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ค ำอธบิำยรำยวิชำ 
รำยวิชำภำษำไทยเพื่อกำรสือ่สำร ท ๓๐๑๐๑               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ภำคเรยีนที่ ๑              ๒ คำบ/สัปดำห์  ๑ หน่วยกิต 
ครูผูส้อน นำงสำวชนำกำนต์  คงทองสังข ์
  นำยมนตรี  คงแก้ว 
................................................................................................................................................................... 
ค ำอธบิำยรำยวิชำ 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร หลักการอ่าน การฟัง การดู และการพูด การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด วิธีคิดแบบต่างๆ ฝึกอ่านออก
เสียง อ่านในใจ เพื่อจับสาระในเวลาที่ก าหนด อ่าน ฟัง และดูสื่อต่างๆ แล้วสรุปเนื้อหาสาระ  แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์แนว คิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือเพื่อให้มี
วิจารณญาณในการเลือกเรื่องเพื่ออ่าน ฟัง และด ู
 ฝึกพูดในโอกาสต่างๆ พูดต่อประชุมชน การกล่าวสุนทรพจน์ ฝึกการเขียนเชิงกิจธุระ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าตามหลักการเขียนเชิงวิชาก ารโดยอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายเรื่องการสื่อสาร 
๒. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามระบบอักขรวิธี มีจังหวะ เน้นน้ าหนักเสียงได้อย่างเหมาะสม 
๓. อ่านในใจ แปลความ ตีความ ขยายความและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ 
๔. วางแผนการโดยใช้กรอบแนวคิด หรือผังความคิดและสรุปเรื่องที่ฟังหรืออ่านเป็นผังความคิดได้ 
๕. พูดและเขียนสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิดแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน ฟัง ดูและเขียนย่อความ สรปุความได้ 
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๖. เขียนบันทึกประสบการณ์ บันทึกความรู้ เขียนจดหมาย เขียนประกาศรูปแบบต่างๆ ได้ 
๗. เขียนรายงานเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม สามารถสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
๘. อ่าน ฟัง และดูเรื่องราวต่างๆ แล้วแยกข้อเทจ็จริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือได้อย่างมีเหตุผล 
๙. พูดแบบต่างๆ ตามโอกาสหรือสถานการณ์ที่ก าหนดได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านสาระและการน าเสนอ 
๑๐. คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ประเมินค่าและแก้ปัญหาในการรับสารต่างๆ 

 
ก ำหนดกำรสอนและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

 

สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
สัปดาห์ที่ ๑ 

๑๘ – ๒๒ พ.ค. ๕๘ 
(๒ คาบ) 

๑ – ๒ ๑. ปฐมนิเทศรายวิชาและแนะน า
เนื้อหา 

 ค าอธิบายรายวิชา 

 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

 แนวการจัดการเรียนรู้ 

 เนื้อหารายวิชา / กิจกรรม 
/ งานที่มอบหมาย 

๒. การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

 เกณฑ์ในการวัด 

เข้าใจแนวการจัดการเรียน
การสอน การวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ 
และสามารถท า
แบบทดสอบก่อนเรียนได ้
 
 
 
 
 
 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. แนะน าตนเองใส่กระดาษที่

ครูแจกให ้
๓. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลัก

ภาษาจากเอกสาร
ประกอบการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑ 

๔. แบบฝึกความรูเ้กี่ยวกับหลัก
ภาษา 

๕. แบบทดสอบ 
๖. สรุปเนื้อหาสาระส าคัญ

๑. แผนการเรยีนรู้ฉบับย่อ 
๒. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๓. แนะน าตนเองใส่กระดาษที่ครูแจกให ้
๔. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑ 
๕. ใบงานแบบฝึกความรู้เกี่ยวกับหลัก
ภาษา 
๖. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลัก
ภาษา 
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สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
ประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรม
การเรียนรู้ในชั้นเรียน/งานที่
มอบหมาย จิตพิสัย การสอบกลาง
ภาคเรียนและการสอบปลายภาค
เรียน 
๓. การทดสอบก่อนเรียน 
ควำมรู้เกี่ยวกบัหลักภำษำ 

๑. การอ่านออกเสียงค า 
๒. การสะกดค า 
๓. การเพ่ิมค า 
๔. การใช้ค า 

 
 
 
 
 
มีความรู้เกี่ยวกับหลัก
ภาษา 

เพิ่มเติม 

สัปดาห์ที่ ๒ 
๒๕ – ๒๙ พ.ค. ๕๘ 

(๒ คาบ) 

๓ - ๔ กำรสื่อสำรของมนุษย ์
๑. ความหมายของการสื่อสาร 
๒. องค์ประกอบของการสื่อสาร 
๓. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
๔. เปรียบเทียบการคิดอย่างมี
เหตุผลและไม่มีเหตุผล 
๕. ภาษาที่ใช้แสดงเหตุผล 
๖. อุปสรรคของการคิด 

อธิบายเรื่องการสื่อสารได้ ๑. ศึกษาเรื่องการสื่อสารของมนุษย์
จากเอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑ 
๒. ท าใบงานเรือ่งการสื่อสารของ
มนุษย ์
๓. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
๔. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน ศึกษา
การพัฒนาการสื่อสารจากเอกสาร

๑. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑ 
๒. ใบงาน / แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่องการสื่อสารของมนุษย์ 
๓. แบบประเมินการน าเสนองานกลุ่ม 
๔. แบบสรุปและแสดงความคิดเห็น 
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สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
ประกอบการเรียนตามหัวข้อที่
ก าหนดในสาระการเรียนรู ้
๕. ร่วมสรุปและแสดงความคิดเห็น 
การพัฒนาการสื่อสาร 

สัปดาห์ที่ ๓ 
๑ – ๕ มิ.ย. ๕๘ 

(๒ คาบ) 
*จันทร์ที่ ๑มิ.ย.๕๘ 
หยุดวันวิสาขบูชา 

๕ – ๖ คุณธรรมและมำรยำทของกำร
สื่อสำรในบรบิทต่ำงๆ 
๑. การสื่อสารกับตนเอง 
๒. การสื่อสารระหว่างบุคคล 
๓. การสื่อสารสาธารณะ 
๔. การสื่อสารมวลชน 
๕. การสื่อสารในครอบครัว 
๖. การสื่อสารในโรงเรียน 
๗. การสื่อสารในวงสังคมทั่วไป 
๘. ภาษากับการปลูกฝังคุณธรรม 

แสดงคุณธรรมและ
มารยาทในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 

๑. ศึกษาเรื่องคุณธรรมและมารยาท
ของการสื่อสารในบริบทต่าง 
๒. สรุปเนื้อหาสาระ 
๓. ตอบค าถามในชั้นเรียน 
๔. แสดงบทบาทสมมติตาม
สถานการณ์ทีก่ าหนด 
๕. ท าแบบทดสอบเรื่องการสื่อสาร
ของมนุษย์และคุณธรรมการสือ่สาร
และมารยาทของการสื่อสารในบริบท
ต่างๆ ๑๕ ข้อ ๕ คะแนน 

๑. ใบงานคุณธรรมและมารยาทของ
การสื่อสารในบริบทต่างๆ 
๒. ตัวอย่างบทบาทสมมติตาม
สถานการณ์ทีก่ าหนดในบริบทต่างๆ  
 ๑) การสื่อสารกับตนเอง 
 ๒) การสื่อสารระหว่างบุคคล 
 ๓) การสื่อสารสาธารณะ 
 ๔) การสื่อสารมวลชน 
 ๕) การสื่อสารในครอบครัว 
 ๖) การสื่อสารในโรงเรียน 
 ๗) การสื่อสารในวงสังคมทัว่ไป 
 ๘) ภาษากับการปลูกฝังคุณธรรม 
๓. แบบทดสอบเรื่องการสื่อสารของ
มนุษย์และคุณธรรมการสื่อสารและ
มารยาทของการสื่อสารในบรบิทต่างๆ 
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สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
สัปดาห์ที่ ๔ 

๘ – ๑๒ มิ.ย. ๕๘ 
(๒ คาบ) 

๗ – ๘ การรับสารด้วยการฟัง 
๑. ความหมายของการฟัง 
๒. จุดมุ่งหมายของการฟัง 
การฟังให้สัมฤทธิ์ผล 
๓. โอกาสของการฟัง 
๔. ระดับขั้นของการฟังให้สัมฤทธิ์
ผล 
๕. มารยาทในการฟัง 
กระบวนการอ่าน การฟังและดูให้
เกิดวิจารณญาณ 

๑. แปลความ ตีความ 
ขยายความและตอบ
ค าถามจากเรื่องที่ฟังได้ 
๒. พูดและเขียนสรุป
เนื้อหาสาระแนวคิด แสดง
ความคิดเห็นจากการฟังได้ 
๓. คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า
และแก้ปัญหาในการรับ
สารต่างๆ ได ้

๑. ศึกษาเรื่องการรับสารด้วยการฟัง 
การฟังให้สัมฤทธิ์ผล กระบวนการ
อ่าน การฟังแลพดูให้เกิด
วิจารณญาณ 
๒. แปลความ ตีความ ขยายความ
และตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
๓. พูดและเขียนสรุปเนื้อหาสาระ 
แนวคิด แสดงความคิดเห็นจากการ
ฟัง 
๔. คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ค่าและแก้ปญัหาในการรับสารต่างๆ  
* แปลความ ตีความ ขยายความ คิด
วิเคราะห์ ประเมินค่าเรื่องที่ฟัง  
(๕ คะแนน) 

๑. เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑ 
ใบความรู้ เรื่อง “การรับสารด้วยการฟัง 
การฟังให้สัมฤทธิ์ผล” แลว้สรุปเนื้อหา
สาระส าคัญ 
๓. ก าหนดให้นักเรียนฟังข่าว ฟัง
บทความ ฟังสารคดี ฟังเพลง ฟังการ
อภิปราย ฟังพระธรรมเทศนา ค าสอน 
ฟังบทกวีที่ไพเราะจากรายการ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน์ แผ่น 
วีซีด ี
๔. ใบงานการพูด / เขียนสรุปเนื้อหา
สาระแนวคิดแสดงความคิดเห็นจากการ
ฟัง 
๕. ใบงานคิดวิเคราะห ์สังเคราะห์ 
ประเมินค่าและแก้ปัญหาในการรับสาร
ต่างๆ 
๖. แบบทดสอบหลังเรียน 

สัปดาห์ที่ ๕ - ๖ ๙ – ๑๒ กำรรับสำรด้วยกำรอ่ำน ๑. อ่านในใจ แปลความ ๑. ศึกษาเรื่องการรับสารด้วยการ ๑. ศึกษาเรื่องการรับสารด้วยการอ่าน
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สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
๑๕ – ๒๖ มิ.ย. ๕๘ 

(๔ คาบ) 
๑. การอ่านเพื่อเก็บความรู ้
๒. การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
๓. การอ่านวิเคราะห ์
๔. การอ่านแปลความ ตีความและ
ขยายความ 
กำรอ่ำนเพื่อพัฒนำตนเอง 
๕. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองใน
ด้านความรู ้
๖. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองใน
ด้านอารมณ ์
๗. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเองใน
ด้านคุณธรรม 

ตีความ ขยายความและ
ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน
ได ้
๒. พูดและเขียนสรุป
เนื้อหาสาระแนวคิด แสดง
ความคิดเห็นจากการอ่าน
ได ้
๓. อ่านเรื่องราวต่างๆ แล้ว
แยกข้อเท็จจรงิ ข้อคิดเห็น 
วิเคราะห์แนวคิด การใช้
ภาษา และความน่าเชื่อถือ
ได้อย่างมีเหตุผล 
๔. คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า
และแก้ปัญหาในการรับ
สารต่างๆ  

อ่าน และการอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง 
๒. น าเสนอการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่าและแก้ปัญหา
ในการรับสารต่างๆ เป็นรายกลุ่ม 
* แข่งขันอ่านเร็ว (กิจกรรมประกวด
แข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องใน
โอกาสสัปดาห์วันสุนทรภู่ ๒๕๕๘)  
(๓ คะแนน) 
* อ่านเรื่องที่ก าหนดแล้วแยก
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์
แนวคิด การใชภ้าษาและความน่า
เชื่อจากเรื่องที่อ่าน  
(๕ คะแนน) 

และการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองจาก
เอกสารประกอบการเรียน 
๒. ใบงานพูดและเขียนสรุปเนื้อหาสาระ 
แนวคิด แสดงความคิดเห็นจากการอ่าน
ข่าว บทกวี เรื่องสั้น บทความ สารคดี 
งานวิจัย นิทาน ฯลฯ จากหนังสือ
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ / 
ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 
(ก าหนดเวลาในการอ่าน) 
๓. ใบงานอ่านในใจเรื่อง การอ่านเพื่อ
เก็บความรู้ / การอ่านเพื่อความเข้าใจ / 
การอ่านวิเคราะห์ / การอ่านแปลความ 
ตีความและขยายความ และตอบค าถาม
จากเรื่องที่อ่าน (ก าหนดเวลาใน 
การอ่าน / การตอบค าถาม) 
๔. ใบงาน อ่านเรื่องราวต่างๆ แล้วแยก
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น วิเคราะห์แนวคิด 
การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือได้
อย่างมีเหตุผล 



~ ๗ ~ 
 

สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
๕. ใบงานการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่าและแก้ปัญหาในการรับสาร
ต่างๆ 

สัปดาห์ที่ ๗ – ๘ 
๒๙ มิ.ย.– ๑๐ ก.ค.  

๕๘ 
(๔ คาบ) 

๑๓–๑๖ กำรส่งสำรด้วยกำรพูด 
๑. การพูดระหว่างบุคคล 
๒. การพูดในกลุ่ม 
๓. การพูดต่อประชุมชน 
๔. สัมฤทธิ์ผลของการพูด 
๕. คุณธรรมและมารยาทในการ
สื่อสารด้วยการพูด 
กิจกรรมกำรพูด สุนทรพจน ์

๑. พูดสรุปเนื้อหาสาระ 
แนวคิด แสดงความคิดเห็น
จากการอ่าน ฟัง ดูได้ 
๒. พูดแบบต่างๆ ตาม
โอกาสหรือสถานการณ์ที่
ก าหนดได้อย่างเหมาะสม
ทั้งด้านสาระและการ
น าเสนอ 
๓. เขียนร่างเค้าโครงสุนทร
พจน์ได้อย่างเหมาะสมทั้ง
ด้านสาระและการน าเสนอ 
๔. พูดสุนทรพจน์ได ้

๑. ศึกษาเรื่องการส่งสารด้วยการพูด 
๒. ฝึกพูดสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิด 
แสดงความคิดเห็นจากการอ่าน ฟัง ด ู
๓. ฝึกพูดแบบต่างๆ ตามโอกาสหรือ
สถานการณ์ทีก่ าหนดให้ 

 การกล่าวต้อนรับ 

 การกล่าวอ าลา 

 การกล่าวสดุด ี

 การกล่าวไว้อาลัย 

 การกล่าวขอบคุณ 

 การกล่าวแนะน าตนเอง 

 การพูดให้โอวาท 

 การพูดแสดงความเห็นใจ 
๔. ศึกษาหลักการพูดสุนทรพจน์ / 
การเขียนร่างสุนทรพจน ์

๑. ศึกษาเรื่องการส่งสารด้วยการพูด
และการพูดสุนทรพจน์ จากเอกสาร
ประกอบการเรียน 
๒. ใบงาน / ดรูายการข่าว , รายการ
เรื่องเด่นเย็นนี้ รายการธรรมะ ฯลฯ / 
พูดสรุปเนื้อหาสาระ แนวคิด แสดง
ความคิดเห็นจากการอ่าน ฟัง ดู 
๓. ตัวอย่างการพูดแบบต่างๆ ตาม
โอกาสหรือสถานการณ์ที่ก าหนด (จากวี
ซีดี/คลิปวีดีโอ) 
๔. ใบงานการเขียนร่างเค้าโครงสุนทร
พจน ์



~ ๘ ~ 
 

สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
๕. สรุปเนื้อหาสาระ 
* พูดสุนทรพจน์ (๗ คะแนน) 

สัปดาห์ที่ ๙ 
๑๓ – ๑๗ ก.ค. ๕๘ 

(๒ คาบ) 

๑๗-๑๘ การส่งสารด้วยการอ่าน (การอ่าน
ออกเสียง) 
 

๑. อ่านออกเสียงให้
ถูกต้องตามระบบอักขรวิธี 
มีจังหวะ เน้นน าน้ าหนัก
เสียงได้อย่างเหมาะสม 
๒. พูดแบบอ่านรายงาน
อย่างเป็นทางการได ้

๑. ศึกษาเรื่องการส่งสารด้วยการ
อ่าน (อ่านออกเสียง) 
๒. ฝึกการอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า 
ประโยคและขอ้ความ จากแบบฝึก
การอ่านออกเสียง 
* ทดสอบการพูดแบบอ่านรายงาน
อย่างเป็นทางการ (๕ คะแนน) 

๑. ศึกษาเรื่องการส่งสารด้วยการอ่าน 
จากเอกสารประกอบการเรียน 
๒. ใบงานการอ่านออกเสียงค า กลุ่มค า 
ประโยคและข้อความ 
๓. แบบฝึกการอ่านข่าวทั่วไป ข่าวใน
พระราชส านัก ข่าวในประเทศ ข่าว
ต่างประเทศ พระบรมราโชวาท บทร้อย
กรอง บทความ การกล่าวสุนทรพจน์ 
ฯลฯ 

สัปดำห์ที่ ๑๐ 
๒๑ – ๒๙ ก.ค. ๕๘ 

 
ประเมนิผลกำรเรียนรู้กลำงภำค 

สัปดาห์ที่ ๑๑ 
๓ – ๗ ส.ค. ๕๘ 

(๒ คาบ) 

๒๑– ๒๒ เรียนกำรสง่สำรด้วยกำรเขียน 
  กระบวนการเขียนและ
กระบวนการคิด 
การเขียนจดหมาย 
๑. ความหมาย ประเภท 
ความส าคัญของการเขียนจดหมาย 

เขียนจดหมายประเภท
ต่างๆ ได้ 
๑) เขียนจดหมายน้อยโดย
ใช้วัสดุและถ้อยค าส านวน
ได้เหมาะสมกับบุคคล 
๒) เขียนจดหมายกิจธุระ

๑. สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย 
๒. พิจารณาการเขียนจดหมายแบบ
ต่างๆ และวิเคราะห์แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญและการ
น าไปใช้ 

๑. ศึกษาเรื่องการส่งสารด้วยการเขียน
จากเอกสารประกอบการเรียน 
๒. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนจดหมาย
ประเภทต่างๆ เช่น จดหมายน้อย 
จดหมายส่วนตัว จดหมายกจิธุระ 
หนังสือภายในหรือบันทึกข้อความ 



~ ๙ ~ 
 

สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
๒. การเขียนจดหมายน้อย 
๓. การเขียนจดหมายส่วนตัว 
๔. การเขียนจดหมายกิจธุระ 
๕. การเขียนหนังสือภายใน 

ได้ถูกต้องตามรูปแบบและ
ใช้ถ้อยค าส านวนได้
เหมาะสม 
๓) เขียนหนังสือภายในได้
ถูกต้องตามรูปแบบและใช้
ถ้อยค าส านวนได้เหมาะสม 

๓. ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงกิจธุระ 
แล้วสรุปสาระส าคัญ 
๔. ฝึกเขียนจดหมายน้อย 
๕. เขียนหนังสือภายในหรือบันทึก
ข้อความ  
(๕ คะแนน) 

๓. ตัวอย่าง/แบบฝึกเขียนจดหมายน้อย 
๔. ตัวอย่าง/ใบงานการเขียนจดหมาย
กิจธุระ 
๕. ตัวอย่าง/ใบงานเขียนหนังสือภายใน
หรือบันทึกข้อความได้ถูกต้องตาม
รูปแบบ 

สัปดาห์ที่ ๑๒ 
๑๐ – ๑๔ ส.ค. ๕๘ 

(๒ คาบ) 
* ๑๒ ส.ค. ๕๘ 

หยุดวันแม่แห่งชาติ 

๒๓-๒๔ กำรย่อควำม 
๑. ความหมาย ความส าคัญของ
การย่อความ สรุปความ 
๒. การเขียนค าน าตามแบบของ
การเขียนค าน าย่อความ 
๓. การย่อความจากจดหมายและ
กวีนิพนธ์ 
๔. การย่อความจากสารคดีและ
บทความทางวิชาการ 
๕. การย่อความจากเรื่องสั้น 

เขียนย่อความ สรุปความ
จากการอ่านหรือฟังสื่อที่มี
รูปแบบและเนือ้หา
หลากหลายได้ 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ให้นักเรียนฟังเพลงหรือฟังบทกวี
แล้วร่วมกันสรปุความ ครูเสนอแนะ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
๓. ศึกษาความรู้จากใบความรูแ้ละ
แบบฝึกของคร ู
๔. ฝึกย่อความตามแบบของการ
เขียนย่อความจากจดหมาย กวีนิพนธ์ 
สารคดี บทความทางวิชาการและ
จากเรื่องสั้น 
* ย่อความ (๕ คะแนน) 

๑. ศึกษาเรื่องการส่งสารด้วยการเขียน
จากเอกสารประกอบการเรียน 
๒. ใบงานการสรุปความจากการฟังบท
เพลงหรือบทกว ี
๓. ใบความรู้และแบบฝึกการอ่าน 
๔. ใบงานย่อความตามแบบของการ
เขียนย่อความจากจดหมาย กวีนิพนธ์ 
สารคดี บทความทางวิชาการและจาก
เรื่องสั้น 
๕. แบบทดสอบ 

สัปดาห์ที่ ๑๓ 
๑๗ – ๒๑ ส.ค. ๕๘ 

๒๕-๒๖ ผังมโนภาพ 
หรือกรอบแนวคิดหรือผังความคิด 

วางแผนโดยใช้กรอบ
แนวคิดหรือผังความคิด 

๑. ให้นักเรียนศึกษา วิเคราะห์
เปรียบเทียบผังความคิดหลากหลาย

๑. ศึกษาเรื่องผังมโนภาพจากเอกสาร
ประกอบการเรียน 



~ ๑๐ ~ 
 

สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
(๒ คาบ) ๑. ความหมาย ลักษณะของกรอบ 

แนวคิดหรือผังความคิด 
๒. การเขียนกรอบแนวคิดหรือผัง
ความคิดจากการอ่านสารที่ให้
ความรู ้
๓. การเขียนกรอบแนวคิดหรือผัง
ความคิดจากการอ่านวรรณกรรม
ประเภทร้อยกรอง 

หรือผังความคิดและสรุป
เรื่องที่ฟังหรืออ่านเป็นผัง
ความคิดได ้

แบบจากสื่อและเอกสารประกอบการ
เรียน 
๒. นักเรียนฝกึเขียนผังความคิด 
* เขียนผังความคิดจากการอ่าน
วรรณกรรมหรอืวรรณคดีประเภท
ร้อยกรอง (๕ คะแนน) 

๒. ตัวอย่างผังมโนภาพ / ศึกษา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบผังความคิดจาก
การอ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดี
ประเภทร้อยกรอง 
๓. แบบฝึกเขียนผังความคิดจากแบบฝึก
ท้ายบทของหนังสือเรียน 

สัปดาห์ที่ ๑๔–๑๕ 
๒๔ ส.ค. – ๔ ก.ย.

๕๘ 
(๔ คาบ) 

๒๗-๓๐ กำรเขียนบันทกึ 
๑. ความหมาย ประเภท 
ความส าคัญของการเขียนบันทึก 
๒. การเขียนบันทึกประสบการณ ์
   ๑) บันทกึประจ าวัน 
   ๒) บันทกึประสบการณ์พิเศษ 
๓. เขียนบันทกึความรู้ 
๔. การเขียนบันทึกหรือรายงาน
การประชุม 
   ๑) ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการ
ประชุม 

เขียนบันทึกรูปแบบต่างๆ 
ได ้
๑) เขียนบันทกึประจ าวัน
ได ้
๒) เขียนบันทกึ
ประสบการณ์พิเศษได้ 
๓) เขียนบันทกึความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย
ได ้
๔) เขียนบันทกึหรือ
รายงานการประชุมได้ 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ศึกษาความรู ้
๓. ท ากิจกรรมในแบบฝึก 
   ๓.๑ เขียนบนัทึกประสบการณ ์
        ๑) บันทึกประจ าวัน 
        ๒) บันทึกประสบการณ์พิเศษ 
   ๓.๒ เขียนบนัทึกความรู ้
   ๓.๓ การเขยีนบันทึกหรือรายงาน 
การประชุม (จัดสถานการณ์จริง) 
  - แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม 
  - กลุ่มที่ ๑ จดัประชุมกันตามแบบ 

๑. ศึกษาการเขียนบันทึกรูปแบบต่างๆ 
จากเอกสารประกอบการเรียน 
๒. ใบงานการเขียนบันทึกประสบการณ ์
  ๑) บันทึกประจ าวัน 
  ๒) บันทึกประสบการณ์พิเศษ 
๓. ใบงานการเขียนบันทึกความรู ้
๔. การเขียนบันทึกหรือรายงานการ
ประชุมจากสถานการณ์จริง 



~ ๑๑ ~ 
 

สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
   ๒) วิธีสื่อสารและการใช้ภาษาใน
การประชุม 

(มีญัตติ มีประธาน มีผู้เข้าร่วม
ประชุม ฯลฯ) 
  - กลุ่มที่ ๒ สมมติตัวเองเป็น
เลขานุการ (แต่ละคนเป็นเลขานุการ) 
  - ครั้งต่อมาให้กลุ่มที ่๒ ด าเนินการ
ประชุม กลุ่มที ่๑ แตล่ะคนมาเป็น
เลขานุการ 
  - ฝึกปฏิบัติจริง 
* เขียนบันทึกการประชุม (๕ 
คะแนน) 

สัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ 
๗ – ๑๘ ก.ย. ๕๘ 

(๔ คาบ) 

๓๑-๓๔ กำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร 
๑. ความหมาย ความส าคัญของ
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
๒. ส่วนประกอบของรายงานเชิง
วิชาการ 
๓. การเขียนเชิงอรรถและ
บรรณานุกรม 
๔. การเขียนเคา้โครงและค าน า 
๕. น าเสนอเค้าโครงรายงานเชิง

เขียนรายงานเชิงวิชาการ
โดยใช้ภาษาที่เหมาะสม 
สามารถสังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ รวมทั้งการ
อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
   ๑) บอกส่วนประกอบ
ของรายงานเชิงวิชาการได้ 
   ๒) เขียนเชิงอรรถและ
บรรณานุกรมได้ถูกต้อง 

๑. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ศึกษาเรื่องการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ 
๓. ท ากิจกรรมในแบบฝึกการเขียน
เชิงอรรถและบรรณานุกรม 
๔. ท ากิจกรรมฝึกการเขียนเคา้โครง
เรื่องและค าน า 
* ท ำรำยงำนเชิงวิชำกำร (๕ 
คะแนน) 

๑. ศึกษาเรื่องการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ จากเอกสารประกอบการเรียน 
๒. แบบทดสอบ 
๓. ใบงานการเขียนเชิงอรรถและ
บรรณานุกรม 
๔. ใบงานการเขียนเค้าโครงเรื่องและค า
น า 
๕. รายงานเชิงวิชาการ 
๖. ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู ้



~ ๑๒ ~ 
 

สัปดำห์ที่ / วันที ่ คำบที ่ หัวข้อ / สำระกำรเรียนรู ้
ตัวชี้วัดและจุดประสงค ์

กำรเรียนรู ้
กิจกรรม / งำนหรือกำรบ้ำนที่

มอบหมำย 
สื่อกำรสอน / 

แหล่งกำรเรียนรู ้
วิชาการ    ๓) เขียนรายงานเชิง

วิชาการได้ถูกต้องทั้ง
รูปแบบการเขียน การใช้
ถ้อยค าส านวนและการ
อ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ 

 

สัปดาห์ที่ ๑๘ 
๒๑ – ๒๕ ก.ย. ๕๘ 

(๒ คาบ) 

๓๖-๓๗ กำรเขียนเชิงกจิธุระ 
๑. การกรอกแบบฟอร์ม 
๒. การเขียนประกาศ 
   ๑) ความหมาย ประเภทและ 
รูปแบบของประกาศ 
   ๒) เขียนประกาศตามรูปแบบ
ทั่วไป 
   ๓) การเขียนประกาศตาม
รูปแบบราชการ 

๑. กรอกแบบฟอร์มได้
ถูกต้องเหมาะสม 
๒. เขียนประกาศตาม
รูปแบบต่างๆ ได้ 

๑. นักเรียนศึกษาหาความรู้เร่ืองการ
เขียนประกาศ 
๒. ท ากิจกรรมกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 
* เขียนประกาศเพ่ือรณรงค์ให้
นักเรียนปฏิบัติในสิง่ท่ีพึงประสงค์ (๕ 
คะแนน) 

๑. ศึกษาเรื่องการเขียนเชิงกิจธุระจาก
เอกสารประกอบการเรียน 
๒. ตัวอย่าง/แบบฟอร์มต่างๆ 
๓. ตัวอย่างการเขียนประกาศรูปแบบ
ทั่วไป/รูปแบบราชการ 

สัปดำห์ที่ ๑๙ 
๒๘ – ๒ ก.ย. ๕๘ 

ประเมนิผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียน 

 
 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 



~ ๑๓ ~ 
 

๑. ประเมินผลการเรียนรู้เปน็อัตราส่วนคะแนน ดังนี ้ ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค = ๘๐ : ๒๐ 
คะแนนระหว่างภาคแบ่งเป็น = คะแนนก่อนกลางภาค + คะแนนสอบกลางภาค + คะแนนหลังกลางภาค + คะแนนจิตพิสัย 
       = ๓๐ + ๑๐ + ๓๐ + ๑๐ 
สรุปเป็นแผนประเมินผลการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเมินจากงานมอบหมาย      ร้อยละ ๖๐ 
 ๑.๒ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  ร้อยละ ๑๐ 
 ๑.๓ ประเมินผลจากการสอบกลางภาค      ร้อยละ ๑๐ 
 ๑.๔ ประเมินจากการสอบปลายภาค      ร้อยละ ๒๐ 

  
 
 
 
 
 
๒. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (๑๐ คะแนน) 
     การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ท๓๐๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ก าหนด
หัวข้อการประเมิน ดังตารางข้างล่าง 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
๑. ความรับผดิชอบ (๔ คะแนน) 

(๑) เข้าชั้นเรียนตรงเวลา 
ดีเยี่ยม(๕) ดีมาก(๔) ดี (๓) ปานกลาง(๒) ปรับปรุง (๑) 
     

(๒) ส่งงานตรงเวลา      
(๓) ปรับปรุง – พัฒนาผลงานของตนเองสม่ าเสมอ      



~ ๑๔ ~ 
 

หัวข้อการประเมิน ผลการประเมิน 
(๔) มีความพร้อมในการเรียน      

๒. การปฏิบัติกจิกรรม (๓ คะแนน)      
(๑) ความรว่มมือในการท างานกลุ่ม      
(๒) ความกระตือรือร้นในการท างาน      
(๓) ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน      

๓. ความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาไทยที่ถูกตอ้ง (๓ คะแนน) 
(๑) ใช้เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย 

     

(๒) ความตั้งใจที่จะใช้ภาษาไทย – เลขไทยให้ถูกต้องเหมาะสม      
(๓) ปรับปรุงความบกพร่องในการใช้ภาษาสม่ าเสมอ      

รวม      
 

 


