
 
 
 

 
 
 

โครงการสอน 
 
 

รหัสวิชา ท๒๒๒๐๒   ชื่อวิชา การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒-๒/๓ 
รหัสวิชา ท๒๓๑๐๒   ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 

ภาคเรียนที ่๒      ปีการศึกษาที ่๒๕๖๔ 
 
 
 
 

ครูผู้สอน 
นายธวัชชัย สุขสำราญ 

ตำแหน่ง คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ท่ี................................     ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เร่ือง ขออนุมัติโครงการสอน 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวิทยา  

ด้วยข้าพเจ้า นายธวัชชัย สุขสำราญ ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งโรงเรียน ไทรโยคน้อยวิทยาท่ี 
๑๗๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑ เดือน พศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. รหัสวิชา ท๒๒๒๐๑ รายวิชา การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒-๒/๓ 
๒. รหัสวิชา ท๒๓๑๐๑รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้การออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ การเตรียมสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ความ
สอดคล้องโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผน การจัดกิจกรรมและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเรียบร้อยแล้ว  

ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ  

      

    ลงช่ือ.......................................................   
           (นายธวัชชัย สุขสำราญ) 

                        ๑ / พฤศจิกายน / ๒๕๖๔ 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
…………………เป็นโครงการสอนท่ีนำไปใช้การจัดการเรียนสอนได้................................................ 
 
       
      ลงช่ือ........................................................ 

   (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
     ๑ / พฤศจิกายน / ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 



หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
 อื่นๆ ...................................................................................  

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

        หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
                             ............/.........../..............  

 
ความเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 เห็นตามเสนอของหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
 อื่นๆ ......................................... 

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

               (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

                                 ............/.........../..............  
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
  อนุมัติตามเสนอ  

 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....................................  
  ลงช่ือ............................................................ 
                             (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
        ............/.........../.............. 
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คำช้ีแจงการจัดทำโครงการสอน 
 

๑.  จัดทำโครงการสอน ๑ เล่ม ต่อ ๑ รายวิชา และจัดทำทุกรายวิชา 
๒.  ให้ผู้สอน จัดการเรียนรู้ให้ตรงกับโครงการสอน 
๓.  การนิเทศการจัดการเรียนรู้  จะนิเทศในรูปแบบคณะกรรมการ  และนิเทศตามโครงการสอน 

 
การอนุมัติโครงการสอน 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
.......................................เป็นโครงการสอนท่ีนำไปใช้การจัดการเรียนสอนได้............................... 
 
 

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

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
                                            ลงช่ือ....................................................รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
                      (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตนธัญโชค) 

ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการสอน 
 

  อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ
................................................................................................................. 
 

    ลงช่ือ........................................ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
                                         (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
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โครงการสอน  รหัสวิชา ท๒๒๒๐๒ ชื่อวิชา การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒-๒-๓  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต      เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นายธวัชชัย สุขสำราญ 
*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการพูดและการเขียนรูปแบบต่าง ๆจากส่ือสารสนเทศในโอกาสต่าง ๆเช่นการพูดนำเสนอ
ความรู้ความคิดพูดเชิญชวน พูดอวยพร พูดในโอกาสต่างๆ เขียนเรียงความย่อความ เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดง
ความคิดเห็น การแสดงการโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล การเขียนรายงานและเขียนเชิงสร้างสรรค์  มารยาทในการพูด
และเขียน การศึกษาค้นคว้า การเลือกใช้ภาษาเรียบเรียงข้อความการศึกษาค้นคว้า รวบรวมบันทึกข้อมูล จัดลำดับ
ความคิด ขั้นตอนในการนำเสนอตามรูปแบบการพูดและการเขียนประเภทต่างๆ 
 ฝึกพูดและเขียน โดยใช้รูปแบบต่างๆ พูดนำเสนอความรู้ความคิดพูดเชิญชวน พูดอวยพร พูดในโอกาส
ต่างๆ เขียนเรียงความย่อความ เขียนอธิบาย บันทึก ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น แสดงการโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียนเชิงสร้างสรรค์  รวมทั้งฝึกใช้กระบวนการพูด และการเขียนพัฒนาการพูดและการเขียน 
อย่างมีมารยาทในการพูดและเขียน มีนิสัยรักการพูดและเขียน เลือกใช้ภาษาเรียบเรียงข้อความได้อย่างประณีต 
ฝึกค้นคว้า รวบรวมบันทึกข้อมูล จัดลำดับความคิด ขั้นตอนในการนำเสนอตามรูปแบบการพูดและการเขียน
ประเภทต่างๆ  เพื่อสามารถพูดและเขียนได้อย่างถูกต้องชัดเจนตรงตามจุดประสงค์ มีมารยาทในการพูดและเรียบ
เรียงตามแบบการเขียน รู้จักค้นคว้าด้วยการเขียน รู้คุณค่าทางวัฒนธรรม นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพูดและเขียน
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และมีมารยาท 
 ๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดยแสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียงการใช้สายตาได้สอดคล้องกับการพูดในโอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและเช่ือมั่น 
 ๓.  สามารถเขียนบันทึกประจำได้เป็นเวลา ๑ เดือนโดยสอดแทรกทัศนะท่ีน่าสนใจ 
 ๔.  สามารถเขียนงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ บทละครสั้น เขียนเรียงความย่อความ      เขียน
อธิบาย บันทึก ช้ีแจง เขียนจดหมาย  แสดงความคิดเห็น แสดงการโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์   
 ๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาทในการพูดและ มีนิสัยรักการพูดเลือกใช้
ภาษาเรียบเรียงข้อความได้อย่างประณีต จัดลำดับความคิด ขั้นตอนในการนำเสนอตามรูปแบบการพูดประเภท
ต่างๆ 
 ๖.  สามารถใช้กระบวนการเขียนพัฒนาการเขียน อย่างมีมารยาทในเขียน มีนิสัยรักการเขียน เลือกใช้
ภาษาเรียบเรียงข้อความได้อย่างประณีต ฝึกค้นคว้า รวบรวมบันทึกข้อมูล จัดลำดับความคิดขั้นตอนในการนำเสนอ
ตามรูปแบบการเขียนประเภทต่างๆและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง 
 

รวมทั้งหมด  ๖ ผลการเรียนรู้



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  รหัสวิชา ท๒๒๒๐๒  ช่ือวิชา การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒-๒-๓    จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต      เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์
ท่ี 

ชั่วโมง
ท่ี 

วัน/
เดือน/

ปี 

ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การบูรณาการ
ตาม
พระราชบัญญัติ
การศึกษา
แห่งชาติ 

ภาระ
งาน / 
ชิ้นงาน 

วัดผล น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ๑  สามารถใช้กระบวนการ
เขียนพัฒนาการเขียน 
อย่างมีมารยาทในเขียน 
มีนิสัยรักการเขียน 
เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่าง
ประณีต ฝึกค้นคว้า 
รวบรวมบันทึกข้อมูล 
จัดลำดับความคิด
ขั้นตอนในการนำเสนอ
ตามรูปแบบการเขียน
ประเภทต่างๆและเขียน
สะกดคำได้ถูกต้อง 
 

ใช้ภาษาพาส่ือสาร - 
ความหมาย 
- 
จุดมุ่งหมาย 
 

- - - - 



๑ ๒  สามารถใช้กระบวนการ
เขียนพัฒนาการเขียน 
อย่างมีมารยาทในเขียน 
มีนิสัยรักการเขียน 
เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่าง
ประณีต ฝึกค้นคว้า 
รวบรวมบันทึกข้อมูล 
จัดลำดับความคิด
ขั้นตอนในการนำเสนอ
ตามรูปแบบการเขียน
ประเภทต่างๆและเขียน
สะกดคำได้ถูกต้อง 

ใช้ภาษาพาส่ือสาร - 
ความหมาย 
- 
จุดมุ่งหมาย 
 

- -  - 

๒ ๓  สามารถใช้กระบวนการ
เขียนพัฒนาการเขียน 
อย่างมีมารยาทในเขียน 
มีนิสัยรักการเขียน 
เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่าง
ประณีต ฝึกค้นคว้า 
รวบรวมบันทึกข้อมูล 
จัดลำดับความคิด
ขั้นตอนในการนำเสนอ

ใช้ภาษาพาส่ือสาร - 
ความหมาย 
- 
จุดมุ่งหมาย 
- 
ความสำคัญ 
- ความรู้
เบ้ืองต้น 
- การ
วิเคราะห์พูด 

- ใบ
งาน/
ช้ินงาน
ท่ี ๑ 

 ๕ 



ตามรูปแบบการเขียน
ประเภทต่างๆและเขียน
สะกดคำได้ถูกต้อง 
 
 
 
 

 

๒ ๔  สามารถใช้กระบวนการ
เขียนพัฒนาการเขียน 
อย่างมีมารยาทในเขียน 
มีนิสัยรักการเขียน 
เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่าง
ประณีต ฝึกค้นคว้า 
รวบรวมบันทึกข้อมูล 
จัดลำดับความคิด
ขั้นตอนในการนำเสนอ
ตามรูปแบบการเขียน
ประเภทต่างๆและเขียน
สะกดคำได้ถูกต้อง 
 

ใช้ภาษาพาส่ือสาร - 
ความหมาย 
- 
จุดมุ่งหมาย 
- 
ความสำคัญ 
- ความรู้
เบ้ืองต้น 
- การ
วิเคราะห์
การพูด 
- หลักเกณฑ์
และ
ประโยชน์
การใช้ภาษา 

- - -  

๓ ๕  สามารถใช้กระบวนการ
เขียนพัฒนาการเขียน 
อย่างมีมารยาทในเขียน 
มีนิสัยรักการเขียน 
เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง

ใช้ภาษาพาส่ือสาร - 
ความหมาย 
- 
จุดมุ่งหมาย 

- -   



ข้อความได้อย่าง
ประณีต ฝึกค้นคว้า 
รวบรวมบันทึกข้อมูล 
จัดลำดับความคิด
ขั้นตอนในการนำเสนอ
ตามรูปแบบการเขียน
ประเภทต่างๆและเขียน
สะกดคำได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
ความสำคัญ 
- ความรู้
เบ้ืองต้น 
- หลักเกณฑ์
และ
ประโยชน์
การใช้ภาษา 

สัปดาห์
ท่ี 

ชั่วโมง
ท่ี 

วัน/
เดือน/

ปี 

ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การบูรณาการ
ตาม
พระราชบัญญัติ
การศึกษา
แห่งชาติ 

ภาระ
งาน / 
ชิ้นงาน 

วัดผล น้ำหนัก
คะแนน 

๓ ๖  ๓.  สามารถเขียน
บันทึกประจำได้เป็น
เวลา ๑ เดือนโดย
สอดแทรกทัศนะท่ี
น่าสนใจ 
 

การเขียนบันทึก - 
ความหมาย 
- 
จุดมุ่งหมาย 

    



- 
ความสำคัญ 
- หลักเกณฑ์
และ
ประโยชน์
การใช้ภาษา 

๔ ๗  ๓.  สามารถเขียน
บันทึกประจำได้เป็น
เวลา ๑ เดือนโดย
สอดแทรกทัศนะท่ี
น่าสนใจ 
 

การเขียนบันทึก - 
ความหมาย 
- 
จุดมุ่งหมาย 
- 
ความสำคัญ 
- ความรู้
เบ้ืองต้น 
- การ
วิเคราะห์
การเขียน 

    

 
สัปดาห์

ท่ี 

 
ชั่วโมง

ท่ี 

 
วัน/

เดือน/
ปี 

 
ตัวชี้วัด / 

ผลการเรียนรู้ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
เร่ือง 

 
การบูรณาการ
ตาม
พระราชบัญญัติ
การศึกษา
แห่งชาติ 

 
ภาระ
งาน / 
ชิ้นงาน 

 
วัดผล 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๔ ๘  ๓.  สามารถเขียน
บันทึกประจำได้เป็น

การเขียนบันทึก - 
ความหมาย 

    



เวลา ๑ เดือนโดย
สอดแทรกทัศนะท่ี
น่าสนใจ 
 

- 
จุดมุ่งหมาย 
 

๕ ๙  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

 ใบ
งาน/
ช้ินงาน
ท่ี ๒ 

การ
ปฏิบัติ 

 

๕ ๑๑  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ

    



ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

๖ ๑๑  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ

    



แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

๖ ๑๒  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

    

๗ ๑๓  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 

    



เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

๗ ๑๔  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 

    



เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

๘ ๑๕  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

การทำหน้าท่ีโฆษกและพิธีกร -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

    



๘ ๑๖  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

  การ
ปฏิบัติ 

 

๘ ๑๖  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 

    



โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

๙ ๑๗  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 

    



-เขียน
รายงาน 

   ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

    

๙ ๑๘  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง

    



จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ
แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

๑๑ ๑๙  ๔.  สามารถเขียนงาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบ บทละครส้ัน 
เขียนเรียงความย่อ
ความ      เขียนอธิบาย 
บันทึก ช้ีแจง เขียน
จดหมาย  แสดงความ
คิดเห็น แสดงการ
โต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล 
เขียนรายงานและเขียน
เชิงสร้างสรรค์  

เขียนงามตามรูปแบบ -การย่อ
ความ 
-การเขียน
จดหมายส่ือ
ความได้ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์ 
-การเขียน
อธิบาย 
-การแสดง
ทัศนะใน
การการ

    



แสดงการ
โต้แย้ง 
-เขียนโต้แย้ง 
-เขียน
รายงาน 

๑๑ ๒๑  สรุปทบทวนภาพรวม วัดผล
กลาง
ภาค
เรียน 

๒๐ 

๑๒ ๒๑  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 

    



ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

๑๓ ๒๒  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี

 ใบ
งาน/
ชิน้งาน
ที ่๓ 

  



การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

๑๔ ๒๓  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี

    



 มารยาทใน
การพูดด้วย 

๑๒ ๒๔  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๓ ๒๕  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๓ ๒๖  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๔ ๒๗  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๔ ๒๘  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๕ ๒๙  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

 ใบ
งาน/
ช้ินงาน
ท่ี ๔ 

  



๑๕ ๓๑  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



   การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๖ ๓๑  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๖ ๓๒  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๗ ๓๓  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



   การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๗ ๓๔  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๘ ๓๕  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

 ใบ
งาน/
ชิน้งาน
ที ่๕ 

  



๑๘ ๓๖  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๘ ๓๖  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๙ ๓๗  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๑๙ ๓๘  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    



๒๑ ๓๙  การพูดในโอกาสต่างๆ ๑.  พูดตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีกำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์และมีมารยาท 

๒.  พูดอย่างเป็นพิธีการโดย
แสดงท่าทาง บุคลิก น้ำเสียง
การใช้สายตาได้สอดคล้องกับ
การพูดใน                 โอกาส
ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและ
เช่ือมั่น 

๕.  สามารถใช้กระบวนการพูด 
พัฒนาการพูด อย่างมีมารยาท
ในการพูดและ มีนิสัยรักการ
พูด    เลือกใช้ภาษาเรียบเรียง
ข้อความได้อย่างประณีต 
จัดลำดับความคิด ขั้นตอนใน
การนำเสนอตามรูปแบบการ
พูดประเภทต่างๆ 

 

-การพูดใน
โอกาส 

ต่าง ๆเช่น 
แสดงความ
ยินดี รับ
ตำแหน่ง
ใหม่ แนะนำ 
อวยพร ไว้
อาลัย 

ต้องยึดตาม
หลักการพูด
คำนึงถึง
บุคคลิก 
ท่าทางการ
พูดให้ดูดี
และควรมี
มารยาทใน
การพูดด้วย 

    

๒๑ ๔๑       วัดผล
ปลาย

๒๐ 



ภาค
เรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



โครงการสอน  รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๒        ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ – ๓/๓ จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต      เวลา  ๖๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน  นายธวัชชัย สุขสำราญ 
*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกการอ่านเชิง  วิเคราะห์  วิจารณ์  ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดแสดงความคิดเห็นและประเมิน
เรื่องท่ีอ่านจากงานเขียนท่ีหลากหลาย  เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน 
 ฝึกเขียนความเรียงขั้นสูง  เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอเชิงวิชาการ  เขียนอธิบาย  เขียนช้ีแจง   วิเคราะห์  
วิจารณ์   แสดงความคิด และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนกรอกแบบสมัครงาน  เขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้า
และโครงงาน  มีมารยาทในการเขียน 
 การพูดวิเคราะห์  วิจารณ์   เรื่องท่ีฟังและดู   พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดโน้มน้าวใจ  มีมารยาทในการฟัง  
การดู  และการพูด 
 ศึกษาธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยเกี่ยวกับคำทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ  
แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงส่ีสุภาพ 
 สรุปเนื้อหาความรู้  วรรณคดี  วรรณกรรมวิเคราะห์วิถีไทย  คุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ท่องจำและบอกคุณค่าของบทร้อยกรองตามความสนใจ 
 เพื่อให้สามารถอ่าน  ฟัง  และดู ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลา  พูดและเขียนได้ชัดเจนถูกต้องเหมาะสม
ตามจุดประสงค์  สามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ท้ังการพูดและเขียน  นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาความรู้
ไปใช้ในการคิดตัดสินใจ  และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต  และมีมารยาทในการใช้ภาษา  ใช้ภาษาเสริมสร้าง
นิสัยบุคลิกภาพท่ีดี  มีความเข้าใจ  และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  เกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีและวรรณกรรม 
ตลอดจนภูมิใจในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องใช้ภาษา  อย่างมีคุณธรรม  มีวัฒนธรรมและรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ 
 
รวมตัวชี้วัด 21 ตัวชี้วัด 

ท 1.1 ม. 3/6 ท 1.1 ม. 3/7 ท 1.1 ม. 3/8 ท 1.1 ม. 3/9 ท 1.1 ม. 3/10 
ท 2.1 ม. 3/6 ท 2.1 ม. 3/7 ท 2.1 ม. 3/8 ท 2.1 ม. 3/9 ท 2.1 ม. 3/10 
ท 3.1 ม. 3/2 ท 3.1 ม. 3/4 ท 3.1 ม. 3/5 ท 3.1 ม. 3/6 
ท 4.1 ม. 3/4 ท 4.1 ม. 3/5 ท 4.1 ม. 3/6 
ท 5.1 ม. 3/1 ท 5.1 ม. 3/2 ท 5.1 ม. 3/3 ท 5.1 ม. 3/4 

 
 

 

 



กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  รหสัวชิา ท ๒๓๑๐๒  ชือ่วชิาภาษาไทยพืน้ฐาน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓/๑ – ๓/๓ จ านวน  ๑.๕ หน่วยกติ เวลา  ๖๐  ชัว่โมง/ภาคเรยีน 

 
สัปดาห์

ท่ี 
ช่ัวโมงท่ี วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 

ผลการเรียนรู้ 
ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ เรื่อง การบูรณาการตาม

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 

ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ๑  - บทพากย์เอราวัณ ปฐมนิเทศ - - - - 
๒ ๒ 

- 
๔ 

 ท ๕.๑ ม.๓/๒ บทพากย์เอราวัณ ภาพพจน์ - หาช่ือเพลงจำนวน ๑๐ 
เพลงท่ีมีภาพพจน์แทรก

อยู ่

สอบเก็บ
คะแนนหลัง

เรียน 

๕ 

๓ ๕ 
- 
๗ 

 ท ๕.๑ ม.๓ /๒  บทพากย์เอราวัณ รสวรรณคดี - หาบทประพันธ์ในเรื่อง
อภัยมณีเกี่ยวกับรส

วรรณคดี 

สอบเก็บ
คะแนนหลัง

เรียน 

๕ 

๔. ๘ 
- 

๑๐ 

 ท ๕.๑ ม.๓/๑ บทพากย์เอราวัณ ถอดคำประพันธ์
เรื่องพระอภัยมณี 

- - - - 

๕ ๑๑ 
- 

๑๓ 

 ท ๕.๑ ม.๓ /๒  
ท ๕.๑ ม.๓/๓ 
ท ๕.๑ ม.๓/๔ 

บทพากย์เอราวัณ ถอดคำประพันธ์
เรื่องพระอภัยมณี 

- - - - 

๖ ๑๔ 
- 

๑๖ 

 ท ๕.๑ ม.๓/๑ 
ท ๕.๑ ม.๓ /๓  
ท ๕.๑ ม.๓ /๔  

บทพากย์เอราวัณ ถอดคำประพันธ์
เรื่องพระอภัยมณี 

- - - - 

๗ ๑๗ 
- 

๑๙ 

 ท ๕.๑ ม.๓ /๑ 
ท ๕.๑ ม.๓ /๓  
ท ๕.๑ ม.๓ /๔  

บทพากย์เอราวัณ ถอดคำประพันธ์
เรื่องพระอภัยมณี 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

๘ ๒๐ 
- 

๒๒ 

 ท ๕.๑ ม.๓ /๑ 
ท ๕.๑ ม.๓ /๓  
ท ๕.๑ ม.๓ /๔  

บทพากย์เอราวัณ ถอดคำประพันธ์
เรื่องพระอภัยมณี 

- - สอบเก็บ
คะแนนท้าบ

บท 

๑๐ 



๙ ๒๓ 
- 

๒๕ 

 ท ๔.๑ ม.๓/๖ บทพากย์เอราวัณ แต่งคำประพันธ์  
เรื่อง กลอนสุภาพ 

- - - - 

๑๐ ๒๖ 
- 

๒๘ 

 ท ๔.๑ ม.๓/๖ บทพากย์เอราวัณ แต่งคำประพันธ์  
เรื่อง กลอนสุภาพ 

- แต่งคำประพันธ์แนะนำ
ตนเอง จำนวน ๓ บท 

- ๑๐ 

๑๑ ๒๙ 
 

 - สอบกลางภาค -  - - - ๒๐ 

๑๒ ๓๐ 
- 

๓๒ 

 ท ๓.๑ ม.๓/๓ อิศรญาณภาษิต 
 
 

การเขียนชีวประวัติ
และอัตชีวประวัติ 

- เขียนชีวประวัติ
และอัตชัวประวัติ 

- ๕ 

๑๓ ๓๓ 
- 

๓๕ 

 ท ๔ .๑ ม. ๓/๑ อิศรญาณภาษิต ภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤต 

- วิเคราะห์คำท่ีกำหนดให้
ว่าเป็นภาษาบาลีหรือ

สันสกฤต 

- - 

๑๔ ๓๖ 
- 

๓๘ 

 ท ๔ .๑ ม. ๓/๑ อิศรญาณภาษิต ภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤต 

- วิเคราะห์คำท่ีกำหนดให้
ว่าเป็นภาษาบาลีหรือ

สันสกฤต 

สอบเก็บ
คะแนนท้าย

บท 

๑๐ 

 
๑๕ 

 
๓๙ 
- 

๔๑ 

  
ท ๔.๑ ม.๓ /๖  

อิศรญาณภาษิต  
 

การแต่งคำประ
พันธื เรื่อง โคลงส่ี

สุภาพ 

 
- 

 
จับคู่แต่งโคลงส่ีสุภาพคู่

ละ ๑ บท 

 
- 

 
- 

๑๖ ๔๒ 
- 

๔๔ 

 ท ๔.๑ ม.๓ /๖  อิศรญาณภาษิต การแต่งคำประ
พันธื เรื่อง โคลงส่ี

สุภาพ 

- จับคู่แต่งโคลงส่ีสุภาพคู่
ละ ๑ บท 

สอบเก็บ
คะแนนท้าย

บท 

๕ 

๑๗ ๔๕ 
- 

๔๗ 

 ท ๔.๑ ม.๓/๑ อิศรญาณภาษิต ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 

- - - - 



๑๘ ๔๘ 
- 

๕๐ 

 ท ๔.๑ ม.๓/๑ อิศรญาณภาษิต ภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 

- - สอบเก็บ
คะแนนท้าย

บท 

๕ 

๑๙ ๕๑ 
- 

๕๓ 

 ท ๓.๑ ม.๓ /๔  อิศรญาณภาษิต การพูดในโอกาส
ต่าง ๆ 

- - สอบเก็บ
คะแนนการ
พูดท้ัง ๕ 
อย่าง 

๕ 

๒๐ ๕๔  - 
 

สอบปลายภาค  - - - ๒๐  
 
 
 

 
 

 
 




