
 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๔ 

หนวยการเรียนรูที่ ๔ การเขยีนสื่อสาร      เรื่อง  การเขยีนยอความ 

วิชาExtraThai ท๓๓๒๐๖       กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๓ เวลาเรียน    ๔  คาบ 

ผูสอน  อาจารยขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 

ผลการเรยีนรู 

 เขียนบันทึกประเภทตาง ๆ ยอความ และยอความที่ถูกตองสมบูรณ  

จุดประสงคการเรียนรู 

 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนยอความ 

 ๒. นักเรียนสามารถเขียนยอความ  

สาระสำคญั 

 การยอความมีจุดมุงหมายเพ่ือจับเน้ือเรื่องสำคัญของขอความที่อานใหไดอยางถูกตองบริบูรณ ตรง

ตามที่เขียนไวในตนเรื่อง การยอความจะชวยใหบันทึกใจความยอของเรื่องตางๆได การยอความเปนเครื่องมือ

ในการศึกษาเน้ือหาตางๆ เชน การเลาเรื่อง การเขียนบันทึกยอการเขียนจบขอความในการเขียนยอความ การ

เขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนคำตอบขอสอบอัตนัย อีกทั้งยังชวยใหเกิดความรูและความเขาใจใน

การศึกษาถอยคำหรือบทความตางๆ ฝกใหเปนคนมีเหตุผล ไหวพริบ ทำงานดวยความรอบคอบ 

สาระการเรียนรู 

 ๑. การเขียนยอความ 

คุณลกัษณะอันพึงประสงค 

 ๑. ใฝเรียนรู 

 ๒. มุงมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคญั 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 

กิจกรรมการเรียนรู 

ชั่วโมงที่ ๑ – ๒  

 กิจกรรมนำเขาสูบทเรียน 

 .ǿôflŋfiôŋfiffiĦŉì flôȜǿǺǿ“ì ŉì flŉđõì flŉŉõħŧħǺŉffiŧflõǿffiflŧflfi
flûǺħǿħfiôǺfiǺŉì flȜǿŉì flŉšfiǺĸì flõflŉì flŉfiflŋŉflȝšôǺfi
ôýȜflǺfiì ñŉ” (ŉǺħõì flđŧǿ:ǿì flôǺfi)  



 ǿ.ôflûfiõñŧħflŉì Ǻì ŧ ì flñŉôǺfiflȝŧŧđõǿǿšì õffififfi 
 ì šì flflfiffiĦŉĲflŉ 
 .ǿôflûôŋfiì flđŉĲflŉǺǿŉì flŉôȜǺì flñŉôǺfiŉŉǿfiflŋñŉôǺfišì fl
Ȝŧõǿ(ŉǺħõì flđŧǿ:ǿŉħŉǿȝflǺđǿôŧflflǿǺħǿŧħflì flõ)ǿ 
ǿ .ǿôflĸŧ ŋõflȝŧ ŧ ì flñŉôǺfišì ħđì đõì ŉǿǺfiflȝŧ ŧ đõì ŉõflǿûŉǿì fl
ôǺfiflõflì Ǻǿǿì flȝflì ℮ǿŋõì flŦǿì flffiflŧflfiflûǺħǿȝŉđŉ 
 .ǿŉì flŉõŧflflì Ǻì ŧǿì ŉì flôǺfišì đõǿǿȝflì ŧǿpowerpoint 

ì šì flflfiflǺŧ Ȝ 
.ǿôflŉì flŉflǺfiì ŉflȝǿì ì flôǺfiǿȜôflfiđǺħŉŉì flŉǿŧì ì ì flôǺfiħ

ŉì flŉ℮ì ȝñõđŉ 
ûǺfiõħǿǿ–  ⁰  
 ì šì flflfiŉñŧ ħflŉ 
 .ǿôflŉì flŉflǺfiì ŉŉħŉŉǺñǿñŉôǺfiǿȜõflǿȜŉì flŉflǺfiì ŉŧ ì
ôǺfiôýñõì flñŉôǺfi 
 ì šì flflfiffiĦŉĲflŉ 
 .ǿôflħŧħǺŉĸŧffifiđfiì Ǻì ŧì ì flñŉôǺfi 
 .ǿôflì đǺõì flñŉôǺfišì ŉħŉôffiŉǿđŉǿflŋđȜfiǿì ŧŋŉŉŉŉǿŉì flŉ
ȜȝŉđǺõ 
 .ǿôflfiŧ fiŉì flŉñŉôǺfišì flõǿŉħŉôffiŉǿđŉǿflŋħđȜȜõǿŉđŉħ
ôflì ŉȜǿȜŉì flŉ℮ì flȝŧŧ ì flôǺfišì ôŉǿǺħǿffiflŧflfiflûǺħǿŉŉõ
ì fflì flûfflħ 
 ⁰ .ǿôflñŉŉffifiđfiì Ǻì ŧ ì flñŉôǺfiǿffiflfiħõŉȜfiǺõõŉì flñŉ 
ôǺfi 
ì šì flflfiflǺŧ Ȝ 

.ǿôflŉì flŉflǺfiì ŉflȝôǺfiôýñõì flñŉôǺfiǿì ŉì flñŉôǺfiǿ 
ì flflŉflǿ /ǿõflŉfl  

. Power point flõǿì flñŉôǺfi 
. ŉħŉôffiŉǿđŉ flŋħđȜȜõ 
. ŉħŉôffiŉǿđŉǿflŋđȜfiǿì ŧŋŉŉŉŉ 

ì flǺȜȝflfiŉĲ 

 

Ǻĸì fl ôflõfi ì ŦŊ 



ȝflfiŉì flŋfi -đŧ  
ŉûŉflŉ 

ŧŧȝflfiŉì flŋfi -đŧǿ  
ŉûŉflŉ 

flȜŧôŦfflffiȜǿǿĲŉì ŦŊ 

đflǺšȝflfiŉì flñŉ 

ôǺfišì đõǿ 
ŧŧȝflfiŉì flñŉôǺfišì

đõǿ 
 

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  

 

 

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค 

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

ช่ือ-สกุลนักเรียน...........................................................................หอง..............................เลขที่....................... 

คำชี้แจง   :  ใหผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  

ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

รายการประเมิน 

 

ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝหาความรู 

  

  

๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ        

๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ        

๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล        

๒ .มุงม่ันในการ   

    ทำงาน 

๒.๑ มีความต้ังใจ และพยายามในการทำงานที่ไดรับมอบหมาย     

๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสำเร็จ     

 

                   ลงช่ือ ......................................................................ผูประเมิน  

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

                                                                  ......./................................/ ..........................  

เกณฑการใหคะแนน 

- พฤติกรรมทีป่ฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ   ให ๓ คะแนน 

- พฤติกรรมทีป่ฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให ๒ คะแนน 

- พฤติกรรมทีป่ฏิบัติบางครั้ง  ให ๑ คะแนน 

- พฤติกรรมที่ไมไดปฏิบัติ   ให ๐ คะแนน 
รอยละ  ๕๐  -   ๖๖ ระดับคุณภาพ  ดีเยีย่ม       (๓) 

รอยละ  ๔๐  -   ๔๙ ระดับคุณภาพ  ดี               (๒) 

รอยละ  ๒๐  -   ๓๙ ระดับคุณภาพพอใช           (๑) 

รอยละ    ๐  -   ๑๙ ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง    (๐) 

 

สรุปผลการประเมิน     �  ผาน       

 ระดับ � ดีเยี่ยม � ดี � ผานเกณฑการประเมิน   

� ไมผาน   ระดับ    �     ปรับปรุง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                
 

ชื่อ-สกุล เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................................................................. เลขที่................... 

คำชี้แจง : ให ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แลวทำเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดี

มาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 

พอใช 

(๑) 

ปรับ

ปรุง 

(๐) 

สรุปผลการ

ประเมิน 

๑.ความสามารถ

ในการคิด 

๑.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     

 ดีมาก 

 ดี 

 พอใช 

 ปรับปรุง 

๑.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     

๑.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     

๑.๔ มีความสามารถในการสรางองคความรู     

๑.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองไดอยาง

เหมาะสม 

    

 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะทั้ง ๕ ดาน อยูในระดับคณุภาพ 

 ดีมาก  ดี   พอใช  ปรับปรุง 

ขอเสนอแนะ 

แบบประเมนิสมรรถนะของผูเรียน 



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

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

 

     ลงช่ือ....................................................................ผูประเมิน 

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

     วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน........................................................ 
 

เกณฑการใหคะแนนระดับคุณภาพ 

         ดีมาก                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินั้นชัดเจนและสม่ำเสมอ ใหระดับ  ๓  คะแนน 

         ดี                      หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินั้นชัดเจนและบอยครั้ง  ใหระดับ  ๒  คะแนน 

         พอใช                หมายถึง  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง              ใหระดับ  ๑  คะแนน 

         ตองปรับปรุง     หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย                    ใหระดับ  ๐  คะแนน             

เกณฑการสรุปผล ใชหลักการหาคากลางแบบฐานนิยม (MODEL) 

 

 

 

 


