
การใช้ค าทับศัพท์ควรใช้ในกรณีท่ีไม่มีค าไทย ค าบาลีหรือสันสกฤตบัญญัติไว้ เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
และเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย  
  

 
 

 
 

สวัสด ี แทนค าว่า ฮัลโหล 
ตกลง แทนค าว่า โอเค 

 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒             เรื่อง ค าทับศัพท ์(ต่อ) 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลัง 
              ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวชี้วัด   ท ๔.๑ ม. ๓/๔ ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
๒. สาระส าคัญ  
 ค าทับศัพท์ คือค าที่ถ่ายเสียงหรือถ่ายรูปศัพท์ มาจากรูปค าในภาษาอ่ืน และน ามาเขียนในรูปแบบของ
ภาษาไทย การศึกษาค าทับศัพท์นั้นจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของค าทับศัพท์เป็นอย่างดีตลอดจน
สามารถออกเสียงค าทับศัพท์ได้ถูกต้องและมีความใกล้เคียงกับภาษาเดิม ดังนั้น นักเรียนจึงจ าเป็นต้องศึกษา
ความหมายและหลักการของค าทับศัพท์เพ่ือสามารถจ าแนกค าทับศัพท์ออกจากค า อ่ืน ๆ ได้และสามารถใช้สื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

   - ความหมายค าทับศัพท์ 
  - หลักการทับศัพท์ 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความหมายและหลักการทับศัพท์ได้ถูกต้อง 
 ๒. จ าแนกค าทับศัพท์ได้ถูกต้อง 
 ๓. มีส่วนร่วมกันการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี 

๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง.................................................................................. .............. 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  จ าแนกค าทับศัพท์ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การท ากิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล  

พอใช้ 

ประเมินการจ าแนกค าทับศัพท์ แบบประเมินการจ าแนก 
ค าทับศัพท์ 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            
๒            
๓            

๔            
๕            

 



แบบประเมินการจ าแนกค าทับศัพท์ 
 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

การจ าแนกค าทับ
ศัพท์ 

จ าแนกค าทับศัพท์
ได้ ถูกต้องชัดเจน  

จ าแนกค าทับศัพท์
ได้ถูกต้อง เป็นส่วน
ใหญ ่ 

จ าแนกค าทับศัพท์
ได้ถูกต้องชัดเจน
เป็นส่วนน้อย  

จ าแนกค าทับศัพท์
ไม่ชัดเจน  

เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม 

   ๑๐ - ๑๒  คะแนน = ดีมาก 
   ๗ – ๙  คะแนน = พอใช้ 
   ๔ – ๖  คะแนน = ปรับปรุง 

แบบประเมินการจ าแนกค าทับศัพท์ 
๕  คะแนน = ดีมาก 

   ๔  คะแนน = ดี 
   ๓  คะแนน = พอใช้ 
   ๒ คะแนน = ปรับปรุง 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูน าเกมอิโมจิมาให้นักเรียนชว่ยกันตอบค าถาม โดยในเกมจะปรากฏทั้งค าทับศัพท์และค าที่ไม่ใช่ค าทับศัพท์ 
๒. ให้นักเรียนสังเกตค าศัพท์จากเกมว่า มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  ให้กิจกรรมในการสอน 

๑. ครูทบทวนความรู้เดิม เรื่องความหมายและหลักการของค าทับศัพท์โดยการถามตอบค าถาม 
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ท ากิจกรรม วิ่งเปี้ยว จ าแนกค าทับศัพท์ 



๓. ให้นักเรียนทั้ง ๔ กลุ่ม วิ่งเปี้ยวไปจ าแนกหาค าทับศัพท์ในกล่องที่ครูก าหนดให้ โดยในกล่องจะปรากฏทั้งค าทับศัพท์และ
ค าอ่ืน ๆ  ปะปนกัน แล้วน าไปติดบนกระดานให้ถูกต้อง สลับสมาชิกในกลุ่มต่อกันไปเรื่อย ๆ  ก าหนดเวลา ๑๐ นาที เมื่อหมด
เวลากลุ่มใดได้ค าทับศัพท์มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 

๔. ครูและเพ่ือนตรวจสอบความถูกต้องของค าทับศัพท์ ครูและเพ่ือน กๆล่าวชื่นชมกลุ่มที่ชนะการแข่งขัน 
๕. ให้นักเรียนหาค าทับศัพท์จากใบงานเรื่อง “วินัยของโบนัส” เป็นคู่ น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียน 
 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูให้นักเรียนท่องบทกลอนสรุปความหมายและหลักการของค าทับศัพท์พร้อมกัน ๒ รอบ 
๒. ครูมอบหมายให้นักเรยีนหาข่าว ทีพ่บค าทับศัพท์ จากนั้นให้นักเรียนมาจ าแนกค าทับศัพท์ พร้อมเขียนค าศัพท์

ภาษาอังกฤษก ากับไว้ให้ชัดเจน 
๓. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องค าทับศัพท์โดยวิธีการสนทนากับนกัเรียน 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
  เกมอิโมจิ 
  - เกมวิ่งเปี้ยว จ าแนกค าทับศัพท์ 
  - ใบงานเรื่องวินัยของโบนัส 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   
 



๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



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

 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนค้นหาค าทับศัพท์จากเรื่อง “วินัยของโบนัส” แล้วน ามาเขียนในช่องว่างที่ก าหนดให้ 

 วันหนึ่งขณะที่เด็กหญิงโบนัส ก าลังจะไปซื้อของกับคุณแม่ เธอได้กลุ่มเพ่ือนของเธอก าลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ 
โบนัสจึงขอแม่อนุญาตแม่ไปเตะฟุตบอลกับเพ่ือนๆ แต่แม่ไม่อนุญาต เพราะโบนัสเป็นเด็กผู้หญิง  และกลัวจะเป็น
อันตราย แม่จึงแนะน าให้โบนัสไปเล่นกีฬาประเภทอ่ืน เช่น กอล์ฟ เทเบิ้ลเทนนิส หรือเล่นวอลเล่ย์บอล แต่แม่มี
ข้อแม้อีกว่าการจะเป็นนักกีฬานั้น โบนัสต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแม่จึงพาโบนัส เข้าไปในเทสโก้โลตัส เพ่ือ
ซื้อผักและผลไม้ ได้แก่ แอปเปิ้ล เชอรี่ สตอว์เบอรี่ และกีวี่แม่บอกว่าผลไม้ดีและมีประโยชน์มากเมื่อกินเข้าไปแล้ว 
จะท าให้โบนัสมีร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้แม่สั่งห้ามโบนัสกินเค้กและช็อกโกแลต แม้โบนัสเป็นเด็กที่ชอบกินเค้ก
และช็อกโกแลตมากแต่โบนัสก็งดอาหารเหล่านี้ และทานผักผลไม้มากข้ึน จึงท าให้โบนัสมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
  สองปีตอ่มาโบนัสก็กลายเป็นนักกีฬาเทเบิ้ลเทนนิสที่เข้าคัดตัวเพ่ือเป็นนักกีฬาของโรงเรียน โบนัสดีใจมาก
และขอบคุณแม่ที่คอยดูแลมาโดยตลอดจนท าให้เธอประสบความส าเร็จ แม่ยิ้มและพูดกับโบนัสว่าเพราะหนูเป็น
เด็กท่ีมีวินัยเชื่อฟังค าสั่งของแม่ต่างหาก จึงท าให้หนูประสบความส าเร็จในที่สุด 
 
จงน าค าทับศัพท์มาเขียนใส่ในช่องว่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานเร่ือง  วินัยของโบนัส 
 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓             เรื่อง ค าศัพท์บัญญตั ิ
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา  และพลัง 
              ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวชี้วัด   ท ๔.๑ ม. ๓/๔ ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
๒. สาระส าคัญ  
 ศัพท์บัญญัติ คือ ค าศัพท์ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนเอกสารทางราชการ และการเรียน
การสอน ผู้ที่ออกศัพท์บัญญัติคือ ราชบัณฑิตยสถาน ดังนั้น นักเรียนจึงจ าเป็นต้องศึกษาความหมายและหลักการ
ของศัพท์บัญญัติเพ่ือสามารถจ าแนกศัพท์บัญญัติออกจากค าอ่ืน ๆ ที่รับเข้ามาใช้ในภาษาไทยได้และสามารถใช้
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

   - ความหมายศัพท์บัญญัติ 
  - หลักการบัญญัติศัพท์ 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 ๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
 
 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. ความหมายศัพท์บัญญัติและหลักการบัญญัติศัพท์ได้ถูกต้อง 
 ๒. อ่าน เขียน และใช้ค าศัพท์บัญญัติ ได้ถูกต้อง 
 ๓. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเป็นอย่างดี 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  ใบงานเรื่อง การใช้ศัพท์บัญญัติ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การท ากิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
รายกลุ่ม 

พอใช้ 

ประเมินใบงานเรื่อง การใช้ศัพท์
บัญญัติ 

แบบประเมินใบงานเรื่อง การใช้
ศัพท์บัญญัติ 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑. มีความสนใจ
กระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่มอย่างเต็ม

ความสามารถ 

สนใจท างานกับเพ่ือน
บางเวลา 

ไม่สนใจท างานร่วมกับ
เพ่ือน 



๒. การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็นกับ
เพ่ือนในกลุ่มทุกครั้ง 

แสดงความคิดเห็นกับ
เพ่ือนในกลุ่มเป็น

บางครั้ง 

ไม่แสดงความคิดเห็น
กับเพ่ือนในกลุ่ม 

๓. ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย 

ท างานทุกครั้งที่ได้รับ
มอบหมาย 

ท างานเฉพาะส่วนที่ตน
สนใจ 

ไม่สนใจท างานเลย 

๔. การให้ความร่วมมือ
ในการท างานกลุ่ม 

ให้ความร่วมมือ
สม่ าเสมอ 

ให้ความร่วมมือเป็น
บางครั้ง 

ไม่ให้ความร่วมมือเลย 

เกณฑ์การวัด 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม 

   ๑๐ - ๑๒  คะแนน = ดีมาก 

   ๗ – ๙  คะแนน = พอใช้ 

   ๔ – ๖  คะแนน = ปรับปรุง 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน ดังนี้ 

 - ค าทับศัพท์และค าศัพท์บัญญัติมีความแตกต่างกันอย่างไร 
๒. ครูน าเสนอบัตรค าศัพท์บัญญัติต่าง ๆ  ดังนี ้

 - รถจักรยานยนต ์  มอเตอร์ไซค ์
 - ธนาคาร   แบงก ์
 - แบบข้อมูล  แบบฟอร์ม 
 - ส านักงาน  ออฟฟิศ 

๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
๔. ให้นักเรียนสังเกตค าแต่ละคู่แล้วซกัถามว่าแต่ละคู่เหมือนหรือแตกตา่งกันอย่างไร และจะใช้ค าเหลา่นี้อย่างไรจึงจะถูกต้อง 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  ให้กิจกรรมในการสอน 

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่อง ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ โดยสื่อ power point จากนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันสรุปความเข้าใจด้วยการตอบค าถาม ดังนี้  

  - ศัพท์บัญญัติ คืออะไร (ค าที่บัญญัติขึ้นใหม่ในภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้รับรอง  



เพ่ือรองรับศัพท์ใหม่ ๆ   ที่เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีและความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ  ของโลก) 
  - หลักการบัญญัติศัพท์มกีี่ประการ อะไรบ้าง (มี ๒ ประการ  ได้แก่ การคิดค าใหม่ และการทับศัพท์)  
  - การคิดค าใหม่มีวิธีการอย่างไร (คิดค าศัพท์ไทยให้ตรงกับความหมายเดิมของค านั้น ๆ   ให้ 
มากที่สุด  และถ้าหาค าไทยได้ไม่เหมาะสม  ให้สร้างค าใหม่โดยใช้ค าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ซึ่งต้องเป็นค าทีใ่ช้มาก่อนและออก
เสียงได้ง่าย) 
  - การใช้การทับศัพท์จะใช้ในกรณีใด (ในกรณีที่ไม่สามารถหาค าที่เหมาะสมได้ทั้งค าภาษาไทยและค าภาษาบาลี-
ภาษาสันสกฤต) 

๒. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน จับสลากเพ่ือศึกษาค้นคว้าค าศัพท์บัญญัติจากหนังสือเรียนที่ครูก าหนด กลุ่มละ ๑ 
เล่ม ดังนี้ 

  - หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  - หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  - หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  - หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  - หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียน 

๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทและอธิบายความหมายของค าดังกล่าว 
แล้วช่วยกันคิดว่าค าศัพท์ดังกล่าวสามารถหาศัพท์บัญญัติมาใช้แทนได้หรือไม่ อย่างไร ส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ให้นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 

๔. ให้นักเรียนท าใบงานเรื่อง การใช้ศัพท์บัญญัติ แล้วแลกเปลี่ยนผลงานกันตรวจกับเพ่ือน 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูมอบหมายให้นักเรยีนหาศัพท์บัญญัตินอกเหนือจากเรื่องที่สอนจ านวน ๒๐ ค า พร้อมอธิบายความหมายประกอบ 
๒. ครูและนักเรียนรว่มสรปุเรื่องค าศัพท์บัญญัติโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้ 
  - บัตรค าศัพท์บัญญัติ 
  - โปรแกรมน าเสนองาน power point 
  - หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 



 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................ ............................... 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
ใบงานการใช้ศัพท์บัญญัติ 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนค้นหาศัพท์บัญญัติภาษาไทยที่ใช้แทนค าศัพท์ภาษาอังกฤษต่อไปนี้ 

 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ    ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย 

 

bank       

science 

university 

telephone 

television 

cinema 

newspaper 

microphone 

post  office 

hospital 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔             เรื่อง หลกัการเขียนสุนทรพจน์ 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ      
    ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ                                
 ตัวชี้วัด   ท ๒.๑ ม.๓/๒ เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา     
    ท ๒.๑ ม.๓/๑๐  มีมารยาทในการเขียน 
๒. สาระส าคัญ  
 การเขียนสุนทรพจน์ หมายถึง การเขียนค าพูดที่ดีงาม ไพเราะจับใจ การพูดสุนทรพจน์มักมีในพิธีส าคัญ 
เช่น พิธีต้อนรับแขกเมืองคนส าคัญ พิธีได้รับต าแหน่งส าคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีหรือกล่าวในงาน
ฉลองระลึกถึงบุคคลส าคัญ วันส าคัญ ระดับชาติ หรือเป็นการกล่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือสร้างสรรค์จรรโลงใจ 
เป็นค าพูดที่แสดงความปรารถนาดีในทางการเมือง การกล่าวสุนทรพจน์เป็นเรื่องส าคัญยิ่ง มักได้รับการยกย่องว่า
เป็นการพูดชั้นยอด  ควรฝึกทักษะการอธิบายหลักการ และการเขียนสุนทรพจน์ เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการ
เขียนได้อย่างเหมาะสม 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

   - หลักการเขียนสุนทรพจน์ 
  - มารยาทในการเขียน 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 



  กระบวนการปฏิบัติ 
 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการเขียนสุนทรพจน์ได้ 
 ๒. เขียนสุนทรพจน์ได้ถูกต้องตรงตามหลักการได้ 
 ๓. บอกความส าคัญของการเขียนสุนทรพจน์ได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การสรุปความรู้เรื่องหลักการเขียนสุนทรพจน์ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การท ากิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
รายกลุ่ม 

พอใช้ 

การประเมินการสรุปความรู้เรื่อง
หลักการเขียนสุนทรพจน์ 

แบบประเมินการสรุปความรู้เรื่อง
หลักการเขียนสุนทรพจน์ 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑. มีความสนใจ
กระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่มอย่างเต็ม

ความสามารถ 

สนใจท างานกับเพ่ือน
บางเวลา 

ไม่สนใจท างานร่วมกับ
เพ่ือน 



๒. การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็นกับ
เพ่ือนในกลุ่มทุกครั้ง 

แสดงความคิดเห็นกับ
เพ่ือนในกลุ่มเป็น

บางครั้ง 

ไม่แสดงความคิดเห็น
กับเพ่ือนในกลุ่ม 

๓. ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย 

ท างานทุกครั้งที่ได้รับ
มอบหมาย 

ท างานเฉพาะส่วนที่ตน
สนใจ 

ไม่สนใจท างานเลย 

๔. การให้ความร่วมมือ
ในการท างานกลุ่ม 

ให้ความร่วมมือ
สม่ าเสมอ 

ให้ความร่วมมือเป็น
บางครั้ง 

ไม่ให้ความร่วมมือเลย 

 

แบบประเมินการสรุปความรู้เรื่องหลักการเขียนสุนทรพจน์ 
 

 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

ก า ร ส รุ ป ค ว า ม รู้
เรื่องหลักการเขียน
สุนทรพจน์ 

เ ขี ย น ส รุ ป ไ ด้  
ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน 

เขียนสรุปได้ถูกต้อง 
ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น
ใหญ ่

เขียนสรุปได้ถูกต้อง
ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น
น้อย 

เขียนสรุปไม่ชัดเจน 

.เกณฑ์การวัด 

 แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล 
   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 
 
 
  แบบประเมินการสรุปความรู้เรื่องหลักการเขียนสุนทรพจน์    

๕   คะแนน = ดีมาก 
   ๔   คะแนน = ดี 
   ๓   คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูน าวิดีทัศน์การพูดสุนทรพจน ์เรื่อง “มือสะอาดชาติไม่ล่ม” มาใหน้ักเรียนศึกษา 
๒. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

  - ลักษณะการพูดนี้มีการพูดแบบใด  
  - ก่อนที่จะพูดได้ดีนั้นจะต้องมีการเตรียมตวัอย่างไร 

๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  ให้กิจกรรมในการสอน 
๑. ครูน าบทพูดสุนทรพจน์มาให้นักเรียนศึกษา 
๒. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “สุนทรพจน์” และหลักการเขียน    สุนทรพจน์ 
๓. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะการพูดและการเขียนสุนทรพจน์ที่ดี 
๔. นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ ๔ - ๖ คนน าผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะการพูดและการเขียนสุนทรพจน์ที่ดี รวบรวมความ

คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม จากนั้นน ามาเขียนแผนผังความคิด 
๕. ครูสุ่มนักเรียน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายที่ละ ๑ กลุ่ม ออกมาน าเสนอแผนผังความคิดหน้าชั้นเรียน 
๖.  

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุความรูเ้รื่องหลักการเขียนสุนทรพจน์โดยวิธีการสนทนาผ่านแผนผังความคิดที่นักเรียนจัดท า

ขึ้น 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - วิดีทัศน์การพูดสุนทรพจน์ เรื่อง “มือสะอาดชาติไม่ล่ม” 
  - บทพูดสุนทรพจน์ 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
 
 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕             เรื่อง การเขียนสุนทรพจน์ 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ      
    ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ                                
 ตัวชี้วัด   ท ๒.๑ ม.๓/๒ เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา     
    ท ๒.๑ ม.๓/๑๐  มีมารยาทในการเขียน 
๒. สาระส าคัญ  
 การเขียนสุนทรพจน์ หมายถึง การเขียนค าพูดที่ดีงาม ไพเราะจับใจ การพูดสุนทรพจน์มักมีในพิธีส าคัญ 
เช่น พิธีต้อนรับแขกเมืองคนส าคัญ พิธีได้รับต าแหน่งส าคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีหรือกล่าวในงาน
ฉลองระลึกถึงบุคคลส าคัญ วันส าคัญ ระดับชาติ หรือเป็นการกล่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือสร้างสรรค์จรรโลงใจ 
เป็นค าพูดที่แสดงความปรารถนาดีในทางการเมือง การกล่าวสุนทรพจน์เป็นเรื่องส าคัญยิ่ง มักได้รับการยกย่องว่า
เป็นการพูดชั้นยอด  ควรฝึกทักษะการอธิบายหลักการ และการเขียนสุนทรพจน์ เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการ
เขียนได้อย่างเหมาะสม 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

   - หลักการเขียนสุนทรพจน์ 
  - มารยาทในการเขียน 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 



  กระบวนการปฏิบัติ 
 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการเขียนสุนทรพจน์ได้ 
 ๒. เขียนสุนทรพจน์ได้ถูกต้องตรงตามหลักการได้ 
 ๓. บอกความส าคัญของการเขียนสุนทรพจน์ได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การเขียนสุนทรพจน์ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การประเมินการเขียนสุนทรพจน์ พอใช้ 

การประเมินการเขียนสุนทรพจน์ แบบประเมินการเขียนสุนทรพจน์ พอใช้ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

๑            
๒            
๓            



๔            

๕            

 

แบบประเมินการเขียนสุนทรพจน์ 

ระดับคะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

การเขียนสุนทรพจน์ เขียนสุนทรพจน์ 
ได้ตรงตามจุดประสงค์  
มีค าน า เนื้อเรื่อง  
และสรุปครบถ้วน  
เรียบเรียงเนื้อหา 
แต่ละส่วนได้น่าสนใจ 
ไพเราะ ใจความส าคัญ ที่
ที่ต้องการสื่อสาร 
ชัดเจน เป็นประโยชน์ 
ต่อชีวิตจริง  
สรุปได้ประทับใจ 
ใช้ภาษาถูกต้อง 
ตามแบบแผน 
และสละสลวย 

เขียนสุนทรพจน์ 
ได้ตรงตามจุดประสงค์  
มีค าน า เนื้อเรื่อง  
และสรุปครบถ้วน  
เรียบเรียงเนื้อหา 
แต่ละส่วนได้น่าสนใจ
ใจความส าคัญที่
ต้องการสื่อสารชัดเจน
เป็นประโยชน์ต่อชีวิต
จริง ใช้ภาษาถูกต้อง
ตามแบบแผน 

เขียนสุนทรพจน์ 
ได้ตรงตามจุดประสงค์มี
ค าน า เนื้อเรื่อง และ
สรุปครบถ้วน  
เรียบเรียงเนื้อหา 
แต่ละส่วนสัมพันธ์กัน 
ใจความส าคัญที่ต้องการ
สื่อสารชัดเจนให้ข้อคิดท่ี
ดี ใช้ภาษาเหมาะสม 

เขียนสุนทรพจน์ 
ได้ตรงตามจุดประสงค์
การเรียบเรียงเนื้อหา
สัมพันธ์กันทั้งเรื่อง  
แต่ค าน า และสรุป 
ไม่โดดเด่น  
ใจความส าคัญ 
ที่ต้องการสื่อสาร 
พอเข้าใจได้ต้อง
ปรับปรุงเรื่อง 
การใช้ภาษาบางแห่ง 

 

 

เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 
  แบบประเมินการเขียนสุนทรพจน์ 



๔   คะแนน = ดีมาก 
   ๓   คะแนน = ดี 
   ๒   คะแนน = พอใช้ 
   ๑  คะแนน = ปรับปรุง 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูให้นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์การพูดสุนทรพจน์ที่เตรยีมตัว และไม่ได้เตรียมตัว  
๒. ครูให้นักเรียนรว่มกันสนทนาโดยครูใช้ค าถาม ดังนี ้

 - นักเรยีนคิดว่าการพูดสุนทรพจนน์ั้นจะต้องเตรียมตวัอย่างไรบ้าง 
 - นักเรยีนคิดว่าคนที่พูดสุนทรพจน์นั้นมีบทพูดกับไม่มีบทพูดแบบไหนดีกว่ากัน   

๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  ให้กิจกรรมในการสอนและใช้ดปรแกรม Super Soom 
๑. จากกิจกรรมขั้นน า ครูให้นักเรียนสังเกตการพูดสุนทรพจน์แบบที่มีบทพูดและไม่มีบทพูด และให้นักเรียนร่วมกันสังเกต

พฤติกรรมของคนพูดและบทที่พูด 
๒. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการเขียนสุนทรพจน์และมารยาทในการเขียนสุนทรพจน์ 
๓. ครูให้นักเรียนฝึกการเขียนบทพูดสุนทรพจน์ โดยให้นักเรียนเขียนบทพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับ ส่งท้ายปีเก่า ยิ้มรับปีใหม่ ใช้

ชีวิตให้มีประโยชน์ โดยครูก าหนดให้นักเรียนเขียนบทพูดสุนทรพจน์คนละ ๑๕ บรรทัด 
๔. ครูสุ่มนักเรียนจ านวน ๕ คน โดยใช้โปรแกรม Super Soom ให้ออกมาอ่านบทพูดสุนทรพจน์ ที่นักเรียนเขียนขึ้น 
๕. ครูให้นักเรียนในห้องเรียนทีฟั่งเพ่ือนอ่านนั้นวิเคราะห์บทพูดสุนทรพจน์ของเพ่ือน 
๖. ครูสุ่มนักเรียนจ านวน ๓ คน โดยใช้โปรแกรม Super Soom บอกความส าคัญของการเขียน สุนทรพจน์ 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการเขียนสนุทรพจนโ์ดยวิธีการสนทนา 
๒.  

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - วีดีทัศน์การพูดสุนทรพจน์ที่เตรียมตัว และไม่ได้เตรียมตัว 
  - โปรแกรม Super Soom 



 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................ .............................. 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖             เรื่อง งานเขียนอัตชีวประวตั ิ
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๒.๑ กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 
             เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด  ท ๒.๑ ม.๓/๓ เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติใน 
            เรื่องต่าง ๆ 
๒. สาระส าคัญ  
 การเขียนอัตชีวประวัติ คือการเขียนประวัติที่เจ้าของเขียนหรือเล่าด้วยตนเอง หรือการบอกเล่าชีวประวัติ
ของตนเอง เช่น ความประทับใจ ความสามารถพิเศษ เป็นต้น โดยการเล่าเรื่องจะเล่าตั้งแต่ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน 
และแนวโน้มในอนาคต ควรฝึกทักษะการเขียนอัตชีวประวัติ เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาเขียนในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ความหมายของงานเขียนอัตชีวประวัติ 
  - หลักการเขียนอัตชีวประวัติ 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความหมายและหลักการเขียนอัตชีวประวัติได้ 
 ๒. เขียนอัตชีวประวัติได้ 
 ๓. พูดชื่นชมผลงานการเขียนอัตชีวประวัติของเพ่ือนได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การท าผลงานอัตชีวประวัติ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนราย
กลุ่ม 

พอใช้ 

การประเมินการเขียน
อัตชีวประวัติ 

แบบประเมินการเขียน
อัตชีวประวัติ 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (๓) พอใช้ (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. มีความสนใจ
กระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม 

ปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่มอย่างเต็ม

ความสามารถ 

สนใจท างานกับเพ่ือน
บางเวลา 

ไม่สนใจท างานร่วมกับ
เพ่ือน 

๒. การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็นกับ
เพ่ือนในกลุ่มทุกครั้ง 

แสดงความคิดเห็นกับ
เพ่ือนในกลุ่มเป็น

บางครั้ง 

ไม่แสดงความคิดเห็น
กับเพ่ือนในกลุ่ม 



๓. ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย 

ท างานทุกครั้งที่ได้รับ
มอบหมาย 

ท างานเฉพาะส่วนที่ตน
สนใจ 

ไม่สนใจท างานเลย 

๔. การให้ความร่วมมือ
ในการท างานกลุ่ม 

ให้ความร่วมมือ
สม่ าเสมอ 

ให้ความร่วมมือเป็น
บางครั้ง 

ไม่ให้ความร่วมมือเลย 

 

แบบประเมินการเขียนอัตชีวประวัติ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

๑. รูปแบบ เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนมี

องค์ประกอบครบ 
๓ ส่วน คือ บทน า 

เนื้อหา สรุป 

เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนมี

องค์ประกอบเพียง 
๒ ส่วน 

เขียนได้ตาม
หลักการเขียนมี

องค์ประกอบเพียง
หนึ่งส่วน 

เขียนไม่ถูกต้องตาม
หลักการเขียน 

๒. การใช้ภาษา ใช้ระดับภาษา
ถูกต้อง เหมาะสม

กับงานเขียน 

ใช้ระดับภาษา
ถูกต้อง เหมาะสม

เป็นส่วนใหญ่ 

ใช้ระดับภาษา
เหมาะสมกับงาน
เขียนเป็นบางส่วน 

ใช้ระดับภาษาไม่
ถูกต้อง และไม่

เหมาะสมกับงาน
เขียน 

๔. เนื้อหา น าเสนอเนื้อหาได้
อย่างเหมาะสม
บรรยายความได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

น าเสนอเนื้อหาได้
อย่างเหมาะสม
บรรยายความได้
ค่อนข้างสมบูรณ์ 

น าเสนอเนื้อหาได้
พอสมควร 

น าเสนอเนื้อหาได้ไม่
ชัดเจน 

๔. อักขรวิธี สะกดค าได้ถูกต้อง
ทุกค า 

สะกดค าผิด 
๒ ค า 

สะกดค าผิด 
๔ ค า 

สะกดค าผิดไม่เกิน ๖
ค า 

๓.เกณฑ์การวัด 

  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = ดี 

   ๗ – ๙  คะแนน = พอใช้ 

   ๔ – ๖  คะแนน = ปรับปรุง 

  แบบประเมินการเขียนอัตชีวประวัติ 



๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 

   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 

   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูน าวีดีทัศน์จากภาพยนตร์เรื่อง “คิดถึงวิทยา” มาให้นักเรยีนด ู
๒. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

 - เรื่องคิดถึงวิทยามีตัวละครใดบ้าง และสื่อรักระหว่างตัวละครพระเอกกับนางเอกคืออะไร  
 - ไดอารี่ในเรื่องคิดถึงวิทยาใครเป็นคนเขียนขึ้นและในไดอารีเ่ป็นเรื่องราวของใคร  
 - ไดอารี่คืออะไรในความคิดของนักเรียน 

๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  ให้กิจกรรมในการสอนและใชโ้ปรแกรม Super Soom 
๑. ครูน าบัตรค าว่าอัตชีวประวัติ ติดบนกระดานแล้วให้นักเรียนสังเกตว่าค าว่าอัตชีวประวัติประกอบด้วยค าว่าอะไรบ้างแต่

ละค ามีความหมายอย่างไร และร่วมกันนิยามความหมายของการเขียนอัตชีวประวัติ 
๒. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความหมายการเขียนอัตชีวประวัติ ลักษณะงานเขียนอัตชีวประวัติ และหลักการเขียน

อัตชีวประวัติ  
๓. ครูถามนักเรียนว่า นอกจากการการเขียนอัตชีวประวัติ ยังมีการเขียนใดบ้างที่เขียนลักษณะคล้ายกับการเขียน

อัตชีวประวัติ เมื่อนักเรียนตอบว่า การเขียนชีวประวัติ  
๔. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการเขียนอัตชีวประวัติกับการเขียนชีวประวัติและน าเสนอตัวอย่าง

การเขียนชีวประวัติ 
๕. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “จับจิ๊กซอว์ ต่อให้ถูก” โดยครูจะแจกแผ่นจิ๊กซอว์ให้นักเรียนคนละ ๑ แผ่น วิธีการแจกคือ ส่ง

เรียงต่อไปทลีะคน จนครบทั้งห้อง โดยจิ๊กซอว์แต่ละแผ่นจะมีเนื้อหาและสีต่างกัน จากนั้นครูให้นักเรียนที่มีแผ่นจิ๊กซอว์สี
เดียวกันจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน 

๖. ครูอธิบายกติกาว่า เมื่อนักเรียนจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ จากนั้นอ่าน
เนื้อหาในแผ่นจิ๊กซอว์และให้ระดมสมองคิดกันภายในกลุ่ม เพ่ือต่อจิ๊กซอว์ให้เนื้อหาเรียงล าดับถูกต้อง 



๗. จากนั้นให้นักเรียนในกลุ่ม ๑ คนอ่านเรื่องทั้งหมดให้เพ่ือนฟัง และให้เพ่ือนช่วยกันคิดตอบค าถาม ๓ ข้อ คือ ๑) 
อัตชีวประวัติของใคร ๒) ผู้เขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร  ๓) การล าดับเนื้อหาเป็นอย่างไร เมื่อกลุ่มใดตอบค าถามเรียบร้อย 
ให้วิ่งน าจิ๊กซอว์มาติดน่ากระดานแล้วกลับไปที่กลุ่มแล้วส่งเสียงพร้อมกันว่า เฮ้ ! อัตชีวประวัติ โดยก าหนดเวลา ๑๐ นาท ี

๘. และนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของจิ๊กซอว์ และครูสุ่มนักเรียน ๓ กลุ่มให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ
ค าตอบที่เตรียมไว้ 

๙. ครูกล่าวชื่นชมกลุ่มที่ออกมาน าเสนอและนักเรียนทุกคนในห้องเรียนที่ตั้งใจท ากิจกรรม 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูแจกใบงาน “อัตชีวประวัติ” ใหน้ักเรียนเขียนอัตชวีประวัติของตนเองลงในใบงานที่ก าหนดให้ 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุองค์ความรู้ เรื่องความหมายและหลักการเขียนอัตชีวประวัติ โดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - วีดิทัศน์เรื่อง “คิดถึงวิทยา” 
  - ใบงานเรื่องอัตชีวอัตชีวิต 
  - กิจกรรม “จับจิ๊กซอว์ ต่อให้ถูก” 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
 
 



  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
......................................................................................................................................................................... ........... 
        
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



ใบงานเรื่อง “อัตชีวประวัติ” 
 

  
 ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนอัตชีวประวัติของตนเองลงในกระดาษที่ครูก าหนดให้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗             เรื่อง งานเขียนชีวประวัต ิ
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน     รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๒.๑ กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 
             เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด  ท ๒.๑ ม.๓/๓ เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติใน 
            เรื่องต่าง ๆ 
๒. สาระส าคัญ  
 งานเขียนชีวประวัติ คืองานเขียนชนิดหนึ่งที่เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของบุคคลในช่วงชีวิต ประวัติของ
บุคคลหนึ่ง ๆ ไม่เพียงแต่กล่าวถึง วันเกิด อาชีพ การศึกษา แต่จะมีกากล่าวถึงเรื่องราวของแต่ละช่วงชีวิต และ
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในชีวิต ควรฝึกทักษะการเขียนชีวประวัติ เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับชิ้นงาน 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ลักษณะงานเขียนชีวประวัติ 
  - หลักการเขียนชีวประวัติ 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายลักษณะงานเขียนชีวประวัติได้ 
 ๒. อธิบายหลักการเขียนชีวประวัติได้ 
 ๓. เขียนชีวประวัติของบุคคลที่สนใจได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การท าผลงานอัตชีวประวัติ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

การประเมินการเขียนชีวประวัติ แบบประเมินการเขียนชีวประวัติ พอใช้ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            

๒            
๓            
๔            



แบบประเมินการเขียนชีวประวัติ 

 
รายการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.รูปแบบ เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนมี
องค์ประกอบครบ ๓ 
ส่วน คือ บทน า 
เนื้อหา บทสรุป 

เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนมี
องค์ประกอบเพียง ๒ 
ส่วน 

เขียนได้ตามหลักการ
เขียนมีองค์ประกอบ
เพียงส่วนเดียว 

เขียนไม่ถูกต้องตาม
หลักการการเขียน 

๒.การใช้ภาษา ใช้ระดับภาษาถูกต้อง
เหมาะสมกับงาน
เขียน 

ใช้ระดับภาษาถูกต้อง
เหมาะสมกับงานเป็น
ส่วนใหญ่ 

ใช้ระดับภาษา
เหมาะสมกับงานเป็น
บางส่วน 

ใช้ระดับภาษาไม่
ถูกต้องไม่เหมาะสม
กับงานเขียน 

๓.เนื้อหา น าเสนอเนื้อหาได้
อย่างเหมาะสม 
บรรยายความได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

น าเสนอเนื้อหา 
บรรยายได้ค่อนข้าง
สมบูรณ์ 

น าเสนอเนื้อหา
บรรยายได้พอสมควร 

น าเสนอเนื้อหาและ
สื่อความไม่ชัดเจน 

๔.อักขรวิธี สะกดค าได้ถูกต้อง สะกดค าผิดไม่เกิน   
๒ ค า 

สะกดค าผิดไม่เกิน   
๔ ค า 

สะกดค าผิดไม่เกิน   
๖ ค า 

๕.คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน
และมีมารยาทในการ
เขียน 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
ค่อนข้างมุ่งมั่นในการ
ท างาน 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน
พอสมควร 

ขาดความใส่ใจ ใฝ่
เรียนรู้ ไม่มุ่งมั่นใน
การท างาน 

เกณฑ์การวัด 

  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 
๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 

   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 
 
 



แบบประเมินการเขียนชีวประวัติ 
  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 

   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามเพ่ือทบทวนความรู้เดมิของนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนชีวประวัติ ดังนี้ 

 - งานเขียนชีวประวัติคืออะไร 
 - ลักษณะของงานเขียนชวีประวัตเิป็นอย่างไร 
 - หลักการเขียนชวีประวัติเปน็อย่างไร 

๒. ครูน าตัวอย่างงานเขียนชวีประวัติ และอัตชีวประวัติมาให้นักเรียนสังเกต และตอบว่างานเขียนใดคืองานเขียนชวีประวัติ 
พร้อมถามว่าสังเกตจากอะไร 

๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  สอนแบบให้นกัเรียนวิเคราะห ์
๑. นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์ชีวประวัติ ที่ครูน ามาให้สังเกตในขั้นน า ว่ามีโครงสร้างเป็นอย่างไร  
๒. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนผลการวิเคราะห์โครงสร้างชีวประวัติบนกระดาน จ านวน ๓ คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
๓. ครูสรุปผลการวิเคราะห์โครงสร้างชีวประวัติของนักเรียน 
๔. นักเรียนจ าบันทึกความรู้ลงสมุดรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุความรูเ้กี่ยวกับงานเขียนชวีประวัตโิดยวธิีการสนทนา 
๒. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนเขียนชีวประวัติของบุคคลที่ตนชืน่ชอบ ๑ ท่าน ความยาว ๑ หน้ากระดาษ ให้น ามาส่งใน

สัปดาห์ถัดไป 
 
 
 



 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  -งานเขียนชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
        
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 



๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙            เรื่อง ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนยั 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้  ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ 
    ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน    
 ตัวชี้วัด  ท ๑.๑ ม. ๓/๒  ระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
 
๒. สาระส าคัญ  
 ค าท่ีมีความหมายโดยตรง คือค าท่ีมีความหมายตรงตามพจนานุกรมเป็นความหมายเฉพาะของค า ส่วนค า
ที่มีความหมายโดยนัย คือค าที่ไม่ได้มีความหมายตามค า เมื่อกล่าวแล้วท าให้นึกไปถึงอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความหมาย
แฝงอยู่ในค านั้น ควรฝึกทักษะการระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย และ
วิเคราะห์ความหมายของค าจากเนื้อเรื่องที่อ่าน เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ความหมายของค าที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย 
  - ความแตกต่างระหว่างค าที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 



  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความหมายของค าที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัยได้ 
 ๒. ระบุความแตกต่างระหว่างค าท่ีมีความหมายโดยตรงและโดยนัยได้ 
 ๓. วิเคราะห์ความหมายของค าที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัยได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  ใบงานเรื่อง ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การท ากิจกรรมเป็นรายกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม พอใช้ 

ตรวจแผนผังวงกลมซ้อนเรื่องค าท่ี
มีความหมายโดยตรงและ

ความหมายโดยนัย 

แบบประเมินแผนผังวงกลมซ้อน
เรื่องค าที่มีความหมายโดยตรง

และความหมายโดยนัย 

พอใช้ 

 
แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายกลุ่ม 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     
๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     



๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
 

แบบประเมินแผนผังวงกลมซ้อนเรื่องค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
 

 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

แผนผังวงกลมซ้อน เขียนความหมายได้ 
ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน 

เขียนความหมายได้
ถูกต้อง ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

เขียนความหมายได้
ถูกต้องชัดเจนเป็น
ส่วนน้อย 

เขียนความหมายไม่
ชัดเจน 

เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายกลุ่ม 

   ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 
 แบบประเมินแผนผังวงกลมซ้อนเรื่องค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 

 ๕   คะแนน = ดีมาก 
   ๔   คะแนน = ดี 
   ๓   คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูยกตัวอย่างประโยคที่ประกอบไปด้วยค าที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย จ านวน ๕ ประโยค 
๒. นักเรียนบอกความหมายของค าในประโยคนัน้ ๆ  
๓. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน 

  -นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าค านั้น ๆ  มคีวามหมายแบบนัน้ 
๔. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยการสนทนากับนักเรียน 



ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบกรณีตัวอย่าง 
๑. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และสรุปความหมายของค าที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย  
๒. ครูเขียนความหมายที่นักเรียนร่วมกันสรุปบนกระดาน 
๓. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า ค าที่มีความหมายโดยนัยและโดยตรงแตกต่างกันอย่างไร 
๔. ครูเขียนความแตกต่างที่นักเรียนร่วมกันสรุปบนกระดานโดยเขียนในรูปแบบแผนผังวงกลมซ้อน 
๕. ครูน าตัวอย่างจ านวน ๕ ประโยค ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า ค าที่ปรากฏในประโยคค าใดที่มีความหมายโดยตรงหรือ

ความหมายโดยนัย และแต่ละค ามีความหมายว่าอะไร 
๖. นักเรียนท ากิจกรรม “คิดให้ทัน สรรให้ได้”  

กติกา    - แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม  
 - ให้แต่ละกลุ่มหาหัวหน้าทีมของตนเอง กรรมการที่คอยสังเกตการทุจริตของกลุ่มตรงข้าม ส่วนสมาชิกที่เหลือใน
ทีมให้จับคู่กันเพ่ือเล่นเกม  
 - ครูน าค าศัพท์ทีละค าไปแปะบนกระดาน 
 - นักเรียนคู่แรกในทีมที่ ๑ และทีมที่ ๒ ต้องไปหาความหมายของค าศัพท์ในกล่อง 
 - ขณะวิ่งไปค้นความหมายของค าในกล่องจะต้องกอดคอกันตลอด ห้ามปล่อย 
 - น าความหมายที่หาได้ มาบอกหัวหน้าทีมให้เขียนบนกระดาน 
 - ทีม ๑ หาความหมายโดยตรง 
 - ทีม ๒ หาความหมายโดยนัย 
 - ทีมใดสามารถหาความหมายของค าได้ครบก่อนจะเป็นผู้ชนะ 
 - ครูสรุปผลการท ากิจกรรม ตรวจสอบความถูกต้อง ชมเชยทีมที่ชนะและให้ก าลังใจทีมที่แพ้ 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนน าค าศัพท์พร้อมความหมายจากกิจกรรม “คิดให้ทัน สรรให้ได้” มาเขียนเปน็แผนผังวงกลมซ้อน 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยโดยวิธีการสนทนา 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - ประโยคที่ใช้ในขั้นน า ๕ ประโยค 
  - ประโยคในขั้นสอน จ านวน ๕ ประโยค 
  - กิจกรรม “คิดให้ทัน สรรให้ได้” 
  - บัตรค าที่ใช้ในกิจกรรม 
 



 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
........................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ............................................................ 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 



๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



ใบกิจกรรมเรื่อง ความหมายของค า 

 ๑. ให้นักเรียนค้นหาค าศัพท์จากอิศรญาณภาษิตที่มีความหมายตรงกับภาพที่ก าหนด พร้อมทั้งอธิบาย

ความหมายของค าศัพท์ดังกล่าว 

  ๑.๑     
 ค าศัพท_์_________________________________ 
 ความหมาย_______________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 

 

 ๑.๒     
 ค าศัพท_์_________________________________ 
 ความหมาย_______________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 
 

 ๑.๓     
 ค าศัพท_์_________________________________ 
 ความหมาย_______________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 

  ๑.๔     
 ค าศัพท_์_________________________________ 

 ความหมาย_______________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 



๒. ให้นักเรียนบอกความหมายของค าที่ขีดเส้นใต้โดยพิจารณาจากข้อความแวดล้อม 

๒.๑ ต้องหาม้ามโนมัยใหญ่ยาวรี    ส าหรับขี่เป็นม้าอาชาไนย   

 ม้ามโนมัย หมายความว่า_________________________________________________ 

๒.๒ ใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัวมอ  

 ห่อน  หมายความว่า_________________________________________________ 

๒.๓ คนโหยกเหยกรักษายากล าบากหมอ   

 โหยกเหยก  หมายความว่า_________________________________________________  

๒.๔ นักเลงเก่าเขาไม่หาญราญนักเลง   

 ราญ  หมายความว่า_________________________________________________ 

๒.๕ ถึงรู้จริงนิ่งไว้อย่าไขรู้   

 ไข  หมายความว่า_________________________________________________ 

๒.๖ พูดพล่อยพล่อยไม่ดีปากขี้ริ้ว  

 ปากข้ีริ้ว หมายความว่า_________________________________________________ 

๒.๗ แรงหรือหิวชั่งใจดูจะสู้ช้าง  

 แรง  หมายความว่า_________________________________________________  

 หิว  หมายความว่า_________________________________________________ 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐            เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็น 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                                              
 ตัวชี้วัด  ท ๓.๑ ม.๓/๑   แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู 
            ท ๓.๑ ม.๓/๖   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การพูดแสดงความคิดเห็น คือ การพูดแสดงความรู้สึก ความเห็นของตนเองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จากการอ่าน การดู การฟัง เป็นการพูดที่ผู้พูดต้องพูดอย่างมีเหตุมีผล ควรฝึกทักษะอธิบายความหมาย
และหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้ เพ่ือสามารถพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่าง ๆ ที่มักปรากฏในรูปแบบของ
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการอ่าน ดู ฟัง ได้อย่างมีเหตุผล ท าให้เรื่องราวต่าง ๆ ที่พูดแสดงความคิดเห็นมี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ความหมายการพูดแสดงความคิดเห็น 
  - หลักในการเลือกสื่อที่จะฟังและดู 
  - หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 
 



๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความหมายและหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้ 
 ๒. พูดแสดงความคิดเห็นได้ 
 ๓. มีมารยาทในการฟังและดูตามท่ีก าหนดในชั้นเรียน 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  - 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน

การท ากิจกรรมเป็นรายกลุ่ม 
แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม พอใช้ 

ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น แบบประเมินการพูดแสดงความ
คิดเห็น 

พอใช้ 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     
๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     

๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น 

 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

๑.การน าเสนอ 
   ข้อมูล 

พูดให้ข้อมูลถูกต้อง
สมบูรณ์ เตรียมตัวพูด
เป็นอย่างดี 

พูดให้ข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ เตรียมตัวพูด
ค่อนข้างดี 

พูดให้ข้อมูลชัดเจน 
และเตรียมตัวพูดดี
พอสมควร 

ไม่เตรียมการพูด 
ขาดความพร้อม 
ในการพูด 

๒.บุคลิกภาพ 
   ลีลาในการพูด 

มีการแสดงออก 
อย่างเหมาะสม 
ใช้น้ าเสียงตรึง 
ความสนใจของผู้ฟัง 
มีสมาธิและมั่นใจ 
ในการพูด 

มีการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมสม ใช้
น้ าเสียงตรึงความสนใจ
ของผู้ฟังมีสมาธิและ
ค่อนข้างมั่นใจในการ
พูด 

มีการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ใช้น้ าเสียง
ตรึงความสนใจได้
พอสมควร 

การแสดงออกไม่
เหมาะสม ไม่
น่าสนใจ 
 

๓.การใช้ภาษา ใช้ภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและเหตุการณ์  
สื่อความหมายชัดเจน
และมีมารยาท                 
ในการพูด 

ใช้ภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและ
เหตุการณ์ สื่อความ
ค่อนข้างชัดเจน             
มีมารยาทในการพูด 

ใช้ภาษาเหมาะสมกับ
กาลเทศะและ
เหตุการณ์ 
สื่อความหมาย
ชัดเจนพอสมควร มี
มารยาท 
ในการพูด 

ใช้ภาษาไม่
เหมาะสมกับ
กาลเทศะและ
เหตุการณ์ 
                   



เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 
  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 

   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 
 แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น 

  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูให้นักเรียนทุกคนหลบัตานั่งสมาธิก่อนเริ่มเลย เพ่ือเรียกความพร้อมทั้งทางกายและจิตใจของนักเรียน  
๒. ครูเปิดเพลงฉันไม่มี ของวงทีที พรอ้มเนื้อเพลงให้นักเรียนฟังและรว่มกันร้องเพลง  
๓. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน ดังนี ้

 - เนื้อหาของเพลงนี้เกี่ยวกับอะไร 
 - ถ้ามีคนมาบอกกับนักเรียนว่า รักแต่ไม่มีอะไรให้สักอย่างมีแต่ตัว อย่างที่เนื้อเพลงกล่าวไว้ นักเรยีนจะรู้สึก
อย่างไร 

๔. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยการสนทนากับนักเรียน  
 
 
 

๔.การแสดง 
   ความคิดเห็น 
  และวิเคราะห์ 
   ข้อคิดน ามา 
   ใช้ในชีวิตจริง 

แสดงความคิดเห็นได้
อย่างสร้างสรรค์ มี
เหตุผล และวิเคราะห์
ข้อคิดน ามา 
ใช้ในชีวิตจริง ๒ ข้อ 

แสดงความคิดเห็น 
ค่อนข้างสร้างสรรค์มี
เหตุผลและ วิเคราะห์
ข้อคิดน ามาใช้ในชีวิต
จริง ๑ ข้อ 

แสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์ มีเหตุผล  
บางประเด็น และ 
วิเคราะห์ข้อคิดมาใช้                
ในชีวิตจริง ๑ ข้อ 

แสดงความคิดเห็น
บางส่วน 
ไม่สร้างสรรค์ 
ไม่น าเสนอข้อคิด 
ที่น ามาใช้ในชีวิต
จริง 



ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมโนทัศน์ 
๑. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็น โดยครูเขียนหัวข้อไว้บนกระดานตามประเด็น ดังนี้  

 - ความหมายของการพูดแสดงความคิดเห็น 
 - หลักในการเลือกสื่อที่จะฟังและดู 
 - หลักการพูดแสดงความคิดเห็น 

๒. ครูแสดงตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นเรื่อง “เพลงที่ชื่นชอบ” ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง  
๓. ครูเปิดเรื่องสั้นเรื่อง “เที่ยวไทยเท่ #ทริปล้างใจ” ให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

เนื้อหา และประโยชน์ที่ได้จากเรื่อง  
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน พูดแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเพลงที่ชอบ โดยมีประเด็นการพูดดังนี้  

 - ชื่อเพลง 
 - ชื่อนักร้องหรือวงดนตรี 
 - เนื้อหาของเพลง 
 - เหตุผลที่ชอบ 
 - ประโยชน์ที่ได้รับจากเพลง 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นหน้าชัน้เรียนที่ละกลุ่ม ครูเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มด้วยโปรแกรมสุ่มชื่อนักเรียน  

Super Soom  
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการสนทนากับนักเรยีน (๒ นาที) 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  เพลงฉันไม่มี ของวงทีที 
  -เรื่องสั้นเรื่อง “เที่ยวไทยเท่ #ทริปล้างใจ” 
  -ตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็น เรื่องเพลงที่ชื่นชอบ  
  -โปรแกรมสุ่มชื่อนักเรียน Soper Soom 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๑            เรื่อง การคัดลายมือ 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท.๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน      
            รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด  ท ๒.๑ ม.๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
  ท ๒.๑ ม.๓/๑๐  มารยาทในการเขียน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การคัดลายมือ คือการฝึกเขียนเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการเขียนในระดับต่อไป เปรียบเสมือนพ้ืนฐานที่จะ
น าไปสู่การเขียนได้ถูกต้องคล่องแคล่ว รวดเร็ว สวยงาม น่าอ่าน ตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย ควรฝึกทักษะการ
คัดลายมือบ่อย ๆ ให้เกิดความช านาญ เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่านและเป็นค่านิยมที่ดีงามและเป็นการอนุรักษ์
ภาษาไทย 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - หลักการคัดลายมือ 
  - ความส าคัญของการคัดลายมือ 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการและความส าคัญของการคัดลายมือได้ 
 ๒. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทยได้ 
 ๓. บอกคุณค่าท่ีได้รับจากการคัดลายมือได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การร่วมกิจกรรม 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
รายกลุ่ม 

พอใช้ 

การประเมินการคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

อักษรไทย 

แบบประเมินการคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ

อักษรไทย 

พอใช้ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     
๒ ความร่วมมือกันท างาน     

๓ การแสดงความคิดเห็น     
๔ การรับฟังความคิดเห็น     



๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
แบบประเมินการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบอักษรไทย 

 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.รูปแบบตัวอักษร เขียนถูกต้องตาม

รูปแบบตัวอักษรที่

ก าหนดทุกตัวและ

สวยงาม 

เขียนรูปแบบ

ตัวอักษรสวยแต่ผิด 

๑ ตัว 

เขียนไม่เป็นไปตาม

รูปแบบ อักษรผิด ๒ 

ตัว 

เขียนไม่เป็นไปตาม

รูปแบบ อักษรผิด ๕ 

ตัวขึ้นไป 

๒.ขนาดตัวอักษร ขนาดตัวอักษรแต่ละ

ตัวเป็นมาตรฐาน

เดียวกันมีระยะห่าง

เท่ากัน 

ขนาดตัวอักษรแต่ละ

ตัวเป็นมาตรฐาน

เดียวกันมีระยะห่าง

เท่ากันเป็นส่วนใหญ่ 

ขนาดตัวอักษรแต่ละ

ตัวเป็นมาตรฐาน

เดียวกันมีระยะห่าง

เท่ากันเป็นบางส่วน 

ขนาดตัวอักษรแต่ละ

ตัวเป็นมาตรฐาน

เดียวกันแต่มี

ระยะห่างไม่เท่ากัน 

๓.ความถูกต้องของ

ข้อความที่คัด 

เขียนสะกดค าถูกต้อง

ตามอักขรวิธีและ

ครบถ้วน 

เขียนสะกดค าผิด

อักขรวิธี๑-๒ที่ และ

ครบถ้วน 

เขียนสะกดค าผิด

อักขรวิธี๓-๔ที่และไม่

ครบถ้วน 

เขียนสะกดค าผิด

อักขรวิธีมากกว่า ๕ 

ที่และไม่ครบถ้วน 

๔.ความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อยแต่มีรอยขีด 

ฆ่า ขูด ลบ ๑-๒ ที ่

สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อยแต่มีรอยขีด 

ฆ่า ขูด ลบ ๓-๔ ที ่

ไม่สะอาด ไม่เป็น

ระเบียบ มีรอยขีด 

ฆ่า ขูด ลบ มากกว่า 

๕ ที่ข้ึนไป 

๕.คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งม่ันในการท างาน

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

ค่อนข้างมุ่งมั่นในการ

ท างานและรักษา

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งม่ันในการท างาน

พอสมควรและรักษา

ขาดความใส่ใจ ใฝ่

เรียนรู้ ไม่มุ่งมั่นใน

การท างาน 



และรักษาภาษาไทย

ไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ภาษาไทยไว้เป็น

สมบัติของชาติ 

ภาษาไทยไว้เป็น

สมบัติของชาติ 

เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการตอบค าถาม 
๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 

   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

แบบประเมินการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบอักษรไทย 
๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูน าเสนอลายมือตัวบรรจง และลายมือหวัดที่ไม่สวยงามให้นักเรียนสังเกต 
๒. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน 

 - นักเรยีนคิดว่าลายมือแบบไหนสวยและอ่านง่ายกว่า 
 - ลายมือทั้งสองแบบที่ครูน าเสนอแตกต่างกันอย่างไร 
 - ทราบหรือไม่ว่าลายมือตัวบรรจงที่ครูน าเสนอเป็นการเขียนตามรูปแบบใด 

๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
 
 



ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบโดยใช้เกม 
๑. ครูน ารูปแบบตัวอักษร  ๒ แบบ คือ ตัวอักษรหัวกลมแบบกระทรวงศึกษาธิการและตัวอักษรแบบหัวเหลี่ยมหรือตัว

อาลักษณ์มาให้นักเรียนดูหน้าชั้นเรียน 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนเกี่ยวกับความส าคัญและหลักการของการคัดลายมือแล้วให้นักเรียนศึกษารูปแบบตัว

อักษรไทยจากใบความรู้ที่ครูแจกให้ 
๓. นักเรียนท ากิจกรรม “วิ่งผลัดคัดลายมือ” โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนไปต่อแถวประจ าอยู่ที่หลัง

ห้อง แล้ววิ่งมาคัดลายมือในกระดาษที่วางไว้หน้าชั้นเรียนคนละ ๑ ประโยคสั้น ๆ  กลุ่มใดวิ่งผลัดครบทุกคนและลายมือ
สวยงามจะเป็นฝ่ายชนะ 

๔. นักเรียนฝึกคัดลายมือ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะคัดหัวกลมแบบกระทรวงศึกษาธิการและตัวอักษรแบบหัวเหลี่ยมหรือตัว
อาลักษณ์ จากบทประพันธ์ที่ครูก าหนดให้ 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการคัดลายมือโดยวธิีการถามค าถามนักเรียน และใช้วธิีการสุ่มอย่าง- 
ง่าย (สุ่มเลขที่) เพ่ือเลือกนักเรียนที่จะตอบค าถาม ค าถามที่ใช้มีดังนี้ 
 - หลักการคัดลายมือมีอะไรบ้าง 
 - การคัดลายมือมีความส าคัญอย่างไร 
 - รูปแบบการคัดลายมือตามอักษรไทยมีก่ีรูปแบบ อะไรบ้าง 
 - นักเรยีนคิดว่าเราได้รับคุณค่าอะไรบ้างจากการคัดลายมือ 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - ลายมือตัวบรรจง และลายมือหวัดที่ไม่สวยงาม 
  - ในความรู้เรื่องรูปแบบอักษรการคัดลายมือ 
  - กิจกรรม “วิ่งผลัดคัดลายมือ” 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
 
 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................ ....................................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
........................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ............................................................ 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู้ 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท าเครื่องหมาย  
ลงในช่องทีต่รงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

 ๕  =  มากที่สุด      ๔  =  มาก      ๓  =  ปานกลาง      ๒  = น้อย     ๑  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ส่วนที่ ๑  ประเมินตนเอง      
๑. ครผูู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวชิา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้      

๒. ครผูู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
๓. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ      
๔. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
๕. ครผูู้สอนเข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      

๖. ครผูู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
๗. ครผูู้สอนมีปริมาณของเนื้อหาวชิาเหมาะสมกับเวลาเรียน      

๘. ครผูู้สอนมอบหมายงานให้ผูเ้รยีนค้นคว้าเพิ่มเติม      
๙. ครผูู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
๑๐. ครูผูส้อนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      

ส่วนที่ ๒  ประเมินผลการสอน      
๑. ครผูู้สอนมจีุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเ้รียน      

๒. ครผูู้สอนมเีนื้อหาวิชาให้ความรูแ้ก่ผู้เรยีน      
๓. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้      

๔. ครผูู้สอนกระตุ้นให้เกดิความคดิริเริ่ม      
๕. ครผูู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

๖. ครผูู้สอนกระตุ้นใหผู้้เรยีนค้นคว้าเพิ่มเตมิ      
๗. ครผูู้สอนเปดิโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็นหรือซักถาม      
๘. ครผูู้สอนตอบปญัหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

๙. ครผูู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้      
๑๐. ครูผูส้อนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

๑๑. ครูผูส้อนมีเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
๑๒. ครูผูส้อนมีปรมิาณงานท่ีก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเตมิ      

๑๓. ผู้เรยีนมีโอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน      
๑๔. ครูผูส้อนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      



สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๕. ครูผูส้อนมีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอน      

๑๖. ครูผูส้อนเอาใจใสต่่อการสอนและเตรียมการสอน      
๑๗. ครูผูส้อนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน      
๑๘. ครูผูส้อนจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      

๑๙. ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรียน      
๒๐. ครูผูส้อนจัดให้มีกจิกรรมหรือการฝึกเสรมิการเรียนรู้      

๒๑. ครูผูส้อนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
๒๒. ครูผูส้อนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      

๒๓. ครูผูส้อนส่งเสรมิประชาธิปไตย(Democracy)      
๒๔. ครูผูส้อนส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย(Decency)      

๒๕. ครูผูส้อนส่งเสรมิภูมิคุม้กันยาเสพติด (Drug - Free)      
รวมคะแนน  

ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/๓๕)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(๔๕๐ – ๕.๐๐)    ระดบั    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  ศิโรรัตน์ธญัโชค) 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

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

(นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา 

 



แบบประเมินการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที่ ..........................  เรื่อง  ............................................................................................. 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ หน่วยการเรยีนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์
กัน 

     

๒ แผนการจดัการเรยีนรูส้อดคล้องสมัพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้      
๓ แผนการจดัการเรยีนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรดัสัมพันธก์ัน      
๔ การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
๕ จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
๖ จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรยีนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคต ิ      
๗ จุดประสงค์การเรียนรูเ้รียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
๘ ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
๙ กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
๑๐ กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน      
๑๑ กิจกรรมการเรยีนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
๑๒ กิจกรรมการเรยีนรู้เปน็กิจกรรมทีส่่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
๑๓ กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจริง      
๑๔ กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม      
๑๕ วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย      
๑๖ วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
๑๗ นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรูด้้วยตนเอง      
๑๘ นักเรียนท าชิ้นงานที่ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามที่ครูก าหนดหรือ

การท าแบบฝึกหัดทัว่ไป 
     

๑๙ มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้      
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 (เตม็ ๒๕ คะแนน) 

 
 

                                                                                        ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน 
                (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
                ............/................/............. 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑            เรื่อง หลกัการออกเสียงบทร้อยกรอง 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน               
              การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด  ท ๑.๑ ม.๓/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีความเหมาะสม 
   กับเรื่องที่อ่าน 
  ท ๑.๑ ม.๓/๑๐  มารยาทในการอ่าน 
๒. สาระส าคัญ  
 การอ่านท านองเสนาะจากบทร้อยกรอง ผู้อ่านต้องเข้าใจลักษณะค าประพันธ์ของบทร้อยกรองนั้น ๆ ว่ามี
ลักษณะบังคับในการแต่งและการก าหนดคณะของค าประพันธ์ จากนั้นจึงศึกษารสของค าประพันธ์เพ่ือให้สามารถ
อ่านออกเสียงได้ถึงอารมณ์ที่กวีต้องการสื่อ เช่น การอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖ การอ่านกลอนเสภา การอ่านกาพย์ การ
อ่านโคลงสี่สุภาพ เป็นต้น ควรฝึกทักษะการวิเคราะห์หลักการอ่านกลอนแต่ละประเภท เพ่ือให้สามารถอ่านออก
เสียงบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ความส าคัญของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
  - หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
  - กาพย์ฉบัง ๑๖ 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 



๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความส าคัญของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ 
 ๒. สรุปความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ 
 ๓.วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่ละประเภทได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การสรุปความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

รายบุคคล 
พอใช้ 

ประเมินการสรุปความรู้เรื่อง
หลักการอ่านออกเสียงบทร้อย

กรอง 

แบบประเมินการสรุปความรู้เรื่อง
หลักการอ่านออกเสียงบทร้อย

กรอง 
 

พอใช้ 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            

๒            
๓            

๔            
๕            

 

แบบประเมินการสรุปความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

สรุ ปความรู้ เ รื่ อ ง
หลักการอ่านออก
เสียงบทร้อยกรอง 
 

เ ขี ย น ส รุ ป ไ ด้  
ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน 

เขียนสรุปได้ถูกต้อง 
ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น
ใหญ ่

เขียนสรุปได้ถูกต้อง
ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น
น้อย 

เขียนสรุปไม่ชัดเจน 

เกณฑ์การวัด 
 แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 
  แบบประเมินการสรุปความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง    

๕   คะแนน = ดีมาก 
   ๔   คะแนน = ดี 
   ๓   คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
 

 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูเปิดวีดิโอ เรื่อง “เท่ง ตุ๊กกี้ ร้องเพลงจีบกัน อย่างฮา” ให้นักเรียนฟังและดู 
๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับวีดโิอที่ดู ในเรื่องของการออกเสียง 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบปฏิบัติการ 

๑. นักเรียนและครูสนทนากันเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองโดยใช้โปรแกรมน าเสนองาน Power Point ตามหัวข้อ
ดังนี้ 
 - รูปแบบค าประพันธ์ของกาพย์ฉบัง ๑๖ 
 - หลักการอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖ 

๒. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ลงในสมุด 
๓. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วตามตัวอย่างการอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖ โดยฝึกตามหลักการที่เรียนไปข้างต้น 

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอการสรุปความรู้หน้าชั้นเรยีน ประมาณ  ๓-๕  คน  ครูและนักเรียนในชั้นเรียนร่วมกัน แสดง
ความคิดเห็นและเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนที่เพ่ือนยังไม่ได้กล่าวถึง (ถ้ามี)  

๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุหลักการอ่านบทร้อยกรองโดยวิธีการสนทนา 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - วีดิโอ เรื่อง “เท่ง ตุ๊กกี้ ร้องเพลงจีบกัน อย่างฮา” 
  - โปรแกรมน าเสนองานเรื่องหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒            เรื่อง การอ่านออกเสยีงบทร้อยกรอง 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน               
              การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด  ท ๑.๑ ม.๓/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและมีความเหมาะสม 
   กับเรื่องที่อ่าน 
  ท ๑.๑ ม.๓/๑๐  มารยาทในการอ่าน 
๒. สาระส าคัญ  
 การอ่านกาพย์ฉบัง ๑๖ จะต้องมีการแบ่งวรรคการอ่านให้ถูกต้อง กล่าวคือ ต้องค านึงถึงจ านวนค าในแต่ละ
วรรค กาพย์ฉบัง ๑๖ จะประกอบไปด้วย ๓ วรรคใน ๑ บท ในแต่ละวรรคจะมีจ านวนค า ๖, ๔, ๖ ตามล าดับ นิยม
ออกออกเสียงที่ละ ๒ ค า /๒ ๒ ๒/ /๒ ๒/ และ /๒ ๒ ๒/ ควรฝึกทักษะการอ่านออกเสียงกาพย์ฉบัง ๑๖ เพ่ือให้
สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องจนสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกท่ีกวีต้องการสื่อได้อย่างชัดเจน 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖  
  - การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 



  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงกาพย์ฉบัง ๑๖ ได้ 
 ๒. อ่านบทร้อยกรองได้ถูกต้องตามประเภทของค าประพันธ์ 
 ๓. พูดต-ิชม การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของเพื่อนได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................. .............................................................. 
๔. ภาระงาน 
  นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ เป็นคู่ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อย
กรองประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ 

แบบประเมินการอ่านออกเสียง
บทร้อยกรองประเภทกาพย์ฉบัง 

๑๖ 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            
๒            

๓            
๔            

๕            



แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ 

 

รายการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.ฉันทลักษณ์ อ่านถูกต้องตาม 

ฉันทลักษณ์ 

อ่านผิดฉันทลักษณ์ 

๑ บท 

อ่านผิดฉันทลักษณ์ 

๒ บท 

อ่านผิดฉันทลักษณ์

มากกว่า ๓ บท ขึ้น

ไป 

๒.อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม

อักขรวิธี 

อ่านผิดอักขรวิธี      ๑ 

จุด 

อ่านผิดอักขรวิธี      ๒ 

จุด 

อ่านผิดอักขรวิธี  

๓ จุดขึ้นไป 

๓.การรักษาความ

ตามอารมณ์ในบท 

อ่านรักษาความตาม

อารมณ์ในบทได้อย่าง

เหมาะสม 

อ่านรักษาความตาม

อารมณ์ในบท

บางส่วนไม่เหมาะสม 

อ่านรักษาความตาม

อารมณ์ในบท

บางส่วนไม่เหมาะสม

มากกว่า ๒ บท 

อ่านรักษาความตาม

อารมณ์ในบทไม่

เหมาะสมทุกบท 

๔.เสียง เสียงดังชัดเจนลีลา

น้ าเสียงไพเราะ 

เสียงดังชัดเจนลีลา

น้ าเสียงบางส่วน  

เหมาะสม 

เสียงเบา ลีลาน้ าเสียง

บางส่วนไม่เหมาะสม 

เสียงเบาไม่ชัดเจนไม่

มีลีลาน้ าเสียง เสียง

เสมอกันตลอดไม่

เหมาะสม 

๕.ความราบรื่นใน

การอ่านและ

บุคลิกภาพ 

อ่านได้ราบรื่น

บุคลิกภาพดีมีความ

มั่นใจในการอ่าน 

อ่านได้ราบรื่น

บุคลิกภาพอ่านติด ๑ 

ครั้ง มีความมั่นใจใน

การอ่าน 

อ่านไม่ราบรื่นติดขัด 

๒-๓ ครั้งไม่ม่ันใจใน

การอ่าน 

อ่านติดขัดมากกว่า ๓ 

ครั้ง บุคลิกภาพไม่

เหมาะสมขาดความ

มั่นใจในการอ่าน 

 
 
 



เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 
  แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ 

๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

 - นักเรยีนเคยสวดมนต์แบบยาวหรอืไม่ 
 - นักเรยีนรู้จักบทสวดที่ข้ึนต้นว่า “สงฆ์ใดสาวกศาสดา”  

๒. นักเรียนท่องบทสวด “บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ท านองสรภัญญะ”  
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบกระบวนการปฏิบัต ิ

ขั้นที่ ๑ สังเกตรับรู้ (๑๐ นาที) 
 ครูเปิดคลิปเสียงการอ่านออกเสียงกาพย์ฉบัง ๑๖ ให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่าง ให้นักเรียนสังเกตว่า มีวิธีการอ่าน
อย่างไร ออกเสียงอย่างไร และเว้นวรรคอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดว่า การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมี
หลักการและวิธีการอย่างไร ครูเพ่ิมเติมและเสนอแนะในส่วนที่ขาดหาย 
ขั้นที่ ๒ ท าตามแบบ (๑๐ นาที) 
 นักเรียนอ่านบทร้อยกรองตามคลิปเสียงโดยเริ่มจากบทง่าย ๆ  และเพ่ิมความยากขึ้นเรื่อย ๆ  
ขั้นที่ ๓ ท าเองโดยไม่มีแบบ (๑๐ นาที) 
นักเรียนอ่านบทร้อยกรองตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมกันทุกคน จ านวน ๑ รอบ 



 
ขั้นที่ ๔ ฝึกให้ช านาญ (๑๐ นาที) 
นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนเพ่ือฝึกการอ่านให้ช านาญ ให้เพ่ือนช่วยตรวจสอบว่าอ่านถูกต้องหรือไม่ และช่วยกันแก้ไขให้คู่ของ
ตนอ่านถูกต้อง จากนั้นผลัดกันอ่านให้ฟังซ้ า ๆ  จนกว่าจะคล่อง โดยดูเนื้อหาจากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ เรื่องบท
พากย์เอราวัณ 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนสอบอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นคู่ คู่ละ ๒ บท  
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการอ่านออกเสียงกาพย์ฉบัง ๑๖ โดยวิธีการสนทนา 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - - คลิปเสียงการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกาพย์ฉบัง ๑๖ 
  - บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ท านองสรภัญญะ 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.............................................................................................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 



๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
........................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ............................................................ 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
\ 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓           เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคด ี
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ 
             น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัด  ท ๕.๑ ม.๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับท่ียากยิ่งข้ึน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การสรุปเนื้อหาวรรณคดี คือการอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญหรือสาระของวรรณคดี เช่น ประวัติความ
เป็นมาของ เนื้อหาวรรณคดี เป็นต้น แล้วจึงน ามาเขียนเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ในลักษณะการสรุปความ ควรฝึก
ทักษะการอธิบาย และการสรุปเนื้อหาวรรณคดี เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะสื่อ จน
น าไปสู่กับค้นพบคุณค่าและข้อคิดเพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ประวัติความเป็นมา  
  - ประวัติผู้แต่ง  
  - ลักษณะค าประพันธ์  
  - เรื่องย่อ  
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 



  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความเป็นมา ประวัติผู้แต่ง และลักษณะค าประพันธ์ของวรรณคดีได้ 
 ๒. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลได้ 
 ๓. บอกข้อคิดที่ได้จากวรรณคดี 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  ใบงานเรื่อง บทพากย์เอราวัณ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การตอบค าถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนใน
การตอบค าถามรายบุคคล 

พอใช้ 

การประเมินใบงานเรื่อง 
บทพากย์เอราวัณ 

แบบประเมินการใบงานเรื่องบท
พากย์เอราวัณ 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการตอบค าถามรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

๑            
๒            
๓            
๔            



๕            

๖            

๓.เกณฑ์การวัด 

 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการตอบค าถามรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 

   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 

   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 

   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูน ารูป “ชา้งเอราวัณ” มาให้นักเรียนดู พร้อมถามนักเรียนว่ารู้จักหรือไม่ 
๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ “ชา้งเอราวัณ” 

ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนา 
 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบโดยใช้เกม 
๑. ครูให้นักเรียนอ่านบทวิเคราะห์เรื่องบทพากย์เอราวัณ จากหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓  
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

  - ประวัติความเป็นมา  
  - ประวัติผู้แต่ง 
  - ลักษณะค าประพันธ์  

๓. ครูใช้กิจกรรม “เซียมซีมีเฮ” โดยครูจะสุ่มนักเรียนออกมาทีละ ๑ คน ออกมาเสี่ยงเซียมซี รวมจ านวน ๕ คน เพ่ือให้นักเรียน
ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

  - ใครคือผู้แต่งเรื่องบทพากย์เอราวัณ 
  - วรรณคดีเรื่องบทพากย์เอราวัณแต่ขึ้นเมื่อใด 
  - เรื่องบทพากย์เอราวัณเป็นลักษณะค าประพันธ์ประเภทใด 
  - อินทรชิตแปลงกายเป็นใคร 
  - พระลักษณ์กับพระรามเป็นอะไรกัน 
  - ช้างเอราวัณมีกายสีอะไร และมีก่ีเศียร 



๔. ครูชื่นชมนักเรียนที่ร่วมกันท ากิจกรรม “เซียมซีมีเฮ” 
๕. ครูแจกใบงานเรื่อง บทพากย์เอราวัณ ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องบทพากย์เอราวัณ โดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - รูปช้างเอราวัณ 
  - กิจกรรม “เซียมซีมีเฮ” 
  - ใบงานเรื่องบทพากย์เอราวัณ 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 



๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔           เรื่อง ถอดค าประพันธ ์
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ    
             น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัด  ท ๕.๑ ม.๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับท่ียากยิ่งข้ึน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การสรุปเรื่องบทพากย์เอราวัณ คือการสรุปใจความส าคัญของเรื่อง ว่าข้อความที่ได้จากการถอดความบท
ประพันธ์นั้นมีเนื้อหาใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องใด ควรฝึกทักษะการถอดความจากบทประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 
๑๖ ให้ได้เนื้อความที่เป็นร้อยแก้ว จากนั้นจึงน าร้อยแก้วนั้นมาหาใจความส าคัญของเรื่อง เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
การสรุปเนื้อหาวรรณคดีในระดับที่ยากข้ึน 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - หลักการถอดความบทประพันธ์ 
  - หลักการสรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการถอดความบทประพันธ์และการสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้ 
 ๒. ถอดความบทประพันธ์และสรุปเนื้อหาของวรรณคดีได้ 
 ๓. แบ่งหน้าที่และช่วยกันท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การเขียนถอดความลงในสมุด 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
รายกลุ่ม 

พอใช้ 

การตรวจร่องรอยการถอดบท
ประพันธ์ที่นักเรียนได้รับ
มอบหมายในหนังสือเรียน

วรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 

แบบตรวจร่องรอยการถอดบท
ประพันธ์ที่นักเรียนได้รับ
มอบหมายในหนังสือเรียน

วรรณคดีวิจักษ์ม.๓ 

พอใช้ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     
๒ ความร่วมมือกันท างาน     

๓ การแสดงความคิดเห็น     



๔ การรับฟังความคิดเห็น     

๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
 

แบบตรวจร่องรอยการถอดบทประพันธ์ที่นักเรียนได้รับมอบหมายในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ม.๓ 
 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

ร่องรอยการถอด

บทประพันธ์ 

ก า ร ถ อ ด บ ท

ประพันธ์ ครบถ้วน 

ถูกต้องชัดเจน จด

บั น ทึ ก ไ ว้ อ ย่ า ง

ชัดเจน 

ก า ร ถ อ ด บ ท

ประ พันธ์ ถู กต้ อ ง 

ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น

ใ ห ญ่  บั น ทึ ก ไ ว้

ค่อนข้างชัดเจน 

ก า ร ถ อ ด บ ท

ประ พันธ์ ถู กต้ อ ง

ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น

น้ อ ย  บั ก ทึ ก ไ ว้

ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น

น้อย 

ก า ร ถ อ ด บ ท

ประพันธ์ ไม่ชัดเจน 

บั นทึ ก ไ ว้ ไ ม่ ค่ อ ย

ชัดเจน 

เกณฑ์การวัด 
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 
  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 

   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 
 แบบตรวจร่องรอยการถอดบทประพันธ์ที่นักเรียนได้รับมอบหมายในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ม.๓ 

 ๕   คะแนน = ดีมาก 
   ๔   คะแนน = ดี 
   ๓   คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
 
 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูกระตุ้นความนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ในคาบเรียนที่แล้ว เรื่องประวตัิความเป็นมาเรื่องบทพากย์เอราวณั เพ่ือเป็นการ

ทบทวนความรู้เดิม  
๒. ครูถามนักเรียนวา่ ถ้าต้องการสรุปเนื้อหาของเรื่องบทพากย์เอราวัณ นักเรียนต้องท าอย่างไรบ้าง  
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยการสนทนากับนักเรียน  

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมโนทัศน์ 

๑. ครูเล่าเรื่องย่อโดยคร่าว ๆ  ให้นักเรียนฟัง  
๒. ครูถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง หลักการถอดบทประพันธ์ ครูน าหลักการถอดบทประพันธ์ที่นักเรียนบอกไป

เขียนบนกระดาน จากนั้นครูตรวจสอบ พร้อมแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ถูกต้อง และเพ่ิมเติมในสิ่งที่ขาดหาย 
๓. ครูถอดค าประพันธ์ ๓ บทแรกให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง นักเรียนจดบันทึกการถอดความลงในสมุด 
๔. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ  กัน เพ่ือถอดบทประพันธ์ร่วมกัน 
๕. นักเรียนแถวที่ ๑ และแถวที่ ๒ ในชั้นเรียน รับหน้าที่ถอดความบทที่ ๔ – ๒๘ 
๖. นักเรียนแถวที่ ๓ และแถวที่ ๔ ในชั้นเรียน รับหน้าที่ถอดความบทที่ ๒๙ – ๕๓ 
๗. ครูชี้แจงกับนักเรียนว่า ให้เขียนข้อความที่แปลได้ลงในสมุด 
๘. ครูถามนักเรียนว่าแต่ละแถวถอดความได้ทั้งหมดกี่บท 

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูสุ่มนักเรียนจ านวน ๓ คน ยืนขึน้ถอดความบทประพันธ์ให้เพ่ือนในชั้นเรยีนฟัง 
๒. ครูชี้แจงให้นักเรยีนถอดความบทประพันธ์ที่เหลือในคาบถัดไป 
๓. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการถอดความบทประพันธโ์ดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕           เรื่อง ถอดค าประพันธ ์(ต่อ) 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ    
             น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัด  ท ๕.๑ ม.๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับท่ียากยิ่งข้ึน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การสรุปเรื่องบทพากย์เอราวัณ คือการสรุปใจความส าคัญของเรื่อง ว่าข้อความที่ได้จากการถอดความบท
ประพันธ์นั้นมีเนื้อหาใจความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องใด ควรฝึกทักษะการถอดความจากบทประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 
๑๖ ให้ได้เนื้อความที่เป็นร้อยแก้ว จากนั้นจึงน าร้อยแก้วนั้นมาหาใจความส าคัญของเรื่อง เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
การสรุปเนื้อหาวรรณคดีในระดับที่ยากข้ึน 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - หลักการถอดความบทประพันธ์ 
  - หลักการสรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการถอดความบทประพันธ์และการสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้ 
 ๒. ถอดความบทประพันธ์และสรุปเนื้อหาของวรรณคดีได้ 
 ๓. แบ่งหน้าที่และช่วยกันท างานกลุ่มด้วยความตั้งใจ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การเขียนถอดความลงในสมุด 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
รายกลุ่ม 

พอใช้ 

การตรวจร่องรอยการถอดบท
ประพันธ์ที่นักเรียนได้รับ
มอบหมายในหนังสือเรียน

วรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 

แบบตรวจร่องรอยการถอดบท
ประพันธ์ที่นักเรียนได้รับ
มอบหมายในหนังสือเรียน

วรรณคดีวิจักษ์ม.๓ 

พอใช้ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 
  

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     
๒ ความร่วมมือกันท างาน     

๓ การแสดงความคิดเห็น     



๔ การรับฟังความคิดเห็น     

๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
 

แบบตรวจร่องรอยการถอดบทประพันธ์ที่นักเรียนได้รับมอบหมายในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ม.๓ 
 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

ร่องรอยการถอด

บทประพันธ์ 

ก า ร ถ อ ด บ ท

ประพันธ์ ครบถ้วน 

ถูกต้องชัดเจน จด

บั น ทึ ก ไ ว้ อ ย่ า ง

ชัดเจน 

ก า ร ถ อ ด บ ท

ประ พันธ์ ถู กต้ อ ง 

ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น

ใ ห ญ่  บั น ทึ ก ไ ว้

ค่อนข้างชัดเจน 

ก า ร ถ อ ด บ ท

ประ พันธ์ ถู กต้ อ ง

ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น

น้ อ ย  บั ก ทึ ก ไ ว้

ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น

น้อย 

ก า ร ถ อ ด บ ท

ประพันธ์ ไม่ชัดเจน 

บั นทึ ก ไ ว้ ไ ม่ ค่ อ ย

ชัดเจน 

เกณฑ์การวัด 
 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 
  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 

   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 
 แบบตรวจร่องรอยการถอดบทประพันธ์ที่นักเรียนได้รับมอบหมายในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ม.๓ 

 ๕   คะแนน = ดีมาก 
   ๔   คะแนน = ดี 
   ๓   คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
 
 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเริ่มท ากิจกรรมต่าง ๆ  ในชั้นเรยีน เพ่ือให้นักเรียนมีสมาธิในการจดจ่อกับการเรียนการสอนใน

วันนี ้
๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมโนทัศน์ 

๑. ครูทบทวนนักเรียนโดยการถามค าถามดังนี้ 
 - จากการถอดความบทประพันธ์ในคาบที่แล้ว นักเรียนได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องบทพากย์เอราวัณบ้าง 

๑. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนที่นั่งข้าง ๆ  กัน เพ่ือถอดบทประพันธ์ร่วมกันต่อจากคาบที่แล้ว 
๒. นักเรียนแถวที่ ๑ และแถวที่ ๒ ในชั้นเรียน รับหน้าที่ถอดความบทที่ ๔ – ๒๘ ต่อจากคาบที่แล้ว 
๓. นักเรียนแถวที่ ๓ และแถวที่ ๔ ในชั้นเรียน รับหน้าที่ถอดความบทที่ ๒๙ – ๕๓ ต่อจากคาบที่แล้ว 
๔. นักเรียนเขียนข้อความจากการถอดบทประพันธ์ลงในสมุด 

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูสุ่มนักเรียนที่ถอดความบทที่ ๔ – ๒๘ จ านวน ๑ คู่ และนักเรียนทีถ่อดความบทที่ ๒๙ – ๔๓ จ านวน ๑ คู่ โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย ออกมาน าเสนอเนื้อหาทีต่นถอดความได้จากเรื่องบทพากย์เอราวัณ 

๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องบทพากย์เอราวัณโดยวธิีการสนทนากับนักเรียน 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  



 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖           เรื่อง ทอ่งบทอาขยาน 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ    
             น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัด  ท ๕.๑ ม.๓/๔   ท่องจ าและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
            ตามความสนใจและน าไปใช้อ้างอิง 
๒. สาระส าคัญ  
 บทอาขยานคือบทท่องจ า การเล่า การสวด เป็นการท่องจ าข้อความหรือค าประพันธ์ที่ชื่นชอบ       บท
ร้อยกรองที่ไพเราะ  โดยอาจตัดตอนมาจากหนังสือวรรณคดีเพ่ือให้ผู้ อ่านท่องจ าได้ และเห็นความงามของบทร้อย
กรอง ทั้งในด้านวรรณศิลป์ และด้านการใช้ภาษา ควรฝึกทักษะการท่องจ าบทอาขยาน เพ่ือให้สามารถจดจ าและ
น าบทอาขยานที่ท่องจ าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ความหมายของบทอาขยาน 
  - ท่องจ าบทอาขยาน 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความหมายของบทอาขยานได้ 
 ๒. ท่องจ าบทอาขยานได้ 
 ๓.บอกประโยชน์ของการท่องจ าบทอาขยานได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
        มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  นักเรียนท่องบทอาขยานเป็นคู่ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

การประเมินการท่องบทอาขยาน แบบประเมินการท่องบทอาขยาน พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

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

๕            

 



แบบประเมินการท่องบทอาขยาน 

ระดับคะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

การท่องจ า 
บทอาขยาน 

ท่องจ าบทอาขยาน 
ได้ถูกต้องทุกค า  
ไม่มีติดขัด ตกหล่น 
ออกเสียงค าถูกต้อง
ชัดเจนทุกค า  
เว้นจังหวะวรรคตอน
ถูกต้องทุกวรรค 
ใช้ระดับเสียง 
แสดงอารมณ์  
ตามบทประพันธ์ 
ได้ดีมาก 

ท่องจ าบทอาขยาน 
ได้ถูกต้องทุกค า  
ไม่มีติดขัด ตกหล่น 
ออกเสียงค าถูกต้อง
ชัดเจนทุกค า  
เว้นจังหวะวรรคตอน 
ถูกต้องทุกวรรค 
ใช้ระดับเสียง 
แสดงอารมณ์ 
ตามบทประพันธ์ 
ได้ดี 

ท่องจ าบทอาขยาน 
ได้ถูกต้องทุกค า  
ไม่มีติดขัด ตกหล่น 
ออกเสียงค าถูกต้อง
ชัดเจนทุกค า  
เว้นจังหวะวรรคตอน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
ใช้ระดับเสียง 
แสดงอารมณ์ 
ตามบทประพันธ์ 
ได้พอใช้ 

ท่องจ าบทอาขยาน 
ได้ถูกต้องทุกค า  
แต่มีติดขัดบ้าง  
ออกเสียงค าบางค า 
ยังไม่ชัดเจน  
เว้นจังหวะวรรคตอน
ถูกต้องเป็นบางวรรค 
ระดับเสียงราบเรียบ 
ไม่แสดงอารมณ์ 

เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 
  แบบประเมินการท่องบทอาขยาน 
   ๔  คะแนน = ดีมาก 
   ๓  คะแนน = ดี 
   ๒  คะแนน = พอใช้ 
   ๑  คะแนน = ปรับปรุง 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน เพ่ือทบทวนความรู้เดิม  



 - ตั้งแต่เรยีนมานักเรยีนเคยถูกสั่งให้ท่องจ าเรื่องอะไรบ้าง 
 - ตอนประถมศึกษานักเรียนเคยท่องจ าบทอาขยานเรื่องอะไรบ้าง 
 - ปัจจุบนันักเรียนยังจ าบทอาขยานนั้นได้หรือไม่ 

๒. นักเรียนชว่ยกันยกตวัอย่างบทร้อยกรองที่นักเรียนประทับใจและสามารถท่องจ าได้จนติดปาก  
ให้นักเรียนบอกคุณค่าและเหตผุลที่ประทับใจบทร้อยกรองนั้น ๆ  

๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยการสนทนากับนักเรียน  
 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมโนทัศน์ 
๑. นักเรียนจดบันทึกบทอาขยาน เรื่องบทพากย์เอราวัณ ลงในสมุด 
๒. ให้นักเรียนท่องจ าบทร้อยกรองจากเรื่องบทพากย์ เอราวัณ หรือวรรณคดีค าสอนอ่ืน ๆ ที่นักเรียนสนใจ  

เช่น สุภาษิตพระร่วง สุภาษิตสอนหญิง โคลงโลกนิติ โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ กาพย์ห่อโคลงของพระยา
อุปกิตศิลปสาร โดยเลือกบทร้อยกรองที่มีเนื้อความต่อเนื่องมาท่องจ า แล้วจับคู่กับเพ่ือน ผลัดกันท่องบทร้อยกรองและ
ประเมนิการท่อง พร้อมทั้งเสนอแนะ 

๓. ครูให้นักเรียนอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองที่น ามาท่องจ า โดยวิเคราะห์ด้านแนวคิดและวรรณศิลป์  
๔. ครูสุ่มนักเรียนจ านวน ๓-๕ คน ออกมาท่องบทร้อยกรองหน้าชั้นเรียนและอธิบายคุณค่า  

นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนหาเวลาว่างมาท่องบทอาขยานเป็นคู่ ภายใน ๒ สัปดาห์หลงัจากที่เรียนไป 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการท่องบทอาขยานโดยวิธีการถาม-ตอบ 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
 
 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗           เรื่อง สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ    
             น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ท ๕.๑ ม.๓/๓  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การวิเคราะห์คุณค่า คือการหาสิ่งที่มีค่า มีประโยชน์จากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน ไม่ว่าจะเป็น
คุณค่าด้านอารมณ์ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องสามารถน าข้อคิดที่ได้รับจากวรรณคดีหรือ
วรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง ควรฝึกทักษะ การวิเคราะห์คุณค่าและการหาข้อคิดที่ได้รับ
จากการอ่าน เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากวรรณคดีหรือวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - การวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
  - การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. วิเคราะห์คุณค่าจากวรรณคดีได้ 
 ๒. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านได้ 
 ๓. ร่วมกันท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  ใบงานเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดท่ีได้จากการอ่านบทพากย์เอราวัณ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินใบงานเรื่องการสรุป
ความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่าน 

แบบประเมินใบงานเรื่องการสรุป
ความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่าน 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

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

๕            

 



แบบประเมินใบงานเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทพากย์เอราวัณ 

 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

แบบประเมินใบงาน
เ รื่ อ ง ก า ร ส รุ ป
ความรู้และข้อคิดที่
ได้จากการอ่านบท
พากย์เอราวัณ 

เขียนวิ เคราะห์ได้  
ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน 

เขียนวิ เคราะห์ ได้
ถูกต้อง ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

เขียนวิ เคราะห์ ได้
ถูกต้องชัดเจนเป็น
ส่วนน้อย 

เขียนวิ เคราะห์ ไม่
ชัดเจน 

เกณฑ์การวัด 
  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

แบบประเมินใบงานเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทพากย์เอราวัณ 

๕   คะแนน = ดีมาก 
   ๔   คะแนน = ดี 
   ๓   คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูน านิทานอีสปเรื่อง ราชสีห์กับหนู มาให้นักเรยีนอ่านออกเสียงพร้อมกันจนจบเรื่อง 
๒. ครูถามนักเรียนวา่ ทุกครั้งที่อ่านนิทาน ตอนจบของนิทานจะต้องเป็นอย่างไร 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับข้อคิด 

 
 

 



ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมโนทัศน์ 
๑. นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่องบทพากย์เอราวัณพร้อมกันทั้งชั้นเรียน 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องคุณค่าที่ได้รับจากเรื่องบทพากย์เอราวัณ ในประเด็นดังนี้ 

 - คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 
 - ข้อคิดที่ได้รับจากเรื่อง 

๓. นักเรียนท าใบงานเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทพากย์เอราวัณ 
๔. ครูสุ่มโดยใช้โปรแกรม Super Soom สุ่มนักเรียนจ านวน ๒ คน น าเสนอการสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านบท

พากย์เอราวัณ 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทพากย์เอราวัณ        โดยวิธีการสนทนากับ

นักเรียน 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - นิทานอีสปเรื่อง ราชสีห์กับหนู 
  - ใบงานเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดท่ีได้จากการอ่านบทพากย์เอราวัณ 
  - โปรแกรม Super Soom 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 



๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



ราชสีห์กับหนู 

มีราชสีห์ตัวหนึ่งนอนพักผ่อนยามบ่ายอย่างมีความสุข แต่ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมีหนูตัวหนึ่งขึ้นมาวิ่งไต่
ตามล าตัวโดยไม่รู้ว่าเป็นร่างของเจ้าป่า ราชสีห์ใช้อุ้งเท้าตะครุบเอาไว้ด้วยความโกรธเกรี้ยว 

ขณะจะลงมือสังหารหนูนั้นเองก็ได้ยินเสียงหนูกล่าวค าวิงวอนขึ้นว่า“ท่านผู้เป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งปวง ได้
โปรดไว้ชีวิตข้าสักครั้งเถิดท่าน เพราะตัวข้านั้นท าผิดไปโดยหารู้ไม่ ตัวข้านั้นมิได้มีเจตนาดูหมิ่นท่านแม้แต่อย่างใด” 
“ฮึ..ก็ได้ ในเมื่อเจ้าไม่ได้มีเจตนาข้าก็จะปล่อยไปสักครั้งหนึ่งแล้วเจ้าอย่ามากวนใจอีกล่ะ” 

ราชสีห์ไม่อยากได้ชื่อว่ารังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าจึงยอมเลิกรา “บุญคุณในครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมเลยตราบชั่วชีวิต
ของข้า หากมีโอกาสในวันหน้าข้าต้องตอบแทนท่านอย่างแน่นอน ถ้าท่านมีเรื่องเดือนร้อนอันใดหละก็ โปรดส่งเสียง
ค าราม ข้าจะรีบมาหาท่านในทันที”“ 

ฮะ..ฮะ..ฮะ..” ราชสีห์หัวเราะลั่นป่า “สัตว์ตัวเล็ก ๆ เช่นเจ้าจะท าอะไรให้ข้าได้ ไป..รีบไปให้พ้นข้าจะได้
นอนต่อเสียที”หลังจากนั้นไม่นาน ในขณะที่ราชสีห์ออกล่าเหยื่อเกิดพลาดท่าเสีัยทีไปติดกับบ่วงของนายพรานเข้า 
ดิ้นอย่างไรก็ไม่สามารถหลุดออกไปได้จึงได้ส่งเสียงร้องลั่นป่า หนูจ าเสียงของราชสีห์ได้จึงรีบมาช่วยกัดบ่วงของ
นายพรานจนขาด ราชสีห์จึงได้เป็นอิสระอีกครั้ง  
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า : อย่าดูถูกคนที่ต่ าต้อยกว่าตน 

 

ที่มา : http://www.nithan.in.th 

 

http://www.nithan.in.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b9
http://www.nithan.in.th/wp-content/uploads/2011/10/nesumionkaisi03.jpg


 

ให้นักเรียนสรุปความรู้ และข้อคิดจาการอ่านบทพากย์เอราวัณ 
 

ความรู้ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 

ข้อคิดที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

ใบงานเรื่อง การสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทพากย์เอราวัณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗           เรื่อง วิเคราะห์คุณค่าและวิถไีทย 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ    
             น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัด  ท ๕.๑ ม. ๓/๒ วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การวิเคราะห์วิถีไทยในท้องถิ่นคือ การพิจารณาการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นตนเอง ว่ามี
ลักษณะการด าเนินชีวิตแบบใด และส่งผลมาจนกระทั่งปัจจุบันอย่างไร ควรฝึกทักษะการวิเคราะห์วิถีไทยที่เป็น
ข้อมูลท้องถิ่นตนเอง เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตที่แท้จริงของท้องถิ่นและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในท้องถิ่นได้อย่างมี
ความสุข 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - ความหมายของวิถีไทย 
  - คุณค่าของบทพากย์โขน 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความหมายและลักษณะของวิถีไทยได้ 
 ๒. วิเคราะห์บทพากย์โขนของไทยได้ 
 ๓. บอกคุณค่าท่ีได้จากการวิเคราะห์บทพากย์โขนของไทยได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  ใบงานเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าของบทพากย์โขน 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

การประเมินใบงานเรื่องการ
วิเคราะห์คุณค่าของบทพากย์โขน 

แบบประเมินใบงานเรื่องการ
วิเคราะห์คุณค่าของบทพากย์โขน 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

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

๕            

 



แบบประเมินใบงานเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าของบทพากย์โขน 

 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

วิเคราะห์คุณค่าของ
บทพากย์โขน 

เขียนวิ เคราะห์ได้  
ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน 

เขียนวิ เคราะห์ ได้
ถูกต้อง ชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

เขียนวิ เคราะห์ ได้
ถูกต้องชัดเจนเป็น
ส่วนน้อย 

เขียนวิ เคราะห์ ไม่
ชัดเจน 

เกณฑ์การวัด 
  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

แบบประเมินใบงานเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าของบทพากย์โขน 

๕   คะแนน = ดีมาก 
   ๔   คะแนน = ดี 
   ๓   คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียน ดังนี ้

- ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนักเรยีนอ่านหนังสือมา มากหรือน้อยเพียงใด 
- นักเรยีนชอบหนังสือเล่มไหนมากที่สุด 

๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับค าถาม 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
 
 



ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมโนทัศน์ 
๑. นักเรียนศึกษาแนวทางในการอ่านตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดจากการอ่านแล้วร่วมกันสนทนาในประเด็นต่อไปนี้ 

 - ขั้นตอนแรกของการอ่านตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดจากการอ่านนั้นท าอย่างไร 
 - การตีความเรื่องที่อ่านควรเริ่มต้นอย่างไร  
 - การประเมินคุณค่าของงานเขียน สามารถประเมินในด้านใดได้บ้าง  

๒. ครูน าวีดีทัศน์การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนใดตอนหนึ่งมาเปิดให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายถึงคุณค่า
ของบทพากย์โขนของไทย  ว่าแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างไร  และน าเสนอวิธีการอนุรักษ์บทพากย์โขนของไทย   

๓. นักเรียนร่วมกันสนทนาและวิเคราะห์คุณค่าของโขนไทย 
๔. นักเรียนท าใบงาน เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าบทพากย์โขน 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจใบงาน เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าบทพากย์โขน 

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าและวิถีไทยจากบทพากย์โขนโดยวิธีการสนทนา 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - วีดิทัศน์การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ 
  - ใบงานเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าของบทพากย์โขน 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 



๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



ใบงานเรื่องการวิเคราะห์คุณค่าของบทพากย์โขน 

 

 

 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายคุณค่าของบทพากย์โขนในประเด็นที่ก าหนด 

๑. คุณค่าด้านเนื้อหา 

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

........................................................................ ............................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................... 

๒. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

      ๒.๑ การเล่นเสียง 

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

......................................................................... .........................................................................................  

     ๒.๒ การเล่นค า 

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

..................................................................................................................................................................  

     ๒.๓ ภาพพจน์ 

....................................................................................................................... .............................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................................ ...................... 

๓. คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม 

.............................................................................. ......................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................... 

 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙           เรื่อง การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน               
              การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ท ๑.๑ ม.๓/๗ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 
 ท ๑.๑ ม.๓/๑๐  มารยาทในการอ่าน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง คือการที่ผู้อ่านสามารถ
พิจารณาได้ว่าเรื่องราวที่อ่านนั้นเกิดขึ้นในสมัยใด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ เช่น ฉาก เหตุการณ์ของเรื่องเป็น
ต้น ควรฝึกทักษะ การวิจารณ์ความเป็นไปได้ของเรื่อง เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจารณ์เรื่องจากการอ่านของนักเรียน 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการวิจารณ์การล าดับความ 
 ๒. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่องได้ 
 ๓. ปฏิบัติตามมารยาทในการอ่านได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะตอ้งมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  อ่านบทความ ๑ เรื่องและวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินการวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การล าดับความ 
และความเป็นไปได้ของเรื่อง 

แบบประเมินการวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การล าดับความ 
และความเป็นไปได้ของเรื่อง 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            
๒            

๓            
๔            

๕            



แบบประเมินการวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 
 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

การวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของ
เรื่อง 

เขียนวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของ
เรื่องได้  ครบถ้วน 
ถูกต้องชัด เจน  มี
เหตุ ผลประก อบ
น่าเชื่อถือ 

เขียนวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของ
เ รื่ อ ง ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง 
ชัด เจน มี เหตุผล
ประกอบน่าเชื่อถือ
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของ
เ รื่ อ ง ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
ชัด เจน มี เหตุผล
ประกอบน่าเชื่อถือ
เป็นส่วนน้อย 

เขียนวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของ
เรื่องไม่ชัดเจน 

เกณฑ์การวัด 
 แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 
  แบบประเมินการวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 

๕   คะแนน = ดีมาก 
   ๔   คะแนน = ดี 
   ๓   คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. นักเรียนท ากิจกรรม “ถามมา ตอบไป ” กติกามีดังนี ้

 - ครูชี้แจงกติกาการเล่นเกม นักเรียนแบ่งออกเป็น ๒ ทีม 
 - โดยครจูะพูดค าขึ้นมา รอบละ ๑ ค า ให้นักเรียนหาค าตอบที่เกี่ยวขอ้งกับค า 



 - โดยแตล่ะทีมจะต้องพูดสลับกัน ทีมใดหาค ามาตอบไม่ได้ภายใน ๕ วินาที ฝ่ายตรงข้ามจะ 
ได้รับคะแนนสะสมทันท ี
  - เกมนี้จะเลน่ด้วยกัน ๓ รอบ โดยครูจะพูดค าว่า เปรีย้ว หวาน และหนาว 
 - ก่อนเล่นเกม ครูแสดงตวัอย่างการเล่นเกมให้นักเรียนท าความเข้าใจ ๑ รอบ เช่น ครูพูดค า 
ว่า เค็ม นักเรียนต้องตอบว่า น้ าปลา เกลือ เป็นตน้ 
  - ทีมใดได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ  

๒. ครูสรุปผลการท ากิจกรรม  
ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมอนเตสซอรี ่

๑. ครูใช้ค าถามทบทวนนักเรียนว่า การวิจารณ์คืออะไร  
๒. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์ ครูเพ่ิมเติมความหมายของการวิจารณ์ให้นักเรียนทุกคนในชั้นเรียน

เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
๓. ครูน าบทความสั้น ๆ  จ านวน ๕ เรื่องให้นักเรียนศึกษา ผ่านโปรแกรม Power Point  
๔. นักเรียนร่วมวิจารณ์บทความที่ครูน ามาให้ศึกษา ในประเด็นดังนี้ 

 - ความสมเหตุสมผลของเรื่อง 
 - การล าดับความของเรื่อง 
 - ความเป็นไปได้ของเรื่อง 

๕. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันโหวตว่า จะวิจารณ์และจดบันทึกบทความเรื่องใดลงในสมุด 
๖. นักเรียนจดบันทึกบทความ พร้อมทั้งเขียนการวิจารณ์ ความสมเหตุสมผล การล าดับความของเรื่อง และความเป็นไปได้ของ

เรื่อง ลงในสมุดรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนไปหาบทความความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษมาคนละ ๑ เรื่อง จากนั้นใหน้ักเรียนวจิารณ์

ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่องตามความเข้าใจ เพ่ือน ามารายงานหน้าชัน้เรียนในคาบถัดไป 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องวจิารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดบัความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง โดยวธิีการสนทนา

กับนักเรียน 
 
 
 



 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - กิจกรรม “ถามมา ตอบไป” 
  - บทความจ านวน ๕ เรื่อง 
  - โปรแกรมน าเสนองาน Power Point 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 



        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐           เรื่อง การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล (ต่อ) 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน               
              การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ท ๑.๑ ม.๓/๗ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 
 ท ๑.๑ ม.๓/๑๐  มารยาทในการอ่าน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง คือการที่ผู้อ่านสามารถ
พิจารณาได้ว่าเรื่องราวที่อ่านนั้นเกิดขึ้นในสมัยใด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ เช่น ฉาก เหตุการณ์ของเรื่องเป็น
ต้น ควรฝึกทักษะ การวิจารณ์ความเป็นไปได้ของเรื่อง เพ่ือพัฒนาทักษะการวิจารณ์เรื่องจากการอ่านของนักเรียน 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการวิจารณ์การล าดับความ 
 ๒. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่องได้ 
 ๓. ปฏิบัติตามมารยาทในการอ่านได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  อ่านบทความ ๑ เรื่องและวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินการวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การล าดับความ 
และความเป็นไปได้ของเรื่อง 

แบบประเมินการวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การล าดับความ 
และความเป็นไปได้ของเรื่อง 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            
๒            

๓            
๔            

๕            



แบบประเมินการวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 
 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

การวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของ
เรื่อง 

เขียนวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของ
เรื่องได้  ครบถ้วน 
ถูกต้องชัด เจน  มี
เหตุ ผลประก อบ
น่าเชื่อถือ 

เขียนวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของ
เ รื่ อ ง ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง 
ชัด เจน มี เหตุผล
ประกอบน่าเชื่อถือ
เป็นส่วนใหญ่ 

เขียนวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของ
เ รื่ อ ง ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
ชัด เจน มี เหตุผล
ประกอบน่าเชื่อถือ
เป็นส่วนน้อย 

เขียนวิจารณ์ความ
สมเหตุสมผล การ
ล าดับความ และ
ความเป็นไปได้ของ
เรื่องไม่ชัดเจน 

เกณฑ์การวัด 
 แบบสังเกตการปฏิบัติงานรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 
  แบบประเมินการวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 

๕   คะแนน = ดีมาก 
   ๔   คะแนน = ดี 
   ๓   คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูทบทวนนักเรยีนโดยการถามค าถามดังนี้  

- การวิจารณ์คืออะไรและมีความส าคัญอย่างไร 
- การวิจารณ์ท่ีดีจะต้องเป็นอย่างไร 

๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 



ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมอนเตสซอรี ่
๑. นักเรียนจัดเก้าอ้ีและโต๊ะเรียนในลักษณะตัวยู  
๒. ครูใช้โปรแกรม Super Soom สุ่มนักเรียนที่ละ ๑ คน ออกมาน าเสนอการวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และ

ความเป็นไปได้ ของบทความที่ตนสนใจ โดยนักเรียนแต่ละคนมีเวลาในการน าเสนอคนละ ๒ นาที ประเด็นที่นักเรียนใช้
น าเสนอหน้าชั้นเรียนมีดังนี้ 
 - เรื่องย่อของบทความ 
 - ความสมเหตุสมผลของเรื่อง 
 - การล าดับความของเรื่อง 
 - ความเป็นไปได้ของเรื่อง 

๓. นักเรียนออกมาน าเสนองานที่ละ ๑ คน  จนครบทุกคนในชั้นเรียน ขณะที่เพ่ือนน าเสนอนั้นนักเรียนคนอ่ืนในชั้นเรียน
ปฏิบัติตามมารยาทในการฟัง 

๔. ครูติ - ชม และแนะน าเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหาและการน าเสนอ 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่องโดยวิธีการ

สนทนากับนักเรยีน 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - โปรแกรม Super Soom  
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 



๘.๓ ดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑           เรื่อง การวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน               
              การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๗ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 
  ท ๑.๑ ม.๓/๑๐  มารยาทในการอ่าน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การวิเคราะห์เพ่ือแสดงการโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีหลักส าคัญที่จะต้องเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างลึกซึ้ง 
จึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าข้อความใด คือปัญหาที่โต้แย้งได้ ควรฝึกทักษะการวิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
โต้แย้งในเรื่องที่อ่าน เพ่ือให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ในการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - การแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่องที่อ่าน 
  - การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน 
  - การโต้แย้งเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 



  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความหมายของการวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ 
 ๒. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งจากเรื่องที่อ่านได้ 
 ๓. ปฏิบัติตามมารยาทในการอ่านได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................. .............................................................. 
๔. ภาระงาน 
  การตอบค าถาม “ทบทวนชวนคิด” จากหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินการตอบค าถาม 
“ทบทวนชวนคิด” 

 

แบบประเมินการตอบค าถาม 
“ทบทวนชวนคิด” 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            
๒            

๓            
๔            

๕            



 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูทบทวนนักเรยีนโดยการถามค าถามดังนี้  

- การวิจารณ์คืออะไรและมีความส าคัญอย่างไร 
- การวิจารณ์ท่ีดีจะต้องเป็นอย่างไร 

๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 
 

ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมอนเตสซอรี ่
๑. นักเรียนจัดเก้าอ้ีและโต๊ะเรียนในลักษณะตัวยู  
๒. ครูใช้โปรแกรม Super Soom สุ่มนักเรียนที่ละ ๑ คน ออกมาน าเสนอการวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และ

ความเป็นไปได้ ของบทความที่ตนสนใจ โดยนักเรียนแต่ละคนมีเวลาในการน าเสนอคนละ ๒ นาที ประเด็นที่นักเรียนใช้
น าเสนอหน้าชั้นเรียนมีดังนี้ 
 - เรื่องย่อของบทความ 
 - ความสมเหตุสมผลของเรื่อง 
 - การล าดับความของเรื่อง 
 - ความเป็นไปได้ของเรื่อง 

๓. นักเรียนออกมาน าเสนองานที่ละ ๑ คน  จนครบทุกคนในชั้นเรียน ขณะที่เพ่ือนน าเสนอนั้นนักเรียนคนอ่ืนในชั้นเรียน
ปฏิบัติตามมารยาทในการฟัง 

๔. ครูติ - ชม และแนะน าเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหาและการน าเสนอ 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่องโดยวิธีการ

สนทนากับนักเรยีน 
 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - กิจกรรม “ไม่จริงค่ะ/ครับ” 



  - แบบฝึกหัด “ทบทวนชวนคิด” 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
........................................................................................................................................................................ ........... 
....................................................................................................................... ............................................................ 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 



๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 

 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒           เรื่อง การวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น (ตอ่) 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน               
              การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๗ วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 
  ท ๑.๑ ม.๓/๑๐  มารยาทในการอ่าน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การวิเคราะห์เพ่ือแสดงการโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน มีหลักส าคัญที่จะต้องเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างลึกซึ้ง 
จึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าข้อความใด คือปัญหาที่โต้แย้งได้ ควรฝึกทักษะการวิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
โต้แย้งในเรื่องที่อ่าน เพ่ือให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ในการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล และมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - การแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเรื่องที่อ่าน 
  - การวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน 
  - การโต้แย้งเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 
 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 



  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายความหมายของการวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ 
 ๒. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งจากเรื่องที่อ่านได้ 
 ๓. ปฏิบัติตามมารยาทในการอ่านได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็น โต้แย้งเก่ียวกับข่าวที่อ่าน 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินการตอบค าถาม 
“ทบทวนชวนคิด” 

 

แบบประเมินการตอบค าถาม 
“ทบทวนชวนคิด” 

พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

๑            
๒            
๓            



๔            

๕            

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูทบทวนนักเรยีนโดยถามค าถามดังนี้ 

 - การวิเคราะห์คืออะไร 
 - การโต้แย้งคืออะไร 

๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับค าถาม 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบค้นพบความรู ้

๑. นักเรียนน าข่าวที่ครูมอบหมายให้หาในคาบที่แล้วมาอ่านท าความเข้าใจ 
๒. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ ๑ แผน 
๓. นักเรียนวิเคราะห์ข่าว โดยการแสดงความคิดเห็นและโตแย้งเกี่ยวกับข่าวนั้น 
๔. นักเรียนเขียนบทวิเคราะห์ของคนเองลงไป  พร้อมเขียนพาดหัวข่าวให้ดูน่าสนใจ จากนั้นน ามาส่งครู 
๕. ครูเลือกงานของนักเรียนที่มีบทวิเคราะห์และพาดหัวขาวที่น่าสนใจ ไปติดบนกระดาน ๓ - ๕ ข่าว 
๖. นักเรียนเจ้าของงานออกมาน าเสนองานของตนเอง 

ครูประเมินผลงานของนักเรียน 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการวิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยวธิกีารสนทนากับ
นักเรียน 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - ข่าวที่นักเรียนเตรียมมา 
  - กระดาษ A๔ 
 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 



  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓           เรื่อง การตีความและประเมนิค่าหนังสือ 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน               
              การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.3/9 ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพ่ือ  
           น าไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การตีความและประเมินค่าหนังสือ คือการอ่านหนังสือที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด ให้ตีความและ
ประเมินคุณค่า เพ่ือหาแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ควรฝึกทักษะการ
ตีความและประเมินค่า เพ่ือให้สามารถน าแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - การอ่านตีความและประเมินค่า เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต 
  - หนังสือที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 



  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการตีความและประเมินค่าได้ 
 ๒. ตีความและประเมินค่าจากหนังสือท่ีครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดได้ 
 ๓. บอกความส าคัญของการตีความและประเมินค่าได้  
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................. .............................................................. 
๔. ภาระงาน 
  การบันทึกความรู้ลงสมุด 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินการบันทึกความรู้ แบบประเมินการบันทึกความรู้ พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

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

๕            

 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

 - การที่เราจะเลือกหนังสือให้ผู้อ่ืนอ่าน นักเรียนคิดวา่ ควรเลือกหนังสือประเภทใด 
 - นักเรยีนคิดว่า หนังสือดีควรมีลกัษณะอย่างไร 

๒. นักเรียนในชั้นเรยีนรว่มกันแสดงความคิดเห็น 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบค้นพบความรู ้

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดเรื่องให้นักเรียนอ่าน เป็นการอ่านตามล าพัง เพ่ือจับใจความส าคัญ และรายละเอียดของเรื่อง
โดยการเดา สรุป หรือล าดับความ จากนั้นครูตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เช่น 
 - เมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
 - ใครเป็นผู้เขียนเรื่องนี้ 
 - ผู้เขียนเขียนให้ใครอ่าน 
 - เรื่องนี้เป็นความคิดของใคร มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไร 
 - ผู้เขียนบอกอะไร สื่ออะไรให้ผู้อ่าน 
 - ผู้อ่านมีความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 
 - อ่านเรื่องที่ก าหนดให้แล้ว ผู้อ่านมีความรู้ความคิดอย่างไรบ้าง 
 - รูปแบบการเขียนเรื่องนี้เป็นอย่างไร 
 - การเขียนเรื่องนี้ใช้อรรถลักษณะแบบใด 

๒. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง อรรถลักษณะที่ใช้สื่อสาร จากใบความรู้ จากนั้นท าแผนผังความคิดสรุปลักษณะ คุณค่า หรือ
ความส าคัญของเรื่องที่อ่าน และบันทึกความรู้ที่ได้ลงในสมุด 

๓.  นักเรียนวิเคราะห์การล าดับความของเรื่องที่อ่านว่าเรียงตามล าดับเนื้อหา เหตุการณ์ เวลา หรือความส าคัญของเรื่อง
ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

๔. นักเรียนวิเคราะห์อรรถลักษณะในการเขียนของเรื่องที่อ่านว่าเป็นแบบใด และให้นักเรียนก าหนดอรรถลักษณะในการเขียน
ของตนเอง 

๕. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับค าศัพท์ และส านวนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ค าบางค า ครูไม่บอกโดยตรง 
แต่ให้นักเรียนเดาหรือสรุปความหมายจากบริบทหรือค าชี้แนะต่าง ๆ  



๖. นักเรียนวางแผนการเขียนของตนตามตัวอย่างที่อ่าน โดยก าหนดโครงเรื่องว่า มีประเด็นหลักอะไรบ้าง แต่ละประเด็นมี
ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนอย่างไร แยกประเด็นละ ๑ ย่อหน้า 

๗. นักเรียนบันทึกสาระของเรื่องตามเป้าหมาย หรือตามแผนการเขียนที่นักเรียนก าหนด โดยนักเรียนแต่ละคนจะบันทึกข้อมูล
จากการอ่านของตนแล้วน ามาอภิปรายร่วมกัน  แล้วจัดล าดับข้อมูลเพ่ือเขียนเรื่องของตนตามล าพัง 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. นักเรียนบอกความส าคัญของการอ่านตีความและประเมินค่า 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการอ่านตีความและประเมินค่า เพ่ือน าแนวทางไปแก้ปัญหาชวีิตโดยวธิีการสนทนากับ

นักเรียน 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - ใบความรู้เรื่องอรรถลักษณะของภาษา 
  - หนังสือที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด 
 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
 



  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔           เรื่อง การตีความและประเมนิค่าหนังสือ (ต่อ) 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๑ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน               
              การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๙ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพ่ือ  
           น าไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การตีความและประเมินค่าหนังสือ คือการอ่านหนังสือที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด ให้ตีความและ
ประเมินคุณค่า เพ่ือหาแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ควรฝึกทักษะการ
ตีความและประเมินค่า เพ่ือให้สามารถน าแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - การอ่านตีความและประเมินค่า เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต 
  - หนังสือที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 



  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการตีความและประเมินค่าได้ 
 ๒. ตีความและประเมินค่าจากหนังสือท่ีครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดได้ 
 ๓. บอกความส าคัญของการตีความและประเมินค่าได้  
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................. .............................................................. 
๔. ภาระงาน 
  การบันทึกความรู้ลงสมุด 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินการบันทึกความรู้ แบบประเมินการบันทึกความรู้ พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

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

๕            

 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

 - จากคาบที่แลว้ที่เรียนไป นักเรียนมีการวางแผนงานของนักเรียนอย่างไร 
 - ถ้านักเรียนวางแผนการเขียนแลว้ผลงานไม่ตรงตามแผนทีว่างไว ้นักเรียนมีวิธีปรบัปรุงแก้ไข 
อย่างไร 
 - นักเรยีนคาดเดางานว่าจะออกมาในรูปแบบใด 

๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับประเด็นค าถาม 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบค้นพบความรู ้

๑. นักเรียนท ากิจกรรมต่อจากคาบที่แล้ว 
๒. นักเรียนก าหนดจุดประสงค์ว่าต้องการเขียนเรื่องเพ่ืออะไร เขียนให้ใครอ่าน 
๓. นักเรียนลงมือเขียนตามต้นร่างที่ท าไว้โดยขยายความ หรือข้อมูลให้ชัดเจน 
๔. ครูให้ค าปรึกษาและแนะน านักเรียนเพ่ิมเติม ในระหว่างที่นักเรียนปฏิบัติงาน 
๕. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 - นักเรียนคิดว่า การก าหนดจุดประสงค์ในการเขียนเป็นผลดีหรือผลเสียต่อผู้เขียนอย่างไร 
 - นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถาม 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องตคีวามและประเมินคุณค่า โดยวธิีการสนทนา 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - หนังสือที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕           เรื่อง การตีความและประเมนิค่าหนังสือ (ต่อ) 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาใน               
              การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๓/๙ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพ่ือ  
           น าไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การตีความและประเมินค่าหนังสือ คือการอ่านหนังสือที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด ให้ตีความและ
ประเมินคุณค่า เพ่ือหาแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ควรฝึกทักษะการ
ตีความและประเมินค่า เพ่ือให้สามารถน าแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - การอ่านตีความและประเมินค่า เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต 
  - หนังสือที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 
 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 



  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการตีความและประเมินค่าได้ 
 ๒. ตีความและประเมินค่าจากหนังสือท่ีครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดได้ 
 ๓. บอกความส าคัญของการตีความและประเมินค่าได้  
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................. .............................................................. 
๔. ภาระงาน 
  การบันทึกความรู้ลงสมุด 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินการบันทึกความรู้ แบบประเมินการบันทึกความรู้ พอใช้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 

๑            
๒            
๓            
๔            



๕            

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

 - นักเรยีนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าข้อความใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน 
๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับประเด็นค าถาม 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบค้นพบความรู ้

๑. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อจากคาบที่แล้วเรื่องการตีความและประเมินค่าหนังสือ 
๒. เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนงานเสร็จแล้วให้เพ่ือนในกลุ่มอ่าน แล้วอภิปรายถึงความชัดเจนของข้อความ อรรถลักษณะที่ใช้

สื่อสาร แก้ไขข้อความที่ไม่เหมาะสม 
๓. นักเรียนแก้ไขปรับปรุงและเรียบเรียงเรื่องที่เขียนใหม่ ตามที่ได้รับค าเสนอแนะจากกลุ่มหรือจากครู พิจารณาความ

เหมาะสมของถ้อยค า ส านวนภาษา โครงสร้างของเรื่องว่าตรงตามจุดประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ เมื่อพอใจแล้วให้คัดลอกเรื่อง
ใหม่ พร้อมภาพประกอบ 

๔. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี้ 
 - ภาพประกอบหนังสือ เป็นผลดีต่อหนังสืออย่างไร 
 - ภาพประกอบหนังสือที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 

๕. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถาม 
๖. เมื่อนักเรียนท าเสร็จแล้วให้แลกเปลี่ยนกันอ่าน เพ่ือท าให้รู้สึกเกิดความภูมิใจและมีก าลังใจที่จะเขียนเรื่องต่อไป และน าส่ง

ครูเพ่ือประเมินผลงาน 
 

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการตีความและประเมินค่าหนงัสือโดยวิธีการเขียนแผนผังความคิดบนกระดาน 
๒.  

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - หนังสือที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด 



 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
........................................................................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 



๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖           เรื่อง การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู ้
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
              ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ                                
 ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ม.๓/๗    เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่าน 
             อย่างมีเหตุผล 
           ท ๒.๑ ม.๓/๑๐  มีมารยาทในการเขียน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การเขียนวิเคราะห์ หมายถึง การเขียนพิจารณาแยกแยะสิ่งที่อ่านแล้วออกมาเป็นส่วน ๆ เพ่ือท าความ
เข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง วิจารณ์ หมายถึง  การเขียนโดยให้ค าตัดสินหรือประเมินค่าข้อเขียนนั้น ๆ โดยมีใจเป็น
กลางไม่มีอคติแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง หมายถึง การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการ
แสดงคามคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผลเป็นไปในทางสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การโต้แย้ง
โดยใช้หลักเหตุและผลมิใช่โต้แย้งด้วยอารมณ์ ควรฝึกทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือให้สามารถใช้ทักษะเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่าน 
              อย่างมีเหตุผล 

  - ความหมายของการเขียนวิเคราะห์ 
  - ความหมายของการเขียนวิจารณ์ 



  - ความหมายของการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการตีความและประเมินค่าได้ 
 ๒. ตีความและประเมินค่าจากหนังสือท่ีครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดได้ 
 ๓. บอกความส าคัญของการตีความและประเมินค่าได้  
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  - การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินการเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดงความรู้ ความ

คิดเห็น หรือโต้แย้ง 

แบบประเมินการเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดงความรู้ ความ

คิดเห็น หรือโต้แย้ง 

พอใช้ 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            

๒            
๓            

๔            
๕            

 
แบบประเมินการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง 

 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

การเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดง
ความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง 

การเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดง
ความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง
ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน  

การเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดง
ความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 

การเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดง
ความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง
ได้ถูกต้องชัดเจน 

การเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดง
ความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง
ไม่ชัดเจน  

เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

แบบประเมินการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง 

๕  คะแนน = ดีมาก 
   ๔  คะแนน = ดี 
   ๓  คะแนน = พอใช้ 
   ๒ คะแนน = ปรับปรุง 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

 - นักเรยีนคิดว่า การวิเคราะห์กับการวิจารณ์ต่างกันอย่างไร 
 - การพูดวิเคราะห์วจิารณ์ กับ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แตกต่างกันอย่างไร 
 - การพูดวิเคราะห์วจิารณ์ กับ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ สิ่งใดต้องเกดิขึ้นก่อน 

๒. นักเรียนในชั้นเรยีนรว่มกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถาม 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมโนทัศน์ 

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของหลักการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ 
๒. ครูน าเสนอพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียนแล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์และพูดแสดงความคิดเห็น     
๓. ครูให้นักเรียนฝึกการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนของนักเรียน 
๔. ครูสุ่มนักเรียนจ านวน ๑๐ คน ออกมาน าเสนอการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ 
๕. ครูและนักเรียนคนอ่ืน ๆ  ร่วมกันเพ่ิมเติมความคิดเห็นและวิเคราะห์วิจารณ์เพ่ิมเติม เกี่ยวกับเรื่องที่เพ่ือนน าเสนอ  

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการเขียนวเิคราะห์วจิารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเหน็ หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมี
เหตุผล โดยวิธีการสนทนากับนักเรยีน 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
 
 
 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗          เรื่อง การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ (ตอ่) 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
              ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ                                
 ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ม.๓/๗    เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่าน 
             อย่างมีเหตุผล 
           ท ๒.๑ ม.๓/๑๐  มีมารยาทในการเขียน 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การเขียนวิเคราะห์ หมายถึง การเขียนพิจารณาแยกแยะสิ่งที่อ่านแล้วออกมาเป็นส่วน ๆ เพ่ือท าความ
เข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง วิจารณ์ หมายถึง  การเขียนโดยให้ค าตัดสินหรือประเมินค่าข้อเขียนนั้น ๆ โดยมีใจเป็น
กลางไม่มีอคติแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง หมายถึง การเขียนที่ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงกับการ
แสดงคามคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความคิดเห็นควรจะมีเหตุผลเป็นไปในทางสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การโต้แย้ง
โดยใช้หลักเหตุและผลมิใช่โต้แย้งด้วยอารมณ์ ควรฝึกทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ และการแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือให้สามารถใช้ทักษะเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่าน 
              อย่างมีเหตุผล 

  - ความหมายของการเขียนวิเคราะห์ 
  - ความหมายของการเขียนวิจารณ์ 



  - ความหมายของการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการตีความและประเมินค่าได้ 
 ๒. ตีความและประเมินค่าจากหนังสือท่ีครูและนักเรียนร่วมกันก าหนดได้ 
 ๓. บอกความส าคัญของการตีความและประเมินค่าได้  
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 



  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................ 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  - การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

ประเมินการเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดงความรู้ ความ

คิดเห็น หรือโต้แย้ง 

แบบประเมินการเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดงความรู้ ความ

คิดเห็น หรือโต้แย้ง 

พอใช้ 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            

๒            
๓            

๔            
๕            

 
แบบประเมินการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง 

 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

การเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดง
ความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง 

การเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดง
ความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง
ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน  

การเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดง
ความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 

การเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดง
ความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง
ได้ถูกต้องชัดเจน 

การเขียนวิเคราะห์ 
วิจารณ์และแสดง
ความรู้ ความ
คิดเห็น หรือโต้แย้ง
ไม่ชัดเจน  

เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

   ๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

แบบประเมินการเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง 

๕  คะแนน = ดีมาก 
   ๔  คะแนน = ดี 
   ๓  คะแนน = พอใช้ 
   ๒ คะแนน = ปรับปรุง 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

 - นักเรยีนคิดว่า การวิเคราะห์กับการวิจารณ์ต่างกันอย่างไร 
 - การพูดวิเคราะห์วจิารณ์ กับ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แตกต่างกันอย่างไร 
 - การพูดวิเคราะห์วจิารณ์ กับ การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ สิ่งใดต้องเกดิขึ้นก่อน 

๒. นักเรียนในชั้นเรยีนรว่มกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถาม 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมโนทัศน์ 

๑. ครูทบทวนนักเรียนโดยการสนทนาเกี่ยวกับความหมายของหลักการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ 
๒. ครูให้นักเรียนหาประเด็นข่าวที่เป็นที่สนใจ หรือหาประเด็นที่ก าลังมีบทบาทในสังคมขณะนี้ โดยครูอนุญาตให้นักเรียน

สืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 
๓. ครูยกตัวอย่างประเด็นข่าวเรื่อง “โครงการก้าวคนละก้าว” ให้นักเรียนฟัง 
๔.  นักเรียนน าเรื่องราวที่เป็นประเด็นในสังคม มาเขียนโดยสรุปลงในสมุด 
๕. ครูให้นักเรียนฝึกการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ประเด็นข่าวในสังคมที่นักเรียนสนใจ 
๖. ครูสุ่มนักเรียนจ านวน ๑๕ คน ออกมาน าเสนอการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ 
๗. ครูและนักเรียนคนอ่ืน ๆ  ร่วมกันเพ่ิมเติมความคิดเห็นและวิเคราะห์วิจารณ์เพ่ิมเติม เกี่ยวกับเรื่องที่เพ่ือนน าเสนอ 

  
ขั้นที ่๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการเขียนวเิคราะห์วจิารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเหน็ หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมี
เหตุผล โดยวิธีการสนทนากับนักเรยีน 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - ประเด็นข่าวในสังคม 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
  - การสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 



๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
........................................................................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘           เรื่อง การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและด ู
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึก   
              ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์   
 ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน 
           การด าเนินชีวิต 
  ท ๓.๑ ม.๓/๖ มีมารยาทในการ การดู และการพูด 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เป็นรูปแบบของการพูดอย่างหนึ่งที่ประกอบไปด้วย การพูด
แยกแยะเนื้อหาที่ส าคัญของเรื่องและรายละเอียดที่เป็นส่วนประกอบว่าเป็นอย่างไร มีข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบอย่างไร ควรฝึกทักษะการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดการวิเคราะห์เรื่อง
ต่าง ๆ ออกมาในลักษณะการพูดวิจารณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  การพูดวิเคราะห์ และวิจารณ์ 
  - ขั้นตอนการวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู 
  - ข้อควรปฏิบัติในการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 



๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดูได้ 
 ๒. เขียนสรุปเนื้อหาเก่ียวกับการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
 ๓. บอกประโยชน์จากการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  - การเขียนสรุปเนื้อหาเรื่องการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ ลงในกระดาษสี 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

รายกลุ่ม 
พอใช้ 

การประเมินการเขียนสรุปเนื้อหา
เรื่องการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

แบบประเมินการเขียนสรุปเนื้อหา
เรื่องการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

พอใช้ 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     
๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     

๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
 

แบบประเมินการเขียนสรุปเนื้อหาเรื่องการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ 

 

รายการประเมิน 

 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (๕) ดี (๔) พอใช้ (๓) ปรับปรุง (๒) 

ก า ร เ ขี ย น ส รุ ป
เนื้อหาเรื่องการพูด
วิเคราะห์ วิจารณ์ 

เ ขี ย น ส รุ ป ไ ด้  
ครบถ้วน ถูกต้อง
ชัดเจน 

เขียนสรุปได้ถูกต้อง 
ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น
ใหญ ่

เขียนสรุปได้ถูกต้อง
ชั ด เ จ น เ ป็ น ส่ ว น
น้อย 

เขียนสรุปไม่ชัดเจน 

เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

  ๑๗ – ๒๐ คะแนน = ดีมาก 
   ๑๓ – ๑๖ คะแนน = ดี 
   ๑๐ – ๑๒ คะแนน = พอใช้ 
   ต่ ากว่า ๑๐ คะแนน = ปรับปรุง 

การเขียนสรุปเนื้อหาเรื่องการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
๕   คะแนน = ดีมาก 

   ๔   คะแนน = ดี 
   ๓   คะแนน = พอใช้ 
   ๒  คะแนน = ปรับปรุง 
 



๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูให้นักเรียนนั่งสมาธ ิเพ่ือสงบจติใจที่ฟุ้งซ่านจากเหตุการณ์ต่าง ๆ  ระหว่างวัน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่มรับ

การเรียนรู้ในคาบนี ้
๒. ครูเปิดวีดีทัศน์โฆษณา Sunsilk - เจ้าหญิงหวีแกว้ ตอน เคล็ดลับมัดใจเจ้าชาย ให้นักเรียนฟังและด ู
๓. ครูถามนักเรียนวา่ วีดีทัศน์ที่เปิดให้ดูเป็นสื่อประเภทใด มีความสร้างสรรค์ในการน าเสนอหรือไม่ และมีความน่าเชื่อถือ

มากน้อยเพียงใด 
๔. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบปฏิบัติการ 

๑. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๖ คน ศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย   ม. ๓ เรื่องการพูด
วิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดูเพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตให้เวลาในการศึกษา ๑๐ นาที โดย
ประเด็นในการศึกษามีดังนี้  
 - ความส าคัญของการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
 - ขั้นตอนการวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู 
 - การวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดู 
 - การวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู 
 - ข้อควรปฏิบัติในการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู 

๒. ครูแจกกระดาษบรู๊ฟให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๑ แผ่น 
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดจากนั้นร่วมกันเขียนสรุปเนื้อหาที่ศึกษาลงในกระดาษบรู๊ฟที่ครูเตรียมไว้ให้ พร้อมตกแต่ง

ให้สวยงาม 
๔. ครูใช้โปรแกรม Super Soom สุ่มนักเรียนจ านวน ๓ กลุ่ม ออกมาน าเสนองานหน้าชั้นเรียนตามประเด็นที่ศึกษาในข้อที่ ๑ 

โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้อธิบาย กลุ่มละ ๑ หัวข้อ 
๕. ครูเพ่ิมเติมเนื้อหาในส่วนที่ขาดหาย หรือในส่วนที่นักเรียนเข้าใจไม่ถูกต้อง (ถ้ามี) 
๖. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “ถ้าใช่ให้หันมา” กติกาคือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่ง

ตัวแทนออกมาเพ่ือตอบค าถามทีละ ๑ ข้อ คนที่เป็นตัวแทนในการตอบค าถามจะต้องยืนหันหน้าเข้ากระดาน ครูจะอ่าน
ค าถามให้นักเรียนฟัง ๑ รอบโดยค าถามจะลงท้ายด้วยค าว่าใช่หรือไม่ ถ้านักเรียนจะตอบว่าใช่ให้นักเรียนหันหน้ากลับมา
ทางเพ่ือนในชั้นเรียน แต่ถ้าตอบว่าไม่ใช่ให้ยืนอยู่เฉย ๆ  กลุ่มใดตอบถูกมากที่สุดเป็นผู้ชนะ ค าถามมีดังนี้ 
 - การวิเคราะห์คือการน าความมารวมกันใช่หรือไม่ 



 - ส่วนที่ต้องพิจารณาเป็นส่วนแรก คือ รูปแบบของเรื่องใช่หรือไม่ 
 - ข้อเท็จจริง คือเนื้อหาที่เป็นไปตามความจริงใช่หรือไม่ 
 - การวิจารณ์เป็นการน าเสนอข้อติใช่หรือไม่ 
 - การพูดให้เป็นธรรมชาติคือการพูดในป่าใช่หรือไม่ 
 - น้ าเสียงที่พูดต้องเป็นน้ าเสียงที่หนักแน่นใช่หรือไม่ 
 - หากต้องพูดวิจารณ์หน้าชั้นเรียน นักเรียนจะต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนพูดใช่หรือไม่ 
 - ถ้าสามารถใช่อคติส่วนตัวมาวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูได้ ใช่หรือไม่ 
  

ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  
๑. ครูขออาสาสมัครนักเรียนจ านวน ๒ คน ออกมาพูดผลการวิเคราะห์ วิจารณโ์ฆษณา Sunsilk –      เจา้หญิงหวีแก้ว ตอน 

เคล็ดลับมัดใจเจ้าชาย  
๒. ครูกล่าวชืน่ชมนักเรยีนที่มีจิตอาสาและกล้าแสดงออก 
๓. ครูสรุปเรื่องการวิเคราะห์ วจิารณ์เรื่องที่ฟังและดู โดยการน าการพูดของนักเรียนมาวิเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์ 

วิจารณ์ ข้อควรปฏิบัติในการพูด และเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายไป 
 

 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - วีดิทัศน์โฆษณา Sunsilk - เจ้าหญิงหวีแก้ว ตอน เคล็ดลับมัดใจเจ้าชาย 
  - กระดาษบรู๊ฟส าหรับเขียนสรุป 
  - โปรแกรม Super Soom  
  - กิจกรรม “ถ้าใช่ให้หันมา” 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 



๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ .......................................................................................................  
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙          เรื่อง การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู (ตอ่) 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึก   
              ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์   
 ตัวชี้วัด ท ๓.๑ ม.๓/๒ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ใน 
           การด าเนินชีวิต 
  ท ๓.๑ ม.๓/๖ มีมารยาทในการ การดู และการพูด 
 
๒. สาระส าคัญ  
 การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เป็นรูปแบบของการพูดอย่างหนึ่งที่ประกอบไปด้วย การพูด
แยกแยะเนื้อหาที่ส าคัญของเรื่องและรายละเอียดที่เป็นส่วนประกอบว่าเป็นอย่างไร มีข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบอย่างไร ควรฝึกทักษะการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดการวิเคราะห์เรื่อง
ต่าง ๆ ออกมาในลักษณะการพูดวิจารณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  การพูดวิเคราะห์ และวิจารณ์ 
  - ขั้นตอนการวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู 
  - ข้อควรปฏิบัติในการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
 



๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดูได้ 
 ๒. เขียนสรุปเนื้อหาเก่ียวกับการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ได้ 
 ๓. บอกประโยชน์จากการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  พูดวิเคราะห์ วิจารณ์ รายการที่ตนชื่นชอบคนละ ๒ นาที 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

รายกลุ่ม 
พอใช้ 

การประเมินการพูดวิเคราะห์ 
วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู 

แบบประเมินการพูดวิเคราะห์ 
วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู 

พอใช้ 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุ่ม 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     
๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     

๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

รวม  
 

แบบประเมินการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู 

 
รายการประเมิน 

ค าอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้(๒) ปรับปรุง(๑) 

๑.การน าเสนอ

ข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูล

เนื้อหามีเหตุผลมี

หลักฐานข้อมูลที่

สนับสนุนเป็น

ข้อเท็จจริงที่

น่าเชื่อถือ 

การน าเสนอข้อมูล

เนื้อหามีเหตุผลมี

หลักฐานข้อมูลที่

สนับสนุนค่อนข้าง

เป็นข้อเท็จจริงที่

น่าเชื่อถือ 

การน าเสนอข้อมูล

เนื้อหามีเหตุผลมี

หลักฐานข้อมูลที่

สนับสนุนน้อยไม่

น่าเชื่อถือ 

การน าเสนอข้อมูล

ขาดเหตุผล ขาด

หลักฐาน ข้อมูลและ

ขาดข้อเท็จจริงที่

น่าเชื่อถือ 

๒.การใช้ภาษา   

ลีลาการพูด 

ใช้ถ้อยค าสุภาพ ตรง

ประเด็น ไม่ก่อให้เกิด

ความขัดแย้ง 

สามารถควบคุม

อารมณ์และการคิด

ได้ดี 

ใช้ถ้อยค าสุภาพ ไม่

ค่อยตรงประเด็น ไม่

ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้ง สามารถ

ควบคุมอารมณ์และ

ความคิดได้ดี 

ใช้ถ้อยค าสุภาพ ไม่

ค่อยตรงประเด็น ไม่

ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้ง ไม่สามารถ

ควบคุมอารมณ์และ

ความคิด 

ใช้ถ้อยค าได้สุภาพไม่

ค่อยตรงตามประเด็น 

ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้ง ไม่สามารถ

ควบคุมอารมณ์และ

ความคิด 



๓.คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

มีวินัยใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งม่ันในการท างาน

และมีมารยาทในการ

พูด 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

ค่อนข้างมุ่งมั่นในการ

ท างานและมีมารยาท

ในการพูด 

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งม่ันในการท างาน

พอสมควรและมี

มารยาทในการพูด 

ขาดความใส่ใจ ใฝ่

เรียนรู้ ไม่มุ่งมั่นใน

การท างาน 

เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 

๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 

แบบประเมินการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู 
๑๑ - ๑๒ คะแนน = ดีมาก 

   ๘ - ๑๐  คะแนน = ดี 
   ๖ - ๗  คะแนน = พอใช้ 
   ต ่ำกว่ำ ๖ คะแนน = ปรับปรุง 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรม “กระซบิเบา ๆ  ใหเ้ราได้ยิน” กติกาคือให้นักเรียนในชั้นเรยีนแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ยืนต่อแถวกัน

ในกลุ่มตนเอง โดยหวัแถวจะอยู่หนา้ห้องและท้ายแถวอยู่หลังห้อง จากนั้นครูจะบอกข้อความโดยการกระซิบให้คนแรกของ
ทั้งสองกลุ่ม ว่า “โน้ตนัดโหน่งใหน้ าน้อยหน่าไปฝากหน่องกับน้องที่ท้องนา” แต่ละกลุ่มต้องรีบกระซิบต่อไป ๆ  จนถึง
คนสุดท้ายภายในเวลา ๑.๕๐ นาที จากนั้นคนสุดท้ายต้องรีบน าข้อความที่ได้ยินจากเพ่ือนไปเขียนบนกระดาน 

๒. ครูสรุปผลกิจกรรม ชมเชยนักเรียนที่ร่วมกันท ากิจกรรม และเฉลยค าตอบที่ถูกต้อง 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
 
 



ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบปฏิบัติการ 
๑. ครูทบทวนขั้นตอนและข้อควรปฏิบัติในการวิเคราะห์วิจารณ์ โดยการสนทนากับนักเรียน 
๒. ครูแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนในการพูด 
๓. ครูให้นักเรียนในชั้นเรียนเตรียมความพร้อมมนการพูดวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ตนสนใจ ๕ นาท ี
๔. ครูเลือกนักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนที่ละ ๑ คน โดยให้เวลาในการพูดคนละ ๒ นาที โดยการเลือกนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่าง

ง่าย คือ เรียกเลขที่ล าดับแรกและล าดับสุดท้ายสลับกันไปมา 
๕. นักเรียนพูด วิเคราะห์ วิจารณ์หน้าชั้นเรียน เรื่องรายการที่ตนชื่นชอบ 

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. ครูพูดสรุปภาพรวม การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์รายการที่ชื่นชอบของนักเรียนในชั้นเรยีน 
๒. นักเรียนคนใดพูดวเิคราะห์ วิจารณ์รายการที่ชื่นชอบไม่ทัน ให้หาเวลาว่างช่วงพักกลางวันหรือช่วงเย็นมาพูดกับครูประจ า

วิชา 
๓. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องการพูดวิเคราะห ์วิจารณ์โดยการสนทนากับนักเรียน 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - กิจกรรม “กระซิบเบา ๆ ให้เราได้ยิน” 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 



๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
 
๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นำยธวัชชัย สุขสำ่รำญ) 
วันที  ......................................................................... 

ลงชื อ .......................................................  
        (นำงสำวกำญจนำ หงษ์โต) 
วันที  ......................................................................... 



 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐           เรื่อง หลกัการเขียนคติพจน ์
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒  
กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ 
จ านวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง 
_____________________________________________________________ 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
              ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ                                
 ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ม.๓/๒ เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา     
  ท ๒.๑ ม.๓/๑๐  มีมารยาทในการเขียน 
๒. สาระส าคัญ  
 การเขียนคติพจน์ คือ การเขียนถ้อยค าที่เป็นแบบอย่าง  มีคติชวนคิด  มุ่งให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคม  
เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องการเขียนคติพจน์แล้วนั้น นักเรียนสามารถบอกหลักการเขียนคติพจน์ได้ถูกต้อง  สามารถ
เขียนคติพจน์ได้ถูกต้องตรงตามหลักการ ตลอดจนมีมารยาทในการเขียนคติพจน์ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  ๓.๑ สาระการเรียนรู้  
   ๓.๑.๑ สาระการเรียนรู้  

  - หลักการเขียนคติพจน์ 
  - มารยาทในการเขียน 
  ๓.๑.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

    - 
๓.๒ ทักษะกระบวนการ 
  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
  กระบวนการปฏิบัติ 
 
 



๓.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

 ๑. อธิบายหลักการเขียนคติพจน์ได้ 
 ๒. เขียนคติพจน์ได้ถูกต้องตรงตามหลักการได้ 
 ๓. ปฏิบัติตามมารยาทในการเขียนได้ 
๓.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 

          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
         ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  ๓.๕ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (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 างานเป็นทีมมี 
  ภาวะผู้น า 



    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า 
  ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
  ๓.๖ การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน............................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ................................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................... 
๔. ภาระงาน 
  การฝึกเขียนคติพจน์ 
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล 

พอใช้ 

การประเมินการฝึกเขียนคติพจน์ แบบประเมินการฝึกเขียนคติพจน์ พอใช้ 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 

 
ล าดับ 

 
ชื่อนักเรียน 

ความสนใจ การตอบค าถาม ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
๑            

๒            
๓            
๔            



เกณฑ์การวัด 
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 

๘ – ๙   คะแนน = ดีมาก 
   ๖ – ๗  คะแนน = ดี 
   ๔ – ๕  คะแนน = พอใช้ 
   ๐ – ๔  คะแนน = ปรับปรุง 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้  
      วิธีสอน (จ านวนขั้นแล้วแต่วา่เป็นวิธีการสอนแบบใดและโปรดระบุว่าใช้วิธีการสอนแบบใด) 

ขั้นที่ ๑   ขั้นน า  
๑. ครูใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนดังนี ้

 - นักเรยีนคนใดมีคติประจ าใจบ้าง 
 - นักเรยีนสามารถน าคติประจ าใจไปปรับใช้ในชีวติประจ าวนัได้หรือไม่ 

๒. นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับประเด็นค าถาม 
๓. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรยีนโดยวิธีการสนทนากับนักเรียน 

 
ขั้นที่ ๒   ขั้นสอน  วิธสีอนแบบมโนทัศน์ 

๑. ครูให้นักเรียนศึกษาคติพจน์ของผู้น าหรือดารา นักร้อง และให้นักเรียนสังเกตคติพจน์นั้น ๆ  
๒. ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับหลักการเขียนคติพจน์ 
๓. ครูทบทวนนักเรียนเรื่องหลักการเขียนคติพจน์ โดยใช้วิธีการถาม - ตอบ ในชั้นเรียน 
๔. ครูแจกกระดาษใช้แล้ว ๑ ด้าน ให้นักเรียน 
๕. นักเรียนฝึกเขียนคติพจน์ โดยให้เขียนคติประจ าใจของตนเอง 
๖. ครูแนะน าเกี่ยวกับการเขียนคติพจน์ที่จะต้องอาศัยมารยาทในการเขียนที่ดี 

 
ขั้นที่ ๓   ขั้นสรุป  

๑. นักเรียนเลือกคติพจน์ของตนเองมาเขียนลงในกระดาษส ีพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
๒. ครูและนักเรียนรว่มกันสรปุเรื่องหลักการเขียนคติพจนโ์ดยวิธีการสนทนา 

 
 ๗. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้  
  ๗.๑ สื่อการเรียนรู้  
  - คติพจน์ของผู้น า ดารา และนักร้อง 



  - กระดาษใช้แล้ว ๑ ด้าน 
  - กระดาษสี 
 ๗.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  - หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๓ 
 
๘. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๘.๒ ด้านทักษะกระบวนการ 
................................................................................................................................................................................ ... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๘.๓ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ๘.๓.๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................   
  ๘.๓.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
๘.๔ ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
  ๙. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... . 
        
 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้สอน 
              (นายธวัชชัย สุขส าราญ) 
วันที่ ......................................................................... 



๑๐. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ .......................................................  
        (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
วันที่ ......................................................................... 




