
 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

รหัส  10001101     วิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชา พื้นฐานประยุกต์ 

     
 

จัดท าโดย 
อาจารย์ อ้อมทิพย์  มาลีลัย 

สาขาวิชา พื้นฐานประยุกต์ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 



ค าน า 
 
 

  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 10001101 จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้ประกอบการสอนและเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยบรรจุรายละเอียดที่
แสดงถึงการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนดมาตรฐาน ใช้เทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

                                    นางสาวอ้อมทิพย์  มาลีลัย                           
สาขาวิชาพ้ืนฐานประยุกต์   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                                    มหาวิทยาลัยนครพนม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดของรายวิชา 
 

สาขาวิชา/คณะ 
     สาขาวิชา    พ้ืนฐานประยุกต์    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

หมวดที ่ 1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
 
1.รหัสและชื่อรายวิชา 
      10001101                     ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
2.จ านวนหน่วยกิต 
       2 ( 2-0-4 )      หน่วยกติ  

3.หลักสูตร  และประเภทของรายวิชา 
     3.1  หลักสูตร 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ประเภทของรายวิชา 

ประเภทวิชาพ้ืนฐานประยุกต์ 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
      อาจารย์อ้อมทิพย์  มาลีลัย 

5.ภาคการศึกษา  ชั้นปีที่เรียน 
      ภาคการศึกษาท่ี   1 / 2560      ระดับชั้น   ปวช. 
6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite) 
        - 
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
        - 
8.สถานที่เรียน 
       ห้อง   1403             สาขาวิชา    พ้ืนฐานประยุกต์, อาคารห้องสมุดชั้น 2 
9.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  ครั้งล่าสุด 
        1 สิงหาคม 2560 
 

 
 
 
 



 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑ หน่วยท่ี – (๑) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง ปฐมนิเทศ 
ชัว่โมงท่ี ๑ 

 
 

แนวคิด 
 ในการศกึษาวชิาภาษาไทยพืน้ฐานนัน้ประกอบดว้ย 
 ๑. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการสือ่สาร 
 ๒. การรบัสารจากสือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

 ๓. การอ่านวรรณกรรมทอ้งถิน่ทีส่ง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

 ๔. การพดูสือ่สารตามมารยาทของสงัคม  

 ๕. การพดูสือ่สารในชวีติประจ าวนั  

 ๖. การพดูในโอกาสต่างๆ 

 ๗. การเขยีนประเภทต่างๆ 

 ๘. การกรอกแบบฟอรม์และการเขยีนขอ้ความตดิต่อกจิธุระ 
 ๙. การเขยีนรายงานวชิาการ 
 ๑๐. การเขยีนโครงการ 
 

สาระการเรียนรู ้
๑. ความส าคญัของภาษาไทย 
๒. จุดประสงคร์ายวชิามาตรฐานรายวชิาและค าอธบิายรายวชิาภาษาไทยพืน้ฐาน 
๓. การวดัและการประเมนิผล 

 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายความส าคญัของภาษาไทยได ้
 ๒. ทราบจุดประสงคร์ายวชิามาตรฐานรายวชิาและค าอธบิายรายวชิาภาษาไทยพืน้ฐาน 
 ๓. เขา้ใจวธิกีารวดัและการประเมนิผล 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ผูส้อนอธบิายถงึขอบขา่ยสาระการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยพืน้ฐาน 

๒. ผูส้อนใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนเกีย่วกบัจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิาภาษาไทยพืน้ฐาน 

๓. ผูส้อนอธบิายถงึวธิกีารวดัผลและแนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยพืน้ฐาน 
 
ขัน้สอน 

๑. ผูส้อน และผูเ้รยีนแนะน าตวั  
๒. ผูส้อนแนะน าหนงัสอืแบบเรยีนทีจ่ะน ามาใชใ้นการเรยีนการสอน 
๓. ผูส้อนสนทนา และอธบิายเกีย่วกบั 

- ความส าคญัของภาษาไทย 



- จุดประสงคร์ายวชิามาตรฐานรายวชิาและค าอธบิายรายวชิาภาษาไทยพืน้ฐาน 
- การวดัและการประเมนิผล 

๔. ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนซกัถามขอ้สงสยัต่างๆ 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 
การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

 
บนัทึกหลงัการสอน 

(ดภูาคผนวก ฌ และ ญ) 
 



บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๒ หน่วยท่ี ๑ (๑) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการสือ่สาร 
ชัว่โมงท่ี ๒ 

   (ความหมายของค าว่า “ภาษา”, ถอ้ยค าภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร) 
 
แนวคิด 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาตทิีแ่สดงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยจงึควรใชภ้าษาไทยใหถ้กูตอ้งและมศีลิปะ 
ในการสื่อสารทุกครัง้จ าเป็นต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นการใชถ้้อยค า ส านวน และระดบัของ
ภาษาเพื่อช่วยใหก้ารรบัสารและสง่สารดว้ยภาษาไทยสมัฤทธผิล 
 

สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายของค าว่า “ภาษา” 
 ๒. ถอ้ยค าภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร 
 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายภาษาและระดบัภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สารได ้
 ๒. ใชถ้อ้ยค าและส านวนภาษาในการสือ่สารไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
 ๓. ใชภ้าษาไทยในการสือ่สารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนอ่านขอ้ความต่อไปนี้ 
 
  ขนมฝอยทองทีเ่ราท ารสชาตหิวานแหลมขนาดนัน้ เขากย็งัปากหวานชมว่าขนมเราอร่อย 

 
  ๒)   ผูเ้รยีนสงัเกตความหมายค าว่า หวาน จากขอ้ความขา้งตน้ 

  ๓)   ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้  

 
  ขัน้สอน 

  ๑) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนศกึษาเรื่อง ความหมายของภาษา จากหนังสอืเรยีนหมวดทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน 
๒๐๐๐ – ๑๑๐๑ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์จ ากดั  

๒) ผูส้อนและผูเ้รยีนอภปิรายความหมาย และความส าคญัของภาษา  

๓) ผูเ้รยีนนับเลขเรยีงเป็นรายบุคคล ๑ – ๘ นับหมายเลขใด ใหห้าค าทีม่คีวามหมายตรงตามขอ้นัน้ๆ ตาม
เน้ือหาในแบบเรยีนเรื่อง ถอ้ยค าทีใ่ชใ้นการสือ่สารโดยใหค้น้หาค าจ านวน ๑ หรอื ๒ ค า แลว้แต่งประโยค
แสดงการใชค้ าตามความหมายในแต่ละขอ้ใหเ้หน็จรงิ ดงันี้ 

๑. ความหมายโดยตรง  
๒. ความหมายอุปมา  
๓. ความหมายคลา้ยกนั  



๔. ความหมายตรงขา้ม  
๕. ความหมายกวา้ง-แคบ  
๖. ความหมายนัยประหวดั  
๗. ความหมายหลายนยั  
๘. ความหมายเหมอืนกนั  

๓)   ผูเ้รยีนทีน่บัหมายเลขเดยีวกนั ใหร้วมกลุ่มกนัตรวจสอบความถูกตอ้งในการเลอืกใชค้ า 

 และการแต่งประโยค 

  ๔)  ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มหมายเลขเลอืกค าจากกลุ่มของตน ๑ ค า และเขยีนบนกระดาน 

กลุ่มที ่๑ ความหมายโดยตรง  - ......... (ค า)........... 
กลุ่มที ่๒ ความหมายอุปมา   - ......... (ค า)........... 
กลุ่มที ่๓ ความหมายคลา้ยกนั - ......... (ค า)........... 
กลุ่มที ่๔ ความหมายตรงขา้ม - ......... (ค า)...........  
กลุ่มที ่ ๕ ความหมายกวา้ง-แคบ - ......... (ค า)........... 
กลุ่มที ่๖ ความหมายนัยประหวดั - ......... (ค า)...........  
กลุ่มที ่๗ ความหมายหลายนยั - ......... (ค า)...........  
กลุ่มที ่๘ ความหมายเหมอืนกนั - ......... (ค า)........... 

ผูเ้รยีนแต่ละคน บนัทกึค าจาก ๘ กลุ่มความหมาย ลงในสมุดภาษาไทย 
  ๕)  ผูส้อนใหผู้เ้รยีนศกึษาเรื่อง หลกัการใชค้ า จากหนงัสอืเรยีนภาษาไทยพืน้ฐาน  
  ๖)  ผูเ้รยีนแต่ละคนน าค าทัง้ ๘ ค า มาแต่งเป็นขอ้ความขนาดสัน้ตามความหมายของค าใน 

   แต่ละกลุ่ม 

  ๗)  ผูส้อนสุม่เลอืกขออาสาสมคัรน าเสนอผลงานของตนทีห่น้าชัน้เรยีน ๓ – ๔ คน 
  ๘)  ผูส้อนตชิมผลงานการแต่งขอ้ความของผูเ้รยีนแต่ละคน 
 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

  ๑) ผูเ้รยีนทบทวนความรูจ้ากการศกึษาเรื่อง ความหมายของภาษา ถอ้ยค าภาษาทีใ่ชใ้นการ 

   สือ่สาร และหลกัการใชค้ า  
  ๒) ผูเ้รยีนท าใบงานที ่๑.๒ เป็นการบา้น 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 
การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 



๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนคน้หาขอ้ความทีม่กีารใช ้ถอ้ยค าทีใ่ชใ้นการสือ่สาร ตามจุดประสงคข์องการสือ่สารทัง้ ๘ ชนิด จาก

หนงัสอืพมิพ ์หรอืนิตยสารต่างๆ เพิม่เตมิ



บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๓ หน่วยท่ี ๑ (๒) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการสือ่สาร 
ชัว่โมงท่ี ๓ 

      (ส านวนภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร) 
 
แนวคิด 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาตทิีแ่สดงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยจงึควรใชภ้าษาไทยใหถ้กูตอ้งและมศีลิปะ 
ในการสื่อสารทุกครัง้จ าเป็นต้องมีความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นการใชถ้้อยค า ส านวน และระดบัของ
ภาษาเพื่อช่วยใหก้ารรบัสารและสง่สารดว้ยภาษาไทยสมัฤทธผิล 
 

สาระการเรียนรู ้
 ๑. ส านวนภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร 
 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. ใชถ้อ้ยค าและส านวนภาษาในการสือ่สารไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
 ๒. ใชภ้าษาไทยในการสือ่สารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑) ผูเ้รยีนทบทวนความรูจ้ากการศกึษาเรื่อง ความหมายของภาษา ถอ้ยค าภาษาทีใ่ชใ้นการ 

   สือ่สาร  
 
  ขัน้สอน 

  ๑) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนศกึษาเรื่อง ส านวนภาษาทีใ่ชใ้นการสื่อสาร จากหนงัสอืเรยีนหมวดทกัษะชวีติ ภาษาไทย
พืน้ฐาน ๒๐๐๐ – ๑๑๐๑ ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์จ ากดั  

๒) ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม ๔ คน และก าหนดหมายเลขรายบุคคล ๑ – ๔ นักเรยีนแต่ละหมายเลขศกึษาส านวน
ภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร ตามเน้ือหาในแบบเรยีนเรื่อง ดงันี้ 

๑. ส านวนภาษาทัว่ไป 

๒. ส านวนภาษาการประพนัธ ์

๓. ส านวนภาษาสือ่มวลชน และส านวนภาษาโฆษณา 

๔. ส านวนภาษาธุรกจิ 

๓) ผู้เรียนที่นับหมายเลขเดียวกนั ให้รวมกลุ่มกนัศกึษาและอภิปรายลกัษณะส านวนภาษานัน้ๆ และหา
ตวัอย่างงานเขยีนกลุ่มละ ๒ ตวัอย่าง จากหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร 

๔)   ผูเ้รยีนแต่ละคนกลบัมาประชุมกลุ่มย่อย ๔ คน และถ่ายทอดความรูท้ีต่นไดร้บักบัเพื่อนในกลุ่ม 

  ๕) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัจากค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ตอนที ่๓  
  ๖) ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัอภปิราย และเฉลยแบบฝึกหดั 
 



  ขัน้สรปุและประยุกต ์

  ๑) ผูเ้รยีนทบทวนความรูจ้ากการศกึษาเรื่อง ส านวนภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร  
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

๒. หนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร 
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนคน้หาขอ้ความทีม่กีารใช ้ถอ้ยค าทีใ่ชใ้นการสือ่สาร ตามจุดประสงคข์องการสือ่สารทัง้ ๘ ชนิด จาก

หนงัสอืพมิพ ์หรอืนิตยสารต่างๆ เพิม่เตมิ



บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๔ หน่วยท่ี ๑ (๒) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการสือ่สาร 
ชัว่โมงท่ี ๔ 

      (ระดบัของภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร) 
 
แนวคิด 
  การสื่อสารอย่างสมัฤทธผิล ผูส้่งสารจะต้องรูว้่าเขยีนหรอืพดูอยู่กบัใคร โอกาส สถานทีใ่ด  เพื่อจะได้พจิารณาถงึ
เ นื้ อ ค ว า ม ที่ จ ะ ส่ ง   แ ล ะ วิ ธี ส่ ง ส า ร ว่ า จ ะ เ ลื อ ก ภ า ษ า ร ะ ดั บ ใ ด   จึ ง จ ะ บ ร ร ลุ ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์
ในการสือ่สาร 
 

สาระการเรียนรู ้
 ๑. ระดบัของภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร 
 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายภาษาและระดบัภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สารได ้
 ๒. ใชภ้าษาไทยในการสือ่สารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนฟังเพลง “รกักนัไวเ้ถดิ” (นคร ถนอมทรพัย)์ ช่วง ๒ ตอนแรกซึง่มเีน้ือหาดงันี้ 
      “รกักนัไวเถดิเราเกดิร่วมแดนไทย จะเกดิภาคไหนๆ 

     กไ็ทยดว้ยกนั เชื้อสายประเพณีไม่มขีดีขัน้  
     เกดิใตธ้งไทยนัน้ปวงชนทุกคนคอืไทย 

      ทอ้งถิน่แหลมทองเหมอืนทอ้งของแม่ 
     เกดิถิน่เดยีวกนัแท ้ลว้นแม่เดยีวกนัใช่ไหม 

     ยามฉนัมองตาคุณอบอุ่นดวงใจ  
     เหน็สายเลอืดไทย ในสายตาบอกสายสมัพนัธ”์ 
  ๒)  ผูส้อนถามผูเ้รยีนว่า บทเพลงขา้งต้นเป็นภาษาระดบัใด นักเรยีนพบการใชภ้าษาในระดบันี้จากทีใ่ดบา้ง  
    
  ๓)  ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็  

  ๔)  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีน 
  
 
  ขัน้สอน 

 ๑) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแบ่งกลุ่ม ๓ คน ศกึษาเรื่อง ระดบัภาษา จากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทย
พืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์โดยใหน้กัเรยีนแบ่งหวัขอ้ศกึษาคนละ ๑ หวัขอ้ ดงันี้ 
    ภาษาระดบัพธิกีาร 



             ภาษาระดบักึง่พธิกีาร 
              ระดบัไม่เป็นพธิกีาร 
  ๒) เมื่อผู้เรยีนแต่ละคนศกึษาตามหวัขอ้ทีก่ าหนด แล้วให้ผู้เรยีนแต่ละคนแลกเปลี่ยนความรู้ทีไ่ด้ศกึษากบั
สมาชกิในกลุ่ม 

  ๓)   ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดั ค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ตอนที ่๑ และ ๒ 

  ๔)  ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาเรื่องระดบัภาษา  
๒) ผูเ้รยีนท าใบงานที ่๑.๑ และ ๑.๓ เป็นการบา้น  

 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนคน้หาขอ้ความทีม่กีารใชร้ะดบัภาษาชนิดต่างๆ จากสือ่วทิยุ และโทรทศัน์



บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๕ หน่วยท่ี ๒ (๓) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การรบัสารจากสือ่สิง่พมิพ ์และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
ชัว่โมงท่ี ๕ 

   (ความส าคญัของการสาร, จุดมุง่หมายในการรบัสาร) 
 
 
แนวคิด 

การฟั งและการดู เ ป็นทักษะการรับสารที่มีความส าคัญและต้องใช้อยู่ ตลอดเวลา   การรับสาร 
ประเภทนี้ท าใหไ้ดร้บัความรู ้ ความเพลดิเพลนิและคตขิอ้คดิต่างๆ ทีส่ามารถน าไปใชใ้นการสื่อสารได ้
 

สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความส าคญัของการรบัสาร 
 ๒. จุดมุ่งหมายในการรบัสาร 
 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายความส าคญัของการรบัสารได ้
 ๒. บอกจุดมุ่งหมายในการรบัสารได ้
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑) ผูส้อนซกัถามผูเ้รยีนว่าชอบดรูายการโทรทศัน์อะไรบา้ง ชอบเพราะเหตุใด 

 
  ขัน้สอน 

  ๑) ผูเ้รยีนศกึษาเรื่อง ความส าคญัของการรบัสาร จากหนงัสอืเรยีนหมวดทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของ
ส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์จ ากดั  

๒) ผูส้อนและผูเ้รยีนอภปิรายความหมายของการรบัสาร 
๓) ผูเ้รยีนร่วมกนัคน้หาประเภทของสารทัง้จากการฟัง การดู และการอ่าน ใหส้อดคลอ้งกบัความส าคญัของการ

รบัสาร ดงันี้ 
  -  สารทีใ่หค้วามรู ้และเพิม่ความคดิ 

  -  สารทีใ่หค้วามเพลดิเพลนิจติ และสรา้งความจรรโลงใจ 

  -  สารทีเ่สรมิสรา้งโลกทศัน์ใหก้วา้งไกล 

  -  สารทีใ่ชพ้ฒันาตนและสงัคม 
  ๔) ผูเ้รยีนศกึษาเรื่อง จุดมุ่งหมายในการรบัสาร จากหนังสอืเรยีนหมวดทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของ

ส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์จ ากดั  
๕) ผูส้อนและผูเ้รยีนอภปิรายจุดมุ่งหมายในการรบัสาร และสิง่ทีค่วรปฏบิตัใินการรบัสาร 

 
  ขัน้สรปุและประยุกต ์

  ๑) ผูเ้รยีนทบทวนความรูจ้ากการศกึษาเรื่อง ความส าคญัของการรบัสาร และจุดมุ่งหมายในการรบัสาร 



  ๒) ผูเ้รยีนท าใบงานที ่๒.๑ และ ๒.๒ เป็นการบา้น 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
 ๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 
การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๕. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๖. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๗. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๘. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๔. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๕. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๖. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๕. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๖. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๗. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๘. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนน าสารประเภทต่างๆทัง้จากการฟัง การดู และการอ่าน ทีส่อดคลอ้งกบัประโยชน์ความส าคญัของการรบัสารตาม

เนื้อหาในบทเรยีนมาน าเสนอชัน้เรยีนคนละ ๑ ตวั 



บนัทึกหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๖ หน่วยท่ี ๒ (๓, ๔) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการสือ่สาร 
ชัว่โมงท่ี ๖ - ๗ 

      (การวเิคราะห ์และประเมนิค่าขา่ว บทความ และสารคด)ี 
 
แนวคิด 

 การรบัสาร ไดแ้ก่ การฟัง การดู และการอ่านเป็นทกัษะทีส่ าคญัในปัจจุบนัซึง่เป็นยุคขอ้มูลขา่วสาร จงึจ าเป็น
อย่างยิง่ทีผู่ร้บัสารจะตอ้งเลอืกรบัสารจากสื่อสิง่พมิพแ์ละสื่ออเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่มอียู่มากมายหลากหลาย เพื่อน าขอ้มูลที่
ไดไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั  ท าใหเ้กดิประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 

สาระการเรียนรู ้
 ๑. หลกัในการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าขา่ว 
 ๒. หลกัในการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าบทความ 
 ๓. หลกัในการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าสารคด ี
 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. วเิคราะหแ์ละประเมนิค่าสารจากการฟัง การด ูและการอ่านตามหลกัการได ้
 ๒. สามารถน าประโยชน์จากการฟัง การด ูและการอ่านไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑) ผูส้อนเลอืกอาสาสมคัรมาอ่านบทความต่อไปนี้ใหเ้พื่อนๆฟัง 
 

ใช้ระเบิดปรมาณูเมื่อจวนตวั ถ้าดาวเคราะหน้์อยจะพุ่งเข้ามาชนโลกอย่างจงั 

 นกัวทิยาศาสตรผ์ูเ้ชีย่วชาญเรื่องดาวเคราะหน้์อย และอุบตัเิหตุของการเขา้ชนโลกกล่าวว่า หากว่าเกดิดาว
เคราะหน้์อยขนาดยกัษ์ทะยานเขา้ชนโลก อาจจ าเป็นตอ้งท าลายดว้ยระเบดินิวเคลยีร์ 
 

นายเดวดิ เดยีรบ์อรน์ นักวจิยัฟิสกิสข์องแผนกหอ้งปฏบิตักิารแห่งชาตลิเิบอรเ์มอร ์ของสหรฐัฯไดเ้ตอืนว่า 
การกระท าเช่นนัน้จะจ าเป็นต่อเมื่อมนัจะพุ่งชนจรงิๆ และภายในเวลาที่เหลอือยู่น้อย  เพราะการท าลายดาว
เคราะหล์งจะตอ้งเสีย่งกบัภยัจากเศษเลก็เศษน้อยทีแ่ตกกระจายออกภายหลงั แต่ถ้าหากค านวณว่าจะเกดิเหตุ
เช่นนัน้ภายใน ๕๐ ปีขา้งหน้า กค็วรใช้ระเบดินิวเคลยีร์แต่เพยีงเพื่อให้ดาวเคราะหเ์หออกไป หรอืไล่ใหเ้ตลดิ
ออกไป 

 นายเดวดิยงักล่าวอกีว่า “ระเบดินิวเคลยีรเ์ป็นระเบดิทีท่รงพลงัทีส่ดุเท่าทีเ่คยรูจ้กักนั มนัระเบดิแรงกว่าระเบดิ
ทางเคมกีว่ากนัถงึ ๓ ลา้นเท่า ปัญหาอยู่ทีว่่าจะใชม้นัอย่างไรเท่านัน้ เขาเชื่อมัน่ว่าจะสามารถเปลีย่นวถิโีคจรของ
ดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งเข้าใส่โลกให้เหออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงการชนอันก่อให้เกิดความพินาศขึ้น หากว่า เรามี
อุกกาบาตที่ใหญ่โตจริงๆ และมีเวลาเหลือแค่ ๒ – ๓ ปี เราก็อาจจะต้องใช้ระเบดินิวเคลียร์ หากถ้าขนาดดาว
เคราะหโ์ตไม่ถงึกโิลเมตรเศษ และยงัมเีวลาตัง้ ๑๐ หรอื ๒๐ ปี กค็งไม่ตอ้งใชม้นั” 



ไทยรฐั : ฉบบัวนัองัคารท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ , หน้า ๗ 

 
  ๒)  ผูส้อนใหผู้เ้รยีนช่วยกนัวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไป เกดิเหตุการณ์อะไรขึน้ ใคร ท าอะไร ทีไ่หนเมื่อไหร่ อย่างไร
   
  ๓)   ผูส้อนใหผู้เ้รยีนวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของขา่วขา้งตน้  

  ๔)  ครแูจง้จุดประสงคก์ารเรยีน 
 
  ขัน้สอน 

  ๑) ผูเ้รยีนศกึษาเรื่อง หลกัในการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าขา่ว จากหนังสอืเรยีนหมวดทกัษะชวีติ ภาษาไทย
พืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์จ ากดั  

๒) ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม ๓ คน ค้นหาข่าวจากสื่ออนิเทอร์เน็ต หรอืหนังสอืพมิพก์ลุ่มละ ๑ หวัขอ้ แล้ววเิคราะห์
องคป์ระกอบของขา่ว วเิคราะหเ์น้ือหาและประเมนิค่า 

๓) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอการวเิคราะหข์า่วทีไ่ดศ้กึษาหน้าชัน้เรยีน 
  ๔) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนศกึษาเรื่อง หลกัในการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าบทความ จากหนังสอืเรยีนหมวดทกัษะ

ชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์จ ากดั  
๕) ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม ๓ คน ค้นหาบทความจากสื่ออินเทอร์เน็ต หรือหนังสือพิมพ์กลุ่มละ ๑ หัวข้อ แล้ว

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของขา่ว วเิคราะหเ์น้ือหาและประเมนิค่า 
๖) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอการวเิคราะหบ์ทความทีไ่ดศ้กึษาหน้าชัน้เรยีน 

  ๕) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัจากค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ตอนที ่๑ และ ๒  
  ๗) ผูส้อน และผูเ้รยีนร่วมกนัอภปิราย และเฉลยแบบฝึกหดั 

 
 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

  ๑) ผูเ้รยีนทบทวนความรูจ้ากการศกึษาเรื่อง หลกัในการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าขา่ว และบทความ 
  ๒) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัจากค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ตอนที ่๓ เป็นการบา้น 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๓. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

๔. อนิเทอรเ์น็ต 

๕. หนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร 
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 



๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนคน้หาขา่ว และบทความจากอนิเทอรเ์น็ต และน ามาวเิคราะห ์ประเมนิค่า



บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
 ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
 แนวทางแก้ปัญหา 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๗ หน่วยท่ี ๒ (๔) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการสือ่สาร 
ชัว่โมงท่ี ๘ 

      (การวเิคราะห ์และประเมนิค่าโฆษณา) 
 
แนวคิด 

 โฆษณาเป็นสือ่ทีเ่รามกัไดพ้บเหน็อย่างหลากหลาย การศกึษาหลกัในการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าโฆษณาเป็น
สิง่ทีม่คีวามส าคญั ทีผู่เ้รยีนควรน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัต่อไป 
 

สาระการเรียนรู ้
 ๑. หลกัในการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าโฆษณา 
 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. วเิคราะหแ์ละประเมนิค่าสารจากการฟัง การด ูและการอ่านตามหลกัการได ้
 ๒. สามารถน าประโยชน์จากการฟัง การด ูและการอ่านไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑) ผู้สอนน าตวัอย่างสื่อโฆษณา ๒-๓ ชิ้น เช่น โปสเตอร์ ใบปลวิ หรอืโฆษณาตามหน้าหนังสอืพมิพ์หรือ
นิตยสาร มาใหผู้เ้รยีนวเิคราะหว์่ามอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง และเน้ือหาในโฆษณามคีวามน่าเชื่อถอืหรอืไม่ อย่างไร 

  ๒)  ครแูจง้จุดประสงคก์ารเรยีน 
 
  ขัน้สอน 

  ๑) ผู้เรียนศึกษาเรื่อง หลักในการวิเคราะห์และประเมินค่าโฆษณา จากหนังสือเรียนหมวดทักษะชีวิต 
ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์จ ากดั  

๒) ผู้เรียนแต่ละคน ค้นหาโฆษณาจากสื่อต่างๆ คนละ ๑ โฆษณา แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบ วิเคราะห์
เน้ือหาและประเมนิค่าโฆษณานัน้ๆ 

๓) ผูส้อนใหอ้าสาสมคัร ๕ – ๖ น าเสนอการวเิคราะหโ์ฆษณาทีไ่ดศ้กึษาหน้าชัน้เรยีน 

๔) ผูเ้รยีนอื่นๆอภปิรายแสดงความคดิเหน็ วเิคราะห ์และประเมนิค่าโฆษณาทีไ่ดน้ าเสนอแต่ละชิน้ 
 
 

 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

  ๑) ผูเ้รยีนทบทวนความรูจ้ากการศกึษาเรื่อง หลกัในการวเิคราะหแ์ละประเมนิค่าโฆษณา 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์



๒. อนิเทอรเ์น็ต 

๓. หนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสาร 
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๕. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๖. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๗. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๘. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

เครือ่งมือวดัผล 
๔. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๕. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๖. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๕. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๖. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๗. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๘. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนน าโฆษณาจากสือ่โทรทศัน์ มาวเิคราะห ์ประเมนิค่า



บนัทึกหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๘ หน่วยท่ี ๓ (๕) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การอ่านวรรณกรรมทอ้งถิน่สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม               
และค่านิยม 

ชัว่โมงท่ี ๙ 

      (ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัวรรณกรรมทอ้งถิน่) 
 
แนวคิด 

 วรรณกรรมท้องถิ่น เ ป็นวรรณกรรมเฉพาะถิ่นที่มีอยู่ ในท้องถิ่นหนึ่ งๆ  แสดง เอกลักษณ์  และ 
ค่านิยมของสงัคมทอ้งถิน่นัน้ นิทานพืน้บา้นเป็นวรรณกรรมท้องถิน่ประเภทหนึ่งทีแ่สดงสภาพสงัคมตลอดจนค่านิยม
ของทอ้งถิน่นัน้ นบัเป็นวธิกีารหนึ่งในการบนัทกึวถิชีวีติของคนในทอ้งถิน่นัน้ไดอ้ย่างดยีิง่ วรรณกรรมทอ้งถิน่มลีกัษณะ
เฉพาะตวั ขณะเดยีวกนักม็กีารน าเสนอแนวคดิทีน่่าสนใจและควรค่าแก่การศกึษา 
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
 ๒. ลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
 ๓. ประโยชน์ในการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
 ๔. ลกัษณะของนิทานพืน้บา้น 
 ๕. ประเภทของนิทานพืน้บา้น 
  ๖. บทบาทและหน้าทีข่องนิทานพืน้บา้น 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. บอกความหมายของวรรณกรรมทอ้งถิน่ได ้
 ๒. อธบิายลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถิน่ได ้
 ๓. บอกประโยชน์ในการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ได ้
 ๔. อธบิายลกัษณะ ประเภทของนิทานพืน้บา้นได ้
 ๕. อ่านวรรณกรรมทอ้งถิน่ทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และค่านิยมได ้
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑) ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รยีนเกีย่วกบันิทาน หรอืต านานทีน่กัเรยีนรูจ้กั หรอืประทบัใจ  
  ๒)  ผูส้อนอ่านต านานชื่อต าบล “เจด็เสมยีน” อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุร ีใหผู้เ้รยีนฟัง 
 

          ชื่อต าบล “เจด็เสมยีน” มเีรื่องเล่ากนัมาหลายต านาน ต านานหนึ่งว่า เมื่อพระยาตากตีฝ่าวงล้อมของ
ทหารพม่ามาได ้ตอ้งการรวบรวมไพร่พล มชีาวบา้นจ านวนมากอาสารบัใช ้จนขนุทหารทีเ่ป็นเสมยีนไม่เพยีงพอ 
พระยาตากตอ้งการใหร้บัสมคัรใหท้นัพลบค ่าโดยเป็นเคลด็ของศาสตรโ์บราณ จงึประกาศใหผู้รู้ห้นงัสอืมาช่วย มี
ชาย ๗ คนสมคัรเขา้มา จงึเรยีกหมู่บา้นนัน้ว่า หมู่บา้นเจด็เสมยีน 

  ๓)  ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเหน็จากเรื่องที่ได้ฟังว่า ต านานนี้สามารถสะท้อนให้ผู้เรยีนเกิดความรู้
ความคดิในเรื่องอะไรบา้ง และนิทาน หรอืต านานท านองนี้มใีนชุมชนของนักเรยีนหรอืไม่ ถ้ามใีห้ผูเ้รยีนเล่าเรื่องย่อให้
เพื่อนๆฟัง 



  ๔)  ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 
  ขัน้สอน 

  ๑) ผู้เรียนศึกษาเรื่อง ความหมายของวรรณกรรมท้องถิ่น ลกัษณะของวรรณกรรมท้องถิ่น ประโยชน์ใน
การศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ ลกัษณะของนิทานพืน้บา้น ประเภทของวรรณกรรมทอ้งถิ่น และบทบาท
และหน้าทีข่องนิทานพืน้บา้น จากหนังสอืเรยีนหมวดทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านักพมิพเ์อม
พนัธ ์จ ากดั  

๒) ผูเ้รยีนและผูส้อนสรุปความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

๓) ผูเ้รยีนแต่ละคนตัง้ค าถามจากการเนื้อหาทีไ่ดศ้กึษาคนละ ๒ ขอ้ 
๔) ผูส้อนสุม่เลอืกผูเ้รยีน ๔ – ๕ คน แลว้ใหถ้ามค าถามเพื่อนผูเ้รยีน ผูเ้รยีนอื่นๆช่วยกนัตอบค าถาม 
๕) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ตอนที ่๒ 

๖) ผูส้อนและผูเ้รยีนเฉลยแบบฝึกหดัร่วมกนั 
 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนทบทวนความรูท้ีไ่ดร้บัอกีครัง้ 
๒) ผูเ้รยีนท าใบงานที ่๓.๑ และ ๓.๒ เป็นการบา้น 

 
ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้

๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนจดัท าป้ายนิเทศแสดงความรู ้เรื่อง ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัวรรณกรรมทอ้งถิน่



บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๙ หน่วยท่ี ๓ (๕) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การอ่านวรรณกรรมทอ้งถิน่สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม               
และค่านิยม 

ชัว่โมงท่ี ๑๐  

(การอ่านวรรณกรรมทอ้งถิน่ เรือ่ง ปลาบู่ทอง) 
 
แนวคิด 

 นิทานพืน้บา้นเรื่อง ปลาบู่ทอง จดัเป็นนิทานชวีติ แนวคดิหลกัของเรื่องคอืเรื่องกรรม ชวีติทุกชวีติถูกก าหนด
ดว้ยกรรม การเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัสงสาร คอืการชดใชก้รรมของตนทีก่ระท าไวใ้นชาตกิ่อน 
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. การอ่านวรรณกรรมทอ้งถิ่นที่ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม : นิทานพืน้บา้น เรื่อง ปลาบู่ทอง 
  
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อ่านวรรณกรรมทอ้งถิน่ทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และค่านิยมได ้
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑) ผูเ้รยีนและผูส้อนทบทวนความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัวรรณกรรมทอ้งถิน่ 

 
  ขัน้สอน 

  ๑) ผูเ้รยีนศกึษาวรรณกรรมพื้นบา้น เรื่องปลาบู่ทอง จากหนังสอืเรยีนหมวดทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน 
ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์จ ากดั  

๒) ผูเ้รยีนแบ่งกลุ่ม ๓ คน และตัง้ค าถามเชงิคดิวเิคราะหจ์ากการอ่านเรื่อง ปลาบู่ทอง กลุ่มละ ๓ ขอ้ 

๓) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มถามค าถามของตนกบัเพื่อนร่วมชัน้เรยีน ผูเ้รยีนกลุ่มอื่นๆช่วยกนัตอบค าถาม 
 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการศกึษาเรื่อง ปลาบู่ทอง  
๒) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ตอนที ่๑ และ ๓ เป็นการบา้น 

 
ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้

๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 



๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนแสดงบทบาทสมมุตเิรือ่ง ปลาบู่ทอง



บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑๐ หน่วยท่ี ๓ (๖) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การอ่านวรรณกรรมทอ้งถิน่สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม               
และค่านิยม 

ชัว่โมงท่ี ๑๑-๑๒ 

(วรรณกรรมทอ้งถิน่) 
 
แนวคิด 

 วรรณกรรมท้องถิ่น เ ป็นวรรณกรรมเฉพาะถิ่นที่มีอยู่ ในท้องถิ่นหนึ่ งๆ  แสดง เอกลักษณ์  และ 
ค่านิยมของสงัคมทอ้งถิน่นัน้ นิทานพืน้บา้นเป็นวรรณกรรมท้องถิน่ประเภทหนึ่งทีแ่สดงสภาพสงัคมตลอดจนค่านิยม
ของทอ้งถิน่นัน้ นบัเป็นวธิกีารหนึ่งในการบนัทกึวถิชีวีติของคนในทอ้งถิน่นัน้ไดอ้ย่างดยีิง่ วรรณกรรมทอ้งถิน่มลีกัษณะ
เฉพาะตวั ขณะเดยีวกนักม็กีารน าเสนอแนวคดิทีน่่าสนใจและควรค่าแก่การศกึษา 
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
 ๒. ลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
 ๓. ประโยชน์ในการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
 ๔. ลกัษณะของนิทานพืน้บา้น 
 ๕. ประเภทของนิทานพืน้บา้น 
  ๖. บทบาทและหน้าทีข่องนิทานพืน้บา้น 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. บอกความหมายของวรรณกรรมทอ้งถิน่ได ้
 ๒. อธบิายลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถิน่ได ้
 ๓. บอกประโยชน์ในการศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ได ้
 ๔. อธบิายลกัษณะ ประเภทของนิทานพืน้บา้นได ้
 ๕. อ่านวรรณกรรมทอ้งถิน่ทีส่ง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม และค่านิยมได ้
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑) ผูส้อนอ่านขอ้ความต่อไปนี้ใหผู้เ้รยีนฟังทลีะขอ้ความ แลว้ใหผู้เ้รยีนช่วยกนัตอบวา่เป็นวรรณกรรมทอ้งถิน่
เรื่องอะไร 
 

 ชายคนหนึ่งมฝีีมอืในการปราบจระเข ้เขาไดป้ราบจระเขท้ีช่ ื่อว่า ชาลวลัย ์จนมชีื่อเสยีงไปจนทัว่เมอืง
พจิติร                                             

         (ไกรทอง) 
   
 
 โหรหลวงไดท้ านายว่า พระราชโอรสผูน้ี้ มดีวงชะตาทีเ่ป็นภยัต่อพระราชบดิา จงึใหน้ าไปทิง้เสยีทีช่าย
ป่า หญงิชาวบา้นผูห้นึ่งมาพบเดก็น้อยจงึเกบ็ไปเลีย้งดว้ยความสงสาร เมื่อเดก็น้อยเตบิโตเป็นหนุ่มใหญ่ก็



ไดส้งัหารพระราชบดิาจรงิดงัค าท านายโดยไม่ไดรู้ม้าก่อนว่า นัน่คอืบดิาบงัเกดิเกลา้   
       

       (พระยากงพระยาพาน) 
   

   
  พระราชธดิาเจา้เมอืงขอม อยากไดก้ระรอกเผอืกน่ารกัตวัหนึ่งมาเลีย้ง เมื่อจบัเป็นไม่ไดก้ใ็ห้ 
 นายพรานจบัตายเสยี โดยมไิดรู้ว้่า กระรอกนัน้ คอืทา้วพงัค ีโอรสของพญานาคเจา้เมอืงบาดาล                                                                                                   
 

(ผาแดง นางไอ่)  
 
 

ขัน้สอน 

  ๑) ผูส้อนอธบิายใหผู้เ้รยีนฟังว่า มวีรรณกรรมพืน้บา้น ทีน่่าสนใจอกีหลายเรื่องในแต่ละถิน่ 
๒) ผูเ้รยีนแบ่งกลุม่ ๓ – ๔ คน แลว้ใหศ้กึษาวเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่ตามรปูแบบทีไ่ดศ้กึษามา จ านวน ๑ 

เรื่อง และเขยีนรายงานอย่างง่ายๆถ่ายทอดความรู ้และขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการศกึษา 
๓) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศกึษาวเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่ทีไ่ดศ้กึษามาทีห่น้าชัน้เรยีน 

 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปคุณค่าของวรรณกรรมทอ้งถิน่ 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 



๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนศกึษาวรรณกรรมทอ้งถิน่ของประเทศเพื่อนบา้นในอาเซยีน (ASEAN)



บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑๑ หน่วยท่ี ๔ (๗) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การพดูสือ่สารตามมารยาทของสงัคม 
ชัว่โมงท่ี ๑๓ – ๑๔ 

 
 
แนวคิด 

 การพูดเป็นทกัษะการส่งสารทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัเป็นการสื่อสารตามมารยาทของสงัคมซึง่ต้องมหีลกัการพดู
เพื่อให้สื่อสารในชวีติประจ าวนัได้ ผู้ที่ประสบความส าเรจ็ในชวีติส่วนใหญ่เป็นผู้ทีม่ทีกัษะการพูด   อยู่ในขัน้ที่ดี โดย
พฒันาใหด้ขีึน้ไดห้ากเรยีนรูแ้ละมโีอกาสฝึกฝน 
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายและความส าคญัของการพดู 
 ๒. การกล่าวทกัทายและโตต้อบ 
 ๓. การแนะน าตนเองและผูอ้ื่น 
 ๔. การตอบรบัและปฏเิสธ 
 ๕. การพดูแสดงความยนิดแีละความเสยีใจ 
 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายความหมายและความส าคญัของการพดูได ้
 ๒. อธบิายการพดูประเภทต่างๆ ได ้
 ๓. สามารถน าหลกัการพดูประเภทต่างๆ ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รยีนเกีย่วกบัการพูด เช่น อาชพีใดต้องใชท้กัษะการพูดมากกว่าอาชพีอื่นๆ เราเหน็
การพดูอย่างเป็นทางการ หรอืกึง่ทางการในโอกาสใดบา้ง ผูเ้รยีนเคยมปีระสบการณ์การพดูในทีชุ่มนุมชน
นอกเหนือจากการพดูหน้าชัน้เรยีนบา้งหรอืไม่  

๒) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ 

๓) ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 

  ขัน้สอนr 

  ๑) ผู้เรียนศึกษาเรื่อง ความหมายและความส าคัญของการพูด จากหนังสือเรียนหมวดวิชาทักษะชีวิต 
ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

๒) ผูเ้รยีนอภปิรายความส าคญัของการพดู 

๓) ผูเ้รยีนศกึษาเรื่อง การกล่าวทกัทายและโตต้อบ และการพูดตอบรบัและปฏเิสธ จากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิา
ทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

๔) ผูเ้รยีนจบัคู่ ๒ คน แต่งบทสนทนา การกล่าวทกัทายและโตต้อบ และการพดูตอบรบัและปฏเิสธ 



๕) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดั ใบงานที ่๔.๑ และ ๔.๒ 
๖) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแต่ละคู่พดูแสดงบทสนทนาตามทีไ่ดเ้ขยีนไว ้

๗) ผูเ้รยีนศกึษาเรื่อง การพดูแนะน าตนเองและผูอ้ื่น และการพูดแสดงความยนิดแีละเสยีใจ จากหนงัสอืเรยีน
หมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ์ 

๘) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนจบัฉลากเพื่อฝึกพดูตามโอกาสต่างๆ คนละ ๑ สถานการณ์ ดงันี้ 
    พดูแนะน าตนเองเมื่อเขา้เรยีนใหม่ 
    พดูแนะน าตนเองเมื่อเขา้ท างานใหม่     

    พดูแนะน าวทิยากร 
    พดูแสดงยนิดอีย่างเป็นทางการต่อเพื่อนทีไ่ดร้บัรางวลัเยาวชนดเีด่น 

    กล่าวไวอ้าลยัผูเ้สยีชวีติ 
  ๙)  ผูเ้รยีนแต่ละคนเตรยีมขอ้มลูประกอบการพดูของตน และฝึกการพดูตามทีต่นจบัฉลากได ้
  ๑๐)  ผูเ้รยีนแต่ละคนพดูในโอกาสต่างๆตามหวัขอ้ทีจ่บัฉลากไดท้ีห่น้าชัน้เรยีน 

  ๑๑)  ผูส้อนใหค้ าแนะน าและตชิมการพดูของผูเ้รยีนตามเหน็สมควร 
 

 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปคุณค่าของการพดู และหลกัการพดูประเภทต่างๆตามทีไ่ดเ้รยีนไป 

๒) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรูเ้ป็นการบา้น 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 



ใหผู้เ้รยีนศกึษาวธิกีารพดูประเภทอื่นๆเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ การพดูรายงาน การพดูแสดงความยนิดใีนโอกาสต่างๆ การพดู
อ าลา เป็นตน้



บนัทึกหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑๒ หน่วยท่ี ๕ (๘) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การพดูสือ่สารชวีติประจ าวนั 
ชัว่โมงท่ี ๑๕ – ๑๖ 

 
 
แนวคิด 

 การพดูสือ่สารในชวีติประจ าวนั ไดแ้ก่ การพดูสรุปความ การพดูแสดงความคดิเหน็และการพดูโทรศพัทต์ดิต่อ
กจิธุระ มหีลกัการพดูทีเ่รยีนรูแ้ละฝึกฝนได ้
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. การพดูสรุปความ  
  ๒. การพดูแสดงความคดิเหน็ 
  ๓. การพดูโทรศพัทต์ดิต่อกจิธุระ 
 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายหลกัการพดูสรุปความ  การพดูแสดงความคดิเหน็และการพดูโทรศพัทต์ดิต่อกจิธุระได้ 
 ๒. สามารถพดูสรุปความ การพดูแสดงความคดิเหน็และการพดูโทรศพัทต์ดิต่อกจิธุระได้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๔) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้ 
  ณ บรษิทัประกนัชวีติแห่งหนึง่ พนกังานผูห้นึง่ก าลงัโทรศพัทเ์พือ่ประชาอยู่สมัพนัธล์กูคา้ 

 พนกังาน  :  สวสัดคีรบั ขอเรยีนสายคุณสดุธดิาครบั 

 สดุธดิา  :  ค่ะ พดูอยู่ค่ะ 

 พนกังาน  :  ผมน าสิง่ดีๆ มาน าเสนอครบั เกีย่วกบัโครงการประกนัชวีติเพิม่พนูทรพัย์ 
     ของบรษิทั Thai Like ครบั...โครงการเพิม่พนูทรพัย ์สง่เบี้ย ๑๐ ปี 

       คุม้ครอง ๒๐ ปี สง่เบี้ยน้อย...*!%$+?/# 

 สดุธดิา  :  เอ่อ หยุดก่อนค่ะ ประกนัเหรอคะ ไม่สะดวกค่ะ แค่นี้นะคะ 

 พนกังาน  :  เดีย๋วครบั แค่หนึง่นาทเีองครบั ผมน าสิง่ดีๆ มาใหถ้งึทีน่ะครบั ไม่ซื้อไม่ 
       เป็นไรครบั ลองฟังดกู่อน 

 สดุธดิา  :  ไม่สะดวกจรงิๆค่ะ 

 สดุธดิา  :  อา้ว! เดีย๋วสคิุณ ! 

๕) ผูส้อนเลอืกอาสาสมคัรใหแ้สดงบทบาทสมมุตติามบทสนทนาขา้งตน้ 

๖) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ว่า พนักงานตามบทสนทนาผูน้ี้จะประสบความส าเรจ็ในการประกอบ
อาชพี หรอืไม่เพราะอะไร และถา้เป็นผูเ้รยีน ผูเ้รยีนจะพดูอย่างไร 

๗) ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 

  ขัน้สอนr 



  ๑) ผูเ้รยีนศกึษาเรื่อง การพดูโทรศพัทต์ดิต่อกจิธุระ จากหนังสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน 
ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

๒) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดั ใบงานที ่๕.๓ 

๓) ผูส้อนสุม่เลอืกผูเ้รยีนใหอ้่านบทสนทนาทีเ่ขยีนขึน้จากใบงานที ่๕.๓ 
๔) ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รยีนว่า การพดูสรุปความ และการพดูแสดงความคดิเหน็กม็คีวามส าคญัในการสือ่สาร

เช่นกนั 

๕) ผูเ้รยีนศกึษาเรื่อง การพดูสรุปความ และการพดูแสดงความคดิเหน็ จากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ 
ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

๖) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดั ใบงานที ่๕.๑ การพดูสรุปความ และใบงานที ่๕.๓ การพดูแสดงความคดิเหน็ โดย
ใหเ้วลาผูเ้รยีนในการคดิเตรยีมขอ้มลู แลว้จงึใหผู้เ้รยีนพดูสรุปความ และพดูแสดงความคดิเหน็ร่วมกนั
ตามล าดบัใบงาน 

๗) ผูส้อนใหค้ าแนะน าและตชิมการพดูของผูเ้รยีนตามเหน็สมควร 
 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๓) ผูเ้รยีนสรุปหลกัการพดู ประเภทต่างๆตามทีไ่ดเ้รยีนไป 

๔) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรูเ้ป็นการบา้น 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหลง่การเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนฝึกการพดูอภปิรายแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัขา่วหรอืเหตุการณ์ทีน่่าสนใจในปัจจุบนั



บนัทึกหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑๓ หน่วยท่ี ๖ (๙) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การพดูในโอกาสต่างๆ  
(ความหมายและ หลกัการส าคญัของการพดูในโอกาสต่างๆ, 

การกล่าวแสดงความยนิด)ี 
ชัว่โมงท่ี ๑๗ – ๑๘ 

 
 
แนวคิด 

 การพูดมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในชวีติประจ าวนัและในการประกอบอาชพี การพูดทีด่แีละสรา้งสรรคย์่อมท าให้
ประสบความส าเรจ็ การพูดในโอกาสต่างๆ ในบทนี้ ไดแ้ก่ การกล่าวแสดงความยนิดี เช่น การกล่าวมอบของขวญัหรอื
รางวลั การกล่าวอวยพรในโอกาสต่างๆ และการกล่าวแสดงความเสยีใจ เช่น การกล่าวอ าลา และการกล่าวค าไวอ้าลยั 
การพดูในโอกาสต่างๆ มหีลกัการพดูทีผู่เ้รยีนฝึกฝนจนเกดิความช านาญได ้
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายของการพดูในโอกาสต่างๆ 
 ๒. หลกัการส าคญัของการพดูในโอกาสต่างๆ 
 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายความหมายของการพดูในโอกาสต่างๆ ได ้
 ๒. อธบิายหลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัการพดูในโอกาสต่างๆได ้
 ๓. บอกแนวทางการพดูในโอกาสต่างๆ ได ้
 ๔. สามารถพดูในโอกาสแสดงความยนิดไีด ้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผู้สอนสนทนากบัผูเ้รยีนเกี่ยวกบัการกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวในงานแต่งงานทีห่นังเรยีนเคยไดพ้บเหน็มี
รปูแบบอย่างไร 

๒) ผูส้อนอธบิายใหผู้เ้รยีนฟังว่า การพูดในโอกาสต่างๆ เป็นการพูดทีผู่เ้รยีนจะไดเ้หน็ในชวีติประจ าวนัเป็น
ระยะๆ และโอกาสในการพดูยงัมคีวามแตกต่างหลากหลายอกีดว้ย 

๓) ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 

  ขัน้สอนr 

  ๑) ผูเ้รยีนศกึษาเรื่อง ความหมายและ หลกัการส าคญัของการพดูในโอกาสต่างๆ จากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิา
ทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ์ 

๒) ผูส้อนถามค าถามเกีย่วกบัความหมายและ หลกัการส าคญัของการพดูในโอกาสต่างๆ เพื่อทดสอบความ
เขา้ใจของผูเ้รยีน 

๓) ผูเ้รยีนศกึษาเรื่อง การกล่าวแสดงความยนิด ีจากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของ
ส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์



๔) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนจบัฉลากเพื่อฝึกพดูตามโอกาสต่างๆ คนละ ๑ สถานการณ์ ดงันี้ 
  - การกล่าวมอบของขวญัหรอืรางวลั 

  - การกล่าวในโอกาสทีไ่ดร้บัรางวลั 

  - การกล่าวอวยพรในงานมงคลสมรส 

  - การกล่าวอวยพรวนัคลา้ยวนัเกดิ 
๕) ผูเ้รยีนแต่ละคนเตรยีมขอ้มลูประกอบการพดูของตน และฝึกการพดูตามทีต่นจบัฉลากได ้

  ๖) ผูเ้รยีนแต่ละคนพดูในโอกาสต่างๆตามหวัขอ้ทีจ่บัฉลากไดท้ีห่น้าชัน้เรยีน 

  ๗)  ผูส้อนใหค้ าแนะน าและตชิมการพดูของผูเ้รยีนตามเหน็สมควร 

  ๘) ผูเ้รยีนท าแบบประเมนิการพดูของตน เพื่อเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงขอ้ดขีอ้เสยีในการพดูของตน 
 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๕) ผูเ้รยีนสรุปหลกัการพดูในโอกาสต่างๆ และวธิกีารกล่าวแสดงความยนิดตีามทีไ่ดเ้รยีนไป 

๖) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ตอนที ่๓ และใบงานที ่๖.๑ และ ๖.๒เป็นการบา้น 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๒. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๕. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๖. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๗. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๘. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๔. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๕. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๖. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๕. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๖. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๗. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๘. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนฝึกการพดูในโอกาสต่างๆจรงิในงานกจิกรรมของโรงเรยีน เช่น การพดูหน้าเสาธงเพื่อ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการต่างๆ การเป็นพธิกีรในงานกจิกรรมต่างๆ
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑๔ หน่วยท่ี ๖ (๑๐) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การพดูในโอกาสต่างๆ  
(การกล่าวแสดงความเสยีใจ) 

ชัว่โมงท่ี ๑๙   

 
 
แนวคิด 

 การพดูแสดงความเสยีใจ เป็นการพดูทีแ่สดงความรูส้กึอาลยัต่อการตอ้งจากกนั การพดูในลกัษณะน้ีเรามกัพบ
ในการกล่าวอ าลา การกล่าวแสดงความเสยีใจ การกล่าวค าไวอ้าลยั เป็นตน้  
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายของการพดูในโอกาสต่างๆ 
 ๒. หลกัการส าคญัของการพดูในโอกาสต่างๆ 
 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายความหมายของการพดูในโอกาสต่างๆ ได ้
 ๒. อธบิายหลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัการพดูในโอกาสต่างๆได ้
 ๓. บอกแนวทางการพดูในโอกาสต่างๆ ได ้
 ๔. สามารถพดูในโอกาสแสดงความเสยีใจได ้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผูเ้รยีนทบทวน ความหมายและ หลกัการส าคญัของการพดูในโอกาสต่างๆ 
 

  ขัน้สอนr 

  ๑) ผูเ้รยีนศกึษาเรื่อง การกล่าวแสดงความเสยีใจ จากหนังสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน 
ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

๒) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแบ่งกลุ่ม ๓ คน แลว้จบัฉลากเพื่อฝึกพดูตามโอกาสต่างๆ คนละ ๑ สถานการณ์ ดงันี้ 
  - การกล่าวอ าลา (เพื่อนร่วมชัน้เรยีนของเราไดร้บัทุนไปศกึษาต่างประเทศ) 

  - การกล่าวอ าลา (อาจารยย์า้ยไปสอน หรอืไปรบัราชการทีโ่รงเรยีนอื่น) 

  - การกล่าวค าไวอ้าลยั (อาจารยผ์ูท้ าคุณประโยชน์ใหโ้รงเรยีนเสยีชวีติ) 
๓) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มเขยีนค ากล่าวอ าลาตามทีจ่บัฉลากได ้และสง่ตวัแทนออกมาพดูทีห่น้าชัน้เรยีน 
๔) ผูส้อนใหค้ าแนะน าและตชิมการพดูของผูเ้รยีนตามเหน็สมควร 

๕) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มท าแบบประเมนิการพูดของกลุ่มตน เพื่อเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงขอ้ดขีอ้เสยีในการพูดของ
ตน 

 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปหลกัการพดูในโอกาสต่างๆ และวธิกีารกล่าวแสดงความยนิดตีามทีไ่ดเ้รยีนไป 

๒) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ตอนที ่ ๑ และ ๒ เป็นการบา้น  



 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนฝึกการพดูในโอกาสต่างๆ จรงิในงานกจิกรรมของโรงเรยีน เช่น การพดูหน้าเสาธงเพื่อประชา

สมัพนัธโ์ครงการต่างๆ การเป็นพธิกีรในงานกจิกรรมต่างๆ



บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑๕ หน่วยท่ี ๗ (๑๐) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การเขยีนประเภทต่างๆ  
(การเขยีนสะกดค า) 

ชัว่โมงท่ี ๒๐  

 
 
แนวคิด 

 การเขยีนเป็นทกัษะการส่งสารเพื่อถ่ายทอดความรู้และความคดิไปยงัผูอ้ื่นเริม่ต้นด้วยการเขยีนสะกดค าซึง่
เป็นพืน้ฐานส าคญัทีต่อ้งท าใหถู้กตอ้ง เพื่อท าใหก้ารเขยีนประเภทต่างๆ  
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. การเขยีนสะกดค า 
 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายหลกัการเขยีนสะกดค าและเขยีนสะกดค าไดถู้กตอ้ง 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๒) ผูส้อนใหอ้าสาสมคัรออกมาเขยีนค าเหล่าน้ีทีก่ระดาน  ๑ คน เขยีน ๑ ค า ไดแ้ก่ 
  ล าไย สะดวกสบาย ฉะนัน้  บณิฑบาต 

  อ ามหติ รสชาต ิ  โอกาส  ไทยทาน 
 

๓) ผูส้อน และผูเ้รยีนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง  
๔) ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีน 

 
  ขัน้สอน 

  ๑) ผู้เรียนศึกษาเรื่อง การเขยีนสะกดค า จากหนังสอืเรียนหมวดวิชาทกัษะชีวิต ภาษาไทยพื้นฐาน ของ
ส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

๒) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแบ่งกลุ่ม ๓ – ๔ คน แลว้คน้หาค าทีม่กัเขยีนผดิ ตามหวัขอ้ทีก่ าหนดให ้หวัขอ้ละ ๓ – ๕ 
ค า 

  - ค าทีม่กัใชต้วัสะกดผดิ 
  - ค าทีป่ระวสิรรชนยี ์ เขยีนผดิเป็นค าไม่ประวสิรรชนีย ์ และค าทีไ่ม่ประวสิรรชนีย ์ เขยีนผดิเป็นค าที่

ประวสิรรชนีย ์   

  - ค าทีใ่ช ้  ัมั,  ัา,  ัาม และ –รรม ผดิ 
  - ค าทีใ่ช ้  ใ-, ไ-, ัยั, ไ-ย ผดิ 

  - ค าทีใ่ชก้ารนัตผ์ดิ 
๓) หลงัจากคน้หาค าตามกจิกรรมในขอ้ ๒ แลว้ ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัแบ่งปันถอ้ยค าทีค่น้หาได ้

 



  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๓) ผูส้อนใหค้ าแนะน าผูเ้รยีนใหร้ะมดัระวงัค าทีน่กัเขยีนผดิ และใหจ้ดบนัทกึค าทีเ่ขยีนถูกตอ้ง  
๔) ผูเ้รยีนท าใบงานที ่๗.๑ เป็นการบา้น  

 
ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้

๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนหมุนเวยีนกนัจดัป้ายนเิทศรายสปัดาหภ์าษาไทยสปัดาหล์ะ ๑ ค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บนัทึกหลงัการสอน 

 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑๖ หน่วยท่ี ๗ (๑๑) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การเขยีนประเภทต่างๆ  
(การเขยีนสรุปความ) 

ชัว่โมงท่ี ๒๑  

 
 
แนวคิด 

การเขยีนสื่อสารในรูปแบบสรุปความเป็นการเขยีนเพื่อให้ผู้อ่านเขา้ใจและรบัรู้เรื่องราวที่มขีนาดยาว หรอืมรความ
ซบัซอ้นไดง้่ายและกะทดัรดัขึน้จนสามารถน าไปใชส้ือ่สารในชวีติประจ าวนัไดถู้กตอ้ง 
  
สาระการเรียนรู ้

๑. การเขยีนสรุปความ 
 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายหลกัการเขยีนสรุปความ การเขยีนอธบิาย การเขยีนบรรยายและการเขยีนประวตัยิ่อได ้
 ๒. สามารถเขยีนสรุปความ อธบิาย บรรยาย และประวตัยิ่อได ้
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผูส้อนเลอืกผูเ้รยีน ๑ คน ใหอ้่านเรื่องทีก่ าหนดใหใ้นใจ 
การปล่อยนกปลอ่ยปลา 

การปล่อยนกปล่อยปลา ไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งปล่อยเฉพาะนกหรอืปลา อาจเป็นสตัวช์นิดอืน่
กไ็ด้ เช่น เต่า หอยโข่ง เชือ่กนัว่า ผู้ทีป่ล่อยสตัว์นัน้จะได้บุญคอื เป็นผู้ทีม่อีายุยนื  มเีรือ่งเล่าว่าสมยั
พุทธกาล มสีามเณรรปูหนึง่เป็นลกูศษิยข์องพระสารรีกิบุตร ชือ่ว่าสขุะวนัหนึง่พระสารรีกิบุตรพจิารณา
ว่า สามเณรสขุะชะตาถงึฆาต สามเณรกโ็ศกเศรา้เสยีใจ ขออนุญาตกลบัไปตายทีบ่า้น 

ระหว่างทางเดนิกลบับา้น สามเณรสุขะพบปลาตวัหนึง่ ก าลงัดิ้นกระเสอืกกระสนอยู่บนโคลน จงึ
น าปลาตวันัน้ไปปล่อยลงแม่น ้ า แลว้เดนิทางต่อไปจนถงึบา้น บดิามารดาของสามเณรสุขะทราบว่าลกู
จะตายกเ็สยีใจ จดัแจงจดัทีน่อนตายใหใ้นหอ้ง รอใหถ้งึเวลาดวงวญิญาณออกจากร่างในตอนค า่ แต่เมือ่
ถงึเวลา สามเณรสขุะกย็งัไม่ตาย   

สามเณรสุขะกลบัไปหาพระสารรีกิบุตร เล่าเรือ่งทีต่นเองช่วยปลาก าลงัจะตายใหฟั้ง  พระสารรีกิ
บุตรทราบว่าการช่วยเหลอืปลานัน่เอง ทีท่ าใหส้ามเณรสขุะมชีวีติอยู่ต่อไป 

เวลาปล่อยสตัว ์คนปล่อยไม่ใช่เพยีงแต่ปล่อยเท่านัน้ แต่มกัจะตัง้จติอธษิฐานดว้ย  อาจนึกในใจว่า 

ขอให้สตัว์ชนิดนัน้ไปดีมสีุข ปลอดภัยและขอให้ชวีติของตนเองมคีวามสุข  บางคนบอกว่า การ
ปล่อยปลาเป็นการช่วยแพร่พนัธุ ์ในชนบทเมือ่ถงึหน้าร้อน ชาวบ้านมกัชวนกนัมาขุดลอกบ่อปลาได้
ปลามากมายกแ็จกจ่ายแบ่งกนัไป ปลาตวัเลก็ทีเ่หลอืจะน าไปปล่อยลงแม่น ้ าล าคลอง ช่วยไม่ใหป้ลา
นอนตายอยู่ในปลกัโคลน ไดท้ัง้บุญและเป็นการแพร่พนัธุป์ลาไปในตวั เพือ่นบางคนอาจเคยปล่อยนก
ปล่อยปลากนับา้งแลว้ในวนัเกดิไดป้ล่อยสตัวอ์อกจากทีคุ่มขงัแลว้ รูส้กึสบายปลอดโปร่งใจดใีช่ไหม 

พ่ีน้อย : “รูร้อบรอบรู”้ สตรีสารภาคพิเศษ ๑๘ กนัยายน ๒๕๓๖ 



  
๒) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนทีอ่่านเรื่องทีก่ าหนด สรุปเรื่องทีอ่่านใหเ้พื่อนๆฟังทีห่น้าชัน้เรยีน 
๓) ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีน 

 
  ขัน้สอน 

๑) ผูเ้รยีนศกึษา เรื่อง การเขยีนสรุปความ จากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของ
ส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์ดงันี้ 

๒) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดั ใบงานที ่๗.๒ และค าถามทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้
๓) ผูส้อน และผูเ้รยีนร่วมกบัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเขยีนสรุปความ 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 
๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนอ่านขา่วจากหนงัสอืพมิพร์ายวนัตามความสนใจของผูเ้รยีน แลว้เขยีนสรุปความ 

 
 

บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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 ปัญหาท่ีพบ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 

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



 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑๗ หน่วยท่ี ๗ (๑๑) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การเขยีนประเภทต่างๆ  
(การเขยีนอธบิาย) 

ชัว่โมงท่ี ๒๒  

 
 
แนวคิด 

การเขยีนสือ่สารในรปูแบบอธบิายเป็นการเขยีนเพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจและรบัรูเ้รื่องความหมายของค า หรอืเรื่องราวต่างๆ 
อย่างละเอยีดและเขา้ใจถูกตอ้งจนสามารถน าไปใชส้ือ่สารในชวีติประจ าวนัไดถู้กตอ้ง 
  
สาระการเรียนรู ้

๑. การเขยีนอธบิาย 
 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. อธบิายหลกัการเขยีนสรุปความ การเขยีนอธบิาย การเขยีนบรรยายและการเขยีนประวตัยิ่อได ้
 ๒. สามารถเขยีนสรุปความ อธบิาย บรรยาย และประวตัยิ่อได ้
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนจบัคู่เพื่อเล่นเกมสถานการณ์สมมุต ิ 
๒) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนจบัคู่เพื่อท ากจิกรรมดงันี้ 

- ใหผู้เ้รยีน ๑ คน จากแต่ละคู่ มารบัภาพปรศินาจากผูส้อน โดยภาพแต่ละภาพไม่ซ ้ากนั 
- ใหผู้เ้รยีนทีไ่ดร้บัภาพปรศินา เขยีนบรรยายภาพของสิง่นัน้ความยาวไม่เกนิ ๓ บรรทดั หา้มเขยีนเฉลย
ชื่อภาพโดยตรงและหา้มมใิหค้นอื่นเหน็ภาพปรศินาเดด็ขาด 

- เมื่อเขยีนเสรจ็แลว้ใหผู้เ้รยีนทีเ่ป็นคู่ อ่านค าบรรยายและทายค าตอบ หากทายไม่ถูกใหเ้พื่อนๆ ร่วมชัน้
เรียนช่วยเสนอค าตอบได้ท าเช่นนี้จนครบทุกคู่ (ในกรณีที่มีผู้เรียนจ านวนมากอาจปรบัเปลี่ยนจาก
กจิกรรมทีท่ าเป็นคู่ เป็นกจิกรรมกลุ่มไดต้ามความเหมาะสม) 

๓) ผูส้อนสนทนากบัผูเ้รยีนเรื่องความส าคญัของการเขยีน 
๔) ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีน 

 
  ขัน้สอน 

๑) ผูเ้รยีนแบ่งกลุม่ กลุ่มละ ๔ คน 
๒) ผูเ้รยีนแต่ละคนก าหนดหมายเลขประจ าตวัสมาชกิในกลุ่ม (หมายเลข ๑ – ๔) 
๓) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มทีไ่ดห้มายเลขประจ าตวัเหมอืนกนัมารวมกลุ่มกนั 
๔) สมาชกิกลุ่มใหม่ศกึษา เรื่อง การเขยีนอธบิาย จากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน 

ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์ดงันี้ 



    กลุ่มหมายเลข ๑ ศึกษาหนังสือเรียน เรื่อง การเขียนสื่อสารในรูปแบบอธิบายโดยการนิยาม
ความหมายหรอืใหค้ าจ ากดัความ  

    กลุ่มหมายเลข ๒ ศกึษาหนงัสอืเรยีน เรื่อง การเขยีนสือ่สารในรปูแบบอธบิายโดยการขยายความ  
    กลุ่มหมายเลข ๓ ศกึษาหนงัสอืเรยีนเรื่อง การเขยีนสือ่สารในรปูแบบอธบิายเปรยีบเทยีบ 

    กลุ่มหมายเลข ๔ ศกึษาหนงัสอืเรยีนเรื่อง การเขยีนสือ่สารในรปูแบบอธบิายโดยการยกตวัอย่าง 

๕) เมื่อศกึษาร่วมกนักบัสมาชกิกลุ่มตามหมายเลขแลว้ ผูเ้รยีนแต่ละคนกลบัมายงักลุ่มเดมิของตนและให้
ผูเ้รยีนแต่ละคนหมุนเวยีนกนัอธบิายตามล าดบั 

๖) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแต่ละคนเขยีนอธบิายความค าต่อไปนี้ 
  เพื่อน กตญัญ ู  สามคัค ี  สมารท์โฟน 

๗) ผูส้อนเลอืกอาสาสมคัรอ่านขอ้ความอธบิายค าทัง้ ๔ และตชิมใหค้ าแนะน าผูเ้รยีน 
 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเขยีนอธบิาย 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๑. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

 
เกณฑก์ารประเมินผล 

๒. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๓. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๔. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๕. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนคน้หาค าทีส่แลงทีน่ิยมใชใ้นปัจจุบนั และน ามาเขยีนอธบิายความหมาย 

 
 

บนัทึกหลงัการสอน 



 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑๘ หน่วยท่ี ๘ (๑๒) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การกรอกแบบฟอรม์ และการเขยีนขอ้ความตดิต่อกจิธุระ 
(การกรอกแบบฟอรม์) 

ชัว่โมงท่ี ๒๓ - ๒๔ 

 
 
แนวคิด 

แบบฟอรม์เป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ในชวีติประจ าวนัและในงานอาชพีการกรอก
แบบฟอรม์มคีวามจ าเป็นจงึควรรูข้อ้ปฏบิตัใินการกรอกแบบฟอรม์ประเภทต่างๆ เพื่อน าไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง 
  
สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายของการกรอกแบบฟอรม์ 
 ๒. หลกัการกรอกแบบฟอรม์ 
 ๓. คุณสมบตัพิืน้ฐานของผูก้รอกแบบฟอรม์ 
 ๔. ประเภทของแบบฟอรม์ 
 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. บอกความหมายของการกรอกแบบฟอรม์และอธบิายหลกัการกรอกแบบฟอรม์ได ้
 ๒. บอกคุณสมบตัพิืน้ฐานของผูก้รอกแบบฟอรม์ได ้
 ๓. อธบิายแบบฟอรม์ประเภทต่างๆ ได ้
 ๔. สามารถกรอกขอ้ความในแบบฟอรม์ต่างๆ ได ้
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนดตูวัอย่างแบบฟอรม์การสมคัรงาน และสนทนากบัผูเ้รยีนว่า ผูเ้รยีนเคยมปีระสบการณ์ใน
การกรอกแบบฟอรม์ต่างๆ หรอืใบสมคัรงานหรอืไม่ อย่างไร 

๒) ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีน 
 

  ขัน้สอน 

๑) ผูเ้รยีนศกึษา เรื่อง การกรอกแบบฟอรม์ จากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของ
ส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์ดงันี้ 

๒) ผูส้อนซกัถามเพื่อทดสอบความเขา้ใจ และอธบิายใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ  
๓) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนท าใบงานที ่๘.๑ และ ๘.๒  

  ๔)  ผู้สอนให้ผู้เรยีนศกึษาค าถามท้ายหน่วยการเรยีนรู้ ตอนที่ ๓ และให้ผู้เรยีนแสดงบทบาทสมมุติตามที่
ก าหนด โดยให้ผู้เรยีน แบ่งกลุ่ม ๗ คน ก าหนดให้ผู้เรยีน ๒ คนเป็นผู้รบัสมคัรงาน และอกี ๕ คนเป็น
ผู้สมคัรงาน และใช้ค าถามท้ายหน่วยการเรยีนรู้ ตอนที่ ๓ ประกอบกจิกรรม และให้ผู้เรยีนตัง้ใจกรอก
แบบฟอรม์การสมคัรงาน และใหผู้ร้บัสมคัรงานฝึกซกัถามสมัภาษณ์จรงิ เมื่อสมัภาษณ์ครบแลว้ ใหผู้ร้บั



สมคัรงานเลอืกผู้ทีก่รอกแบบสมคัรงาน และให้สมัภาษณ์ได้ดทีี่สุด กลุ่มละไม่เกนิ ๒ คน พร้อมอธบิาย
เหตุผลทีเ่ลอืกบุคคลนัน้ๆ 

 
  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาเรื่อง การกรอกแบบฟอรม์ 

๒) ผูเ้รยีนท าใบงานที ่๘.๓ เป็นการบา้น 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนหาแบบฟอรม์ต่างๆ ทีใ่ชท้ัว่ไปในชวีติประจ าวนัจรงิ มาร่วมกนัศกึษากบัเพื่อนผูเ้รยีน 

บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๑๙ หน่วยท่ี ๘ (๑๓) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การกรอกแบบฟอรม์ และการเขยีนขอ้ความตดิต่อกจิธรุะ 
(การเขยีนขอ้ความตดิต่อกจิธุระ, การจดบนัทกึขอ้ความ) 

ชัว่โมงท่ี ๒๕ - ๒๖  

 
 
แนวคิด 

การเขยีนขอ้ความติดต่อกจิธุระ และการจดบนัทกึขอ้ความ เป็นการเขยีนที่ใช้ ในชวีติประจ าวนัและในงาน
อาชพี การเขยีนขอ้ความตดิต่อกจิธุระ และการจดบนัทกึขอ้ความ มคีวามจ าเป็น จงึควรรูข้อ้ปฏบิตัใินการเขยีนประเภท
ต่างๆ เพื่อน าไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง 
  
สาระการเรียนรู ้

๑. หลกัการเขยีนบนัทกึเพื่อตดิต่อกจิธุระ 
๒. ประเภทของบนัทกึ  
๓. การเขยีนบนัทกึขอ้ความเพื่อตดิต่อกจิธุระ 
๔. การจดบนัทกึขอ้ความ 

 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

๑. บอกหลกัการเขยีนบนัทกึตดิต่อกจิธุระได ้
๒. อธบิายประเภทของบนัทกึต่างๆ ได ้
๓. สามารถจดบนัทกึขอ้ความตดิต่อกจิธุระได ้

   
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผูเ้รยีนทนทวนความรูเ้รื่องการกรอกแบบฟอรม์ 
๒) ผูส้อนอธบิายใหผู้เ้รยีนฟังว่า นอกจากการกรอกแบบฟอรม์แลว้ การเขยีนขอ้ความตดิต่อกจิธุระ และการ

จดบนัทกึขอ้ความ กเ็ป็นการเขยีนทีม่ปีระโยชน์ในชวีติประจ าวนั และการท างานในอนาคตเช่นกนั  
 

  ขัน้สอน 

๑) ผูเ้รยีนศกึษา เรื่อง การเขยีนบนัทกึตดิต่อกจิธุระ จากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทย
พืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์ 

๒) ผูส้อนซกัถามเพื่อทดสอบความเขา้ใจ และอธบิายใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ  
๓) ผูเ้รยีนท าใบงานที ่๘.๔  
๔) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนดสูารคดทีีน่่าสนใจ ความยาว ๑๐ – ๑๕ นาท ีแลว้ใหผู้เ้รยีนฝึกเขยีนบนัทกึ 
๕) ผู้สอนให้ผู้เรยีนศกึษา เรื่อง การจดบนัทกึขอ้ความ จากหนังสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทย

พืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์



๖) ผู้เรยีนจบัคู่ ๒ คน เขยีนบทสนทนาทางโทรศพัท์ โดยก าหนดให้ฝ่ายหนึ่งเป็นเป็นลูกค้าต้องการูดกบั
ผูจ้ดัการ แต่ผูจ้ดัการไปต่างประเทศ จงึฝากขอ้ความไว ้และอกีฝ่ายหนึ่งเป็นพนกังานรบัโทรศพัท ์ 

๗) ผูส้อนสุม่เลอืกผูเ้รยีน ๓ – ๔ คู่ ออกมาแสดงบทสนทนา และใหผู้เ้รยีนคนอื่นๆฝึกจดบนัทกึขอ้ความทาง
โทรศพัทเ์สมอืนเป็นพนกังานรบัโทรศพัท ์โดยใชแ้บบฟอรม์จากใบงานที ่๘.๕ 

๘) ครสูุม่เลอืกผูเ้รยีน ๔ – ๕ คน ใหอ้่านบนัทกึขอ้ความทีจ่ดไว ้ 
๙) ผูส้อนตชิม และใหค้ าแนะน าการจดบนัทกึของผูเ้รยีนตามเหน็สมควร 

 
  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาเรื่อง การเขยีนขอ้ความตดิต่อกจิธุระ และการจดบนัทกึขอ้ความ 

๒) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ตอนที ่๑ และ ๒ เป็นการบา้น 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนหาแบบฟอรม์ต่างๆ ทีใ่ชท้ัว่ไปในชวีติประจ าวนัจรงิ มาร่วมกนัศกึษากบัเพื่อนผูเ้รยีน 

 
 
 
 
 
 
 



 

บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๒๐ หน่วยท่ี ๙ (๑๔) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การเขยีนรายงานวชิาการ 
(ความรูท้ ัว่ไปในการเขยีนรายงานวชิาการ) 

ชัว่โมงท่ี ๒๗ – ๒๘  

 
 
แนวคิด 

 การเขยีนเป็นกระบวนการสง่สารทีม่คีวามส าคญัในชวีติประจ าวนั การเขยีนรายงานทางวชิาการมคีวามจ าเป็น
ต่อผูเ้รยีนเพราะเป็นการน าเสนอผลงานการศกึษาค้นควา้อย่างมรีะบบ โดยมกีารอา้งองิหลกัฐานอย่างมรีะเบยีบแบบ
แผน 
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายของรายงานเชงิวชิาการ 
 ๒. สว่นประกอบของรายงานเชงิวชิาการ 
 ๓. หลกัการเขยีนสว่นประกอบของรายงานเชงิวชิาการ 
 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. บอกความหมายของรายงานเชงิวชิาการได ้
 ๒. บอกสว่นประกอบของรายงานเชงิวชิาการได ้  
 ๓. อธบิายหลกัการเขยีนสว่นประกอบของรายงานเชงิวชิาการได ้
   
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผู้สอนสนทนาซกัถามผู้เรยีนเกี่ยวกบัเรื่องการเขยีนรายงานว่าผู้เรยีนเคยเขยีนรายงานหรอืไม่  ทราบ
หรอืไม่ว่ารปูแบบการเขยีนรายงานทีถู่กตอ้งเป็นอย่างไร 

๒) ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 

  ขัน้สอน 

๑) ผูเ้รยีนศกึษา เรื่อง การเขยีนรายงานวชิาการ จากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน 
ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์ 

๒) ผูส้อนซกัถามเพื่อทดสอบความเขา้ใจ และอธบิายใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ  
๓) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ 
๔) ผูส้อนและผูส้อนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาเรื่อง การเขยีนรายงานวชิาการ 

๒) ผูเ้รยีนท าใบงานที ่๙.๑ และ ๙.๒ เป็นการบา้น 
 



ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนท ารายงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสายวชิาทีน่กัเรยีนศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บนัทึกหลงัการสอน 
 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๒๑ หน่วยท่ี ๙ (๑๕) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การเขยีนรายงานวชิาการ 
(ฝึกการเขยีนรายงานวชิาการ) 

ชัว่โมงท่ี ๒๙ – ๓๐ 

 
 
แนวคิด 

 การเขยีนเป็นกระบวนการสง่สารทีม่คีวามส าคญัในชวีติประจ าวนั การเขยีนรายงานทางวชิาการมคีวามจ าเป็น
ต่อผูเ้รยีนเพราะเป็นการน าเสนอผลงานการศกึษาค้นควา้อย่างมรีะบบ โดยมกีารอา้งองิหลกัฐานอย่างมรีะเบยีบแบบ
แผน 
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายของรายงานเชงิวชิาการ 
 ๒. สว่นประกอบของรายงานเชงิวชิาการ 
 ๓. หลกัการเขยีนสว่นประกอบของรายงานเชงิวชิาการ 
 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. บอกความหมายของรายงานเชงิวชิาการได ้
 ๒. บอกสว่นประกอบของรายงานเชงิวชิาการได ้  
 ๓. อธบิายหลกัการเขยีนสว่นประกอบของรายงานเชงิวชิาการได ้
 ๔. เขยีนรายงานเชงิวชิาการได ้
   
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผูเ้รยีนทบทวนหลกัการ และขัน้ตอนการเขยีนรายงานวชิาการ 
 

  ขัน้สอน 

๑) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแบ่งกลุ่ม ๖ กลุ่ม  แต่ละกลุ่มเลอืกประธาน  และเลขานุการกลุ่ม เพื่อเขยีนรายงาน
วชิาการ 

๒) ผูเ้รยีนจบัฉลากเพื่อเลอืกหวัขอ้รายงาน ดงันี้ 
- โครงการในพระราชด าร ิ
- ส านวน สภุาษติไทย 
- ค า และส านวนภาษาใหม่ในปัจจุบนั 
- การละเล่นในทอ้งถิน่ต่างๆ  
- ประเพณี ๑๒ เดอืนของไทย 
- ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ของเรา 

๓) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูตามหวัขอ้ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากหอ้งสมุด และอนิเทอรเ์น็ต 



๔) ผูเ้รยีนจดัท ารายงานใหถู้กตอ้งตามรปูแบบรายงาน  
 

  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปประโยชน์ของการเขยีนรายงานวชิาการ 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

๒. หอ้งสมุด 

๓. อนิเทอรเ์น็ต 
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนท ารายงานวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสายวชิาทีน่กัเรยีนศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บนัทึกหลงัการสอน 

 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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 ปัญหาท่ีพบ 
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....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................... 
 แนวทางแก้ปัญหา 
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....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๒๒ หน่วยท่ี ๑๐  

(๑๖, ๑๗) 
รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การเขยีนโครงการ 
(ความรูท้ ัว่ไปในการเขยีนโครงการ) 

ชัว่โมงท่ี ๓๑ – ๓๔ 

 
 
แนวคิด 

 โครงการ (Project) เป็นแผนงานของกจิกรรมขององค์กรหรอืหน่วยงานทีม่าด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
องคก์รก าหนดขึน้ การด าเนินตามโครงการในแต่ละโครงการมสี่วนส าคญัในการพฒันาศกัยภาพในการด าเนินงานของ
องคก์รใหพ้ฒันายิง่ขึน้ 
 
สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายและความส าคญัของโครงการ 
 ๒. ประเภทของโครงการ 
 ๓. ลกัษณะของโครงการทีด่ ี
 ๔. สว่นประกอบของโครงการ 
 ๕. การเขยีนโครงการ 
 ๖. การเขยีนรายงานผลการด าเนินการโครงการ 
 ๗. การประเมนิผลการจดัท าโครงการ 
 
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. บอกความหมายและความส าคญัของโครงการได ้
 ๒. บอกประเภทของโครงการ 
 ๓. อธบิายลกัษณะของโครงการทีด่ไีด ้
 ๔. บอกสว่นประกอบของโครงการ 
 ๕. สามารถเขยีนโครงการได ้
 ๖. สามารถเขยีนรายงานผลการด าเนินการโครงการได ้
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผู้สอนสนทนาซักถามผู้เรียนว่าผู้เรียนเคยเขียนโครงการหรือไม่ ทราบหรือไม่ว่ารูปแบบการเขยีน
โครงการทีถู่กตอ้งเป็นอย่างไร 

๒) ผูส้อนแจง้จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  ขัน้สอน 



๑) ผูเ้รยีนศกึษา เรื่อง การเขยีนโครงการ จากหนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของ
ส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์ 

๒) ผูส้อนซกัถามเพื่อทดสอบความเขา้ใจ และอธบิายใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ  
๓) ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วยการเรยีนรู ้ตอนที ่๑ และ ๒ 
๔) ผูส้อนและผูส้อนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 
๕) ผูส้อนใหผู้เ้รยีนแบ่งกลุ่ม ๕ – ๖ คน แลว้เลอืกหวัขอ้ตามความสนใจเพื่อฝึกเขยีนโครงการ โดยใหค้ดิและ

ท าเสมอืนจรงิ 
๖) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มแจง้หวัขอ้โครงการทีส่นใจแก่ผูส้อน ผูส้อนใหค้ าแนะน าการท าโครงงานตามเหน็สมควร 

 
  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปความรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาเรื่อง การเขยีนโครงงาน 

๒) ผูเ้รยีนท าใบงานที ่๑๐.๑ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ เป็นการบา้น 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนท าโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษา หรอืชุมชนทีผู่เ้รยีนอาศยัอยู่ 
 
 
 
 
 



 
บนัทึกหลงัการสอน 

 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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แผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการท่ี ๒๓ หน่วยท่ี ๑๐ (๑๖, ๑๗) 

รหสัวิชา ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน  

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การเขยีนรายงานวชิาการ 
(ฝึกการเขยีนโครงการ) 

ชัว่โมงท่ี ๓๒ – ๓๔ 

 
 
แนวคิด 

 โครงการ (Project) เป็นแผนงานของกจิกรรมขององค์กรหรอืหน่วยงานทีม่าด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
องคก์รก าหนดขึน้ การด าเนินตามโครงการในแต่ละโครงการมสี่วนส าคญัในการพัฒนาศกัยภาพในการด าเนินงานของ
องคก์รใหพ้ฒันายิง่ขึน้ 
 

สาระการเรียนรู ้
 ๑. ความหมายและความส าคญัของโครงการ 
 ๒. ประเภทของโครงการ 
 ๓. ลกัษณะของโครงการทีด่ ี
 ๔. สว่นประกอบของโครงการ 
 ๕. การเขยีนโครงการ 
 ๖. การเขยีนรายงานผลการด าเนินการโครงการ 
 ๗. การประเมนิผลการจดัท าโครงการ 
 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 
 ๑. บอกความหมายและความส าคญัของโครงการได ้
 ๒. บอกประเภทของโครงการ 
 ๓. อธบิายลกัษณะของโครงการทีด่ไีด ้
 ๔. บอกสว่นประกอบของโครงการ 
 ๕. สามารถเขยีนโครงการได ้
 ๖. สามารถเขยีนรายงานผลการด าเนินการโครงการได ้
 การเขยีนเป็นกระบวนการสง่สารทีม่คีวามส าคญัในชวีติประจ าวนั การเขยีนรายงานทางวชิาการมคีวามจ าเป็น
ต่อผูเ้รยีนเพราะเป็นการน าเสนอผลงานการศกึษาค้นควา้อย่างมรีะบบ โดยมกีารอา้งองิหลกัฐานอย่างมรีะเบยีบแบบ
แผน 
   
กิจกรรมการเรียนรู ้

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

๑) ผูส้อนถามความคบืหน้าในการเขยีนโครงงานของผูเ้รยีนแต่ละกลุ่ม 
 

  ขัน้สอน 

๑) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูตามหวัขอ้ทีส่นใจจากหอ้งสมุด และอนิเทอรเ์น็ต  



๒) ผูเ้รยีนจดัท าโครงการใหถู้กตอ้งตามรปูแบบการเขยีนโครงการ  
๓) เมื่อผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มเขยีนโครงงานเรยีบรอ้ยแลว้ ใหแ้ต่ละกลุ่มอกมาน าเสนอโครงการของตนทีห่น้าชัน้

เรยีน 
๔) ผูเ้รยีนร่วมกนัอภปิรายว่าโครงการของกลุ่มใดน่าสนใจทีส่ดุ 
๕) ผูส้อนตชิมการท าโครงการของผูเ้รยีนแต่ละกลุ่ม 

 
  ขัน้สรปุและประยุกต ์

๑) ผูเ้รยีนสรุปประโยชน์ของการเขยีนโครงการ 
 

ส่ือการเรียนรูแ้ละแหล่งการเรียนรู ้
๑. หนงัสอืเรยีนหมวดวชิาทกัษะชวีติ ภาษาไทยพืน้ฐาน ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

๒. หอ้งสมุด 

๓. อนิเทอรเ์น็ต 
 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

๑. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

๔. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

เครือ่งมือวดัผล 
๑. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 

๒. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 

๓. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนั
ประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 

๑. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
๒. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐ % ขึน้ไป) 

๓. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (๕๐% ขึน้ไป) 

๔. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิตาม
สภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหผู้เ้รยีนท าโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษา หรอืชุมชนทีผู่เ้รยีนอาศยัอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บนัทึกหลงัการสอน 

 
 ข้อสรปุหลงัการสอน 
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ตวัอย่าง 

แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

ประเมนิจากผลงานทีน่กัเรยีนจดัท าและน ามาจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้ม แฟ้มนัน้จะประกอบดว้ย 

๑. ปก 

๒. ค าน า 

๓. ขอ้มลูสว่นตวั 

๔. สารบญั 

๕. จุดประสงค ์

๖. เกณฑก์ารประเมนิงาน 

๗. งานทัง้หมด 

๘. แบบทดสอบต่างๆ 

๙. งานทีม่อบหมาย/ใบงาน 

๑๐. การประเมนิตนเอง/เพื่อน/ผูส้อน/ผูป้กครอง 
๑๑. ความคดิเหน็ต่อวชิา 

 

ตวัอยา่งข้อมูลส่วนตวั 

๑. ชื่อ………………………………………………………………………………………………………. 

๒. เกดิวนัที…่………………………เดอืน………………………………พ.ศ. ………………….……… 

๓. ชื่อบดิา…………………………………………ชื่อมารดา……………………………………………. 

 พี…่…………………………………………คน  น้อง…………………………...………………คน 

๔. ทีอ่ยู…่………………………………………………………………………………………………….. 

๕. วชิาทีช่อบ………………………………………………………………………………………………. 

๖. กจิกรรมทีช่อบ…………………………………………………………………………………………. 

๗. สิง่ทีป่ระทบัใจในการเรยีน……………………………………………………………………………... 

๘. รางวลัทีเ่คยไดร้บั………………………………………………………………………………………. 

๙. ความสามารถพเิศษ……………………………………………………………………………………. 

๑๐. อุดมคตขิองการท างาน………………………………………………………………………………… 

๑๑. ผลงานทีส่ะสม………………………………………………………………………………………….. 
 

หมายเหต ุ : สะสมงานไดทุ้กหน่วย นกัเรยีนน าผลงานทีพ่อใจใสแ่ฟ้มสะสมไว้ 



 
ตวัอย่าง 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบคุคล 
 

ที่ 
 พฤติกรรม 

 

 

ช่ือ-สกลุ 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคดิเหน็ 

การตอบ 

ค ำถำม 
การยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

ท างาน 

ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ 

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑก์ารวดัผล ใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤตกิรรมดงันี้ 
 

ดมีาก = ๔ สนใจฟัง ไม่หลบั ไม่พดูคุยในชัน้ มคี าถามที่ด ีตอบค าถามถูกตอ้ง ท างานสง่ครบตรงเวลา 

ด ี = ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ ๗๐% 

ปานกลาง = ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ ๕๐% 

ปรบัปรุง = ๑ เขา้ชัน้เรยีน แต่การแสดงออกน้อยมาก สง่งานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 

ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 



 
ตวัอย่าง 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มที่…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ความร่วมมือ 

การแสดง
ความคิดเหน็ 

การรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๒๐ 

๑                       

๒                       

๓                       

๔                       

๕                       

๖                       

๗                       

๘                       

๙                       

๑๐                       

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
 ดมีาก = ๔ ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ ๙๐-๑๐๐% หรอืปฏบิตับิ่อยครัง้ 
 ด ี = ๓ ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ ๗๐-๘๙% หรอืปฏบิตับิางครัง้ 
 ปานกลาง = ๒ ประสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ ์ ๕๐-๖๙% หรอืปฏบิตัคิรัง้เดยีว 

 ปรบัปรุง = ๑ ประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑ ์ ๕๐%  หรอืไม่ปฏบิตัเิลย 
 

ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 



 
ตวัอย่าง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบคุคล 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกลุ 

บคุลิก 

การแต่งกาย 

มารยาทใน
การพดู 

การใช้ 

ภาษา 
วิธีการ    
น าเสนอ 

เน้ือหาท่ี 

น าเสนอ 
รวม 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ 

๑.       

๒.       

๓.       

๔.       

๕.       

๖.       

 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

เกณฑผ์า่น ๒๕ คะแนน 

เกณฑก์ารสงัเกต 

บุคลกิ การแต่งกาย : มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบยีบ เสือ้ไม่หลุดลุ่ย ลอยชาย 
มารยาทในการพดู : มองหน้าและสบตาผูฟั้ง ไม่เหนบ็แนม เสยีดสผีูอ้ื่น 
การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสภุาพ 
วธิกีารน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่ใส รปูภาพ ตัง้ค าถาม เล่นเกม ไม่เยิน่เยอ้ 
เน้ือหาทีน่ าเสนอ : มสีาระส าคญั ตรงกบัหวัขอ้เรื่อง ใชเ้วลาตามทีก่ าหนด 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 



 
ตวัอย่าง 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือผูป้ระเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือกลุม่รบัการประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครัง้ท่ี…………………....…….. วนัท่ี ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…... 
เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………. 

ที ่ คณุลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดบัพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได้ ใช้ได้  
= ๑ 

ควรปรบัปรงุ  
=  ๐ 

๑ ความมีมนุษยสมัพนัธ ์
 แสดงกริยิาท่าทางสภุาพต่อผูอ้ื่น 
 ใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

๒ ความมีวินัย 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ 

ของวทิยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ
และขอ้บงัคบัตรงต่อเวลา  

   

๓ ความรบัผิดชอบ 
 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนและการ

ปฏบิตังิาน 
 ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 

   

๔ ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 กลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

   
 

๕ ความสนใจใฝ่รู้ 
 ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 

   
 

๖ ความรกัสามคัคี 
 รว่มมอืในการท างาน 

   
 

๗ ความกตญัญกูตเวที 
 มสีมัมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ย่างสม ่าเสมอ 

ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั 

   
 

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 
หมายเหต ุ : แบบประเมนิน้ีใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครูและประธานกลุ่ม และประเมนิคณุลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศกึษา 

 

 

 

 



 

 

 
ตวัอย่าง 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหสัประจ าตวั………………………………… 

ระดบัชัน้………………..กลุ่ม………………...แผนกวิชา…………………….…………………………………… 
 

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ครัง้ท่ีประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน

วน
คร

ัง้ท
ีป่ร
ะเม

นิ 

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
 

๑๑
 

๑๒
 

๑๓
 

๑๔
 

๑๕
 

๑๖
 

๑๗
 

๑๘
 

คะแนนท่ีได ้    

๑. ความมมีนุษยสมัพนัธ ์                      

๒. ความมวีนิยั                      

๓. ความรบัผดิชอบ                      

๔. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                      

๕. ความสนใจใฝ่รู ้                      

๖. ความรกัสามคัค ี                      

๗. ความกตญัญกูตเวท ี                      

 
 

ลงช่ือ…………………………….ผูป้ระเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 

 

 
หมายเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุ่ม 



 
ตวัอย่าง 

แบบสรปุผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ภาคเรียนท่ี…………………ปีการศึกษา…………………. 

รหัสวชิา…………………………………….. 

ช่ือวชิา……………………………………… 

ระดบัช้ัน…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 

คว
าม
มมี

นุษ
ยส

มัพ
นัธ

 ์

คว
าม
มวี

นิยั
 

คว
าม
รบั

ผดิ
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ือ่ม

ัน่ใ
นต

นเ
อง

 

คว
าม
สน

ใจ
ใฝ่
รู ้

คว
าม
รกั
สา
มคั

ค ี

คว
าม
กต

ญัญ
กูต

เว
ท ี

รว
ม 
 (ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ูส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง
ปร

ะธ
าน

กล
ุ่ม)

 

รว
มค

ะแ
นน

ทีไ่
ดจ้

าก
ทัง้

 ๒
 

ส่ว
น 

ล าดบั 
ท่ี 

รหสั
ประจ า 
ตวั 

ช่ือ-สกลุ ๒ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๐ ๑๐ 
๒
๐ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
ตวัอย่าง 

บนัทึกหลงัการสอน 
 



ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 

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

ผลการเรียนของนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของคร ู
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ……………………………….ผูบ้นัทึก 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

หมายเหต ุ : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทุกแผนการจดัการเรยีนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตวัอย่าง 

บนัทึกหลงัการสอน 
 

ช่ือผูส้อน…………………………….………….. รหสั  ๑๐๐๐-๑๑๐๑   วิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน 

ภาคเรียนท่ี……………………………………… ปีการศึกษา………………………………............................... 
 

ห้องเรียน วนั/เดือน/ปี เวลา บนัทึกความคิดเหน็ หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หมายเหต ุ : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้
 


