
 

 

 

 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพีและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

รายวชิาพมิพ์ดีดไทยเบื้องต้น  รหัสวิชา  10200206 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 

สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

อาจารย์ศิรวิรรณ  เกาแกกูล 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพีและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

 

 

รายวชิา  พมิพ์ดีดไทยเบื้องต้น  รหัสวิชา  10200206 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 

สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

อาจารย์ศิรวิรรณ  เกาแกกูล 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



ค าน า 
 แผนการจัดการเรียนรู้  มุง่เน้นสมรรถนะอาชีพเล่มนี้  เป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2552  โดยมุ่งเนน้การฝึกทักษะใน

ภาคปฏิบัติให้กับนักศกึษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมเข้าไปในแผนการจัดการเรยีนรู้  

เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  3  ด้าน  คือ  ดา้นพุทธพิสัย  จติพิสัย  

และทักษะพิสัย 

 

 

 

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

                 (นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
- โครงการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3  

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1        8 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2        11 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3        13 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่   4        17 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่   5        21 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่   6        24 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่   7        28 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่   8        32 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่   9        35 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10        39 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11        43 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12        46 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13        49 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14        53 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  15        56 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  16        60 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17        64 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  18        68 

 ภาคผนวก  

 ก ตัวอย่างบันทึกหลังการสอน       69 

 ข ตัวอย่างแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 70  

 ค ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง

  ประสงค์         71 

 ง ตัวอย่างแบบรวมคะแนนการประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม  

  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์       72 

 จ ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล    73 

 ฉ ตัวอย่างแบบบันทึกความก้าวหน้าในการพิมพ ์     74 

 ช ตัวอย่างสถิติบันทึกแผนภูมิการพิมพ์ก้าวหน้า ( Progessive chart)   75 

 



เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

 1. ด้านความพรอ้ม  10%  

  1.1 เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า  80%  (ขาดเรียน  4  ครั้ง  ได้  IA) 

  1.2 การมาเรียนที่มเีวลาเรียน หมายถึง การมาเรียนทันเวลา และอยู่ตลอดคาบ 

  1.3 การมาเรียนที่มเีวลาจะคิดให้เฉพาะผูท้ี่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น  

  1.4 มีเครื่องมอือุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2. ด้านการเรียน – การปฏิบัติงาน  70 % 

  2.1 ต้องส่งงานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได้ I) 

  2.2 ผลการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นข้อยุติ  

  2.3 ต้องเข้าสอบประเมินผลสภาพจริง (ขาดส่งงานได้ I) 

  2.4 ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าต้องท าใหม่  

 3. ด้านจติพิสัย  (คุณธรรม จรยิธรรม)  20 % 

  3.1 การพูดจา กิรยิามารยาท ความใส่ใจใฝ่รู้  

  3.2 การรักษาความสะอาดพืน้ที่บริเวณที่ท างาน  

  3.3 การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ – การบ ารุงรักษา  

  3.4 การส่งคืนเครื่องมอื – อุปกรณ์  

 4. การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน  

  4.1 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  80 – 100 A 

  4.2 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  75 – 79 B+ 

  4.3 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  70 – 74 B 

  4.4 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  65 – 69 C+ 

  4.5 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  60 – 64 C 

  4.6 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  55 – 59 D+ 

  4.7 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  50 – 54 D 

  4.8 ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

(.....................................................)   (.....................................................) 

         อาจารย์ประจ าวิชา      ตัวแทนนกัศึกษา  

 

 



โครงการสอน 

ที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

วิชา พิมพ์ดีไทยเบื้องต้น     รหัส  10200206 

สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

คาบ 

ท่ี 
สาระการเรยีนรู้ ผลการเรยีนรู้ท่ีคาดหวัง 

คุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

1 - 1-2 ปฐมนิเทศ, บทน า 

1.คุณค่าและความส าคัญของ

การเรียนพิมพ์ดีด 

2.ค าอธิบายรายวิชา  

พิมพ์ดีดไทยเบือ้งต้น  

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ วชิา

พิมพ์ดีดไทยเบือ้งต้น 

4.การวัดและการประเมินผล 

5.ส่วนประกอบของเคร่ือง

พิมพ์ดีดและ    ความรู้

เบือ้งต้นใน      การพิมพ ์

6.สู่ความเป็นอาชวีอาเซียน 

 

 

1. มีความรู้ ความเข้าใจและ

สามารถบอกถึงคุณค่า

ความส าคัญของการ

พิมพ์ดีด 

2. มีความรู้และเข้าใจ

เกี่ยวกับ ค าอธิบาย

รายวิชาจุดประสงค์การ

เรียนและการวัด    

ประเมินผล 

3. มีความรู้และเข้าใจ

เกี่ยวกับส่วนประกอบของ

เคร่ืองพิมพ์ดีดและความรู้

เบือ้งต้นใน  การพิมพ ์

4. สามารถบอกหลักเกณฑ์ 

เกี่ยวกับการวัดผลและ

ประเมินผลได้ 

5. สามารถบอก

ส่วนประกอบของเคร่ือง

พิมพ์ดีด การพับผา้คลุม

เคร่ือง และกิจนิสัยที่ดีใน

การพิมพ์ได้ 

6. ฝึกปฏิบัติการตั้งปุ่มกั้น

ระยะซ้าย-ขวา หรือกั้น

หน้า-หลัง ได้ถูกต้อง 

ความมีระเบียบวินัย 

ความรับผดิชอบ 

การประหยัด 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความสะอาดประณีต 

ความกตัญํูกตเวที 

การมีมนุษยสัมพันธ์ 

2 1 3-4 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับ

เครื่องพิมพด์ีด 

1. ประวัติ  ววิัฒนาการ  

ความส าคัญ  และ

ส่วนประกอบของเคร่ือง

พิมพ์ดีด 

2. การสรา้งเทคนิคที่ดีในการ

พิมพ์ดีด 

3. การบ ารุงรักษา

เคร่ืองพิมพ์และการแก้ไข

อย่างง่าย 

 

 

1. อธิบายประวัติ  

วิวัฒนาการ  ความส าคัญ  

และส่วนประกอบของ

เคร่ืองพิมพ์ดีดได ้

2. สามารถสรา้งเทคนิคที่ดีใน

การพิมพ์ดีดได ้

3. อธิบายวธิีการบ ารุงรักษา

เคร่ืองพิมพ์และการแก้ไข

อย่างง่ายได้ 

 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

คาบ 

ท่ี 
สาระการเรยีนรู้ ผลการเรยีนรู้ท่ีคาดหวัง 

คุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

3-7 2 5-14 การพิมพ์แป้นอักษรล่าง 

1. การพิมพ์อักษรแป้น

เหย้าฟห ก ด่า ส ว 

2. การพิมพ์แป้นอักษร เ อ   ี 

ท 

3. การพิมพ์แป้นอักษร พ 

ะ   ั ร 

4. การพิมพ์แป้นอักษร  ำ แ 

ม  ้  

5. การพิมพ์แป้นอักษร ไ   ิ น 

ง  

6. การพิมพ์แป้นอักษร ป   ื ใ 

ย  

7. การพิมพ์แป้นอักษร ๆ ผ 

บ ฝ 

8. การพิมพ์แป้นอักษร ถ  ุ  ึ 

ค  

9. การพิมพ์แป้นอักษร _ ภ 

ตล  

10. การพิมพ์แป้นอักษร / จ 

ขช 

 
1. อธิบายลักษณะการวาง

นิว้บนแป้นเหย้าได้ถูกต้อง 

2. สามารถวางนิว้บนแป้น

เหย้าและพิมพ์อักษรแป้น

เหย้าได้ถูกวิธ ี

3. สามารถพิมพ์ผสมค าจาก

แป้นอักษรที่เรียนได้

ถูกต้อง 

4. สามารถพิมพ์ประโยค

สั้นๆ และข้อความจาก

แป้นอักษรที่เรียนได้

ถูกต้อง 

ความมีระเบียบวินัย 

ความรับผดิชอบ 

การประหยัด 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความสะอาดประณีต 

ความกตัญํูกตเวที 

การมีมนุษยสัมพันธ์ 

8 3 15-16 การฝึกพิมพท์บทวนแป้น

อักษรบน 

1. การคิดค าระคนและค า

สุทธิ  (การคิดค าแบบ 

GWAM และ NWAM) 

2. พิมพ์ทบทวนแป้น

อักษรล่างทั้งหมด 

3. เทคนิคการพัฒนาความ

แม่นย าในการพิมพ ์

4. บันทึกสถิตกิารพิมพ์

ก้าวหน้าในการคิดค าแบบ 

GWAM และ NWAM 

 

 

 

 

 

1. สามารถพิมพ์แป้นอักษรล่าง

ได้ครบทุกแป้น พรอ้ม

เคร่ืองหมายและแป้นตัวเลขได้ 

2. มีทักษะในการพิมพ์พัฒนา

ความเร็วและความแม่นย า 

อัตรา 15 ค า/นาที ในการ

จับเวลา 1 นาท ี

 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

คาบ 

ท่ี 
สาระการเรยีนรู้ ผลการเรยีนรู้ท่ีคาดหวัง 

คุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

9-11 4 17-22 การพิมพ์แป้นอักษรบน 

1. การพิมพ์แป้นอักษร  โ ฑ 

ซ ญ   

2. การพิมพ์แป้นอักษร  

ฮ     ู  ณ  ศ   

3. การพิมพ์แป้นอักษรฌ  

ธ       ์  

4. การพิมพ์แป้นอักษรฎ  ฉ  

ษ  ฒ    

5. การพิมพ์แป้นอักษร  ฤ  

ฆ          ๊     ั้ 

6. การพิมพ์แป้นอักษร  ฏ ฦ 

ฬ   ๋ ฐ 

 

1. สามารถวางนิว้บนแป้น

อักษร  โ ฑ ซ ญ ฮ     ู  ณ  

ศ ได้ถูกต้อง 

2. สามารถสืบนิ้วไปเคาะ

แป้นอักษร   โ ฑ ซ ญ 

ฮ     ู  ณ  ศ ได้อย่างถูก

วิธ ี

3. สามารถวางนิว้บนแป้น

อักษร ฌ  ธ    ็    ์    ฎ  ฉ  

ษ  ฒ   ได้ถูกต้อง 

4. สามารถสืบนิ้วไปเคาะแป้น

อักษร   ฌ  ธ    ็    ์     ฎ  ฉ  

ษ  ฒ  ได้อย่างถูกวิธ ี

5. สามารถวางนิว้บนแป้น

อักษร  ฤ  ฆ          ๊     ั้ ฏ 

ฦ ฬ   ๋ ฐ  ได้ถูกต้อง 

6. สามารถสืบนิ้วไปเคาะแป้น

อักษร ฤ  ฆ          ๊     ั้    ฏ 

ฦ ฬ   ๋ ฐ  ได้อย่างถูกวิธี 

7. พิมพ์ผสมค าและประโยค

ได้มากขึน้ 

ความมีระเบียบวินัย 

ความรับผดิชอบ 

การประหยัด 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความสะอาดประณีต 

ความกตัญํูกตเวที 

การมีมนุษยสัมพันธ์ 12 5 23-24 การพมิพแ์ป้นตวัเลข 
1. การพมิพแ์ป้นตวัเลข  0 3 

4 5 6  
2. การพมิพแ์ป้นตวัเลข 1 2 

7 8 9 
 

 
1. อธบิายการวางนิ้วและการ

สบืนิ้วบนแป้น  0 3 4 5 6 
ได ้

2. สามารถวางนิ้วและสบืนิ้ว
ไปเคาะแป้นตวัเลข   0 3 
4 5 6  ไดถู้กตอ้ง 

3. อธบิายการวางนิ้วและการ
สบืนิ้วบนแป้น 1 2 7 8 9 
ได ้

4. สามารถวางนิ้วและสบืนิ้ว
ไปเคาะแป้นตวัเลข  1 2 
7 8 9  ไดถู้กตอ้ง 

5. พมิพผ์สมค าและประโยค
ไดม้ากขึน้ 

 

 

 

 
  ็ 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

คาบ 

ท่ี 
สาระการเรยีนรู้ ผลการเรยีนรู้ท่ีคาดหวัง 

คุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

13 6 25-26 การฝึกพิมพท์บทวนแป้น

อักษรล่างและอักษรบน 

1. การสรา้งทักษะในการ

พิมพ์ที่ด ี

2. พิมพ์ทบทวนแป้นอักษร

ทั้งหมด 

 

 

1. สามารถพิมพ์ข้อความที่มี

อักษรล่างและอักษรบนได้

ถูกต้อง 

2. สามารถพิมพ์ข้อความ

เพื่อพัฒนาความเร็วและ

ความแม่นย าได ้

ความมีระเบียบวินัย 

ความรับผดิชอบ 

การประหยัด 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความสะอาดประณีต 

ความกตัญํูกตเวท ี

การมีมนุษยสัมพันธ์ 

14 7 27-28 การพมิพแ์ป้น

เครื่องหมายตา่งๆ 

1. การพิมพ์แป้น

เคร่ืองหมาย %  ,  -    ฺ ฯ    

2. การพิมพ์แป้น

เคร่ืองหมาย“  ( )    ฺ ? 

 

 

 

1. อธิบายการวางนิว้และ

การสืบนิ้วบนแป้น %  ,  

-    ฺ ฯ   “   ( )    ฺ ?  ได ้

2. สามารถวางนิว้และสืบนิว้

ไปเคาะแป้นเคร่ืองหมาย 

%  ,  -    ฺ ฯ   “  ( )    ฺ ? 

ได้อย่างถูกวิธ ี

3. พิมพ์ผสมค าและประโยค

ได้มากขึน้ 

15 8 29-30 การพมิพว์างศูนยต์าม   

แนวนอนและแนวตัง้ 

1. การพิมพ์วางศูนย์ตาม

แนวนอน 

2. การพิมพ์วางศูนย์ตาม

แนวตั้ง 

3. แบบฝึกพิมพ์วางศูนย์ตาม

แนวนอนและแนวตั้ง 

 

 

 

1. อธิบายวธิีการพิมพ์วาง

ศูนย์ตามแนวนอนและ

แนวตั้งได ้

2. พิมพ์วางศูนย์ตาม

แนวนอนและแนวตั้งได้

ถูกต้อง 

16 9 31-32 การพมิพบั์ญชรหรือการ

พมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอน 

1. วิธีพมิพ์บัญชรหรือพิมพ์

เว้นระยะจ ากัดตอน 

2. แบบฝึกพิมพ์บัญชร 

 

 

 

1. อธิบายวธิีพิมพ์บัญชร

หรือพิมพ์เว้นระยะจ ากัด

ตอนได ้

2. สามารถพิมพ์บัญชรหรือ

พิมพ์เว้นระยะจ ากัดตอน

ได ้

 



สัปดาห์

ท่ี 

หน่วย

ท่ี 

คาบ 

ท่ี 
สาระการเรยีนรู้ ผลการเรยีนรู้ท่ีคาดหวัง 

คุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

17 10 33-34 การฝึกพิมพเ์พื่อพัฒนา

ความเร็วและความ

แมน่ย า 

แบบสร้างทักษะการ

พิมพ์เร็วและแม่นย า 

 

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

พิมพ์แป้นอักษรได้ครบทุก

แป้น พรอ้มเคร่ืองหมาย

และแป้นตัวเลขได ้

2. มีทักษะในการพิมพ์พัฒนา

ความเร็วและความแม่นย า 

อัตรา 25 ค า/นาที ในการ

จับเวลา  นาท ี

ความมีระเบียบวินัย 

ความรับผดิชอบ 

การประหยัด 

ความสนใจใฝ่รู้ 

ความสะอาดประณีต 

ความกตัญํูกตเวที 

การมีมนุษยสัมพันธ์ 

18 - 52-54 สอบปลายภาค 

 

หมายเหตุ โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้น้ี จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์เท่านัน้ กิจกรรม การ

เรียนการสอนท่ีเสนอมานี้เป็นเพยีงตัวอยา่ง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 1 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยปฐมนิเทศ 

แนวคิด 
การท างานส านักงานป๎จจุบันนี้ งานด้านผลิตเอกสารตา่งๆ ที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสารไมว่า่จะเป็นในวงการธุรกิจ

หรือหนว่ยงานราชการก็ตาม การพมิพง์านท่ีดมีคีุณภาพ รวดเร็วถูกต้องและสะอาดเรียบร้อยสวยงาม   เป็นสิ่งจ าเป็น

และส าคัญอยา่งยิ่งในทุกส านักงานท้ังน้ียังเป็นพืน้ฐานของการพัฒนาการพมิพง์านดว้ย        เครื่องคอมพวิเตอร์

เพราะพืน้ฐานการพมิพด์ีดขั้นตน้ท่ีดสีามารถท าให้พิมพง์านดว้ยคอมพิวเตอร์ได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพในการ

ท างานมากยิ่งขึ้น 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. คุณค่าและความส าคัญของการเรียนพิมพด์ีด 

2. ค าอธิบายรายวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาพิมพด์ีดไทยเบือ้งต้น 

4. การวัดและการประเมินผล 

5. ส่วนประกอบของเครื่องพิมพด์ีดและ ความรู้เบือ้งต้นในการพิมพ์ 

6. สู่ความเป็นอาชวีอาเซียน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มคีวามรู้ ความเข้าใจและสามารถบอกถึงคุณค่าความส าคัญของการพมิพด์ีด 

2. มคีวามรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับ ค าอธิบายรายวชิาจุดประสงค์การเรียนและการวัดประเมินผล 

3. มคีวามรู้และเขา้ใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องพิมพด์ีดและความรูเ้บือ้งต้นในการพิมพ ์

4. สามารถบอกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลได้ 

5. สามารถบอกสว่นประกอบของเครื่องพิมพด์ีด การพับผ้าคลุมเครื่อง และกิจนิสัยท่ีดใีนการพิมพไ์ด้ 

6. ฝึกปฏบัิตกิารตัง้ปุ่มกั้นระยะซ้าย-ขวา หรอืกั้นหนา้-หลัง ได้ถูกตอ้ง 

7. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ( 20  นาท)ี 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับผลงานท่ีเกิดจากการพมิพท่ี์นักเรียนรู้จักและเคยเห็นมาก่อนได้แก่อะไรบ้าง 

ให้นักเรียนตอบท้ังรายบุคคลและทัง้ช้ัน  พร้อมท้ังช้ีแจงให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการพมิพด์ีดใน

การผลิตงานในรูปแบบตา่งๆ โดยอธิบายและชีใ้ห้เห็นถึงบทบาทของการพมิพง์านในวงการธุรกิจและ

หนว่ยงานราชการ  พรอ้มท้ังช้ีให้เห็นถึงพื้นฐานของการพมิพท่ี์ถูกต้องแมน่ย าจะเป็นพืน้ฐานที่ดีในการ

พมิพง์านดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 



 

ขั้นการสอน(90 นาที) 

2. ครูอธิบายและชีแ้จงค าอธิบายรายวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น 

3. ครูอธิบายและชีแ้จงเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น 

4. ครูอธิบายและชีแ้จงเกี่ยวกับหลักเกณฑว์ธีิการวัดผลและประเมินผลของวิชาพิมพด์ีดไทย 

5. ครูให้นักเรียนแนะน าชื่อของตนเองและชื่อสถานศึกษาของนักเรียนแต่ละคนโดยให้บอกราย ละเอยีด

เกี่ยวกับพืน้ฐานการเรียนพิมพด์ีดวา่ได้เคยเรียนพิมพด์ีดมาบ้างหรือไมแ่ละถ้าเคยเรียนมาแลว้ เรียนมา

นานเท่าไหร ่

6. ครูอธิบายพร้อมสาธิตการพับผ้าคลุมเครื่อง และแนะน าการใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง ให้

นักเรียนปฏบัิตติามและเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย 

7. อธิบายเกี่ยวกับความรู้เบือ้งต้นในการพิมพ ์ ให้ค าแนะน าและข้อควรระวังในการใชเ้ครื่อง กิจนิสัยท่ีดใีน

การพมิพ ์ และการบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ ์
 

ขั้นสรุป ( 10 นาที ) 

8. ครูซักถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้ท่ีอธิบายในข้อ 6 และ 7 ท้ังรายบุคคลและทัง้ช้ันเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เคร่ืองพมิพด์ีดภาษาไทย ส าหรับสาธติ / โตะ๊วางเคร่ืองพมิพด์ีดสาธติ 

2. ผ้าคลุมเครื่องพิมพด์ีด ท าด้วยผ้า หรอืพลาสตกิ  

3. แผนภูมแิป้นอักษรภาษาไทยแผ่นใหญ่ ท่ีมีแป้นอักษรมองเห็นเด่นชัด มองได้ท่ัวท้ังหอ้งเรียน  

4. ภาพท่านั่งพิมพท่ี์ถูกต้องแผ่นใหญ่สามารถเห็นได้ชัดเจนท้ังหอ้ง 
 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการวัดผล 

1. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  

2. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวกจ) 

2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤติ กรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

1.1 สังเกตพฤตกิรรมของนักเรียนวา่สามารถพับผ้าคลุมเครื่องพิมพด์ีดได้ถูกตอ้งหรือไม่ 

1.2 ตรวจผลการปฏบัิตกิารพับผ้าคลุมเครื่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน

ตามสภาพจรงิ 



บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

ข้อเสนอแนะ 
ในการสอนวชิาพมิพด์ีด ครูควรจะตรวจสอบดูดว้ยความรอบคอบในความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการสร้างนสิัย

และสร้างความช านาญ  ในบทเรียนระยะแรก  วิธีต่อไปนี้เป็นวธีิท่ีจะได้ผลส าหรับครูผู้สอน  

1. การแสดงให้ดู  (ส าหรับนักเรียนท้ังช้ันและนักเรียนรายบุคคล Demonstration) 

2. การอธิบาย (อย่าพูดเร็วและอย่าพูดมากจนเกินไป  อธิบายเพยีงท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิมพ ์และ

แสดงให้ดูเท่านัน้ Explaination) 

3. การซักถามความเข้าใจและทบทวนการใชส้่วนต่างๆ ของเครื่องจากนักเรียนท้ังช้ันและรายบุคคล 

(พจิารณาเวลาและความเขา้ใจของนักเรียนประกอบ) 

4. การสอนวธีิการใชส้่วนต่างๆ ของเครื่องในระยะแรกๆ ควรสอนเฉพาะส่วนท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อ การ

พมิพง์าน ไมค่วรอธิบายทุกส่วนให้รู้ท้ังหมดใน 1-2 คาบแรก ควรจะได้สอดแทรกไปทุกวันจนครบโดยเพิ่ม

ครัง้ละ 1-2 ส่วน และทบทวนของเดิมท่ีสอนไปแลว้ทุกวันดว้ยเชน่กัน โดยการซักถาม  นักเรียนเป็น

รายบุคคลหมุนเวยีนกันไป 

5. ครูสังเกตพฤตกิรรมในขณะฝึกปฏบัิตกิารใช้สว่นต่างๆ ที่จ าเป็นตามล าดับขั้นตอน และชี้แจง             

ข้อบกพร่องในการปฏบัิติ 

6. ให้ค าแนะน านักเรียนท่ีละเลยไม่ปฏบัิตติามขัน้ตอนเป็นรายบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 2 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับเครื่องพมิพ์ดดี 
แนวคิด 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเครื่องพิมพด์ีด จะเป็นขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกับเครื่องพิมพด์ีด 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. ประวัต ิ ววิัฒนาการ  ความส าคัญ  และส่วนประกอบของเครื่องพิมพด์ีด 

2. การสร้างเทคนิคท่ีดใีนการพิมพด์ีด 

3. การบ ารุงรักษาเครื่องพิมพแ์ละการแก้ไขอยา่งง่าย 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายประวัต ิ ววิัฒนาการ  ความส าคัญ  และส่วนประกอบของเครื่องพิมพด์ีดได้ 

2. สามารถสร้างเทคนิคท่ีดใีนการพิมพด์ีดได้ 

3. อธิบายวธีิการบ ารุงรักษาเครื่องพิมพแ์ละการแก้ไขอยา่งง่ายได้ 

4. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  ( 20  นาท)ี 

1. ครูกล่าวถึงสาระส าคัญ ของการฝึกทักษะการพมิพใ์ห้กับผู้เรียนน้ัน ตามหลักการสอนพมิพด์ีดเพื่อให้

เหมาะสมและง่ายตอ่การเรียนรู้ คือ การสอนจากสิ่งท่ีงา่ยไปหาสิ่งท่ียาก และตอ้งค านงึถึงความสัมพันธ์

ของการก้าวนิ้วไปยังแป้นอักษรอื่น เพื่อให้งา่ยตอ่การจ า แปน้อักษร โดยยึดแป้นเหยา้เป็น หลักในการ

ก้าวนิ้ว ส าหรับวชิาพมิพด์ีดไทยน้ีได้เนน้การจัดบทเรียนจากง่ายไปหา ยาก และได้จัดล าดับการขึน้แป้น

อักษรใหมเ่ป็นแบบแนวตัง้ ในการขึ้นแป้นอักษรแบบแนวตัง้นัน้จะเน้นนิ้วชี้เป็นหลัก เพราะนิ้วชี้เป็นนิว้ท่ี

แข็งแรงสามารถพมิพไ์ด้ถนัดและคล่องกว่านิ้วอื่น ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนรู้สกึว่าพมิพไ์ด้งา่ย เป็นการสร้าง

ขวัญและก าลังใจให้ผู้เรียนมคีวาม พยายามท่ีจะใชน้ิ้วอื่นพิมพไ์ด้ต่อไป โดยเรียงล าดับจากนิว้ช้ีไปจนถึง

นิ้วก้อย 
 

ขั้นการสอน(90 นาที) 

2. ครูอธิบายประวัตคิวามเป็นมา วัฒนาการ ความส าคัญของการพิมพด์ีด ความหมายของการพมิพ ์

ประโยชนข์องการพมิพส์ัมผัส ส่วนประกอบของเครื่องพิมพด์ีดโดยครูน าภาพสว่นประกอบของเครื่อง

พมิพด์ีดภาษาไทย 

3. ครูอธิบายการสร้างเทคนิคท่ีดใีนการพิมพด์ีดท่ีส าคัญคือสายตาของนักเรียนจะต้องอยู่ท่ีแบบพมิพไ์ม่

มองแป้นอักษรในเครื่องพิมพ์ 



4. ครูอธิบายเทคนิคท่ีดใีนการพิมพด์ีด นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ขัน้ตอนตา่งๆ ในการใชเ้ครื่องพิมพด์ีดดังนี้ 

การพับผ้าคลุมเครื่อง ท่านั่งพิมพท่ี์ถูกวิธี การใส่กระดาษ และการถอดกระดาษ การป๎ดแคร่ การวางนิ้ว

บนแป้นอักษร ลักษณะของแป้นอักษร และขนาดตัวอักษร 

5. ครูอธิบายเทคนิคการเรียนวชิาพมิพด์ีดการวางแบบพมิพแ์ละกระดาษพมิพบ์นโต๊ะพมิพด์ีด การตรวจสอบ

เครื่องพิมพด์ีด 

6. ครูอธิบายการบ ารุงรักษาเครื่องพิมพแ์ละการแก้ไขอยา่งง่าย ซึ่งได้แก่ การบ ารุงรักษาขณะใช้

เครื่องพิมพ ์การบ ารุงรักษาประจ าสัปดาห์และประจ าเดือน การเปลี่ยนผ้าหมึก 
 

ขั้นสรุป ( 10 นาที ) 

7. ครูซักถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้เบือ้งต้นในการใชเ้ครื่องพิมพด์ีดไทย 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสือเรียนพิมพด์ีดไทยเบือ้งต้น ของส านักพมิพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

2. เคร่ืองพมิพด์ีดภาษาไทย ส าหรับสาธติ / โตะ๊วางเคร่ืองพมิพด์ีดสาธติ 

3. ผ้าคลุมเครื่องพิมพด์ีด ท าด้วยผ้า หรอืพลาสตกิ  

4. แผนภูมแิป้นอักษรภาษาไทยแผ่นใหญ่ ท่ีมีแป้นอักษรมองเห็นเด่นชัด มองได้ท่ัวท้ังหอ้งเรียน  

5. ภาพท่านั่งพิมพท่ี์ถูกต้องแผ่นใหญ่สามารถเห็นได้ชัดเจนท้ังหอ้ง 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการวัดผล 

1. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  

2. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤติ กรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

1.1 สังเกตพฤตกิรรมของนักเรียนวา่สามารถพับผ้าคลุมเครื่องพิมพด์ีดได้ถูกตอ้งหรือไม่ 

1.2 ตรวจผลการปฏบัิตกิารพับผ้าคลุมเครื่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล  

2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน

ตามสภาพจรงิ 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 3 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นอักษรล่าง 
แนวคิด 

การพมิพด์ีดภาษาไทยประกอบไปด้วยแป้นอักษร แปน้วรรณยุกต ์แปน้สระในภาษาไทยแป้น เคร่ืองหมาย และ

แป้นตัวเลข ส่วนแป้นในการพิมพด์ีดไทยมี 2 ชนิด คือแป้นล่าง และแปน้บน ส าหรับในหน่วยน้ีจะเป็นการเรียนรู้

เกี่ยวกับแป้นล่างท้ังหมดซึ่งแป้นล่างจะประกอบด้วยแป้นอักษร แปน้วรรณยุกต ์แปน้สระ และแป้นเครื่องหมาย รวม

ท้ังหมด 44 ตัว สว่นแป้นบนมท้ัีงหมด 26 ตัว ส าหรับแป้นล่างท่ีจะเรียนรู้วิธีการพิมพใ์นหน่วยน้ีประกอบไปด้วย แป้น

เหยา้หรอืแป้นหลัก จ านวน 8 ตัว และแป้นอื่นๆ อีก 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การพมิพอ์ักษรแป้นเหยา้  ฟ  ห  ก  ด  ่  า  ส  ว 

2. พมิพป์ระโยคสัน้จากการผสมอักษรแป้นเหยา้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายลักษณะการวางนิ้วบนแป้นเหยา้ได้ถูกตอ้ง 

2. สามารถวางนิ้วบนแป้นเหยา้และพิมพ์อักษรแป้นเหยา้ได้ถูกวิธี 

3. สามารถพมิพผ์สมค าจากแปน้อักษรท่ีเรียนได้ถูกต้อง 

4. สามารถพมิพป์ระโยคสัน้ๆ และข้อความจากแป้นอักษรท่ีเรียนได้ถูกต้อง 

5. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   (20 นาท)ี 

1. ครูซักถามนักเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลเกี่ยวกับวิธีพับผ้าคลุมเครื่องและวิธีการใชส้่วนต่างๆ ของ

เครื่อง ท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้งานเบือ้งต้นในการพิมพ ์ได้แก่ การใส่และถอดกระดาษ การกั้นระยะหนา้ 

ระยะหลัง การตรวจสอบปุ่มปรับผ้าหมกึ ระยะบรรทัด แผงน ากระดาษ (ครัง้ท่ี 1-3) 

2. ทบทวนการวางนิ้วบนอักษรแป้นเหยา้ทุกนิ้ว โดยครูซักถามนักเรียนท้ังช้ันและรายบุคคล (ครัง้ท่ี 2-3) 



ขั้นการสอน  (90 นาท)ี 

3. ครูให้นักเรียนน ากระดาษใส่เข้าเครื่องพร้อมตัง้แผงน ากระดาษไว้ท่ีเลข  0กั้นระยะหนา้และระยะหลัง

ตามท่ีครูก าหนดและปรับระยะบรรทัดไปอยู่ท่ีเลข 2 ครูให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม     นักเรียนท่ี

ปฏบัิตไิมถู่กต้องตามค าแนะน าของครู   (ครัง้ท่ี 1-3 )  

4. อธิบายและสาธิตการวางนิ้วบนแป้นเหยา้ เพื่อสร้างความถูกต้องและแมน่ย าในการพิมพ ์ให้นัก เรียนวาง

นิ้วโดยปลายนิว้งุม้เล็กน้อย อย่าวางข้อมอืทาบกับขอบเครื่องพิมพด์ีด เพราะจะท าให้จังหวะการพมิพไ์ม่

ดีเท่าท่ีควร  (ครัง้ท่ี 1-2) 

5. ครูสาธติการเคาะอักษรแป้นเหยา้ โดยให้ปลายนิว้เคาะลงไปตรงกลางแปน้อักษรแลว้ชักนิว้ขึน้อยา่ง

รวดเร็วพร้อมออกเสียงควบคู่กันไปดว้ย  ดังนี้ 

เด็ก  เด็ก  เด็ก วรรค  ไก่ไก่ไก่  วรรค เป็นต้น  ซึ่งพมิพไ์ด้ดังนี้  ดดดกกกหหหฟฟฟ     าาาสสสววว (ครัง้

ท่ี 1-3) 

ส าหรับในการสอนครัง้ท่ี 2-3 ครูทบทวนแป้น โดยขานน าตัวอักษรแป้นเหยา้จนครบทุกตัวเชน่กัน  แต่

อาจจะเร่งความเร็วเพิ่มขึ้น  

6. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์อักษรแป้นเหยา้ตัวละ 1-2 บรรทัด ในคร้ังท่ี 1 (ส่วนคร้ังท่ี 2-3 เลอืกเฉพาะ

ตัวอักษรท่ีคาดวา่  นักเรียนพิมพผ์ิดบ่อย) 

7. ครูจับเวลาพมิพอ์ักษรแป้นเหยา้ทลีะตัว ตัวละ 5 วนิาที และให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้หลังจากจับ

เวลาเรียบร้อยแล้ว บันทึกจ านวนอักษรท่ีนับได้ไว้ท้ายบรรทัด (ครัง้ท่ี 2-3 ) 

8. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ผสมค าจากอักษรแป้นเหยา้ค าสั้นๆ ค าละ 1-2 บรรทัด จากในหนังสอืเรียนหน้า 

14  หรือครูและนักเรียนช่วยคดิค าผสมดว้ยอักษรแป้นเหยา้เพ่ิมเตมิจากในหนังสอื โดยครูเลอืกค าที่คาด

วา่นักเรียนจะพิมพ์ผิดบ่อยๆ มาให้ฝึกพิมพ ์2-3 ค า ค าละ  2-3 บรรทัด (ครัง้ท่ี 2-3) 

9. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ประโยคสัน้ๆ ประโยคละ 3-4 บรรทัด  จากหนังสอืเรียนหน้า 15  หรือประโยค

จากนักเรียน  ฝึกคิดดว้ยตนเองโดยใชอ้ักษรแป้นเหยา้  (ครัง้ท่ี 2-3) 
 

ขั้นสรุป (10 นาท)ี 

10. ครูสรุปการใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแป้นเหยา้และซักถามนักเรียนเป็นรายบุคคลและทัง้ช้ันเกี่ยวกับการวางนิ้ว

บนอักษรแป้นเหยา้แต่ละตัว (ครัง้ท่ี 1-3) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการสอนวชิา พิมพด์ีดไทยเบือ้งต้น ของส านักพมิพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีดไทย 

4. กระดาษฝึกพมิพ ์

5. นาฬกิาจับเวลา 
 

 

 

 

 

 



การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการวัดผล 

1. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  

2. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก ข) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

1.1. สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล ท่านั่ง   การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว)  การเคาะคานเวน้วรรค   

1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนวา่สามารถพับผ้าคลุมเครื่องพิมพด์ีดได้ถูกตอ้งหรือไม่  

1.3 ตรวจผลการปฏบัิตกิารพับผ้าคลุมเครื่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล (งานท่ีมอบหมาย) 

2. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน

ตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การฝึกฝนให้เป็นไปตามความมุ่งหวัง 

1.1 เคาะแป้นสบืนิ้ว สอนเทคนิคท่ีถูกต้องในการสืบนิ้วเคาะแป้นอักษรใหม ่ (สอนวธีิเคาะแป้นอักษร  

เพื่อให้เป็นนักพิมพส์ัมผัส) 

1.2 ให้พิมพต์ามค าบอกครูผู้สอนขานน าแตล่ะตัวอักษร  เพื่อบังคับการพมิพแ์ป้นอักษรให้เกิดความ

ช านาญ 

1.3 ให้ทบทวนความจ า โดยครูซักถามการใชน้ิ้วพมิพอ์ักษรแตล่ะตัว เพื่อเป็นการทบทวนการวางนิ้ว

บนแป้นอักษรและพิมพใ์ห้ดีขึ้น  ในสัปดาห์1-2 การฝึกเช่นนี้ก่อนจะหมดเวลาเรียนประมาณ 5-10 

นาที ก็เป็นวธีิท่ีด ีหรอืให้นักเรียนฝึกพิมพ์ตามค าบอกของครูผู้สอน เพื่อ  ทบทวนอักษรแตล่ะตัว

โดยให้นักเรียนพิมพอ์ักษรแป้นเหยา้ซ้ าตัวละ 3 ครัง้ ตามค าบอกของครู เชน่  ดดดกกกหหหฟฟฟ  

ฯลฯ 

1.4 ให้นักเรียนฝึกพิมพ์ตามแบบฝึกหัดในการฝึกพมิพต์ามแบบฝึกหัดซึ่งเป็นเวลาท่ีเหมาะ ส าหรับครูท่ี

จะเดินไปรอบๆ หอ้งเพื่อดูการปฏบัิตงิานของนักเรียน และชว่ยแก้ไขข้อบก พร่องของนักเรียนท่ีไม่

ปฏบัิตติามเทคนิคหรือวธีิปฏบัิตท่ีิถูกต้องในการฝึกหัดเป็นรายบุคคล  

2. ปฏบัิตติามโครงการสอนบทเรียนให้ครบ  ก าหนดเวลาส าหรับโครงการสอนนัน้จะท าให้ การแสดงหรือ

การสาธิตให้ดู การสอน และการฝึกทักษะของนักเรียนจะท าได้ในสัดส่วนท่ีถูกต้อง 



3. ระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้เป็นเพยีงแนวทางให้ครูพจิารณาปรับให้เหมาะสมกับ    

การสอน เพราะระยะเวลาท่ีก าหนดน้ันคิดเป็นคร้ังละ  2ชั่วโมงใช้เวลาท้ังหมด  6  ชั่วโมงใน      การ

เรียนอักษรแป้นเหยา้ 

 4. ก่อนเรียนทุกครัง้ (ครัง้ท่ี 2-3)  ครูควรจะซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการวางนิ้วบนอักษรแป้นเหยา้ 

ก่อนท่ีจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาต่อไปควรทบทวนการพมิพแ์ป้นอักษรโดยการจับเวลา พิมพ์อักษรแตล่ะตัว ตัวละ  

5  วนิาที  จนครบท้ัง 8 ตัว  พิมพ์ผสมค าสั้นๆ ค าละ  3-4 นาที ฝึกพมิพ ์ค าละ 2-4 บรรทัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 4 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นอักษรล่าง 
แนวคิด 

การพมิพด์ีดภาษาไทยประกอบไปด้วยแป้นอักษร แปน้วรรณยุกต ์แปน้สระในภาษาไทยแป้น เคร่ืองหมาย และ

แป้นตัวเลข ส่วนแป้นในการพิมพด์ีดไทยมี 2 ชนิด คือแป้นล่าง และแปน้บน ส าหรับในหน่วยน้ีจะเป็นการเรียนรู้

เกี่ยวกับแป้นล่างท้ังหมดซึ่งแป้นล่างจะประกอบด้วยแป้นอักษร แปน้วรรณยุกต ์แปน้สระ และแป้นเครื่องหมาย รวม

ท้ังหมด 44 ตัว สว่นแป้นบนมท้ัีงหมด 26 ตัว ส าหรับแป้นล่างท่ีจะเรียนรู้วิธีการพิมพใ์นหน่วยน้ีประกอบไปด้วย แป้น

เหยา้หรอืแป้นหลัก จ านวน 8 ตัว และแป้นอื่นๆ อีก 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การพมิพแ์ป้นอักษร เ อ   ี ท 

2. การพมิพแ์ป้นอักษร พ ะ   ั ร 

3 . พมิพป์ระโยคสัน้จากการผสมอักษรแป้นเหยา้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. สามารถพมิพผ์สมค าจากแปน้อักษรท่ีเรียนได้ถูกต้อง 

2. สามารถพมิพป์ระโยคสัน้ๆ และข้อความจากแป้นอักษรท่ีเรียนได้ถูกต้อง 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   (20 นาท)ี 

1. ครูซักถามนักเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลเกี่ยวกับวิธีการใชส้่วนต่างๆ ของเครื่องท่ีจ าเป็นส าหรับ

การใช้งานเบือ้งต้นในการพิมพ ์ได้แก่ การใส่และถอดกระดาษ การกั้นระยะหนา้ ระยะหลัง การ

ตรวจสอบปุ่มปรับผ้าหมกึ ระยะบรรทัด แผงน ากระดาษและให้นักเรียนน ากระดาษใส่        เข้าเครื่อง 

กั้นระยะหนา้และระยะหลังตามท่ีครูก าหนด และซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการใชน้ิ้วพมิพอ์ักษรแป้นท่ี

เรียนมาแลว้แต่ละตัววา่ใชน้ิ้วใด พิมพ์อักษรใดบ้าง โดยซักถามนักเรียนท้ังช้ันและ รายบุคคล  (ครัง้ท่ี 1-

3) 

2. ครูให้นักเรียนฝึกทบทวนอักษรแป้นเหยา้ที่เรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบท้ัง 

8 ตัว ดว้ยการพมิพอ์ักษร 3 ตัวติดกัน เคาะคานเวน้วรรค 1 เคาะ ระหวา่งกลุ่มตัวอักษร ดังนี ้ดดดก

กกหหห ฯ (ครัง้ท่ี 1-3 )  และให้นักเรียนฝึกพิมพ์ทบทวนอักษรแป้นเหยา้และอักษรท่ีเรียนมาแลว้ตาม

แบบในหนังสอืเรียน   (ครัง้ท่ี 2- 3) 

 
 



ขั้นการสอน  (80 นาท)ี 

3. ครูอธิบายและสาธิตการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้นอักษร  เ  อ     ทและ พ  ะ     ร  พร้อมครูขาน

น าออกเสียงทีละตัวใชเ้วลาฝึกพมิพแ์ป้นอักษรท่ีละตัวด้วยการพมิพอ์ักษร 3 ตัวติดกัน เคาะคานเวน้วรรค  

1  เคาะ ระหวา่งกลุ่มตัวอักษรดังนี้    เเเอออทททพพพ  ฯ  สลับกันระหว่างแป้นเหยา้และแปน้อักษรท่ี

เรียนรู้ใหม่  (ครัง้ท่ี 1-3) 

4. ครูสอบถามนักเรียนในการใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเพื่อทบทวนการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้น

อักษร เ  อ  ท และ   พ  ะ      ร    (ครัง้ท่ี 2-3) 

5. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์แป้นอักษรท่ีเรียนใหม่ตัวละ 1-2 บรรทัด และหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นใน

เครื่องพิมพใ์นการพิมพใ์ห้ระลึกเสมอวา่ก าลังพมิพอ์ักษรอะไรและใช้น้ิวอะไร (ครัง้ท่ี1-2)  และหรือให้

นักเรียนฝึกพิมพ์อักษรท่ีเรียนใหม่ตามแบบในหนังสอืเรียน (ครัง้ท่ี 2- 3) 

6. ครูจับเวลาพมิพต์ัวอักษรท่ีเรียนมาแลว้และท่ีเรียนใหม่ แตล่ะตัว ตัวละ  5วนิาที โดยครูขานน าแตล่ะ

ตัวอักษรและหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นในเครื่องพิมพแ์ละให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ไว้ท้าย

บรรทัด   (ครัง้ท่ี 1-3) 

7. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ผสมอักษรค าง่ายๆ จากอักษร  4-5 ดีดโดยฝึกพิมพค์ าละ 1-2 บรรทัด  หรือ

ตามท่ีนักเรียนและครูก าหนดร่วมกัน จากหนังสอืเรียน โดยดูความเหมาะสมของเวลา  (ครัง้ท่ี 2-3) 

8. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ประโยคสัน้ๆ ประโยคละ 3-4 บรรทัด  จากหนังสอืเรียน หรือประโยคจากนักเรียน

ฝึกคิดดว้ยตนเองโดยใชอ้ักษรแป้นเหยา้และอักษรท่ีเรียนมาแลว้ 1-2 ประโยค  (ครัง้ท่ี 2 – 3) 
 

ขั้นสรุป (20 นาท)ี 

9. ครูซักถามการวางนิว้บนอักษรแป้นเหยา้และอักษรท่ีเรียนมาแลว้แต่ละตัวและจับเวลาพมิพค์ าสั้นๆ ค า

ละ 30 วนิาที ประมาณ 5-6 ค า พร้อมให้นักเรียนนับค าที่พมิพไ์ด้เขียนไว้ท้ายบรรทัดของแตล่ะค าและ

บันทึกค าที่นักเรียนพิมพไ์ด้สูงสุดของแตล่ะคนนับเฉพาะค าที่พมิพถ์ูกต้อง เพื่อเป็นการ  เช็คชื่อและ

พฤตกิรรมการเรียนไปดว้ย(ครัง้ท่ี 1-3) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เคร่ืองพมิพด์ีดภาษาไทย  

2. หนังสอืประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น ของส านักพมิพเ์อมพันธ์ จ ากัด  

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีด  

4. กระดาษฝึกพิมพ์  

5. นาฬิกาจับเวลา  
 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

2. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 



เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้  (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียนร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน พิมพ์ได้ 50% ขึน้ไป ให้คะแนนผลงานจากการพมิพต์าม

แบบฝึกหัด  พมิพไ์ด้ถูกตอ้งผิดไม่เกิน5 แห่ง ภายในเวลาที่ก าหนดให้ 5 คะแนน หรือจากการจับเวลาค า

ละ 30 วนิาที นับเฉพาะค าถูกไมน่อ้ย 17 ค าในการจับเวลาแตล่ะครัง้ (ดูจากบันทึกความก้าวหนา้ในการ

พิมพ)์ 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1. สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล   ท่านั่ง   การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว)  การเคาะคานเวน้วรรค 

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล  (ความสนใจ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน

ตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การทบทวนอักษรแป้นเหยา้ครูควรทบทวนดังนี้    (เลอืกทบทวนตามความเหมาะสมของเวลา) 

1.1 ทบทวนโดยครูผู้สอนออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวท่ีเรียนมาแลว้ให้นักเรียนพิมพต์ามสลับกัน
ไปมาหลายๆ เท่ียวจนนักเรียนเกิดความช านาญและคอยเตอืนไมใ่ห้นักเรียนมองแป้นอักษรใน
เครื่องพิมพ ์

1.2 ทบทวนแป้นอักษรด้วยการพมิพต์ัวอักษรแป้นเหยา้ตัวละ 1-2 บรรทัด (พจิารณาเวลาประกอบ) 
1.3 ทบทวนด้วยการจับเวลาพมิพอ์ักษรแป้นเหยา้และตัวอักษรท่ีเรียนมาแลว้ตัวละ 5 วนิาที และเมื่อ

จับเวลาอักษรแตล่ะตัวเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัดของแตล่ะตัวและ
ครูสอบถามจ านวนตัวอักษรท่ีนักเรียนพิมพไ์ด้สูงสุด เชน่ นักเรียนคนใดพมิพไ์ด้  30  ตัวขึ้นไปบ้าง 
เป็นต้น และให้นักเรียนเลอืกบันทึกค าที่พมิพไ์ด้มากที่สุดในแบบบันทึกความก้าวหนา้ในการพิมพ ์

1.4 ฝึกพมิพท์บทวนอักษรแป้นเหยา้และอักษรท่ีเรียนมาแลว้ดว้ยการผสมอักษรเป็นค าง่ายๆ เช่น  ดา  
กา  หา  ฟา  สา  วา  ว่า  ก่า  ค าละ  1 –2  บรรทัด 

1.5 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการผสมอักษรมาคนละ 5 ค า และให้พิมพ์
ค าละ   2  บรรทัด 

2. การเรียนรู้แป้นอักษรในบทตอ่ไป  ครูควรปฏบัิตดิังนี้ 
2.1 ครูสอนแป้นอักษรครัง้ละ  4  แป้น  เชน่  แปน้  เ  อ      ท 
2.2 ครูขานน าอักษรแตล่ะตัวให้นักเรียนพิมพส์ลับไปมาจนเกิดความช านาญและย้ าไม่ให้นัก เรียนมอง

แป้นในเครื่อง 
2.3 ฝึกพมิพแ์ป้น  เ  อ      ท  โดยการพมิพต์ัวละ 1-2 บรรทัด 



2.4 ฝึกพมิพแ์ป้น  เ  อ      ท  โดยการจับเวลาตัวละ  5  วนิาที นับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ในแตล่ะตัวและ
ครูซักถามจ านวนท่ีนักเรียนพิมพไ์ด้สูงสุด 

2.5 ฝึกพมิพผ์สมอักษรเป็นค าง่ายๆ เช่น  เดา  เกา  เหา  กากี  เป็นต้น  พมิพค์ าละ 2-3 บรรทัด หรอื
ตามขอ้ตกลงระหว่างครูและนักเรียนแลว้แต่กรณีไป 

2.6 ครูสอนแป้นอักษร  พ  ะ   ั  ร  โดยใชข้ั้นตอนวธีิสอน  
3. การฝึกพิมพป์ระโยค 

3.1 ฝึกพมิพป์ระโยคละ 2-3 บรรทัด หรอืตามข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนหรือตามแบบพมิพใ์น
หนังสือเรียน 

3.2 จับเวลาพมิพป์ระโยคละ  1  นาที  1-3  ครัง้ 
4. ส าหรับเนื้อหาและวิธีสอนท่ีน าเสนอนัน้เป็นเพยีงแนวทางในการสอนครัง้ละ  2ชั่วโมง ระยะเวลา      ที่

ก าหนด สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ส าหรับการสอนแต่ละช่ัวโมงครูควรจะปรับเปลี่ยน
ในเร่ืองของจ านวนค าและตัวอักษรท่ีฝึกพิมพ์ทบทวน รวมท้ังการฝึกพมิพจ์ับเวลา ค าและประโยค  
(พจิารณาเวลาประกอบ) 

5. การเรียนรู้แป้นอักษรใหมแ่ตล่ะครัง้ควรฝึกพมิพเ์พื่อทบทวนความแม่นย าในการใชน้ิ้วพมิพอ์ักษรใน
ระยะแรก ควรเพิ่มจ านวนค าท่ีให้ฝึกพิมพ์ผสมค ามากขึน้ 

6. ครูเดินดูการท างานของนักเรียนช้ีแนะข้อบกพร่องในการพิมพด์ีด ให้นักเรียนแต่ละคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 5 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นอักษรล่าง 
แนวคิด 

การพิมพด์ีดภาษาไทยประกอบไปด้วยแป้นอักษร แป้นวรรณยุกต์ แป้นสระในภาษาไทย แป้น 

เครื่องหมาย และแป้นตัวเลข ส่วนแป้นในการพิมพด์ีดไทยมี 2 ชนิด คือแป้นลา่ง และแป้นบน ส าหรับใน

หนว่ยนี้จะเป็นการเรียนรูเ้กี่ยวกับแป้นล่างทั้งหมดซึ่งแป้นล่างจะประกอบด้วยแป้นอักษร แป้น

วรรณยุกต์ แป้นสระ และแป้นเครื่องหมาย รวมทั้งหมด 44 ตัว ส่วนแป้นบนมีทั้งหมด 26 ตัว ส าหรับ

แป้นล่างที่จะเรียนรู้วธิีการพิมพใ์นหน่วยนีป้ระกอบไปด้วย แป้นเหย้าหรอืแป้นหลัก จ านวน 8 ตัว และ

แป้นอื่นๆ อีก 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การพมิพแ์ป้นอักษร ำแม ้ 

2. การพมิพแ์ป้นอักษร ไิ น ง 

3. พมิพป์ระโยคสัน้จากการผสมอักษรแป้นเหยา้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. สามารถพมิพผ์สมค าจากแปน้อักษรท่ีเรียนได้ถูกต้อง 

2. สามารถพมิพป์ระโยคสัน้ๆ และข้อความจากแป้นอักษรท่ีเรียนได้ถูกต้อง 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (10 นาท)ี 

1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการใชน้ิ้วพมิพอ์ักษรแป้นเหยา้และตัวอักษรท่ีเรียนมาแลว้แต่ละตัววา่ใชน้ิ้วใด 

พมิพอ์ักษรใดบ้าง โดยซักถามนักเรียนท้ังช้ันและรายบุคคล  (ครัง้ท่ี  1-3) 
 

ขั้นการสอน (90/90/40 นาท)ี 

2. ครูทบทวนอักษรแป้นเหยา้และตัวอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบทุกตัว

ท่ีเรียนมาแลว้และให้นักเรียนพิมพต์ามท่ีครูขานน า  (ครัง้ท่ี 1-3) และหรือให้นักเรียน ฝึกพมิพท์บทวน

อักษรท่ีเรียนมาแลว้ตามแบบในหนังสอืเรียน (ครัง้ท่ี 2-3) 

3.ครูอธิบายและสาธิตการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้นอักษร  ำ  แ ม       ไ       น   ง   พรอ้มครูขานน า

ออกเสียงทีละตัวใชเ้วลาฝึกพมิพแ์ป้นอักษรประมาณ 10 นาที สลับกันระหว่างแป้นเหยา้และแปน้อักษร

ท่ีเรียนใหม่ (ครัง้ท่ี  1-2) 



4. ครูสอบถามนักเรียนในการใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเพื่อทบทวนการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้นอักษร    

ำ  แ  ม      ไ    น  ง  (ครัง้ท่ี  1-3) 

5. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์แป้นอักษรท่ีเรียนใหม่ตัวละ 1 บรรทัด และหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นใน

เครื่องพิมพ ์ขณะพมิพใ์ห้ระลึกเสมอวา่ก าลังพมิพอ์ักษรอะไรและใช้น้ิวอะไร (ครัง้ท่ี 1-2) และให้      

นักเรียนฝึกพิมพ์อักษรท่ีเรียนใหม่ตามแบบในหนังสอืเรียน (ครัง้ท่ี 2-3) 

6. ครูจับเวลาพมิพต์ัวอักษรท่ีเรียนใหม่ แตล่ะตัว ตัวละ  5วนิาที โดยครูขานน าแตล่ะตัวอักษรและ หมั่นเตอืน 

นักเรียนไม่ให้มองแป้นในเครื่องพิมพแ์ละให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัด  (ครัง้ท่ี  1-3) 

7. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ผสมอักษรค าง่ายๆ จากอักษร 3-5 ดีด โดยฝึกพิมพค์ าละ 1-2 บรรทัด     ตามที่

นักเรียนและครูก าหนดร่วมกันโดยดูความเหมาะสมของเวลาฝึกพมิพค์ าในหนังสอื       (ครัง้ท่ี 1-2) 

8. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ประโยคสัน้ๆ ประโยคละ 3-4 บรรทัด จากหนังสอืเรียนหน้า 26 และ 30 หรอื

ประโยคจากนักเรียนฝึกคิดด้วยตนเองโดยใชอ้ักษรแป้นเหยา้และอักษรท่ีเรียนมาแลว้ 1-2 ประโยค    

(ครัง้ท่ี 2-3) 
 

ขั้นสรุป (20/20/10 นาท)ี 

9. ครูซักถามการวางนิว้บนแป้นอักษรแตล่ะตัวและจับเวลาพมิพค์ าสั้นๆ ค าละ 30 วนิาทีโดยเลอืก ค าจากใน

หนังสือเรียน ให้นักเรียนนับค าที่พมิพไ์ด้บันทึกไว้ท้ายบรรทัดของแตล่ะค าและเลอืกค าที่พมิพไ์ด้มากที่สุดบันทึกสถิติ

การพมิพ ์ (ครัง้ท่ี  1-3) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น ของส านักพมิพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีด 

4. นาฬกิาจับเวลา 

5. กระดาษฝึกพมิพ ์
 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

2. การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  

3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค ์
 



เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้  (ภาคผนวก ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

นักเรียน   รว่มกันประเมิน  (ภาคผนวก ข) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน พิมพ์ได้ 50% ขึน้ไปให้คะแนนผลงานจากการพมิพต์ามแบบฝึกหัด  

พมิพไ์ด้ถูกตอ้งผิดไม่เกิน   5  แห่ง ภายในเวลาที่ ก าหนดให้ 5 คะแนน หรือจากการจับเวลาค าละ  30  

วนิาที  นับเฉพาะค าถูกไมน่อ้ย  19  ค า ในการจับเวลาแตล่ะครัง้   (ดูจากบันทึกความก้าวหนา้ในการ

พิมพ)์ 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1. การใส่และถอดกระดาษ การกั้นหน้าและหลัง ฯลฯ 

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล   (ความสนใจ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการ

ประเมินตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพมิพท์บทวนแป้นอักษรครูควรทบทวนดังนี้ 

1.1 วธีิการทบทวนแป้นอักษรเหมอืนแผนการเรียนรู้ท่ี 4  เลอืกทบทวนตามความเหมาะสมของเวลา 

1.2 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการผสมอักษรมาคนละ 7 ค า ให้นักเรียน

ฝึกพมิพค์ าละ  2  บรรทัด 

1.3 ฝึกพมิพท์บทวนโดยการจับเวลาเป็นค า ค าละ  30  วนิาที ประมาณ  5 – 6  ค า  

2. การเรียนรู้แป้นอักษรในบทตอ่ไป  ครูควรจะปฏบัิตดิังนี้ 

2.1 ครูสอนแป้นอักษรครัง้ละ  4  แป้น  เชน่  แปน้    ำ   แ   ม    ้   และ   ไ     ิ  น  ง  วธีิสอนเหมอืน

แผนการเรียนรู้ท่ี  4 ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามเนื้อหาของแต่ละบท 

2.2. ฝึกพมิพผ์สมค าและพิมพจ์ับเวลาค าละ  1 นาที  ประมาณ  5-7 ค า  

3. การฝึกพิมพป์ระโยค  

3.1 ฝึกพมิพป์ระโยคละ 3-4 บรรทัด หรอืตามข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนหรือตามแบบพมิพใ์น

หนังสือเรียน 

3.2 จับเวลาพมิพป์ระโยคละ  2  นาที  2-3  ครัง้  หรือตามท่ีผู้สอนก าหนด 

4. แนวการสอนตามค าแนะน าในแผนการเรียนรู้ท่ี 4   (พจิารณาเวลาประกอบ) 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 6 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นอักษรล่าง 
แนวคิด 

การพมิพด์ีดภาษาไทยประกอบไปด้วยแป้นอักษร แปน้วรรณยุกต ์แปน้สระในภาษาไทยแป้น เคร่ืองหมาย และ

แป้นตัวเลข ส่วนแป้นในการพิมพด์ีดไทยมี 2 ชนิด คือแป้นล่าง และแปน้บน ส าหรับในหน่วยน้ีจะเป็นการเรียนรู้

เกี่ยวกับแป้นล่างท้ังหมดซึ่งแป้นล่างจะประกอบด้วยแป้นอักษร แปน้วรรณยุกต ์แปน้สระ และแป้นเครื่องหมาย รวม

ท้ังหมด 44 ตัว สว่นแป้นบนมท้ัีงหมด 26 ตัว ส าหรับแป้นล่างท่ีจะเรียนรู้วิธีการพิมพใ์นหน่วยน้ีประกอบไปด้วย แป้น

เหยา้หรอืแป้นหลัก จ านวน 8 ตัว และแป้นอื่นๆ อีก 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การพมิพแ์ป้นอักษร ป   ื ใ ย  

2. การพมิพแ์ป้นอักษร ๆ ผ บ ฝ 

3. พมิพป์ระโยคสัน้จากการผสมอักษรแป้นเหยา้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. สามารถพมิพผ์สมค าจากแปน้อักษรท่ีเรียนได้ถูกต้อง 

2. สามารถพมิพป์ระโยคสัน้ๆ และข้อความจากแป้นอักษรท่ีเรียนได้ถูกต้อง 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (10 นาท)ี 

1. ครูซักถามนักเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลเกี่ยวกับการวางนิ้วและใชน้ิ้วพมิพแ์ป้นอักษรท่ีเรียน มา

แลว้แต่ละตัววา่ใชน้ิ้วใด พิมพ์อักษรใดบ้างโดยซักถามนักเรียนท้ังช้ันและรายบุคคล เพื่อทบ ทวนความ

เข้าใจในการใชน้ิ้วพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเป็นการเตอืนความทรงจ าในการวางนิว้บนแป้นอักษรและครูสรุป

การวางนิ้วท่ีถูกต้องของอักษรแตล่ะตัว เพื่อนักเรียนจะได้พิมพอ์ักษรแตล่ะตัวได้อยา่งถูกตอ้งและ

แมน่ย าอยู่ตลอดเวลา  (ครัง้ท่ี 1-3) 
 

ขั้นการสอน (90/90/30 นาท)ี 

2. ครูทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบทุกตัวอักษรท่ีเรียน

มาแล้ว และให้นักเรียนฝึกพิมพ์ตัวละ 3 ครัง้ ไปจนครบทุกตัว  (ครัง้ท่ี 1-3)  และหรือให้    นักเรียนฝึก

พมิพท์บทวนอักษรแป้นเหยา้และอักษรท่ีเรียนมาแลว้ตามแบบในหนังสอืเรียน (ครัง้ท่ี 2-3) 

3. ครูอธิบายและสาธิตการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้นอักษร   ป      ใ  ย และ ๆ  ผ  บ  ฝ  พร้อมครู

ขานน าออกเสียงทีละตัวใชเ้วลาฝึกพมิพแ์ป้นอักษรประมาณ 10 นาที สลับกันระหว่างแป้นเหยา้และแปน้



อักษรใหม ่(การสอนแป้นใหมค่วรสอนครัง้ละ 4 ตัว) (ครัง้ท่ี 1-2) 

4. สอบถามนักเรียนในการใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเพื่อทบทวนการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้นอักษร    

ป      ใ  ย  และๆผ  บ  ฝ  (ครัง้ท่ี 1-3) 

5. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์แป้นอักษรท่ีเรียนใหม่ตัวละ 1-2  บรรทัด และหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นใน

เครื่องพิมพแ์ละขณะพิมพ์ให้ระลึกเสมอวา่ก าลังพมิพอ์ักษรอะไรและใช้น้ิวอะไร (ครัง้ท่ี 1-2)และหรือให้

นักเรียนฝึกพิมพ์อักษรท่ีเรียนใหม่ตามแบบในหนังสอืเรียน (ครัง้ท่ี 2-3) 

6. ครูจับเวลาพมิพต์ัวอักษรท่ีเรียนใหม่ แตล่ะตัว ตัวละ 5 วนิาที โดยครูขานน าแตล่ะตัวอักษรและ หม่ัน

เตอืน นักเรียนไม่ให้มองแป้นในเครื่องพิมพแ์ละให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัด  (ครัง้ท่ี 1-

3) 

7. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ผสมอักษรค าง่ายๆ จากอักษร  3-5 ดีด โดยฝึกพิมพค์ าละ   1-2  บรรทัด ตามท่ี

นักเรียนและครูก าหนดร่วมกันโดยดูความเหมาะสมของเวลา  (ครัง้ท่ี 2-3) 

8. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ประโยคสัน้ๆ ประโยคละ 2-3 บรรทัด  จากหนังสอืเรียนหรือประโยคจากนักเรียน

ฝึกคิดดว้ยตนเองโดยใชอ้ักษรแป้นเหยา้และอักษรท่ีเรียนมาแลว้ 1-2 ประโยค (ครัง้ท่ี 2-3) 
 

ขั้นสรุป  (20 นาท)ี 

9. ครูซักถามการวางนิว้บนแป้นอักษรแตล่ะตัวและจับเวลาพมิพค์ าสั้นๆ ค าละ 1 นาที โดยเลอืกค าจากใน

หนังสือครัง้ละ 5-6 ค าให้นักเรียนนับค าที่พมิพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัดของแตล่ะค า  (ครัง้ท่ี 1-3) 

10. ครูสอบถามและบันทึกจ านวนค าท่ีนักเรียนพิมพไ์ด้สูงสุดของแตล่ะคนเป็นการเช็คช่ือและพฤตกิรรรม ใน

การเรียนไปดว้ยก็ได้หรือให้นักเรียนบันทึกดว้ยตนเองในแบบบันทึกความก้าวหนา้ในการพิมพ์    (ครัง้ท่ี 

1-3) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น ของส านักพมิพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีด 

4. กระดาษฝึกพมิพ ์

5. นาฬกิาจับเวลา 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้  

2. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้    (ภาคผนวก ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 



3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน พิมพ์ได้ 50% ขึน้ไป ให้คะแนนผลงานจากการพมิพต์าม

แบบฝึกหัด  พมิพไ์ด้ถูกตอ้งผิดไม่เกิน  3  แห่ง ภายในเวลาที่ ก าหนดให้ 5 คะแนน หรือจากการจับเวลา

ค าละ  30  วนิาที นับเฉพาะค าถูกได้ไม่น้อยกวา่  21  ค าในการจับเวลาแตล่ะครัง้   หรอืให้คะแนนจาก

สถิตกิารพมิพจ์ับเวลาค าที่บันทึกไว้ของนักเรียนแต่ละคน   โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   21  

ค า  5  คะแนน  ลดลงค าละ ½  คะแนน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล  ทา่นั่ง  การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว) การเคาะคานเวน้วรรค การใส่และ

ถอดกระดาษ   การกั้นหนา้และหลัง  ฯลฯ 

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล  (ความสนใจ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน

ตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพมิพท์บทวนแป้นอักษรครูควรทบทวนดังนี้  (หรือเลอืกข้อใดข้อหนึ่งตามความเหมาะสมของเวลา) 

1.1 วธีิการทบทวนแป้นอักษรเหมอืนแผนการเรียนรู้ท่ี 5 เลอืกทบทวนตามความเหมาะสมของเวลา 

1.2 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการผสมอักษรมาคนละ 7 ค า ฝึก พมิพค์ าละ  

2  บรรทัด 

1.3 ฝึกพมิพท์บทวนโดยการจับเวลาเป็นค า ค าละ 30 วนิาที ประมาณ 5-6 ค า จากหนังสอืเรียน 

2. การเรียนรู้แป้นอักษรในบทตอ่ไป  ครูควรจะปฏบัิตดิังนี้ 

2.1 ครูสอนแป้นอักษรครัง้ละ  4  แป้น  เชน่  แปน้  ป       ใ  ย   และ ๆ  ผ  บ  ฝ  วธีิสอนเหมอืน

แผนการเรียนรู้ท่ี  5   ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมของแตล่ะบท 

2.2 ฝึกพมิพผ์สมค าและพิมพจ์ับเวลาค าละ 1 นาที ประมาณ  5-7 ค า จากหนังสอืเรียน 

 

 

3. การฝึกพิมพป์ระโยค  

3.1 ฝึกพมิพป์ระโยคละ 3-4 บรรทัด หรอืตามข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนหรือตามแบบพมิพใ์น

หนังสือเรียน  

3.2 จับเวลาพมิพป์ระโยคละ  2  นาที  2-3  ครัง้  หรือตามท่ีผู้สอนก าหนด 

4. แนวการสอนตามค าแนะน าในแผนการเรียนรู้ท่ี 5 (พจิารณาเวลาประกอบ)  
 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 7 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นอักษรล่าง 
แนวคิด 

การพมิพด์ีดภาษาไทยประกอบไปด้วยแป้นอักษร แปน้วรรณยุกต ์แปน้สระในภาษาไทยแป้น เคร่ืองหมาย และ

แป้นตัวเลข ส่วนแป้นในการพิมพด์ีดไทยมี 2 ชนิด คือแป้นล่าง และแปน้บน ส าหรับในหน่วยน้ีจะเป็นการเรียนรู้

เกี่ยวกับแป้นล่างท้ังหมดซึ่งแป้นล่างจะประกอบด้วยแป้นอักษร แปน้วรรณยุกต ์แปน้สระ และแป้นเครื่องหมาย รวม

ท้ังหมด 44 ตัว สว่นแป้นบนมท้ัีงหมด 26 ตัว ส าหรับแป้นล่างท่ีจะเรียนรู้วิธีการพิมพใ์นหน่วยน้ีประกอบไปด้วย แป้น

เหยา้หรอืแป้นหลัก จ านวน 8 ตัว และแป้นอื่นๆ อีก 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การพมิพแ์ป้นอักษร ถ  ุ  ึ ค  

2. การพมิพแ์ป้นอักษร _ ภ ตล  

3. การพมิพแ์ป้นอักษร  / จ ขช 

4. พมิพป์ระโยคสัน้จากการผสมอักษรแป้นเหยา้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. สามารถพมิพผ์สมค าจากแปน้อักษรท่ีเรียนได้ถูกต้อง 

 2. สามารถพมิพป์ระโยคสัน้ๆ และข้อความจากแป้นอักษรท่ีเรียนได้ถูกต้อง 

 3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได ้ในดา้น

ความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความกตัญํูกตเวที การมี

มนุษยสัมพันธ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (10 นาที) 

1. ครูซักถามนักเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลเกี่ยวกับการใชน้ิ้วพมิพอ์ักษรแป้นเหยา้และแปน้ อักษรท่ี

เรียนมาแลว้ แต่ละตัววา่ใชน้ิ้วใด พิมพ์อักษรใดบ้างโดยซักถามนักเรียนท้ังช้ันและรายบุคคล (ครัง้ท่ี  1-3) 

ขั้นการสอน  (90/90/ 40  นาที) 

2. ครูทบทวนอักษรแป้นเหยา้และแปน้อักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบ

ทุกตัวท่ีเรียนมาแลว้  และให้นักเรียนพิมพต์ามท่ีครูขานน า ตัวละ  3  ครัง้   (ครัง้ท่ี  1-3) หรอืให้

นักเรียนฝึกพมิพท์บทวนท่ีเรียนมาแลว้ตามแบบในหนังสอืเรียน (ครัง้ท่ี 2-3) 

3. ครูอธิบายและสาธิตการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้นอักษร  ถ  ุ     ึ  ค    -  ภ   ต   ล  และ  / จ ขช

พร้อมครูขานน าออกเสียงทีละตัวใชเ้วลาฝึกพมิพแ์ป้นอักษรประมาณ 10 นาที สลับกันระหว่างแป้นเหยา้

และแป้นอักษรใหม ่(ครัง้ท่ี1–2) 

4. ครูสอบถามนักเรียนในการใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเพื่อทบทวนการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้น

อักษร   ถ    ุ     ึ  ค-  ภ   ต   ล และ /  จ  ข ช  (ครัง้ท่ี  1-2) 



5. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์แป้นอักษรท่ีเรียนใหม่ตัวละ 1-2 บรรทัด และหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นใน

เครื่องพิมพแ์ละขณะพิมพ์ให้ระลึกเสมอวา่ก าลังพมิพอ์ักษรอะไรและใช้น้ิวอะไรพมิพ ์   (ครัง้ท่ี  1-2)และ

หรือให้นักเรียนฝึกพิมพ์อักษรท่ีเรียนใหม่ตามแบบในหนังสอืเรียน  (ครัง้ท่ี 2- 3) 

6. ครูจับเวลาพมิพต์ัวอักษรท่ีเรียนใหม่ แตล่ะตัว ตัวละ 5  วนิาที โดยครูขานน าแตล่ะตัวอักษรและ หม่ัน

เตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นในเครื่องพิมพแ์ละให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ไว้ท้าย บรรทัด     (ครัง้ท่ี  

1-3) 

7. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ผสมอักษรค าง่ายๆ ด้วยอักษร 4-8 ดีด จากแบบฝึกพมิพ ์พิมพ์ตามแบบ  1-2 

บรรทัด หรอืตามท่ีนักเรียนและครูก าหนดร่วมกันโดยพจิารณาความเหมาะสมของเวลาประกอบ   (ครัง้

ท่ี  1-3) 

8. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ประโยคสัน้ๆ ประโยคละ 3-4 บรรทัด จากหนังสอืเรียนหรือประโยคจาก  

นักเรียนฝึกคิดด้วยตนเองโดยใชอ้ักษรท่ีเรียนมาแลว้ 1-2  ประโยค หรือตามท่ีนักเรียนและครูก าหนด

ร่วมกันโดยพจิารณาความเหมาะสมของเวลาประกอบ (ครัง้ท่ี 2-3) 
 

ขั้นสรุป  (20/20/10 นาที) 

3. ครูซักถามการวางนิว้บนแป้นอักษรแตล่ะตัวและจับเวลาพมิพค์ าสั้นๆ ค าละ 1 นาที โดยเลอืกจับเวลาค า

จากในหนังสอื ครัง้ละ 5-6 ค าและให้นักเรียนนับค าที่พมิพไ์ด้เขียนไว้ท้ายบรรทัดของแตล่ะค า  ครู

สอบถามค าท่ีนักเรียนพิมพไ์ด้แตล่ะคนบันทึกสถิติเพื่อเป็นการเช็คพฤติกรรม การเรียนของนักเรียน 

(ครัง้ท่ี 1-3) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น ของส านักพมิพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีด 

4. กระดาษฝึกพมิพ ์/ กระดาษรองพิมพ์ 

5. นาฬกิาจับเวลา 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้    (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรมจรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 



เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่าน พิมพ์ได้ 50% ขึน้ไป ให้คะแนนผลงานจากการพมิพต์าม

แบบฝึกหัด  พมิพไ์ด้ถูกตอ้งผิดไม่เกิน   3  แห่ง ภายในเวลาที่ ก าหนดให้ 5 คะแนน หรือจากการจับ

เวลาค าละ  30  วนิาที นับเฉพาะค าถูกได้ไม่น้อยกวา่  22  ค า ในการจับเวลาแตล่ะครัง้   หรอืให้

คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลาค าที่บันทึกไว้ของนักเรียนแต่ละคน   โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี้   22  ค า  5  คะแนน  ลดลงค าละ ½  คะแนน 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล  ทา่นั่ง  การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว) การเคาะคานเวน้วรรค การใส่และ

ถอดกระดาษ    การกั้นหนา้และหลัง  ฯลฯ 

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล  (ความสนใจ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการ       

ประเมินตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพมิพท์บทวนแป้นอักษรครูควรทบทวนดังนี้ (หรือเลอืกข้อใดข้อหนึ่งตามความเหมาะสมของเวลา) 

1.1 วธีิการทบทวนแป้นอักษรเหมอืนแผนการเรียนรู้ท่ี 6 เลอืกทบทวนตามความเหมาะสมของเวลา 

1.2 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการผสมอักษรมาคนละ 7 ค า ให้   ฝึกพมิพ์

ค าละ  2  บรรทัด 

1.3 ฝึกพมิพท์บทวนโดยการจับเวลาเป็นค า ค าละ 1 นาที ประมาณ 5-6 ค า จากหนังสอืเรียน 

2. การเรียนรู้แป้นอักษรในบทตอ่ไป  ครูควรจะปฏบัิตดิังนี้ 

2.1 ครูสอนแป้นอักษรครัง้ละ  4  แป้น  เชน่  แปน้  ถ    ุ     ึ  ค   -  ภ   ต   ล  และ    /  จ  ขช วธีิ

สอนเหมอืนแผนการเรียนรู้ท่ี  3 ข้อ  2.2-2.5 ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละบท 

2.2 ฝึกพมิพผ์สมค าและพิมพจ์ับเวลาค าละ  1 นาที ประมาณ  5-7 ค า จากหนังสอืเรียน  
3. การฝึกพิมพป์ระโยค  

3.1 ฝึกพมิพป์ระโยคละ 3 – 4 บรรทัด หรอืตามข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนหรือตามแบบพมิพใ์น

หนังสือเรียน  

3.2 จับเวลาพมิพป์ระโยคละ  1  นาที  2 – 3  ครัง้  หรือตามท่ีผู้สอนก าหนด 

4. แนวการสอนตามค าแนะน าในแผนการเรียนรู้ท่ี 6 (พจิารณาเวลาประกอบ) 

 

 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 8 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นอักษรล่าง 
แนวคิด 

เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการพิมพแ์ป้นอักษรล่างท้ังหมดแลว้ เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญใน       การพมิพ์

ข้อความตามแบบ สามารถคิดค าระคนและค าสุทธิได้โดยการฝึกพิมพ์พัฒนาความเร็วและความแมน่ย า 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การคิดค าระคนและค าสุทธิ  (การคิดค าแบบ GWAM และ NWAM) 

2. พมิพท์บทวนแป้นอักษรล่างท้ังหมด 

3. เทคนิคการพัฒนาความแม่นย าในการพมิพ ์

4. บันทึกสถิติการพิมพก์้าวหนา้ในการคดิค าแบบ GWAM และ NWAM 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. สามารถพมิพแ์ป้นอักษรล่างได้ครบทุกแปน้ พร้อมเครื่องหมายและแป้นตัวเลขได้ 

2. มทัีกษะในการพมิพพ์ัฒนาความเร็วและความแมน่ย า อัตรา 15 ค า/นาที ในการจับเวลา 1 นาที 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 

1. ครูทบทวนอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบทุกตัวท่ีเรียนมาแลว้  และ

ให้นักเรียนพิมพต์ามท่ีครูขานน าตัวละ 3 ครัง้ และหรอืเลอืกค าในหนังสอืให้นักเรียนพิมพจ์ับเวลาค าละ  

1  นาที  คร้ังละ  5-6  ค า   (ครัง้ท่ี  1-2) 
 

ขั้นการสอน (90 นาที) 

2. ชีแ้จงให้นักเรียนเข้าใจในการพัฒนาความแม่นย าและความเร็วจะถูกพัฒนาขึ้นในเวลาเดียวกันโดยใช้

สลับกันไปคือ ฝึกพมิพค์วามแมน่ย าควบคูก่ับความเร็วและให้นักเรียนพิมพค์ าสั้นๆ ง่ายๆ จากในหนังสอื

เรียน ด้วยการจับเวลาพมิพค์ าละ 1 นาที โดยคัดเลอืกจากค าในขอ้ความท่ีจะให้นักเรียนฝึกพิมพ์ในแตล่ะ

ข้อความประมาณ 4-5 ค า   (ครัง้ท่ี 1-2) 

3. บอกเป้าหมายของการพัฒนาความเร็วและความแมน่ย าในการพิมพใ์ห้นักเรียนทราบ โดยก าหนดอัตรา

ความเร็วท่ีนักเรียนควรจะพมิพไ์ด้ในการจับเวลาพมิพข์้อความตามแบบในหนังสอืเรียน (ครัง้ท่ี 1) ข้อละ 1 

นาที 2 ครัง้ (ครูเลอืกข้อความใดข้อความหนึ่ง)  อัตราความเร็วไม่ต่ ากว่า 15 ค าต่อนาที  2  ครัง้ และถ้ามี

นักเรียน พิมพไ์ด้ต่ ากว่า 15 ค า ตอ่นาท ีเกิน 5 คน ครูให้นักเรียนจับเวลาพมิพข์้อความใหมอ่กี 1 ครัง้  

4. ให้นักเรียนตรวจค าผิดและคิดค าระคนจากจ านวนค าท่ีพิมพไ์ด้ในการจับเวลา 1 นาที (ครัง้ท่ี 1) 

5. ครูสอบถามจ านวนค าท่ีนักเรียนพิมพไ์ด้หลังจากคิดค าระคนต่อนาที   (ครัง้ท่ี 1 ) 



6.  ให้นักเรียนตรวจค าผิดและคิดค าสุทธิจากจ านวนค าท่ีพิมพไ์ด้ในการจับเวลา 1 นาที   (ครัง้ท่ี 2) 

7. ครูสอบถามจ านวนค าท่ีนักเรียนพิมพไ์ด้หลังจากคิดค าสุทธิต่อนาที   (ครัง้ท่ี 2) 

8. จับเวลาพมิพข์้อความตามแบบ 1 นาที  อีกคร้ัง ถ้ามีนักเรียนพิมพไ์ด้ต่ ากว่า 15 ค า/นาที จ านวน 5 คน 

โดยสอบถามในภาพรวมท้ังหอ้ง เชน่ ใครพิมพไ์ด้ต่ ากว่า 15 ค า/นาที (ครัง้ท่ี 1-2) 
 

ขั้นสรุป (20 นาที) 

9. จับเวลาพมิพข์้อความตามแบบในหนังสอืเรียนเลอืกข้อใดข้อหนึ่ง  3  นาที  2  ครัง้ ให้นักเรียนเลอืกคร้ังท่ี

ดีท่ีสุดคิดค าระคน   ถ้ามผีู้พิมพไ์ด้ต่ ากว่า 15   ค าต่อนาที  ให้นักเรียนพิมพใ์หมอ่กีครัง้และให้บันทึกสถิติ

ความก้าวหนา้ในการพิมพ ์(ครัง้ท่ี 1 ) 

10. จับเวลาพมิพข์้อความตามแบบในหนังสอืเลอืกข้อใดข้อหนึ่ง  3 นาที 2 ครัง้ ให้นักเรียนเลอืกคร้ังท่ีดท่ีีสุด

คิดค าสุทธิ ถ้ามีผู้พมิพไ์ด้ต่ ากว่า 15 ค าต่อนาที ในการจับเวลา 3 นาที และให้นักเรียนบันทึกสถิติ

ความก้าวหนา้ในการพิมพ ์  (ครัง้ท่ี 2 ) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น ของส านักพมิพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีดไทย 

4. กระดาษฝึกพมิพ ์/ กระดาษรองพิมพ์ 

5. นาฬกิาจับเวลา 
 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  

3. การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้  (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ

นักเรียน   รว่มกันประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 



เกณฑ์การประเมินผล 
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่านพมิพไ์ด้50% ขึน้ไป ให้คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลาข้อความ

ตามแบบ 1 นาที  นักเรียนบันทึกค าที่พมิพไ์ด้ไว้ของแตล่ะคน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   15  

ค า/นาที  (ค าสุทธิ)  5  คะแนน  ลดลงค าละ ½  คะแนน  

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล  ทา่นั่ง การใชน้ิ้ว (การสบืนิ้ว) การเคาะคานเวน้วรรค การใส่และ

ถอดกระดาษ    การกั้นหนา้และหลัง  ฯลฯ 

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล  (ความสนใจ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการ       

ประเมินตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 

(ดูภาคผนวก  ก) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพมิพท์บทวนแป้นอักษรครูควรทบทวนดังนี้  (หรือเลอืกข้อใดข้อหนึ่งตามความเหมาะสมของ

เวลา) 

1.1 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรล่างท้ังหมด โดยครูขานออกเสียงน าอักษรแตล่ะตัวและให้นัก เรียนพิมพ์

ตามตัวละ   3  ครัง้ 

1.2 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรล่าง  โดยการจับเวลาเป็นค า ค าละ 1 นาที ประมาณ  8-9 ค า จาก

หนังสือเรียน   

1.3 ทบทวนโดยการจับเวลาพมิพข์้อความข้อละ 1 นาที   2  ครัง้  จากหนังสอืเรียน 

2. ครูให้นักเรียนพิมพแ์ป้นอักษรล่างท้ังหมดตามแบบ บรรทัดละ 1-2 บรรทัด จากหนังสอืเรียน 

3. ฝึกพมิพข์้อความตามแบบโดยจับเวลาข้อละ  2-3 ครัง้ หรอืตามท่ีผู้สอนก าหนด จากหนังสอืเรียน  
 

 

 

 

 

 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 9 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นอักษรบน 
แนวคิด 

หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการพิมพแ์ป้นอักษรล่างท้ังหมด 44 แป้น เรียบร้อยแล้ว ส าหรับแป้นอักษรบน

ประกอบด้วย  3  หนว่ยการเรียน คือหนว่ยท่ี  4,  5  และ 6  ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นอักษร บนท้ังหมด แปน้

อักษรบนมท้ัีงหมด 45 แป้น ซึ่งประกอบด้วยแป้นอักษร  แป้นวรรณยุกต ์ แป้นสระ 26  แป้นส่วนแป้นเครื่องหมายม ี 9  

แป้น  ส าหรับแป้นตัวเลขม ี10แป้น แปน้อักษรบนท่ีจะเรียนรู้วิธีการพิมพใ์นหน่วยท่ี 4 ประกอบไปด้วย แป้น โ ฑ ซ ญ  

ฮ    ู ณ  ศ  ฌ  ธ  ็  ์ ฎ ฉ ษ ฒ ฤ  ฆ          ั้  ๊    ั้ ฏ  ฦ ฬ๋ ฐ 

 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การพมิพแ์ป้นอักษร  โ ฑ ซ ญ   

2. การพมิพแ์ป้นอักษร  ฮ     ู  ณ  ศ   
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. สามารถวางนิ้วบนแป้นอักษร  โ ฑ ซ ญฮ     ู  ณ  ศ ได้ถูกตอ้ง 

2. สามารถสบืนิ้วไปเคาะแป้นอักษร   โ ฑ ซ ญฮ     ู  ณ  ศ ได้อย่างถูกวิธี 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 

1. ครูซักถามนักเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลเกี่ยวกับการวางนิ้วและใชน้ิ้วพมิพอ์ักษรท่ีเรียนมาแลว้แต่

ละตัววา่ใชน้ิ้วใด พิมพ์อักษรใดบ้าง โดยซักถามนักเรียนท้ังช้ันและรายบุคคล เพื่อทบทวนความเข้าใจใน

การใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเป็นการเตอืนความทรงจ าในวางนิว้บนแป้นอักษรเพื่อนักเรียนจะได้พิมพ์

อักษรแตล่ะตัวได้อยา่งถูกตอ้งและแม่นย า  (ครัง้ท่ี 1-3) 
 

ขั้นการสอน (90/ 90/40 นาที) 

2. ครูทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบทุกตัวอักษรท่ีเรียน

มาแล้วและให้นักเรียนฝึกพิมพ์ตัวละ  3ครัง้ ไปจนครบทุกตัว  พร้อมพมิพต์ามแบบในหนังสอืเรียน   

(ครัง้ท่ี 1-3)  

3. ครูอธิบายและสาธิตการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้นอักษร  โ  ฑ  ซ  ญ  และ  ฮ    ู  ณ  ศ  พร้อมครู

ขานน าออกเสียงทีละตัวใชเ้วลาฝึกพมิพแ์ป้นอักษรประมาณ 10 นาที สลับกันระหว่างแป้นเหยา้และแปน้

อักษรท่ีเรียนรู้ใหม่  (ครัง้ท่ี 1-2) 

4. ครูสอบถามนักเรียนในการใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเพื่อทบทวนการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้นอักษร  

โ  ฑ  ซ  ญ  และ   ฮ    ู ณ   ศ  (ครัง้ท่ี 1-3) 



5. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์แป้นอักษรท่ีเรียนใหม่ตัวละ 1-2  บรรทัด และหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นใน

เครื่องพิมพแ์ละพิมพใ์ห้ระลึกเสมอวา่ก าลังพมิพอ์ักษรอะไรและใช้น้ิวอะไร (ครัง้ท่ี 1-2) และหรือให้

นักเรียนฝึกพิมพ์อักษรท่ีเรียนใหม่ตามแบบในหนังสอืเรียน (ครัง้ท่ี 2-3) 

6. ครูจับเวลาพมิพต์ัวอักษรท่ีเรียนใหม่ แตล่ะตัว ตัวละ  5วนิาที โดยครูขานน าแตล่ะตัวอักษรและ หม่ัน

เตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นในเครื่องพิมพแ์ละให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัด  (ครัง้ท่ี 1-

3) 

7. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ผสมอักษรค าง่ายๆ  ตามแบบในหนังสอืเรียนโดยฝึกพิมพ์ ค าละ 1-2 บรรทัด หรอื

ตามท่ีนักเรียนและครูก าหนดร่วมกัน โดยดูความเหมาะสมของเวลา   (ครัง้ท่ี 1-2) 

8. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ขอ้ความตามแบบในหนังสอืเรียนขอ้ละ 3 จบ และครูเดินดูการพมิพง์านของ

นักเรียนแต่ละคนรวมท้ังส ารวจทา่นั่ง การก้าวน้ิวพมิพง์านของนักเรียน  (ครัง้ท่ี 1-3) 
 

ขั้นสรุป (20/20/10 นาที) 

9. ครูเลอืกค าและจับเวลาพมิพค์ าสั้นๆ ค าละ 1 นาที จากหนังสอืเรียน โดยให้นักเรียนนับค าที่พมิพไ์ด้ไว้

ท้ายบรรทัด  (ครัง้ท่ี 1-3) 

10. ครูเลอืกจับเวลาพมิพข์้อความตามแบบในหนังสอืเรียนขอ้ละ 1 นาที 1-5 ครัง้ (พจิารณาความเหมาะสม

ของเวลา)  ให้นักเรียนเลอืกคิดค าสุทธิและบันทึกสถิติความก้าวหน้าในการพมิพ์(ครัง้ท่ี 1-3) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้นของส านักพิมพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีดไทย 

4. กระดาษฝึกพมิพ ์/ กระดาษรองพิมพ์ 

5. นาฬกิาจับเวลา 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคลสังเกตพฤตกิรรมการพิมพข์องนักเรียนแต่ละคนในการ

สบืนิ้วท่านั่ง   การใช้น้ิว  การเคาะคานเวน้วรรค    การใส่และถอดกระดาษ    การกั้นหนา้และหลัง ของ

นักเรียนแต่ละคน  ฯลฯ 

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้   (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 

 
 



เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่านพมิพไ์ด้  50% ขึน้ไป ให้คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลา

ข้อความตามแบบ 1 นาที  นักเรียนบันทึกค าที่พมิพไ์ด้ไว้ของแตล่ะคน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี้  17  ค าสุทธิ  5  คะแนน  ลดลงค าละ ½  คะแนน  

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล  ทา่นั่ง  การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว) การเคาะคานเวน้วรรคการใส่และ

ถอดกระดาษ    การกั้นหนา้และหลัง  ฯลฯ 

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล   (ความสนใจ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการ       

ประเมินตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวกก) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพมิพท์บทวนแป้นอักษรครูควรทบทวนดังนี้  (หรือเลอืกข้อใดข้อหนึ่งตามความเหมาะสมของเวลา) 

1.1 วธีิการทบทวนแป้นอักษรเหมอืนแผนการเรียนรู้ท่ี 8  เลอืกทบทวนตามความเหมาะสมของเวลา 

1.2 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการผสมอักษรมาคนละ 5 ค า ให้พิมพค์ า

ละ  2  บรรทัด 

1.3 ฝึกพมิพท์บทวนโดยการจับเวลาเป็นค าค าละ 1 นาที ประมาณ  5-6  ค า  จากหนังสอืเรียน 

2. การเรียนรู้แป้นอักษรในบทตอ่ไป  ครูควรจะปฏบัิตดิังนี้ 

2.1 ครูสอนแป้นอักษรครัง้ละ  4  แป้น  เชน่  แปน้  โ  ฑ  ซ  ญ  และ  ฮ    ู  ณ  ศ   วธีิสอนเหมอืน

แผนการเรียนรู้ท่ี  8  โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมของแตล่ะบท 

2.2 ฝึกพมิพผ์สมค าและพิมพจ์ับเวลาค าละ  1  นาที  ประมาณ  5-7 ค า  จากหนังสอืเรียน 

3. การฝึกพิมพป์ระโยค  

3.1 ฝึกพมิพข์้อความตามแบบข้อละ 3 จบ หรือตามขอ้ตกลงระหว่างครูและนักเรียนหรือตามแบบ

พมิพใ์นหนังสอืเรียน 

3.2 จับเวลาพมิพข์้อความ  1  นาที  2-3  ครัง้  หรือตามท่ีผู้สอนก าหนด  โดยเลอืกข้อความตามแบบ

พมิพใ์นหนังสอืเรียน 

4. แนวการสอนตามค าแนะน าในแผนการเรียนรู้ท่ี 8 (พจิารณาเวลาประกอบ)  
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รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นอักษรบน 
แนวคิด 

หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการพิมพแ์ป้นอักษรล่างท้ังหมด 44 แป้น เรียบร้อยแล้ว ส าหรับแป้นอักษรบน

ประกอบด้วย  3  หนว่ยการเรียน คือหนว่ยท่ี  4,  5  และ 6  ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นอักษร บนท้ังหมด แปน้

อักษรบนมท้ัีงหมด 45 แป้น ซึ่งประกอบด้วยแป้นอักษร  แป้นวรรณยุกต ์ แป้นสระ 26  แป้นส่วนแป้นเครื่องหมายม ี 9  

แป้น  ส าหรับแป้นตัวเลขม ี10แป้น แปน้อักษรบนท่ีจะเรียนรู้วิธีการพิมพใ์นหน่วยท่ี 4 ประกอบไปด้วย แป้น โ ฑ ซ ญ  

ฮ    ู ณ  ศ  ฌ  ธ  ็  ์ ฎ ฉ ษ ฒ ฤ  ฆ          ั้  ๊    ั้ ฏ  ฦ ฬ๋ ฐ 

 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การพมิพแ์ป้นอักษรฌ  ธ ์ 

 2. การพมิพแ์ป้นอักษรฎ  ฉ  ษ  ฒ    
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. สามารถวางนิ้วบนแป้นอักษร ฌ  ธ  ์็    ฎ  ฉ  ษ  ฒ   ได้ถูกตอ้ง 

 2. สามารถสบืนิ้วไปเคาะแป้นอักษร   ฌ  ธ  ็    ์     ฎ  ฉ  ษ  ฒ  ได้อยา่งถูกวธีิ 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 

1. ครูซักถามนักเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลเกี่ยวกับการวางนิ้วและใชน้ิ้วพมิพแ์ป้นอักษรท่ีเรียน มา

แลว้แต่ละตัววา่ใชน้ิ้วใด พิมพ์อักษรใดบ้างโดยซักถามนักเรียนท้ังช้ันและรายบุคคล เพื่อทบ ทวนความ

เข้าใจในการใชน้ิ้วพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเป็นการเตอืนความทรงจ าในการวางนิว้บนแป้นอักษร  เพื่อ

นักเรียนจะได้พิมพอ์ักษรแตล่ะตัวได้อยา่งถูกตอ้งและแม่นย า   (ครัง้ท่ี  1-2) 
 

ขั้นการสอน (90 นาที) 

2. ครูทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบทุกตัวอักษร  โดย

พมิพอ์ักษรตัวละ  3  ครัง้ ใชเ้วลาทบทวนตามขั้นตอนท่ีได้เสนอไว ้ (ครัง้ท่ี  1-2) 

3. ครูให้นักเรียนพิมพท์บทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้ตามแบบในหนังสอืบรรทัด ละ 1-2  ครัง้   

4. ครูสอบถามนักเรียนในการใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเพื่อทบทวนการสบืนิ้วจากแปน้อักษรท่ีเรียนมาแลว้

ไปยังแป้นอักษร  ฌ  ธ          และ  ฎ  ฉ  ษ  ฒ    (ครัง้ท่ี  1-2) 

5. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์แป้นอักษรท่ีเรียนใหม่ โดยการออกเสียงขานน าตัวอักษรท่ีเรียนรู้ใหม่และให้

นักเรียนพิมพต์ัวละ 3 ครัง้ และเคาะคานเวน้วรรค 1 ครัง้ เกอืบทุกตัวท่ีเรียนมาโดยเนน้ตัวอักษร ที่เรียน

 ็ 



ใหม ่(ครัง้ท่ี  1-2) 

6. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ตัวอักษรท่ีเรียนใหม่ตัวละ  1-2 บรรทัด และหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นใน

เครื่องพิมพข์ณะพิมพใ์ห้ระลึกเสมอวา่ก าลังพมิพอ์ักษรอะไรและใช้น้ิวอะไร (ครัง้ท่ี 1-2) 

7. ครูจับเวลาพมิพต์ัวอักษรท่ีเรียนใหม่ แตล่ะตัว ตัวละ  5 วนิาที โดยครูขานน าแตล่ะตัวอักษรและ หม่ัน

เตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นในเครื่องพิมพแ์ละให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัด  (ครัง้ท่ี  1-

2) 

8. ครูให้นักเรียนพิมพแ์ป้นอักษรใหมต่ามแบบในหนังสอืเรียน บรรทัดละ 1-2 ครัง้  หรือตามท่ีนักเรียนและ

ครูก าหนดร่วมกัน โดยดูความเหมาะสมของเวลาประกอบ เพื่อฝึกพัฒนาความแม่นย าในการพมิพ ์ (ครัง้

ท่ี 1-2) 

9. ครูให้นักเรียนพิมพผ์สมค าตามแบบในหนังสอืเรียนบรรทัดละ 1-2 ครัง้ (ครัง้ท่ี  1-2)  
 

ขั้นสรุป (20 นาที) 

10. ครูจับเวลาพมิพค์ ายากที่คัดเลอืกมาจากข้อความในหนังสอืเรียนจับเวลาค าละ 1 นาที  พรอ้มกับให้

นักเรียนนับค าที่พมิพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัดและบันทึกสถิติ  (ครัง้ท่ี  1-2) 

11. ครูจับเวลาพมิพข์้อความโดยคัดเลอืกข้อความข้อใดข้อหนึ่งในหนังสอืเรียน จับเวลา  3  นาที  (ควรจะเป็น

ข้อท่ีคัดเลอืกค ามาจับเวลา )  ให้นักเรียนเลอืกคิด   ค าสุทธิและบันทึกสถิติความก้าวหน้าในการพมิพ ์

(ครัง้ท่ี 1 – 2) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น ของส านักพมิพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีดไทย 

4. กระดาษฝึกพมิพ ์/ กระดาษรองพิมพ์ 

5. นาฬกิาจับเวลา 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคลการพมิพข์องนักเรียนแต่ละคนในการสบืนิ้วท่านั่ง   การ

ใชน้ิ้ว การเคาะคานเวน้วรรค การใส่และถอดกระดาษ  การกั้นหนา้และหลัง ของนักเรียนแต่ละคน  ฯลฯ 

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้  (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 



เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่านพมิพไ์ด้  50% ขึน้ไป ให้คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลา

ข้อความตามแบบ 1 นาที  นักเรียนบันทึกค าที่พมิพไ์ด้ไว้ของแตล่ะคน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี้   17  ค า/นาที  (ค าสุทธิ)   5  คะแนน  ลดลงค าละ  ½  คะแนน  

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล  ทา่นั่ง  การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว) การเคาะคานเวน้วรรคการใส่และ

ถอดกระดาษ    การกั้นหนา้และหลัง  ฯลฯ  

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล   (ความสนใจ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการ       

ประเมินตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพมิพท์บทวนแป้นอักษรครูควรจะทบทวนดังนี้  (หรือเลอืกข้อใดข้อหนึ่งตามความเหมาะสมของ

เวลา) 

1.1 วธีิการทบทวนแป้นอักษรเหมอืนแผนการเรียนรู้ท่ี 10  เลอืกทบทวนตามความเหมาะสมของเวลา 

1.2 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการผสมอักษรมาคนละ 7 ค า ให้นักเรียน

ฝึกพมิพค์ าละ  2  บรรทัด 

1.3 ฝึกพมิพท์บทวนโดยการจับเวลาเป็นค า ค าละ 1 นาที ประมาณ  5-6 ค า จากหนังสอืเรียน 

2. การเรียนรู้แป้นอักษรในบทตอ่ไป  ครูควรจะปฏบัิตดิังนี้ 

2.1 ครูสอนแป้นอักษรครัง้ละ  4  แป้น  เชน่  แปน้  ฌ  ธ          และ  ฎ  ฉ  ษ  ฒ    วิธีสอนเหมอืน

แผนการเรียนรู้ท่ี  3 ข้อ  2.2-2.5 ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามเนื้อหา ของแต่ละบท 

2.2. ฝึกพมิพผ์สมค าและพิมพจ์ับเวลาค าละ 1 นาที ประมาณ  5-7  ค า จากหนังสอืเรียนหน้า 71 และ 

76 

3. การฝึกพิมพป์ระโยค  

3.1 ฝึกพมิพข์้อความตามแบบ 1-2  ครัง้  หรือตามขอ้ตกลงระหว่างครูและนักเรียนหรือตามแบบพมิพ์

ในหนังสอืเรียน 

3.2 จับเวลาพมิพข์้อความตามแบบในหนังสอืเรียน ข้อละ 2 นาที 2-3 ครัง้หรือตามท่ีผู้สอนก าหนด 

4. แนวการสอนตามค าแนะน าในแผนการเรียนรู้ท่ี 3  ข้อ 4-6  (พจิารณาเวลาประกอบ)  
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รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 



ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นอักษรบน 
แนวคิด 

หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการพิมพแ์ป้นอักษรล่างท้ังหมด 44 แป้น เรียบร้อยแล้ว ส าหรับแป้นอักษรบน

ประกอบด้วย  3  หนว่ยการเรียน คือหนว่ยท่ี  4,  5  และ 6  ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแป้นอักษร บนท้ังหมด แปน้

อักษรบนมท้ัีงหมด 45 แป้น ซึ่งประกอบด้วยแป้นอักษร  แป้นวรรณยุกต ์ แป้นสระ 26  แป้นส่วนแป้นเครื่องหมายม ี 9  

แป้น  ส าหรับแป้นตัวเลขม ี10แป้น แปน้อักษรบนท่ีจะเรียนรู้วิธีการพิมพใ์นหน่วยท่ี 4 ประกอบไปด้วย แป้น โ ฑ ซ ญ  

ฮ    ู ณ  ศ  ฌ  ธ  ็  ์ ฎ ฉ ษ ฒ ฤ  ฆ          ั้  ๊    ั้ ฏ  ฦ ฬ๋ ฐ 

 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การพมิพแ์ป้นอักษร ฤ  ฆ          ๊     ้ั 

 2. การพมิพแ์ป้นอักษร ฏ ฦ ฬ   ๋ ฐ   
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. สามารถวางนิ้วบนแป้นอักษร  ฤ  ฆ          ๊     ้ัฏ ฦ ฬ   ๋ ฐ  ได้ถูกตอ้ง 

 2. สามารถสบืนิ้วไปเคาะแป้นอักษร ฤ  ฆ          ๊     ้ั    ฏ ฦ ฬ   ๋ ฐ  ได้อยา่งถูกวธีิ 

3. พมิพผ์สมค าและประโยคได้มากขึ้น 

4. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   (20 นาที) 

1. ครูซักถามนักเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคลเกี่ยวกับแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้แต่ละตัวเพื่อทบทวน

ความเข้าใจในการใชน้ิ้วพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเป็นการเตอืนความทรงจ าในการวางนิว้บนแป้นอักษรและครู

สรุปการวางนิ้วท่ีถูกต้องของอักษรแตล่ะตัวพร้อมจับเวลาพมิพค์ าตามแบบในหนังสอื  ค าละ 1   นาที   

(ครัง้ท่ี  1-2) 

2. ครูทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยจับเวลาพมิพข์้อความ ตามแบบในหนังสอื ข้อละ 1  นาที  ในอัตรา

ความเร็วคิดค าสุทธิไม่ต่ ากว่า  19  ค า  (ครัง้ท่ี  1-2) 

ขั้นการสอน  (80 นาที) 

3. ครูอธิบายและสาธิตการสบืนิ้วจากแปน้อักษรท่ีเรียนมาแลว้ไปยังแป้นอักษร ฤ  ฆ        ั้    ฏ ฦ ฬ   ๋ฐ   

พร้อมครูขานน าออกเสียงทีละตัวใชเ้วลาฝึกพมิพแ์ป้นอักษร สลับกันระหว่างแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้

และแป้นอักษรใหม ่(ครัง้ท่ี  1 ) 

4. ครูสอบถามนักเรียนในการใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเพื่อทบทวนการสบืนิ้วจากแปน้อักษรท่ีเรียนมาแลว้

ไปยังแป้นอักษร  ฤ  ฆ        ั้ฏ ฦ ฬ   ๋   ฐ    (ครัง้ท่ี  1) 

5. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์เพื่อทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้เป็นค าตามแบบในหนังสอืเรียน บรรทัด ละ  2

ครัง้  พมิพข์้อความข้อละ  2 จบ  (ครัง้ท่ี  1-2) 



6. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์แป้นอักษรท่ีเรียนใหม่ตัวละ 1 บรรทัด และหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มอง แป้นใน

เครื่องพิมพแ์ละเวลาพมิพใ์ห้ระลึกเสมอวา่ก าลังพมิพอ์ักษรอะไรและใช้น้ิวอะไรพมิพ์  (ครัง้ท่ี 1-2)  และ

หรือให้นักเรียนฝึกพิมพ์อักษรท่ีเรียนใหม่ตามแบบในหนังสอืเรียน(ครัง้ท่ี 2) 

7. ครูจับเวลาพมิพต์ัวอักษรท่ีเรียนใหม่แต่ละตัว ตัวละ  5วนิาที โดยครูขานน าแตล่ะตัวอักษรและหมั่นเตอืน

นักเรียนไม่ให้มองแป้นในเครื่องพิมพแ์ละให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัด  (ครัง้ท่ี  1-2) 

8. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ผสมอักษรเป็นค า โดยฝึกพิมพค์ าละ 1-2  บรรทัด หรอืตามท่ีนักเรียนและครู

ก าหนดร่วมกันโดยคัดเลอืกค าจากข้อความในหนังสอืเรียนดูความเหมาะสมของเวลาประกอบ (ครัง้ท่ี 2) 
 

ขั้นสรุป  (20 นาที) 

9. ครูจับเวลาพมิพค์ ายาก ค าละ 1 นาที โดยครูคัดเลอืกค ายากในหนังสอืเรียน โดยให้นักเรียนนับค าที่พมิพ์

ได้ไว้ท้ายบรรทัด (ครัง้ท่ี  1-2) 

10. ครูจับเวลาพมิพข์้อความในหนังสอืเรียน ข้อละ 1-2 นาที จับเวลา 1-2 ครัง้ ให้นักเรียนคิดค าสุทธิต่อ

นาทีและบันทึกสถิติการพิมพ ์(ครัง้ท่ี  1-2) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้นของส านักพิมพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีดไทย 

4. กระดาษฝึกพมิพ ์/ กระดาษรองพิมพ์ 

5. นาฬกิาจับเวลา 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. สังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคลของนักเรียนแต่ละคนในการสบืนิ้วท่านั่ง  การใชน้ิ้ว  การเคาะ

คานเวน้วรรค  การใส่และถอดกระดาษ  การกั้นหนา้และหลังของนักเรียนแต่ละคน ฯลฯ 

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้  (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่านพมิพไ์ด้  50% ขึน้ไป  ให้คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลา

ข้อความตามแบบ 1 นาที  นักเรียนบันทึกค าที่พมิพไ์ด้ไว้ของแตล่ะคน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี้   19  ค า/นาที  (ค าสุทธิ)  5  คะแนน  ลดลงค าละ  ½  คะแนน  



2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล ท่านั่ง การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว ) การเคาะคานเวน้วรรค การใส่และ

ถอดกระดาษ    การกั้นหนา้และหลัง  ฯลฯ  

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล   (ความสนใจ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน

ตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพมิพท์บทวนแป้นอักษรครูควรทบทวนดังนี้ 

1.1 วธีิการทบทวนแป้นอักษรเหมอืนแผนการเรียนรู้ท่ี 8 เลอืกทบทวนตามความเหมาะสมของเวลา 

1.2 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการผสมอักษรมาคนละ 9 ค า  ให้  นักเรียน

ฝึกพมิพค์ าละ  2  บรรทัด 

1.3 ฝึกพมิพท์บทวนโดยการจับเวลาเป็นค า ค าละ 1 นาที ประมาณ  5-6 ค า จากหนังสอืเรียน 

2. การเรียนรู้แป้นอักษรในบทตอ่ไป  ครูควรปฏบัิตดิังนี้ 

2.1 พมิพก์ลุ่มอักษรตามแบบบรรทัดละ  2  ครัง้   

2.2 ฝึกพมิพผ์สมค าและพิมพจ์ับเวลาค าละ  1  นาที  ประมาณ  5-7 ค า   

3. การฝึกพิมพข์้อความ  

3.1 ฝึกพมิพข์้อความข้อละ1-2 ครัง้  หรือตามขอ้ตกลงระหว่างครูและนักเรียนหรือตามแบบพมิพใ์น

หนังสือเรียน 

3.2 จับเวลาพมิพข์้อความข้อละ  2  นาที  2-3  ครัง้  หรือตามท่ีผู้สอนก าหนด 

4. ส าหรับเนื้อหาและวิธีสอนท่ีน าเสนอนัน้เป็นเพยีงแนวทางในการสอนครัง้ท่ี  1-2  ครัง้ละ 2 ชั่วโมง   

ระยะเวลาท่ีก าหนดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 12 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นตัวเลข 



แนวคิด 
ส าหรับในหน่วยท่ี 5 เป็นการเรียนรู้การพิมพแ์ป้นตัวเลขท้ังหมด 10 แป้น ซึ่งประกอบด้วย 2 บทบทท่ี 1 แป้น

ตัวเลข  0 3 4 5 6  บทท่ี 2 แป้นตัวเลข 1 2 7 8 9 การพมิพแ์ป้นตัวเลขซึ่งเป็นแป้นอักษรบนเวลาพมิพจ์ะตอ้งยกแคร่

เพื่อพิมพแ์ป้นอักษรบนก่อนท่ีจะพิมพต์ัวเลขท่ีต้องการนัน้ การยกแคร่เพื่อพิมพแ์ป้นอักษรบนน้ันใชน้ิ้วก้อยข้างท่ีอยู่

ตรงกันข้ามกับแป้นตัวเลขท่ีจะพิมพ ์เช่น ถ้าตอ้งการพมิพแ์ป้นตัวเลข 5 ซึ่งอยู่ทางด้านขวามอืก็จะต้องใชน้ิ้วก้อย

ด้านซ้ายยกแคร่ท่ีแป้นยกแคร่ก่อนจึงพิมพเ์ลข 5 ท่ีอยูท่างด้านขวามอื 

 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การพมิพแ์ป้นตัวเลข  0 3 4 5 6  

 2. การพมิพแ์ป้นตัวเลข 1 2 7 8 9 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายการวางนิว้และการสบืนิ้วบนแป้น  0 3 4 5 6 ได ้

2. สามารถวางนิ้วและสบืนิ้วไปเคาะแป้นตัวเลข   0 3 4 5 6  ได้ถูกตอ้ง 

3. อธิบายการวางนิว้และการสบืนิ้วบนแป้น 1 2 7 8 9 ได้ 

4. สามารถวางนิ้วและสบืนิ้วไปเคาะแป้นตัวเลข  1 2 7 8 9  ได้ถูกตอ้ง 

5. พมิพผ์สมค าและประโยคได้มากขึ้น 

6. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (10 นาที) 

1. ครูทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบทุกตัวอักษรและฝึก

พมิพผ์สมค า ให้นักเรียนจับเวลาพมิพค์ าละ  1 นาที โดยครูคัดเลอืกค ายากประมาณ  5-6  ค า จาก

ข้อความข้อใดข้อหนึ่งหนา้ 91 และจับเวลาพมิพข์้อความตามแบบ ข้อละ 1 นาที (ครัง้ท่ี 1-2) 
 

ขั้นสอน (90 นาที) 

2. ครูอธิบายและสาธิตการสบืนิ้วจากแปน้ท่ีเรียนมาแลว้ไปยังแป้นตัวเลข  0 3 4 5 6 1 2 7 8 9พร้อมครู

ขานน าออกเสียงทีละตัวใชเ้วลาฝึกพมิพแ์ป้นอักษรประมาณ 10 นาที สลับกันระหว่างแป้นท่ีเรียนมาแลว้

และแป้นท่ีเรียนใหม่ (ครัง้ท่ี  1-2) 

3. ครูสอบถามนักเรียนในการใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเพื่อทบทวนการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้น

ตัวเลข  03 4 5 6 1 2 7 8 9 (ครัง้ท่ี  1-2) 

4. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์แป้นตัวเลขท่ีเรียนใหม่ตัวละ 1 บรรทัด และหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มอง แป้นใน

เครื่องพิมพแ์ละพิมพใ์ห้ระลึกเสมอวา่ก าลังพมิพแ์ป้นตัวเลขอะไรและใช้น้ิวอะไร และฝึกพมิพแ์ป้นใหม่

ตามแบบในหนังสอื เรียน (ครัง้ท่ี  1-2) 

5. ครูจับเวลาพมิพต์ัวเลขท่ีเรียนใหม่ แตล่ะตัว ตัวละ  5วนิาที โดยครูขานน าแตล่ะตัวอักษรและหมั่นเตอืน

นักเรียนไม่ให้มองแป้นในเครื่องพิมพแ์ละให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัด (ครัง้ท่ี  1-2) 



6. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ผสมอักษรค าง่ายและข้อความสั้นๆ ตามแบบในหนังสอื โดยฝึก พมิพต์ามแบบ  1-2  

บรรทัด หรอืตามท่ีนักเรียนและครูก าหนดร่วมกันและดูความเหมาะสมของเวลา (ครัง้ท่ี  1-2) 
 

ขั้นสรุป (20 นาที) 

7. ครูจับเวลาพมิพข์้อความตามแบบในหนังสอื นักเรียนพิมพข์้อความละ 2 นาที 1-2 ครัง้ หรอืจนกวา่

นักเรียนจะพิมพ์ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกคน และให้นักเรียนเลอืกคิดค าสุทธิคร้ังท่ีดท่ีีสุดบันทึกสถิติ

การพมิพ ์และให้นักเรียนบอกจ านวนค าสุทธิท่ีพิมพไ์ด้กอ่นหมดเวลาเรียน โดยครูสอบถามนักเรียนตาม

รายช่ือของนักเรียนแต่ละช้ัน (ครัง้ท่ี  1-2) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้นของส านักพิมพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีดไทย 

4. กระดาษฝึกพมิพ ์/ กระดาษรองพิมพ์ 

5. นาฬกิาจับเวลา 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคลของนักเรียนแต่ละคนในการสบืนิ้วท่านั่ง การใช้น้ิวการ

เคาะคานเวน้วรรค การใส่และถอดกระดาษ การกั้นหน้าและหลัง ของนักเรียนแต่ละคน  ฯลฯ 

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้  (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่านพมิพไ์ด้  50% ขึน้ไป ให้คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลา

ข้อความตามแบบ 1 นาที  นักเรียนบันทึกค าที่พมิพไ์ด้ไว้ของแตล่ะคน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ดังนี้   20  ค า/นาที (ค าสุทธิ)  5  คะแนน  ลดลงค าละ  ½  คะแนน  

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล  ทา่นั่ง  การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว) การเคาะคานเวน้วรรคการใส่และ

ถอดกระดาษ   การกั้นหนา้และหลัง  ฯลฯ 

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล   (ความสนใจ) 



3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการ       

ประเมินตามสภาพจรงิ 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพมิพท์บทวนแป้นอักษรครูควรทบทวนดังนี้ 

1.1 วธีิการทบทวนแป้นอักษรเหมอืนแผนการเรียนรู้ท่ี 3  ข้อ 1.1 และ ทบทวนตามความเหมาะสม 

ของเวลา 

1.2 ฝึกพมิพท์บทวนโดยการจับเวลาเป็นค า ค าละ 30 วนิาที ประมาณ 5-6 ค า โดยคัดเลอืกค า จาก

ข้อความในแบบฝึกพมิพ ์ หนา้ 91 

2. การเรียนรู้แป้นอักษรในบทตอ่ไป  ครูควรจะปฏบัิตดิังนี้ 

2.1 ครูสอนแป้นตัวเลขคร้ังละ  2-3  แป้น  เชน่  แปน้    0  3   4  5  61  2  7  8  9 วธีิสอนเหมอืน

แผนการเรียนรู้ท่ี  12  ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามเนื้อหาของแต่ละบท 

2.2 พมิพผ์สมตัวเลขกลุ่มละ 3 ตัว  จับเวลากลุ่มละ  30  วนิาที 

3. การฝึกพิมพข์้อความ  

3.1 ฝึกพมิพข์้อความตามแบบบรรทัดละ  1-2 ครัง้  หรือตามขอ้ตกลงระหว่างครูและนักเรียน พิมพใ์น

หนังสือเรียน 

3.2 จับเวลาพมิพข์้อความข้อละ  2  นาที  2-3  ครัง้  หรือตามท่ีผู้สอนก าหนด 

4. ส าหรับเนื้อหาและวิธีสอนท่ีน าเสนอนัน้เป็นเพยีงแนวทางในการสอนครัง้ท่ี 1-2 ครัง้ละ 2 ชั่วโมง   ระยะเวลา

ท่ีก าหนดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 13 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการฝึกพิมพ์ทบทวนแป้นอักษรล่างและอักษรบน 
แนวคิด 

การฝึกพิมพด์ีดในเบือ้งต้นมคีวามจ าเป็นต้องฝึกความช านาญและความแมน่ย าในการพิมพ ์รวมท้ังจะตอ้งมีการ



พัฒนา ให้มีความเร็วขึน้เร่ือยๆ เพื่อท างานให้เสร็จเร็ว ทันเวลา ดังนั้นผู้เรียนจึงควรได้รับการฝึกให้มีความช านาญใน
การพมิพม์ากยิ่งขึ้นท้ังอักษรล่างและอักษรบน 

 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การสร้างทักษะในการพมิพท่ี์ด ี

 2. พมิพท์บทวนแป้นอักษรท้ังหมด 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. สามารถพมิพข์้อความท่ีมีอักษรล่างและอักษรบนได้ถูกต้อง 

2. สามารถพมิพข์้อความเพื่อพัฒนาความเร็วและความแมน่ย าได้ 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาที) 

1. ครูทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบทุกตัวอักษรและ
นักเรียนพิมพต์ามตัวละ  3  ครัง้  (ครัง้ท่ี 1-2) 

2. ครูทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยพมิพข์้อความในหนังสอืเรียน  (ข้อใดข้อหนึ่ง ) ตามแบบด้วยการ
จับเวลา ข้อละ 1 นาที  คิดค าสุทธิ โดยครูเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ให้นักเรียนทราบก่อนจับเวลา  (ครัง้ท่ี 1-
2) 

 

ขั้นการสอน (90 นาที) 

3. ครูอธิบายการสร้างทักษะในการพมิพท่ี์ดแีละข้อควรปฏบัิตใินการสร้างนสิัยท่ีด ี (ครัง้ท่ี 1) 
4. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์แป้นอักษรโดยครูและนักเรียนร่วมกันคัดเลอืกค ายากจากหนังสอืเรียน พิมพค์ าละ 

1-2 บรรทัด ตามท่ีครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน (ครัง้ท่ี 1-2) 

5. ครูจับเวลาพมิพค์ ายากที่คัดเลอืกจากข้อความในหนังสอืเรียนจับเวลาพมิพค์ าละ 1 นาที ครูก าหนด

ร่วมกับนักเรียน โดยดูความเหมาะสมของเวลาและให้นักเรียนนับค าที่พมิพไ์ด้ไว้ท้าย บรรทัด  (ครัง้ท่ี 1-

2) 

6. ให้นักเรียนพิมพข์้อความตามแบบในหนังสอืเรียนขอ้ละ 2  จบ (ครัง้ท่ี 1-2) 

7. ครูเดินดูการท างานของนักเรียนแต่ละคนพร้อมให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง 

8. ครูจับเวลาพมิพข์้อความโดยครูและนักเรียนคัดเลอืกข้อความข้อใดข้อหนึ่งจากแบบพมิพ ์คัดเลอืกไม่นอ้ย

กว่า  2-3   ข้อในการจับเวลาแตล่ะชว่ง  ได้แก่ จับเวลา  1  นาที  2  ครัง้ อัตราความเร็ว 27  ค า/นาที 

3 นาที 2 ครัง้ อัตราความเร็ว 25 ค า/นาทีจับเวลา 5 นาที   2  ครัง้  อัตราความเร็ว  21  ค า/นาที   

(ครัง้ท่ี 1-2)  พจิารณาความเหมาะสมของเวลา 
 

ขั้นสรุป (20 นาที) 

9. ครูจับเวลาพมิพข์้อความโดยเลอืกข้อความข้อใดข้อหนึ่งตามแบบในหนังสอืเรียนจับ เวลา 1 นาที  2ครัง้  

อัตราความเร็ว  27  ค า/นาที  และ  5 นาที 2 ครัง้ อัตราความเร็ว 21 ค า/นาที   ให้นักเรียนเลอืกคิดค า



ครัง้ท่ีดท่ีีสุดและบันทึกสถิติการพิมพทุ์กครัง้ท่ีจับเวลา  (ครัง้ท่ี 1-2)    
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้นของส านักพิมพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. กระดาษฝึกพมิพ ์/  กระดาษรองพิมพ ์

4. นาฬกิาจับเวลา 

5. แบบบันทึกความก้าวหนา้ในการพิมพร์ายบุคคลและรายกลุม่ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคลสังเกตพฤตกิรรมการพิมพข์องนักเรียนแต่ละคนในการ

สบืนิ้วท่านั่ง การใช้น้ิว การเคาะคานเวน้วรรค การใส่และถอดกระดาษ การกั้นหน้าและหลัง ของ

นักเรียนแต่ละคน  ฯลฯ 

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้  (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่านพมิพไ์ด้  50% ขึน้ไปให้คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลาข้อความ

ตามแบบ  5  นาที  นักเรียนบันทึกค าที่พมิพไ์ด้ไว้ของแตล่ะคน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   

21  ค า  5  คะแนน  ลดลงค าละ ½  คะแนน  

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล  ทา่นั่ง  การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว) การเคาะคานเวน้วรรค การใส่และ

ถอดกระดาษ  การกั้นหนา้และหลัง  ฯลฯ 

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล   (ความสนใจ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน

ตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 



ข้อเสนอแนะ 
1. การฝึกพิมพแ์ป้นอักษรล่างและอักษรบน 

1.1 จับเวลาพมิพข์้อความข้อละ  1 และ 5  นาที  1-3  ครัง้  อัตราความเร็วไม่นอ้ยกว่า  27/21 ค า/

นาที  คิดค าสุทธิต่อ 1 นาที 

1.2 ก่อนฝึกพมิพจ์ับเวลาข้อความครูควรคัดเลอืกค าในขอ้ความท่ีเป็นค ายากให้นักเรียนฝึกพิมพ์จับ

เวลาค าละ  1  นาที  ประมาณ  5-6  ค า 

2. ส าหรับเนื้อหาและวิธีสอนท่ีน าเสนอนัน้เป็นเพยีงแนวทางในการสอน 4 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ก าหนด

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แบง่เป็นคร้ังละ 2 ชั่วโมง 

3. เกณฑ์การให้คะแนนจ านวนค าที่พมิพไ์ด้ 
 

เกณฑ์ในการจับเวลา    1   นาที เกณฑ์ในการจับเวลา    5   นาที 

27  = 5 21 = 2  20  = 5 15 = 2 ½ 

26 = 4½ 20 = 1½   19  = 4½ 14 = 2 

25 = 4 19 = 1 18  = 4 13 = 1½ 

24 = 3½ 18 = ½ 17 = 3 ½ 12 = 1 

23 = 3 17 = 0  16 = 3 11 = ½ 

22 = 2½ 10 = 0 
 

 

 

4. ในการจับเวลาและบันทึกสถิติความก้าวหน้าในการพมิพข์องนักเรียนทุกครัง้  ครูควรจะบันทึกสถิติการ

พมิพข์องนักเรียนเชน่กัน   โดยอาจจะก าหนดไวใ้นแต่ละคร้ังก่อนการจับเวลาและแจ้งให้ นักเรียนทราบ

ในคร้ังน้ันวา่จะท าการบันทึกสถิติการพิมพจ์ับเวลากี่นาที หลังจากจับเวลาคิดค าสุทธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ครูสอบถามจ านวนค าท่ีนักเรียนพิมพไ์ด้เป็นรายคนก่อนหมดเวลาเรียน  ประโยชนท่ี์ได้จากการท าเช่นนี้ 

คือ 

4.1 เพื่อเป็นการฝึกความซื่อสัตย์ของนักเรียนในการคิดค าสุทธิและการบอกจ านวนค าท่ีพิมพไ์ด้  โดย

ครูจะตอ้งตอกย้ าในเร่ืองความซื่อสัตย์ของนักเรียนหรืออาจให้นักเรียนสง่แบบจับเวลาทุกครัง้

หลังจากบันทึกสถิติ 

4.2 เพื่อเป็นการเช็คช่ือการมาเรียนของนักเรียนทุกครัง้พร้อมเช็กผลงานความก้าวหนา้ในการพมิพข์อง

นักเรียนแต่ละคน   

4.3 เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมสถติกิารพมิพแ์ละน ามาเทียบจ านวนค าที่พมิพไ์ด้เป็นคะแนนเก็บ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 14 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพแ์ป้นเครื่องหมายต่างๆ 
แนวคิด 

ส าหรับในหน่วยท่ี  7  จะเป็นการเรียนรู้แป้นเครื่องหมายตา่งๆ  ทั้งหมด  10  แป้น ได้แก่ การพมิพ์แป้น



เครื่องหมาย  %  ,   -     ฺ ฯ“   (  )     ฺ   ? 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การพมิพแ์ป้นเครื่องหมาย %  ,  -    ฺ ฯ    

2. การพมิพแ์ป้นเครื่องหมาย “  ( )    ฺ  ? 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. อธิบายการวางนิว้และการสบืนิ้วบนแป้น %  ,  -    ฺ ฯ   “  ( )    ฺ ?  ได้ 

2. สามารถวางนิ้วและสบืนิ้วไปเคาะแป้นเครื่องหมาย %  ,  -    ฺ ฯ   “  ( )    ฺ ? ได้อยา่งถูกวธีิ 

3. พมิพผ์สมค าและประโยคได้มากขึ้น 

4. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาที) 

1. ครูทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบทุกตัวอักษรและฝึก

พมิพผ์สมค าโดยคัดเลอืกจากค าในแบบฝึกพมิพ ์ เชน่  ประโยชน ์ กระเพาะ  หมากฝร่ัง  การแพทย ์ 

กล้ามเนื้อฯ ให้นักเรียนพิมพค์ าที่คัดเลอืกมาค าละ 1-2  บรรทัด พร้อมจับเวลาพมิพค์ าละ 1 นาทีโดย

ครูผู้สอนคัดเลอืกค ายากประมาณ 5-6 ค า และจับเวลาพมิพข์้อความตามแบบ (ครัง้ท่ี  1-2) 
 

ขั้นการสอน (80 นาที) 

2. ครูให้นักเรียนพิมพแ์ป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยออกเสียงขานน าตัวอักษรแตล่ะตัวจนครบทุกตัวอักษร

ให้นักเรียนพิมพท์บทวนตามท่ีครูบอก   (ครัง้ท่ี  1-2) 

3. ครูอธิบายและสาธิตการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้นเครื่องหมาย % - . ฯ “ ( ) . ?  พร้อมครูขานน า

ออกเสียงทีละตัวใชเ้วลาฝึกพมิพแ์ป้นอักษรประมาณ 10 นาที สลับกันระหว่างแป้นเหยา้และแปน้

เครื่องหมาย (ครัง้ท่ี  1-2) 

4. ครูสอบถามนักเรียนในการใช้น้ิวพมิพอ์ักษรแตล่ะตัวเพื่อทบทวนการสบืนิ้วจากแปน้เหยา้ไปยังแป้น

เครื่องหมาย      - . ฯ “ ( ) . ?  (ครัง้ท่ี  1-2) 

5. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์แป้นเครื่องหมายท่ีเรียนใหม่ตัวละ 1 บรรทัด และหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้น

ในเครื่องพิมพแ์ละพิมพใ์ห้ระลึกเสมอวา่ก าลังพมิพแ์ป้นสัญลักษณ์อะไรและใชน้ิ้วอะไร (ครัง้ท่ี  1-2) 

6. ครูจับเวลาพมิพแ์ป้นเครื่องหมายท่ีเรียนใหม่ แตล่ะตัว ตัวละ  5วนิาที โดยครูขานน าแตล่ะตัวสัญลักษณ์

และหมั่นเตอืนนักเรียนไม่ให้มองแป้นในเครื่องพิมพแ์ละให้นักเรียนนับตัวอักษรท่ีพิมพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัด 

(ครัง้ท่ี  1-2) 

7. ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์ผสมอักษรค าง่ายๆ จากอักษร   4 - 5 ดีด โดยฝึกพิมพค์ าละ 1-2  บรรทัด ตามท่ี

นักเรียนและครูก าหนดร่วมกันโดยดูความเหมาะสมของเวลา (ครัง้ท่ี  1-2) 
 

ขั้นสรุป (20 นาที) 

8. ครูจับเวลาพมิพค์ าสั้นๆ ค าละ 1 นาที และให้นักเรียนนับค าที่พมิพไ์ด้ไว้ท้ายบรรทัด (ครัง้ท่ี 1-2) 



9. ครูให้นักเรียนพิมพง์านตามแบบฝึกพมิพใ์นหนังสอืเรียน (ครัง้ท่ี 1-2) 

10. ครูเดินดูการท างานของนักเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น 

3. แผนภูมแิสดงแป้นอักษรพมิพด์ีดไทย 

4. กระดาษฝึกพมิพ ์/  กระดาษรองพิมพ ์

5. นาฬกิาจับเวลา 

6. แบบบันทึกความก้าวหนา้ในการพิมพร์ายบุคคลและรายกลุม่ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคลสังเกตพฤตกิรรมการพิมพข์องนักเรียนแต่ละคนในการ

สบืนิ้วท่านั่ง การใช้น้ิว การเคาะคานเวน้วรรค  การใส่และถอดกระดาษ การกั้นหน้าและหลัง ของ

นักเรียนแต่ละคน  ฯลฯ 

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้   (ภาคผนวก  ฉ) 
2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 
3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่านพมิพไ์ด้  50% ขึน้ไปให้คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลาข้อความ
ตามแบบ 1 นาที  นักเรียนบันทึกค าที่พมิพไ์ด้ไว้ของแตล่ะคน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   25  
ค า  5  คะแนน  ลดลงค าละ ½  คะแนน  

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  
2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล  ทา่นั่ง  การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว) การเคาะคานเวน้วรรคการใส่และ

ถอดกระดาษ    การกั้นหนา้และหลัง  ฯลฯ 
2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล   (ความสนใจ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน
ตามสภาพจรงิ 

 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

ข้อเสนอแนะ 



1. การพมิพท์บทวนแป้นอักษรครูควรทบทวนดังนี้  (หรือเลอืกข้อใดข้อหนึ่งตามความเหมาะสมของเวลา) 
1.1 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรล่างท้ังหมด และแปน้อักษรบนท่ีเรียนมาแลว้ โดยครูขานออก เสียงน า

อักษรแตล่ะตัวและให้นักเรียน พิมพต์ามตัวละ  3  ครัง้ 
1.2 ฝึกพมิพท์บทวนแป้นอักษรล่างและแป้นอักษรบน  โดยการจับเวลาเป็นค า ค าละ  1  นาที 

ประมาณ  8-9  ค า จากหนังสอืเรียน  
1.3 ทบทวนโดยการจับเวลาพมิพข์้อความข้อละ 1 นาที  2  ครัง้  จากหนังสอืเรียน 

2. การเรียนรู้แป้นอักษรในบทตอ่ไป  ครูควรจะปฏบัิตดิังนี้ 
2.1 ครูสอนแป้นเครื่องหมายคร้ังละ  4  - 5   แป้น  เชน่  แปน้   % - , ฯ  และ  “ ( ) . ? วิธีสอน

เหมอืนแผนการเรียนรู้ท่ี 14 ข้อ 2.2-2.5  ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามเนื้อหาของแต่ละบท 
2.2. ฝึกพมิพผ์สมค าและพิมพจ์ับเวลาค าละ  1  นาที  ประมาณ  5-7 ค า  

3. การฝึกพิมพป์ระโยค และข้อความ 
3.1 ฝึกพมิพป์ระโยคละ 3-4 บรรทัด หรอืตามข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนหรือตามแบบพมิพใ์น

หนังสือเรียน 

 3.2 จับเวลาพมิพป์ระโยคละ 1 นาที 2-3 ครัง้ และพิมพ์ขอ้ความตามแบบข้อความละ 1-3 นาที  2 ครัง้  

  หรือตามท่ีผู้สอนและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 15 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพว์างศูนย์ตามแนวนอนและแนวตั้ง 
แนวคิด 

หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพมิพแ์ป้นพมิพไ์ด้ครบทุกแปน้แลว้ เพ่ือพัฒนาการท างานให้มี



ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการพิมพว์างศูนยต์ามแนวนอนและแนวตัง้ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์

ในการพิมพใ์ห้มีประสิทธิภาพ 

 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การพมิพว์างศูนยต์ามแนวนอน 

 2. การพมิพว์างศูนยต์ามแนวตัง้ 

 3. แบบฝึกพมิพว์างศูนยต์ามแนวนอนและแนวตัง้ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายวธีิการพิมพว์างศูนยต์ามแนวนอนและแนวตัง้ได ้

2. พมิพว์างศูนยต์ามแนวนอนและแนวตัง้ได้ถูกตอ้ง 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (20 นาที) 

1. ครูทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยเลอืกค าหรอืขอ้ความให้นักเรียนได้ฝึกพิมพ์ทบทวนตามหนังสอื

เรียนและจับเวลาพมิพข์้อความโดยคัดเลอืกข้อความจากหนังสอืเรียน ข้อละ 1-3 นาที  ในอัตรา

ความเร็วไม่นอ้ยกว่า  27  ค า/นาที 
 

ขั้นการสอน  (80 นาที) 

2. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการพมิพว์างศูนยต์ามแนวนอนและแนวตัง้ท่ีนักเรียนเคยได้ยนิและรู้จักมา

ก่อน 

3. ครูสรุปเกี่ยวกับการพมิพว์างศูนย ์ตามความรูแ้ละความคิดเห็นของนักเรียนพร้อมอธิบายความ หมายและ

การพมิพว์างศูนยต์ามแนวตัง้และแนวนอน  

4. ครูอธิบายหลักและวธีิการพิมพว์างศูนยต์ามแนวตัง้และแนวนอน  โดยให้นักเรียนดูแผนภูมปิระกอบการ

อธิบายในการนับจ านวนดีดของแต่ละบรรทัด  การนับจ านวนบรรทัด  การค านวณท่ีถูกต้อง  ก่อนลงมอื

ปฏบัิตกิารพมิพ ์ครูซักถามและทบทวนหลักและวิธีการพิมพว์างศูนยต์ามแนวตัง้และแนวนอน 

5. ครูให้นักเรียนฝึกปฏบัิตพิมิพว์างศูนยต์ามแบบฝึกพมิพล์งในกระดาษคร่ึงแผ่น และเต็มแผ่นหลายๆ แบบ

ฝึกพมิพจ์นคล่อง  และสามารถพมิพเ์สร็จทันในเวลาท่ีก าหนด  

 
 

(ขั้นสรุป 20 นาที) 

6. ครูให้ค าแนะน าและอธิบายส าหรับนักเรียนท่ีไม่เข้าใจ และซักถามพร้อมตอบข้อสงสัยของนักเรียนแต่ละ

คน 

7. ครูเดินดูนักเรียนพิมพว์างศูนยต์ามแนวตัง้และแนวนอน  

8. ครูซักถามเพื่อทบทวนความเข้าใจในการพิมพว์างศูนยต์ามแนวนอนและแนวตัง้ เป็นรายบุคคล 
 



สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้น ของส านักพมิพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. กระดาษฝึกพมิพ ์/  กระดาษรองพิมพ ์

4. นาฬกิาจับเวลา 

5. แบบบันทึกความก้าวหนา้ในการพิมพร์ายบุคคลและรายกลุม่ 

6. ใบงาน 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. สังเกตพฤติกรรมการพิมพข์องนักเรียนแต่ละคนในการพมิพง์านตามท่ีได้รับมอบหมายเสร็จภาย ในเวลาท่ี

ก าหนดหรือไม ่

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้   (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่านพมิพไ์ด้  50% ขึน้ไปให้คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลาข้อความ

ตามแบบ 1 นาที  นักเรียนบันทึกค าที่พมิพไ์ด้ไว้ของแตล่ะคน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  27  

ค า  5  คะแนน  ลดลงค าละ ½  คะแนน  

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล ปฏบัิตงิานถูกต้องตามค าสั่งในใบงานหรือไม่   

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล   (ความสนใจ)   

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน

ตามสภาพจรงิ 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

ข้อเสนอแนะ 
1. การฝึกพิมพข์้อความ 

1.1 ฝึกพมิพข์้อความจับเวลา โดยเลอืกข้อความข้อใดข้อหนึ่ง จากแบบฝึกพมิพใ์นหนังสอืเรียน 

1.2 จับเวลาพมิพข์้อความละ  3 และ  5  นาที  2 ครัง้  อัตราความเร็วไม่นอ้ยกว่า 27 ค า คิดค าสุทธิ

ตอ่นาท ีในการจับเวลา 3 นาที  



1.3 ก่อนฝึกพมิพจ์ับเวลาข้อความครูควรคัดเลอืกค าในขอ้ความท่ีเป็นค ายากให้นักเรียนฝึกพิมพ์จับ

เวลาค าละ  1  นาที  ประมาณ 3-4 ค า 

2. การฝึกพิมพว์างศูนยต์ามแนวนอนและแนวตัง้ 

2.1 ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์วางศูนยต์ามแนวนอนและแนวตัง้ตามแบบฝึกพมิพใ์นหนังสอืเรียน  ภายใน

เวลาท่ีครูและ นักเรียนก าหนดร่วมกัน 

2.2 ครูให้นักเรียนพิมพง์านตามใบงาน 

3. ส าหรับเนื้อหาและวิธีสอนท่ีน าเสนอนัน้เป็นเพยีงแนวทางในการสอน 2 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ ก าหนด

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 



 

ใบงาน 
เรื่อง   การพิมพ์วางศูนย์ตามแนวนอนและแนวตั้ง 
 

จุดประสงค์ ให้นักเรียนสามารถพิมพว์างศูนยต์ามแนวนอนและแนวตัง้ได้อยา่งถูกตอ้ง 
 

ค าสั่ง 1. ให้นักเรียนออกแบบการ์ดอวยพรอย่างใดอยา่งหนึ่งเชน่การด์วันแม ่วันพอ่ วันเกิดหรือวันขึ้นป

ใหม ่ 1  ใบ 

2. ให้กระดาษ A 4  พับ  2  ส่วน  ให้ได้ขนาด  5 ½ x  8 ½ นิ้ว 

3. ใชว้ัสดุอุปกรณท่ี์ใชแ้ลว้หรือเศษวัสดุประดิษฐ์การ์ดด้านหน้า (ด้านนอก) 

4. พมิพว์างศูนยข์้อความอวยพรตามแนวนอนและแนวตัง้ของการ์ดด้านใน 

5. ข้อความท่ีนักเรียนน ามาพิมพ์ให้แต่งขึ้นเอง ในหัวข้อ วันแม ่วันพอ่ วันเกิด วันขึ้นปใหม่โดย

เลอืกเพยีง 1 หัวขอ้ และพิมพว์างศูนยใ์ห้เหมาะสม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ความสวยงาม 1 คะแนน 

2. ความสะอาดเรียบร้อย 1 คะแนน 

3. องคป์ระกอบศิลป์ครบ 1 คะแนน 

4. วางศูนยไ์ด้ถูกตอ้ง 1 คะแนน 

5. ความถูกต้องของตัวอักษร  ถูกหลักไวยากรณ์ 1 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 16 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการพิมพบ์ัญชรหรอืการพิมพเ์ว้นระยะจ ากัดตอน 
แนวคิด 

การฝึกทักษะในการพมิพ ์นอกจากจะพมิพข์้อความธรรมดาท่ัวไปได้แลว้ ยังมคีวาม จ าเป็นท่ีจะต้องพมิพ์

ข้อความในรูปแบบตา่งๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการพิมพ ์เช่น การพิมพบั์ญชร      

ข้อความหรือพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอน ซึ่งเป็นการพิมพข์้อความท่ีจัดกลุ่มข้อความให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. วธีิพิมพบั์ญชรหรือพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอน 

2. แบบฝึกพมิพบั์ญชร 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. อธิบายวธีิพิมพบั์ญชรหรือพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอนได้ 

2. สามารถพมิพบั์ญชรหรือพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอนได้ 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (20 นาที) 

1. ครูทบทวนแป้นอักษรท่ีเรียนมาแลว้โดยคัดเลอืกค าจากข้อความในหนังสอืเรียนให้นักเรียนได้ฝึกพิมพ์

ทบทวนและจับเวลาค าละ  1  นาที  ประมาณ  5-6  ค า 

2. นักเรียนพิมพข์้อความในหนังสอืเรียนโดยจับเวลาพมิพ์   1-3 นาที  ในอัตราความเร็วไม่นอ้ยกว่า   30  

ค า/นาที 
 

ขั้นการสอน  (80 นาที) 

3. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการพมิพบั์ญชรท่ีนักเรียนเคยได้ยนิและเคยรู้จักมาก่อน โดยให้นัก เรียนช่วยกัน

ตอบ 

4. ครูสรุปเกี่ยวกับการพมิพบั์ญชร ตามความรูแ้ละความคิดเห็นของนักเรียนพร้อมอธิบายความ หมายและ

การพมิพบั์ญชรหรือการพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอน 

5. ครูอธิบายหลักและวธีิการพิมพบั์ญชรโดยให้นักเรียนดูแผนภูมปิระกอบการอธิบายในการนับจ านวนดีด

ของแต่ละคอลัมนห์รือแตล่ะบัญชร การต้ังระยะวรรคจ ากัดตอน การค านวณท่ีถูกต้อง  ก่อนลงมอื

ปฏบัิตพิมิพ ์ครูซักถามและทบทวนหลักและวิธีการพิมพบั์ญชร 

6. ครูให้นักเรียนฝึกปฏบัิตพิมิพบั์ญชรหรือพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอน ตามแบบฝึกพมิพล์งในกระดาษคร่ึง

แผ่นและเต็มแผ่นหลายๆแบบฝึกพมิพจ์นคล่อง  และสามารถพมิพเ์สร็จทันในเวลาท่ีก าหนด  



7. ครูเดินดูนักเรียนพิมพบั์ญชรหรือการพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 

(ขั้นสรุป 20 นาที) 

8. ครูให้ค าแนะน าและอธิบายส าหรับนักเรียนท่ีไม่เข้าใจ และซักถามพร้อมตอบข้อสงสัยของนักเรียนแต่ละ

คน 

9. ครูซักถามเพื่อทบทวนความเข้าใจในการพิมพบั์ญชรหรือการพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2. หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้นของส านักพิมพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. กระดาษฝึกพมิพ ์/  กระดาษรองพิมพ ์

4. นาฬกิาจับเวลา 

5. แบบบันทึกความก้าวหนา้ในการพิมพร์ายบุคคลและรายกลุม่ 

6. ใบงาน 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. สังเกตพฤติกรรมการพิมพข์องนักเรียนแต่ละคนในการพมิพง์านตามท่ีได้รับมอบหมาย เสร็จภายในเวลาท่ี

ก าหนดหรือไม ่

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้  (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่านพมิพไ์ด้  50% ขึน้ไปให้คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลาข้อความ

ตามแบบ 1 นาที  นักเรียนบันทึกค าที่พมิพไ์ด้ไว้ของแตล่ะคน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  30  

ค า  5  คะแนน  ลดลงค าละ ½  คะแนน  



2. แบบสังเกตพฤตกิรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล ปฏบัิตงิานถูกต้องตามค าสั่งในใบงานหรือไม ่

2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล   (ความสนใจ)   

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน

ตามสภาพจรงิ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การฝึกพิมพข์้อความ 

1.1 ฝึกพมิพข์้อความจับเวลา โดยเลอืกข้อความ จากแบบฝึกพมิพ ์

1.2 จับเวลาพมิพข์้อความละ  3 และ 5 นาที อย่างละ 2 ครัง้  อัตราความเร็วไม่นอ้ยกว่า 30 ค า คิด

ค าสุทธิต่อนาที ในการจับเวลา 3 นาที  

1.3 ก่อนฝึกพมิพจ์ับเวลาข้อความครูควรคัดเลอืกค าในขอ้ความท่ีเป็นค ายากให้นักเรียนฝึกพิมพ์จับ

เวลาค าละ  1  นาที  ประมาณ 5-6 ค า 

2. การฝึกพิมพบั์ญชรหรือการพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอน 

2.1 ครูให้นักเรียนฝึกพิมพ์บัญชรหรือพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอนตามแบบฝึกพมิพใ์นหนังสอืเรียน   

ภายในเวลาท่ีครูและ นักเรียนก าหนดร่วมกัน 

2.2 ครูให้นักเรียนพิมพง์านตามใบงาน 

3. ส าหรับเนื้อหาและวิธีสอนท่ีน าเสนอนัน้เป็นเพยีงแนวทางในการสอน 2 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ ก าหนด

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 



 

ใบงาน 
 

เรื่อง   การพมิพบั์ญชรหรือพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอน 
 

จุดประสงค์ นักเรียนสามารถพิมพบั์ญชรหรือพมิพเ์วน้ระยะจ ากัดตอนได้ 
 

ค าสั่ง 1. ให้นักเรียนหาหรือคัดเลอืกข้อความหรือบทกลอน เกี่ยวกับการอนุรักษว์ัฒนธรรม ประเพณี

ไทย โดยมีหัวข้อเป็นบัญชร ให้มีความยาวของขอ้ความประมาณ 10-15 บรรทัด  พร้อมพมิพ์

แหลง่ท่ีมาหรอืช่ือผู้แต่งของข้อความหรือบทกลอนไวใ้ตบั้ญชรชดิกั้นหลัง 

2. พมิพข์้อความหรือบทกลอนดังกล่าวในกระดาษ A 4  ขนาด8 ½ x 11 นิ้ว เต็มหน้ากระดาษโดย

จัดข้อความให้อยูก่ลางหน้ากระดาษ 

3. พมิพข์้อความโดยก าหนดเวน้ช่องวา่งระหวา่งบัญชร ให้ดูความเหมาะสมของขอ้ความหรือบท

กลอนกับหน้ากระดาษเอ 4 และป๎ดระยะบรรทัดหา่งจากหัวข้อบัญชร โดยป๎ด 1 บิด 2 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ความถูกต้องของตัวอักษรตามหลักไวยากรณ ์2 คะแนน   (ผิดไม่เกิน 2 แห่ง) 

2. ถูกต้องครบถ้วนตามค าสั่ง 1 คะแนน 

3. ความสะอาดเรียบร้อย 1 คะแนน 

4. พมิพบั์ญชรถูกต้องตามหลักการพิมพ ์1 คะแนน 
 

หมายเหตุ  ถ้ามีค าผิดมากกวา่  2  แห่ง  หักคะแนนแห่งละ   ½    คะแนนเกณฑ์การให้คะแนนปรับเปลี่ยนตาม

ความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 17 

รหัส  10200206 วิชา  พิมพ์ดไีทยเบือ้งตน้ 

ชื่อหน่วยการฝึกพิมพ์เพื่อพัฒนาความเร็วและความแม่นย า 
แนวคิด 

หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้แป้นอักษรทุกแปน้แลว้  จึงให้นักเรียนได้ฝึกพิมพ์ขอ้ความตามแบบนัน้ๆ โดยการ

จับเวลา 1- 3  นาที  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการพมิพ ์พัฒนาความเร็วและความแมน่ย า 
 

สาระการเรียนรู้ 
แบบสร้างทักษะการพมิพเ์ร็วและแมน่ย า   

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพิมพแ์ป้นอักษรได้ครบทุกแปน้ พร้อมเครื่องหมายและแป้นตัวเลขได้ 

2. มทัีกษะในการพมิพพ์ัฒนาความเร็วและความแมน่ย า อัตรา 25 ค า/นาที ในการจับเวลา  นาที 

3. มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูสามารถสังเกตเห็นได้  ใน

ด้านความมีระเบียบวนิัย ความรับผิดชอบ การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ ความสะอาดประณีต ความ

กตัญํูกตเวที การมมีนุษยสัมพันธ์ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (20 นาที) 

1. ครูช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจในการพัฒนาความแม่นย าและความเร็วจะถูกพัฒนาขึ้นในเวลาเดียวกันโดยใช้

สลับกันไปตามความเหมาะสมของเวลาท่ีครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน    (ครัง้ท่ี 1 – 2) 

2. ฝึกพมิพค์วามแมน่ย าควบคูก่ับความเร็วโดยการพมิพค์ าสั้นๆ ด้วยการจับเวลาพมิพ ์ค าละ 1 นาที โดย

คัดเลอืกจากค าในขอ้ความท่ีจะให้นักเรียนฝึกพิมพ์  และจับเวลาพมิพข์้อความละ 1, 3  นาที  2 ครัง้  

(ครัง้ท่ี  1-2) 
 

ขั้นการสอน  (80 นาที) 

3. บอกเป้าหมายของการพัฒนาความเร็วและความแมน่ย าในการพิมพใ์ห้นักเรียนทราบทบทวนวิธีการคดิ

ค าสุทธิและ ซักถามความเขา้ใจในการคดิค าสุทธิ โดยก าหนดอัตราความเร็วท่ีนักเรียนควรจะพมิพไ์ด้ใน

การจับเวลาพมิพข์้อความ 1,3นาที 2 ครัง้ อัตราความเร็วไม่ต่ ากว่า 25 ค า/นาที และถ้ามีนักเรียนคนใด

ต่ ากว่า 25 ค า/นาที เกิน 5  คน จะจับเวลาใหมอ่กี 1 ครัง้ หรอืจนกวา่จะท าได้ครบทุกคน(ครัง้ท่ี  1-2) 

4. ให้นักเรียนตรวจค าผิดและคิดค าสุทธิจากจ านวนค าท่ีพิมพไ์ด้ในการจับเวลา 1, 3 นาที (ครัง้ท่ี 1-2) 

5. ให้นักเรียนในชัน้เรียนแลกเปลี่ยนกันเพื่อตรวจผลงานการพิมพข์องเพื่อนโดยตรวจค าผิดและคิดค าสุทธิ

พร้อมลงช่ือ  และวันท่ีในการตรวจทุกคร้ัง(ครัง้ท่ี 1-2) 

6. สอบถามจ านวนค าท่ีนักเรียนพิมพไ์ด้หลังจากคิดค าสุทธิต่อนาที และให้นักเรียนบันทึกสถิติการพิมพ ์

(ครัง้ท่ี  1-2) 



7. จับเวลา  1, 3  นาที  อีกคร้ังถ้ามนีักเรียนพิมพไ์ด้ต่ ากว่า  25 ค า/นาที จ านวน 5 คน โดยสอบถามใน

ภาพรวมท้ังหอ้งเชน่ใครพมิพไ์ด้ต่ ากว่า 25 ค า / นาที (ครัง้ท่ี  1-2)  

8. ให้นักเรียนบันทึกสถิติการพิมพใ์นแบบบันทึกความก้าวหนา้ในการพิมพข์องนักเรียนโดยให้นักเรียนเลอืก

ครัง้ท่ีดท่ีีสุดบันทึก (ครัง้ท่ี  1 – 2) 
 

ขั้นสรุป   (20 นาที) 

9. จับเวลา  1, 3  นาที อย่างละ 2  ครัง้  ให้นักเรียนเลอืกคร้ังท่ีดท่ีีสุดคิดค าสุทธิและบันทึกสถิติการพิมพ์

ของนักเรียนแต่ละคน พร้อมให้เพื่อนในช้ันเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจผลงานก่อนท่ีจะบันทึกสถิติ โดยครู

จะตอ้งแจง้ให้นักเรียนทราบลว่งหน้าเพื่อขอบันทึกสถิติการพิมพข์องนักเรียนแต่ละคนโดยการเช็คช่ือ

ตามบัญชรีายช่ือของนักเรียนในแตล่ะวัน (ครัง้ท่ี  1 – 2) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1.  เครื่องพิมพด์ีดภาษาไทย 

2.  หนังสือประกอบการเรียนวชิาพมิพด์ีดไทยเบือ้งต้นของส านักพิมพเ์อมพันธ์ จ ากัด 

3. กระดาษฝึกพมิพแ์ละกระดาษรองพิมพ์ 

4.  นาฬกิาจับเวลา 

5.  แบบบันทึกความก้าวหนา้ในการพิมพร์ายบุคคลและรายกลุม่ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
วิธีวัดผล 

1. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

2. สังเกตพฤตกิรรมการพิมพข์องนักเรียนแต่ละคนในการสบืนิ้ว ทา่นั่ง   การใชน้ิ้ว  การเคาะคานเวน้วรรค    

การใส่และถอดกระดาษ    การกั้นระยะหนา้และหลัง ของนักเรียนแต่ละคน  ฯลฯ 

3. การสังเกตและประเมินผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เครื่องมอืวัดผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้   (ภาคผนวก  ฉ) 

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล  (ภาคผนวก จ) 

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและนักเรียน   ร่วมกัน

ประเมิน  (ภาคผนวก  ข) 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์ผ่านพมิพไ์ด้  50% ขึน้ไปให้คะแนนจากสถิตกิารพมิพจ์ับเวลาข้อความ

ตามแบบ 1 นาที  นักเรียนบันทึกค าที่พมิพไ์ด้ไว้ของแตล่ะคน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้   25  

ค า  20  คะแนน  ลดลงค าละ ½  คะแนน  

2. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานรายบุคคล เกณฑ์ผ่านตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง  

2.1 สังเกตการพมิพเ์ป็นรายบุคคล  ทา่นั่ง  การใช้น้ิว (การสบืนิ้ว) การเคาะคานเวน้วรรคการใส่และ

ถอดกระดาษ    การกั้นหนา้และหลัง  ฯลฯ 



2.2 สังเกตการตอบค าถามท้ังช้ันและรายบุคคล   (ความสนใจ)   

3. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่ับการประเมิน

ตามสภาพจรงิ 

4. ให้คะแนนนักเรียนตามจ านวนค าสุทธิท่ีพิมพไ์ด้  โดยต้ังเกณฑ์ดังน้ี 
 

เกณฑ์การประเมินผล  จับเวลา  3  นาที 

20  ค า = 20 คะแนน 9  ค า = 9 คะแนน 

19 = 19 คะแนน 8 = 8 คะแนน 

18 = 18 คะแนน 7 = 7 คะแนน 

17 = 17 คะแนน 6 = 6 คะแนน 

16 = 16 คะแนน 5 = 5 คะแนน 

15 = 15 คะแนน 4 = 4 คะแนน 

14 = 14 คะแนน 3 = 3 คะแนน 

13 = 13 คะแนน 2 = 2 คะแนน 

12 = 12 คะแนน 1 = 1 คะแนน 

11 = 11 คะแนน 0 = 0 คะแนน 

10 = 10 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมินผล  จับเวลา  1  นาที 

25  ค า = 20 คะแนน 14  ค า = 9 คะแนน 

24 = 19 คะแนน 13 = 8 คะแนน 

23 = 18 คะแนน 12 = 7 คะแนน 

22 = 17 คะแนน 11 = 6 คะแนน 

21 = 16 คะแนน 10 = 5 คะแนน 

20 = 15 คะแนน 9 = 4 คะแนน 

19 = 14 คะแนน 8 = 3 คะแนน 

18 = 13 คะแนน 7 = 2 คะแนน 

17 = 12 คะแนน 6 = 1 คะแนน 

16 = 11 คะแนน 5 = 0 คะแนน 

15 = 10 คะแนน 
 

บันทึกหลังการสอน 
(ดูภาคผนวก  ก) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การพมิพท์บทวนแป้นอักษรครูควรทบทวนดังนี้  (หรือเลอืกข้อใดข้อหนึ่งตามความเหมาะสมของเวลา) 

1.1 ทบทวนโดยการจับเวลาพมิพข์้อความข้อละ 1 นาที   2  ครัง้  จากหนังสอืเรียนหน้า   118 

1.2 ก่อนฝึกพมิพจ์ับเวลาข้อความครูควรคัดเลอืกค าในขอ้ความท่ีเป็นค ายากให้นักเรียนฝึกพิมพ์จับ

เวลาค าละ  1  นาที  ประมาณ  5-6  ค า 



2. การฝึกพิมพข์้อความ  

2.1 ฝึกพมิพข์้อความละ  1-2  จบ  หรอืตามข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนหรือตามแบบพมิพใ์น

หนังสือเรียน 

2.2 จับเวลาพมิพข์้อความละ 3  นาที  1-2  ครัง้  หรือตามท่ีผู้สอนก าหนด 

 3. ส าหรับเนื้อหาและวิธีสอนท่ีน าเสนอนัน้เป็นเพยีงแนวทางในการสอนครัง้ท่ี 1-2 ครัง้ละ 2 ชั่วโมง  

ระยะเวลาท่ีก าหนดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

ตัวอย่าง 

บันทึกหลังการสอน 
 

ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู ้

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

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

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

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

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

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

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

ผลการเรียนของนักเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

ผลการสอนของคร ู

……………………………………………………………………………………………………………….…...… 

………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

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

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

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

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้บันทึก 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

หมายเหต ุ : บันทึกนี้ใชบั้นทึกทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 



ภาคผนวก ข 

ตัวอย่าง 

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

ชื่อผู้ประเมิน……………………..………………………… ชัน้ ปวช. ………ห้อง…………เลขท่ี……….. 

ชื่อผู้รับการประเมิน……………………………………….. ชัน้ ปวช. ……… ห้อง…………เลขท่ี……….. 

ประเมินผลคร้ังท่ี………… วันท่ี……… เดอืน……………….. พ.ศ. ………… 

เร่ือง ………………………………….. 
 

ที ่ คุณลักษณะ / พฤตกิรรมบ่งชี้ 
ระดับพฤติกรรม 

คะแนนที่ได ้
1 0 

1 ความมีระเบียบวินัย 

 ปฏบัิตติามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงตา่ง ๆของ

สถานศกึษาและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ การแตง่กายถูกต้อง

ตามระเบียบ การตรงตอ่เวลาในการเข้าช้ันเรียนและสง่

งานตามเวลาก าหนด 

   

2 ความรับผิดชอบ 

 มกีารเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏบัิตงิาน 

 ปฏบัิตงิานดว้ยความสนใจและตัง้ใจ 

 มคีวามเพยีรพยายามในการเรียนและการปฏบัิตงิาน 

   

3 การประหยัด 

 ใชว้ัสดุถูกตอ้งเหมาะสมกับงานและไมส่ิน้เปลอืง     

   

4 ความสนใจใฝ่รู ้

 ซักถามป๎ญหาและข้อสงสัย 

   

5 ความสะอาดประณีต 

 ผลงานสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม 

 ความถูกต้องของตัวอักษร 

   

6 ความกตัญญูกตเวท ี

 มสีัมมาคารวะต่อครู อาจารย์อยา่งสม่ าเสมอ 

   

7 การมมีนุษยสัมพันธ ์

 แสดงกิริยาทา่ทางสุภาพตอ่ผู้อื่น 

 ให้ความร่วมมอืกับผู้อ่ืน 

   



ภาคผนวก ค 

ตัวอย่าง 

แบบสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ภาคเรียนที่…………………………ปีการศกึษา………………… 

รหัสวิชา …………………………………………………………. 

ชื่อวิชา …………………………………………………………… 

ระดับชั้น ………………………………………………………… 

แผนก / กลุ่ม ……………………………………………………. 

คว
าม

มีร
ะเ
บีย

บว
นิัย

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

กา
รป

ระ
หย

ัด 

คว
าม

สน
ใจ
ใฝ

่รู้ 

คว
าม

สะ
อา

ด 
ปร

ะณ
ีต 

คว
าม

กต
ัญ
ํ
ูกต

เว
ที 

กา
รม

มีน
ุษย

สัม
พัน

ธ์ 

ล าดับที ่ รหัส 

ประจ าตัว 
ชื่อ - สกุล 1 3 1 1 2 1 1 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 



ภาคผนวก ง 

ตัวอย่าง 

แบบรวมผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………….. รหัสประจ าตัว …………………... 

ระดับช้ัน …………….…….. ห้อง …………….……………….. แผนกวิชา ……………….……………………... 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ครั้งที่ประเมนิ 

คะ
แน

นร
วม

 

หา
รจ

 าน
วน

ครั้
งท

ี่ปร
ะเ
มิน

 

คะ
แน

นท
ี่ได

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

คะแนนที่ได ้

1. ความมีระเบียบวนิัย (1)                    

2. ความรับผิดชอบ (1)                    

3. การประหยัด  1)                    

4. ความสนใจ ใฝ่รู้ (1)                    

5. ซื่อสัตย์ สุจรติ  (1)                    

6. ความเชื่อม่ันในตนเอง (1)                    

7. ความมีมนุษยสัมพันธ์ (1)                    

8. มนี้ าใจรูจ้ักเสียสละ  (1)                    

9. รู้จักรักษาสมบัตขิอง   

ส่วนรวม (1) 

                   

10. การพึ่งตนเอง (1)                    
 

ลงช่ือ…………………….…..………….. ผู้ประเมิน ลงช่ือ…………………………………….. ผู้สอน 

(………………….…….………….) (………………………………..….) 

……...…/….……..…/……......… ………..…/….….....…/…….….… 

 

หมายเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดียวกันท้ังครูและนักเรียน 

(ให้นักเรียนในชัน้เรียนประเมินซึ่งกันและกัน) 

 แบบรวมคะแนนนี้ครูจะเป็นผู้ลงช่ือประเมินและเป็นผู้รวมคะแนน 

 ในแต่ละสัปดาห์ครูให้นักเรียนในชัน้สับเปลี่ยนหมุนเวยีนกันให้คะแนนสัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยให้

คะแนนในชอ่งคะแนนท่ีได ้

 

 



ภาคผนวก จ 

ตัวอย่าง 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

ที่ 
พฤติกรรม 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ ท่านั่งพิมพ์ 
การก้าวนิ้ว 

(การสืบนิ้ว) 

การเคาะ 

แป้นอักษร 

ท างาน 

ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤตกิรรมดังน้ี 
 

ดีมาก = 4 สนใจฟ๎ง ไมพู่ดคุยในช้ัน มีค าถามท่ีด ีตอบค าถามถูกตอ้ง ท างานส่งครบ ตรงเวลา นั่งตัว

ตรงตามลักษณะการพมิพท่ี์ถูกวิธี 

ด ี = 3 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑ์ประมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑ์ประมาณ 50% 

ปรับปรุง = 1 เข้าช้ันเรียน  แต่การแสดงออกนอ้ยมาก ส่งงานไมค่รบ ไมต่รงเวลา 

 

ลงชื่อ…………………..………..……….ผู้สังเกต/คร ู

(                                          ) 

……………/……..……/……..….. 

 

 

 



ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่าง แบบบันทกึความก้าวหน้าในการพิมพ์ 

ภาคเรียนที่…………………..ปีการศกึษา………………… 

รหัส………………….….วชิา………………………………………….. 

ชื่อ…………………….…………………………..……….ชั้น……………เลขที…่……………. 

ครั้งที่ 
ว.ด.

ป 

จับเวลา 

1  นาที 

จับเวลา  

3  นาที 

จับเวลา 

5  นาที 

จับเวลา 

7  นาที 

งานผลิต 

30  นาที 
หมายเหตุ 

(ค าท่ีผิดบ่อยๆ 

และชนิดงานผลติ) 
ค า

สุทธ ิ
ผดิ 

ค า

สุทธิ 
ผดิ 

ค า

สุทธิ 
ผดิ 

ค า

สุทธ ิ
ผดิ เกรด ฉบับ 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             



ลงช่ือ ……………………….………….. นักเรียน  ลงช่ือ ……..…………….……………..………. คร ู
 

ภาคผนวก ช 

ตัวอย่าง สถติิบันทกึแผนภูมิการพิมพ์ก้าวหน้า (ProgressiveChart) 

ภาคเรียนที่………………..ปีการศกึษา………………….. 
รหัส…………………… วชิา …………………… ชื่อ …………………….…………… ชัน้…….… เลขท่ี………. 
ค าสุทธิ/นาที    สถิติระหว่างวันท่ี ……………………………………….. ถึงวันท่ี ………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ จับเวลา  1  นาที  สีแดง จับเวลา  3   นาที     สีน้ าเงิน  จับเวลา  5  นาที สีเขียว 

 
ลงช่ือ ………………………………………. นักเรียน ลงช่ือ ………………………...………………. คร ู

(                                             )                      (                                               ) 

 

คร้ังท่ี

80 คำ

75 คำ

70 คำ

65 คำ

60 คำ

55 คำ

50 คำ

45 คำ

40 คำ

35 คำ

30 คำ

25 คำ

20 คำ

15 คำ

10 คำ

5 คำ

0 คำ
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