
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

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

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๘  เรื่อง คัดลายมือ                           เวลาเรียน  ๑๐๐ นาที จ านวน ๒ คาบ    
ผู้สอน อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง    
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 ท ๒.๑ ม.๑/๑ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
  นักเรียนสามารถบอกความรู้พื้นฐานการคัดลายมือได้ 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  นักเรียนสามารถคัดบทอาขยานหลักได้สวยงามและถูกต้อง 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
  นักเรียนสามารถคัดลายมือได้อย่างสะอาดและเรียบร้อย 
 
สาระส าคัญ 

 การคัดลายมือ หมายถึง ทักษะส าคัญอย่างหนึ่ง การเขียน การฝึกเขียนและการคัดลอกตัวอักษรไทย
ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนค าไทย เป็นทักษะที่จะต้องค านึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทยตามหลักการ
และรูปแบบการเขียนค า ประโยคหรือข้อความด้วยมือโดยเขียนอย่างบรรจง มีระเบียบถูกต้อง สะอาด เขียนให้
อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกันวางพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ได้ถูกที่ ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง
และลายมือสวยงาม 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ความรู้พื้นฐานการคัดลายมือ 

 ๒. ความส าคัญของการคัดลายมือ 
 ๓. การคัดลายมือ 



สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
 

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

๑. ครูพูดถึงความส าคัญของการเขียน โดยใช้ค าถามส าคัญสุ่มถามนักเรียน จ านวน ๔ คนเกี่ยวกับการ
เขียนดังนี้   

  ๑.๑ นักเรียนคิดว่าการเขียนมีความส าคัญหรือไม่ 
      ๑.๒ นักเรียนคิดว่าหากเขียนลายมือไม่สวยงาม จะมีผลต่อการสื่อสารหรือไม่  จากนั้นครู
เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน เรื่องการคัดลายมือ  
 
ขั้นสอน (จ านวน ๓๐นาที) 

๒. ครูอธิบายเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการคัดลายมือให้นักเรียนฟัง 
๓. ครูอธิบายข้อควรปฏิบัติในการคัดลายมือให้นักเรียนฟัง พร้อมแสดงภาพประกอบลักษณะตัวอักษร 

และสาธิตการปฏิบัติให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 
ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔. นักเรียน แสดงท่าทางในการคัดลายมือ เช่น การจับดินสอ การวางแขน การวางกระดาษ เป็นต้น  
๕.ครูอธิบายความรู้เรื่อง ความส าคัญของการคัดลายมือและการคัดลายมือ 
๖. ครูให้นักเรียน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด บทอาขยานหลักที่ นักเรียนจะต้องท่องเรื่อง 

“กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน” ลงในกระดาษรายงานที่ครูแจก 
๗. นักเรียนส่งคัดลายมือให้กับครูเมื่อท าเสร็จแล้ว 

ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐นาที) 
  ๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความรู้พ้ืนฐานการคัดลายมือ ความส าคัญและการคัด
ลายมือ 
 



คาบที่ ๒ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 

๑. ครูสนทนาทบทวนหลักการ ความส าคัญของการคัดลายมือ และให้นักเรียนนั่งท่าที่ถูกต้องของการ
เขียน  
ขั้นสอน (จ านวน ๓๐นาที) 
 ๒. ครูสุ่มเลขที่ของนักเรียนทีละหนึ่งคน นักเรียนที่โดนสุ่มแสดงผลงานการคัดลายมือ ครูและเพ่ือให้
ค าแนะน าการคัดลายมือโดยมีแบบอย่างตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. ครูสุ่ มนัก เรียนจนครบทุกคน และให้นักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของตัว อักษรแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔. นักเรียนท าแบบทดสอบ การคัดลสายมือจ านวน ๑๐ ข้อ หลังท าเสร็จนักเรียนสลับกับเพ่ือนที่นั่ง
ข้าง ๆ ตรวจค าตอบ พร้อมบอกคะแนนครูตามเลขที่ 
ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๕. นักเรียนตอบค าถามครูว่า สามารถน าการคัดลายมือที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
หรือไม่  

 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. ภาพประกอบข้อควรปฏิบัติในการคัดลายมือ 
 ๒. กระดาษ A4 
 
การวัดและการประเมินผล 
 การวัดประเมินผล 
        ๑. ประเมินความรู้พื้นฐานการคัดลายมือ 

       ๒. ประเมินการคัดลายมือ 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
         ๑. แบบบันทึกคะแนน การทดสอบเรื่อง ความรู้พื้นฐานการคัดลายมือ 

        ๒. แบบประเมินการคัดลายมือ (Rubrics) 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกคะแนนการทดสอบเรื่อง “ความรู้พื้นฐานการคัดลายมือ” 

ค าชี้แจง: ให้ผู้สอนบันทึกคะแนนจากการท าแบบทดสอบของนักเรียน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 ตอบถูก หมายถึง ๑ คะแนน 
 ตอบผิด หมายถึง ไม่มีคะแนน 
หมายเหตุ นักเรียนที่ได้ตั้งแต่ ๖ คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
 

เลขที่ ชื่อ-สกุล ตอบถูก ตอบผิด คะแนนรวม 

   
     

     
     

     

     
     

     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
 

    
 
         ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึก 
                  ................../................../................. 

 

 



แบบประเมินการคัดลายมือ (Rubrics) 

การประเมิน ดีมาก 
( ๓ ) 

พอใช้ 
( ๒ ) 

ปรับปรุง 
( ๑ ) 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

ความสวยงาม 
 

รูปร่างตัวอักษรอยู่ใน
ระดับเดียวกัน   และ
เป็นแบบเดียวกัน 
ตัวอักษร ตั้งตรง หัวไม่
บอดช่องไฟระหว่าง
ตัวอักษรสม่ าเสมอ   
การวางสระ วรรณยุกต์ 
และตัวการันต์   
ตัวอักษรตั้งตรง ไม่เอน
หรือเอียงไปมา   

รูปร่างตัวอักษรอยู่ใน
ระดับเดียวกัน   แต่ไม่
เป็นแบบเดียวกัน 
ช่องไฟระหว่างตัวอักษร
ไม่ค่อยสม่ าเสมอ   การ
วางสระ วรรณยุกต์ และ
ตัวการันต์   ตัวอักษรตั้ง
ตรง แต่ยังมีเอนหรือ
เอียงไปมาบ้าง 

รูปร่างตัวอักษร อยู่ใน
ระดับเดียวกัน แตไ่ม่
เป็นแบบเดียวกัน  มี
ตัวอักษรเอนไปมาบ้าง  
ช่องไฟยังไม่  

๔ (    ) 

ความถูกต้อง           
ในการเขียน 

เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
เขียนสระ วรรณยุกต์ 
และเครื่องหมาย ได้
ถูกต้องตามหลัก
พยัญชนะไทย วาง
ต าแหน่งถูกต้อง และ
เขียนได้ถูกต้องตาม
รูปแบบตัวอักษรแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ   

เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
เขียนสระ วรรณยุกต์ 
และเครื่องหมาย ได้
ถูกต้องตามหลัก 
พยัญชนะไทยแต่มีวาง
ผิดต าแหน่งอยู่บ้าง และ
เขียนได้ถูกต้องตาม
รูปแบบตัวอักษรแบบ
กระทรวงศึกษาธิการแต่
ยังมีผิดอยู่บ้าง   

เขียนสะกดค าได้
ถูกต้อง เขียนสระ 
วรรณยุกต์ และ
เครื่องหมาย ได้ถูกต้อง
ตามหลักพยัญชนะ
ไทย แต่เขียนไม่
ถูกต้องตามรูปแบบ
ตัวอักษรแบบ
กระทรวงศึกษาธกิาร   

๓(    ) 

ความสะอาด 
เรียบร้อย 

แบบฝึกมีความสะอาด 
เรียบร้อย ไมม่ีรอยขูด 
ลบ ขีด ฆ่า  ไม่มีรอย 
เปรอะเปื้อน 

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

แบบฝึกมี รอย ขูด ลบ 
ขีด ฆ่า มากกว่า ๓
ต าแหน่งข้ึนไป 

๓ (    ) 

รวม  

ระดับคะแนน 

 ๑๗ –  ๒๑ คะแนน =  ดีมาก 

 ๑๒  – ๑๖ คะแนน = พอใช้ 

 ๗ – ๑๑  คะแนน = ปรับปรุง 

 
 
 
 



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 
 
 

 
 


