
 

         แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๒ 

หนวยการเรียนรูที่ ๒ การใชรายงานเชิงวิชาการ            เรื่อง  การเขียนยอหนา 

วิชาExtraThai ท๓๓๒๐๖              กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๓          เวลาเรียน  ๕  คาบ 

ผูสอน  อาจารยขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 

ผลการเรยีนรู 

  เขียนรายงานวิชาการ โดยใชภาษาใหถูกตองตามระดับภาษา มีองคประกอบของรายงานครบถวน

ชัดเจน รวมถึงการเขียนบรรณานุกรมใหถูกตอง 

จุดประสงคการเรียนรู 

   ๑. อธิบายสวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ   

  ๒. อธิบายสวนนำ สวนเน้ือหา และสวนทายของรายงานเชิงวิชาการ    

  ๓. อธิบายขัน้ตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ   

  ๔. เขียนรายงานเชิงวิชาการ    

 สาระสำคัญ 

   ๑. สวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ เปนขั้นตอนการวางแผนการทำรายงานเชิงวิชาการใหเปน

ระบบตามแบบแผนมาตรฐานและมีความเปนระเบียบ เพ่ือผลการทำรายงานเชิงวิชาการที่ถูกตองสมบูรณ  

  ๒. การเขียนรายงาน เปนการเขียนเสนอผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาหรือปฏิบัติงานอยางใดอยาง

หน่ึงโดยละเอียด เพ่ือใหครูผูสั่งงานหรือผูสนใจทั่วไปพิจารณา โดยปรกติการเขียนรายงานเชิงวิชาการในช้ัน

เรียนมีเปาหมายสำหรับอาจารยผูสอนหรือผูสั่งงานเปนสำคัญเพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและนำเสนอผลงาน

ของตนเอง ใหมีประโยชน 

สาระการเรียนรู 

 ๑. ความรู  

  ๑) สวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ  

  ๒) การวางแผนการทำรายงานเชิงวิชาการ 

  ๓) ขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

  ๔) การทำรายงานเชิงวิชาการ 

 ๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

   การจำแนก  การใหเหตุผล  การสังเคราะห  การปฏิบัติ/การสาธิต  การประยุกต/การปรับปรุง  

การแกปญหา  การประเมินคา  การสรุปความรู   



 ๓.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

  มีวินัย  ใฝเรียนรู  มุงมั่นในการทำงาน  รักความเปนไทย 

  ๔. สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกปญหา  ความสามารถ

ในการใชทักษะชีวิต   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี   

หลักฐานการเรียนรู 

  รายงานเชิงวิชาการ 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

   ๑.  วิธีการวัดและประเมินผล 

            ๑)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 

              ๒)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมกลุม 

             ๓)  ตรวจรายงานเชิงวิชาการ 

  ๒. เครื่องมือ 

              ๑)  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

          ๒)  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 

         ๓. เกณฑการประเมิน 

            ๑)   การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

                           ผานต้ังแต  ๒  รายการ  ถือวา  ผาน 

                          ผาน    ๑  รายการ  ถือวา  ไมผาน 

            ๒)    การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

                           คะแนน ๙-๑๐ ระดับ ดีมาก 

                           คะแนน ๗-๘ ระดับ ดี 

                           คะแนน ๕-๖ ระดับ พอใช 

                           คะแนน ๐-๔ ระดับ ควรปรับปรุง  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  ๑. ใหนักเรียนศึกษาขอมูลความรู เรื่อง สวนประกอบของรายงานวิชาการ พรอมการอธิบายจากครู 

อยางชัดเจนในรายละเอียดของสวนประกอบตาง ๆ ในรายงานเชิงวิชาการ พรอมยกตัวอยางการเขียน 

ใหนักเรียนเห็น  

  ๒. ครูอธิบายความรูตาง ๆ ในสวนนำของรายงานเชิงวิชาการ คือ หนาปก ใบรองปก ปกใน คำนำ  

และสารบัญ 

   ๓. ใหนักเรียนฝกการเขียนหนาปก ปกใน และสารบัญ จากโจทยที่ครูใหโดยเฉพาะการเขียน คำนำ  

มีวิธีการเขียนการที่แตกตางจากสวนอ่ืนคือ มีสวนนำ เน้ือความ และสวนทาย และเปนสวนที่สำคัญมากที่สุด 

ของสวนนำในสวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ 



  ๔. ครูอธิบายความรูในสวนทายของรายงานเชิงวิชาการ คือ การอางอิงและบรรณานุกรม  

  ๕. ใหนักเรียนเขียนบรรณานุกรมจากหนังสืออะไรก็ได ๑ เลม อยางถูกตองตามหลักการเขียน 

บรรณานุกรม 

  ๖. ใหนักเรียนทำใบงานกิจกรรม เรื่อง สวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ แลวรวมกันตรวจสอบ 

ความถูกตอง 

  ๗. ใหนักเรียนชวยกันต้ังหัวขอการทำรายงาน ครูสาธิตการเขียนปกรายงาน คำนำ และสารบัญ  

เปนตัวอยาง รวมทั้งการอธิบายการวางเคาโครงของสวนเน้ือหา รวมทั้งเขียนบรรณานุกรมเปนตัวอยาง 

ใหนักเรียนเห็น เพ่ือใหนักเรียนเขาใจอยางชัดเจน  

  ๘. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ ๕ คน เพ่ือคิดหาหัวขอทำรายงานเชิงวิชาการ เพ่ือทำรายงาน 

เชิงวิชาการแบบสมบูรณ 

 

  ๙.ใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังน้ี 

    - สวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ เปนขั้นตอนการวางแผนการทำรายงานเชิงวิชาการ 

ใหเปนระบบตามแบบแผนมาตรฐานและมีความเปนระเบียบ เพ่ือผลการทำรายงานเชิงวิชาการที่ถูกตอง 

สมบูรณ 

  ๑๐. ใหนักเรียนศึกษาขอมูลความรู เรื่อง ขั้นตอนการทำรายงานเชิงวิชาการ พรอมการอธิบาย 

จากครูอยางชัดเจน พรอมสอดแทรกประสบการณจากสถานการณจริงที่ครูเคยทำรายงานเชิงวิชาการมา  

เพ่ือใหนักเรียนเขาใจถึงความสำคัญของขั้นตอนการทำรายงานเชิงวิชาการและเห็นภาพตัวอยางในการทำ 

อยางชัดเจน พรอมทั้งครูผูสอนแสดงเหตุผลวาทำไมเราตองศึกษาขั้นตอนการทำรายงานเชิงวิชาการ  

พรอมอธิบายขั้นตอนการทำรายงานเชิงวิชาการในแตละขอ ใหแสดงเหตุผลตามหัวขอที่กำหนด 

  ๑๑. ใหนักเรียนรวมเสวนาแสดงความคิดเห็นในหัวขอ “ขั้นตอนการทำรายงานเชิงวิชาการ  

มีความจำเปนหรือไม” นักเรียนจะแสดงความเหมือนและความตางทางความคิดตามหัวขอ เพราะนักเรียน 

แตละคนแสดงขอมูลใหเห็นวา นักเรียนมีความคิดเห็นกับขั้นตอนการทำรายงานเชิงวิชาการอยางไร 

  ๑๒. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการเสวนา เพ่ือหามติวา การทำรายงานเชิงวิชาการจำเปนตองรู

ขั้นตอนการทำรายงานเชิงวิชาการ เพ่ือใหผลสรุปเปนความคิดเดียวกันทั้งหองและใชเปนแนวปฏิบัติ 

  ๑๓. ใหนักเรียนนำเสนอหัวขอรายงานเชิงวิชาการที่ครูสั่งใหไปคนความาในช่ัวโมงที่แลว 

เพ่ือครูจะประเมินผลและเพ่ิมเติมสวนที่ขาดหาย รวมถึงใหนักเรียนเริ่มลงมือทำรายงานเชิงวิชาการ 

ใหสมบูรณและสงผลงานในครั้งตอไป 

  ๑๔. ครูอธิบายการทำบรรณานุกรมอยางละเอียด เพราะเปนสวนที่สำคัญที่สุดในการทำรายงานเชิง

วิชาการ เพราะเปนสวนที่ตองใชการจดจำ และหามผิดพลาด 

  ๑๕. ใหนักเรียนทุกคนออกมาสาธิตการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสืออะไรก็ไดที่ตนเองมี ใหเพ่ือน

เห็นการเขียนบรรณานุกรมในหลายรูปแบบ พรอมครูตรวจทานความถูกตอง และใหนักเรียนจำการเขียนเปน



ตนแบบ  

   ๑๖. ใหนักเรียนทำใบกิจกรรม เรื่อง การเขียนบรรณานุกรม  แลวรวมกันตรวจสอบความถูกตอง 

  ๑๗. ใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังน้ี 

   - ขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ เปนขอปฏิบัติตามขั้นตอนขางตนที่ผูตองการจะทำรายงาน  

เชิงวิชาการสมควรจะทำการศึกษา เพ่ือที่จะสามารถทำผลงานออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะ

รายละเอียด การทำรายงานเชิงวิชาการมีหลายประการจึงตองใชขั้นตอนเปนการรูเทคนิคในการทำอยาง

ชัดเจน 

  ๑๘. ครูนัดหมายการสงรายงานเชิงวิชาการและพรอมนำเสนอในช่ัวโมงตอไป 

  ๑๙. ใหนักเรียนเขียนบทพูดเพ่ือเตรียมตัวนำเสนอรายงานเชิงวิชาการของกลุมตนเอง 

  ๒๐. ครูตรวจผลการทำรายงานเชิงวิชาการ แลวใหนักเรียนแกไขสวนที่ผิดพลาดใหถูกตอง  

จนไดเปนรายงานเชิงวิชาการที่สมบูรณ 

  ๒๑. ใหนักเรียนนำเสนอทุกสวนในรายงานเชิงวิชาการ ที่กลุมตนเองอาทิ คำนำ บทนำ เน้ือเรื่อง  

รวมถึงบรรณานุกรม 

  ๒๒. ใหนักเรียนในช้ันรวมกันประเมินการนำเสนอของแตละกลุม รวมถึงการทำรายงานเชิงวิชาการ 

ของกลุมที่กำลังนำเสนอวาทำออกมาดีหรือไม ความสมบูรณมีเพียงใด  พรอมเตรียมแสดงความคิดเห็น 

อยางละเอียด 

  ๒๓. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเมื่อกลุมที่นำเสนอ นำเสนอจบ เพ่ือใหเห็นขอผิดพลาด 

และนำไปแกไข 

  ๒๔. ครูสรุปผลการทำรายงานเชิงวิชาการของกลุมนักเรียนในภาพรวม และใหนักเรียนแกไข 

สวนที่ผิดพลาดของรายงานเพ่ือนำสงครูตอไป 

  ๒๕. ใหนักเรียนรวมกันเสวนาแสดงความคิดเห็น หัวขอ “ปญหาการทำรายงานเชิงวิชาการ” เพ่ือให 

นักเรียนนำปญหาที่กลุมของตนเองไดประสบมาแลกเปลี่ยนกันและรวมกันคิดเพ่ือที่จะหาทางแกไขปญหา 

ที่เกิดขึ้นน้ัน เพ่ือไมใหเกิดอีก 

  ๒๖. ใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังน้ี 

    - การเขียนรายงานเปนการเขียนเสนอผลงานที่ไดจากการศึกษาคนควาหรือปฏิบัติงานอยางใด 

อยางหน่ึงโดยละเอียด เพ่ือใหครูผูสั่งงานหรือผูสนใจทั่วไปพิจารณา โดยปรกติการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

ในช้ันเรียนมีเปาหมายสำหรับอาจารยผูสอนหรือผูสั่งงานเปนสำคัญเพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูและนำเสนอ

ผลงานของตนเองใหมีประโยชน 

สื่อการเรียนรู  

 ๑. หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม 

๒. วิทยุ 

๓. ซีดีรายการวิทยุ 

เกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)   



การประเมินใบงานน้ีใหผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

              ระดับ

คะแนน 

 

เกณฑการประเมิน 

๔ 

(๑๐ คะแนน) 

๓ 

(๙ คะแนน) 

๒ 

(๗-๘ คะแนน) 

๑ 

(๕-๖ คะแนน) 

การเขียนรายงาน 

เชิงวิชาการ 

มีสวนประกอบ 

ของรายงาน 

ครบถวน 

นำเสนอขอมูล 

ละเอียด ชัดเจน 

และหลากหลาย 

ทุกขอมูลเชื่อมโยง 

สัมพันธกับหัวขอ 

เรียบเรียงเนื้อหา 

ตามลำดับและ 

ตอเนื่องกันดี 

จัดรูปแบบการ 

นำเสนอนาสนใจ 

เรียงลำดับหัวขอ 

ชัดเจน เขาใจงาย 

มีภาพประกอบ 

สวยงาม และ 

อยูในตำแหนงท่ี 

เหมาะสมทุกภาพ 

มีสวนประกอบ 

ของรายงาน 

ครบถวน 

นำเสนอขอมูล 

ละเอียด ชัดเจน 

และหลากหลาย 

ทุกขอมูลเช่ือมโยง 

สัมพันธกับหัวขอ 

เรียบเรียงเน้ือหา 

ตามลำดับ การจัด 

วางหัวขอชัดเจน 

ทำใหเขาใจงาย 

และเปนระเบียบ 

มีภาพประกอบ 

หลายภาพ ชวย 

เพ่ิมความนาสนใน 

มีสวนประกอบ 

ของรายงาน 

ครบถวน 

นำเสนอขอมูล 

ไมละเอียดมากนัก  

แตก็เช่ือมโยง 

สัมพันธกับหัวขอ 

และเรียบเรียง 

เน้ือหาตามลำดับ  

สวนการจัดวาง 

หัวขอยังสับสน 

เล็กนอย และมี 

ภาพประกอบ 

พอสมควร 

 

มีสวนประกอบ 

ของรายงาน 

ครบถวน 

นำเสนอขอมูล 

ยังไมละเอียด  

มีขอมูลบางสวน 

ไมสัมพันธ 

กับหัวขอ 

การเรียบเรียง

เน้ือหา 

และการจัดวาง 

หัวขอยังสับสน 

มีภาพประกอบ 

เพียงเล็กนอย 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

๒. ปญหาและอุปสรรค 



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

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

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

๓. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

       ลงช่ือ......................................................ผูสอน 

          (อาจารยขวัญจิรา โพธ์ิทอง) 

ความเหน็ของหวัหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

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

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

                (อ.ดร.บัวลักษณ เพชรงาม) 

          หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

ความเหน็ของรองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

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

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

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

               (อาจารย ดร. สุดารัตน ศรีมา ) 

           รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

 


