
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท๒๑๑๐๑)                                    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง โคลงโลกนิติ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗  เรื่อง การเขียนแนะน าตัวเอง           เวลาเรียน  ๑๐๐ นาที จ านวน ๒ คาบ                  
ผู้สอน อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง    
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๒.๑ ม.๑/๒  เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย 
 ท ๒.๑ ม.๑/๙  มีมารยาทในการเขียน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
  นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนแนะน าตนเอง 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  นักเรียนสามารถเขียนแนะน าตัวเองได้  
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
  นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 
 
สาระส าคัญ 
 การเขียนแนะน าตนเองเป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองให้ผู้อ่ืนรับทราบเพ่ือประโยชน์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นความจริงจึงต้องศึกษาหลักการพูดแนะน าตนเองเพ่ือความเข้าใจและ
น าไปใช้ได้ถูกต้อง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 



สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
คาบที่ ๑ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 

๑. นักเรียนตอบค าถามโดยครูตั้งค าถามดังนี้ 
๑.๑ นักเรียนคิดว่าการแนะน าตนเองควรมีข้อมูลอะไรบ้าง 

๑.๒ การแนะน าตนเองมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 

๑.๓ การเขียนแนะน าตอนเองเขียนในโอกาสใดบ้าง 
 

ขั้นสอน (จ านวน ๓๐นาที) 

 ๒. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียนเข้าสู่เนื้อหา การเขียนแนะน าตนเอง โดยอธิบายองค์ประกอบ
ข้อมูลส าคัญที่ต้องมีในการเขียนแนะน าตนเอง เช่น การบอกประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ความสามารถพิเศษ ความสนใจในชีวิต ความภาคภูมิใจในตนเอง และสถานที่ติดต่อ 

 ๓. ครูแสดงตัวอย่างโดยการแนะน าตนเอง หรือยกตัวอย่างการเขียนแนะน าตนเอง 

 ๔. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนน าข้อมูลองค์ประกอบการเขียนแนะน าตนเอง มาปรับใช้โดยการเขียน
แนะน าตนเอง ใส่กระดาษ A4 
 
ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๕. ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปการเขียนแนะน าตนเอง และก าหนดวันส่งการบ้าน ภายในคาบเรียน
ถัดไป 
 
คาบที่ ๒ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 
 
 ๑. ครูทบทวนเนื้อหาที่เรียนในคาบที่แล้ว และสอบถามความรู้สึกการเขียนแนะน าตนเอง จาก
การบ้านที่มอบหมายในคาบที่แล้ว 

 

ขั้นสอน (จ านวน ๓๐นาที) 
 ๒. ครูสุ่มเลขที่ทีละ ๑ คน ให้นักเรียนอ่านการเขียนแนะน าตนเอง ที่ได้รับมอบหมายในคาบที่แล้ว ครู 
และนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งค าแนะน า 
 ๓. ครูกล่าวชื่อชม ๕ ผลงานของนักเรียนที่เขียนได้ดี น าเสนอน่าสนใจ และใช้ค าสละสลวย เหมาะสม 

ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๔. ครูสนทนาตั้งค าถามโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า การเขียนแนะน าตนเองสามารถน าไปประยุกต์ต่อ
ยอดเขียนแนะน าสิ่งอื่นได้หรือไม่ อะไรบ้าง 
 ๕. ครู และนักเรียนร่วมกันสรุป อภิปรายหลักการ และประโยชน์ของการเขียนแนะน าตนเอง 



สื่อการเรียนรู้ 
 - Powerpoint 
 
การวัดและการประเมินผล 
 
 การวัดประเมินผล 
        ๑. ประเมินการเขียนแนะน าตนเอง 
        ๒. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
         ๑. แบบประเมินการเขียนแนะน าตนเอง 
         ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 
 แหล่งการเรียนรู้ 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).  ๒๕๕๘.  หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทย 
หลักภาษา และการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑.  กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 
 ห้องสมุด 
 อินเตอร์เนต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................... ...........
 ด้านทักษะ กระบวนการ(P) 
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
............................................................................................................................. .................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ปัญหา และอุปสรรค   
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................... .........................................................................................................  
 
      ลงชื่อ..........................................................ครูผู้สอน 
                    (อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าชี้แจง: ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ก าหนดตามระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

๔  หมายถึง  ดีมาก 
๓  หมายถึง  ดี 
๒  หมายถึง  พอใช้ 
๑  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความรู้ความ

เข้าใจในเนื้อหา 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ความสนใจ 

การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                  

                  
                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  
                  

                  

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 
    (.......................................................................) 
             ................../................../................ 

 



เกณฑ์การสรุป 
ดีมาก      หมายถึง   คะแนนรวม ๑๓-๑๖ คะแนน 
ดี           หมายถึง   คะแนนรวม ๙-๑๒   คะแนน          
พอใช้      หมายถึง   คะแนนรวม ๑-๘     คะแนน          
ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐      คะแนน          
 
แปลผล ระดับคุณภาพมากกว่า หรือเท่ากับระดับดีถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
ชื่อ..............................................นามสกุล.....................................................ระดับชั้น...... ..............เลขที่............. 
ค าชี้แจง : ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ก าหนดตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
(๓) 

ดี 
(๒) 

พอใช้ 
(๑) 

ปรับปรุง 
(๐) 

ความสามารถ
ในการคิด 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์     
สามารถจ าแนกข้อมูลได้     
สามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้     
สามารถอธิบายลักษณะของข้อมูลได้     
สามารถเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลได้     

   
ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน 

(........................................................) 
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน........../............../............ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
ดีมาก      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจน และสม่ าเสมอ  ให้คะแนน ๓ คะแนน 
ดี           หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจน และบ่อยครั้ง   ให้คะแนน ๒ คะแนน          
พอใช้      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                      ให้คะแนน ๑ คะแนน          
ปรับปรุง  หมายถึง   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นเลย        ให้คะแนน ๐ คะแนน          
 
เกณฑ์การสรุป 
ดีมาก      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑๓-๑๕ คะแนน 
ดี           หมายถึง    คะแนนรวม  ๙-๑๒   คะแนน          
พอใช้      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑-๘     คะแนน          
ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐        คะแนน          
 
แปลผล ระดับคุณภาพมากกว่า หรือเท่ากับระดับดีถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการเขียนแนะน าตนเอง 
 

การประเมิน ดีมาก 
( ๓ ) 

พอใช้ 
( ๒ ) 

ปรับปรุง 
( ๑ ) 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน 

ความถูกต้อง  
 

นักเรียน เขียนแนะน า
ตนเองได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ไม่ออกนอก
ประเด็นที่เรียน มี
ความเป็นเอกภาค 

นักเรียนเขียนแนะน า
ตนเองได้ถูกต้อง แตไ่ม่
ครบถ้วนองค์ประกอบ
ของหัวข้อการเรียนรู ้

นักเรียนเขียนตนเองไม่
ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับ
หัวข้อการเรียนรู ้

๓ (   ) 

การใช้ภาษา 
 

นักเรียนใช้ภาษาใน
การเขียนสื่อสารได้
อย่างสละสลวย 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
สะกดถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  

นักเรียนใช้ภาษาได้
สละสลวยและสะกด
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์

นักเรียนใช้ภาษาไม่
สละสลวยและมีค าที่
สะกดผิดหลักไวยากรณ ์
 

๒ (   ) 

ความเรยีบร้อย  
 

สมุดมีความสะอาด
เรียบร้อย ไมม่ีรอย ขูด 
ลบ ขีดฆ่า 

สมุดมีความสะอาด
เรียบร้อย แต่มรีอย 
ขูด ลบ ขีด ฆ่า ๑-๓ 
ต าแหน่ง 

สมุดมีรอย ขูด ลบ ขีด ฆ่า 
มากกว่า ๓ ต าแหน่งข้ึน
ไป 

๒  (   ) 

รวม  
 

ระดับคะแนน 

 ๑๕ –  ๒๑ คะแนน =  ดีมาก 

 ๘  – ๑๔ คะแนน = พอใช้ 

 ๑ – ๗  คะแนน  = ปรับปรุง 
 

 
 
 

 


