
 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ 

หนวยการเรียนรูที่ ๑ การใชภาษาในการเขียน   เรื่อง  การใชภาษาในการเขียน 

วิชาExtraThai ท๓๓๒๐๖     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๖๓ เวลาเรียน  ๔  คาบ 

ผูสอน  อาจารยขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

        การใชถอยคำสำนวนในการเขียนจำเปนอยางย่ิงที่ผูเขียนตองคำนึงถึง เพราะการถายทอดความรู 

ความคิด หรือประสอบการณตาง ๆ หรือสิ่งที่ตองการถายทอดใหผูอานทราบจำเปนตองใชภาษาใหถูกตอง 

เหมาะสมกับเรื่องที่เขียน ใชคำถูกตองตามความหมาย สถานการณ กาลเทศะ สภาพแวดลอม รวมถึงการใช

สำนวนโวหาร และระดับภาษาที่เหมาะสมกับงานเขียน 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ๑. อธิบายลักษณะความหมายของการเขียนได 

 ๒. สามารถเลอืกใชภาษาในการเขียนไดอยางถูกตอง 

 ๓. สามารถเขยีนภาษาไทยไดถูกตองและชัดเจน 

สาระสำคญั 

 การเขียน หมายถึง การถายทอดความรู ความรูสึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณตาง ๆ ไปสู

ผูอ่ืนโดยใชตัวอักษรเปนเครื่องมือในการถายทอด 

 โวหารการเขียน 

  ๑. อธิบายโวหาร 

  ๒. บรรยายโวหาร 

  ๓. พรรณนาโวหาร 

  ๔. สาธกโวหาร 

  ๕. เทศนาโวหาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๑. มีวินัย 

๒. มุงมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 



 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๒. ความสามารถในการคิด 

   - ทักษะการคิดวิเคราะห 

  - ทักษะการคิดสรางสรรค 

 ๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

   - กระบวนการปฏิบัติ 

   - กระบวนการทำงานกลุม 

กิจกรรมการเรียนรู 

ชั่วโมงที่ ๑ – ๔ 

กิจกรรมนำเขาสูบทเรียน 

 ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

 ๒. ครูอธิบายเรื่อง การเขียน หมายถึง การถายทอดความรู ความรูสึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน

ประสบการณตาง ๆ ไปสูผูอ่ืนโดยใชตัวอักษรเปนเครื่องมือในการถายทอด 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 ๓. ใหนักเรียนแตละคนอธิบายคำวา “การเขียน” ในความเขาใจของตนเอง 

 ๔. ครูอธิบายการเขียนวามีหลายระดับ ไดแก ระดับพิธีการ ระดับทางการ ระดับก่ึงทางการ ระดับไม

เปนทางการและระดับกันเอง  (ครูตองการเขียนแตละชนิดใหนักเรียนเขาใจใหกระจางชัด  โดยอาจสุมเรียก

ถามนักเรียนแตละคนวาแตละระดับมีลักษณะอยางไรบาง และใหยกตัวอยางคำประกอบการอธิบาย) 

 ๕. ใหนักเรียนแตละคนทำใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง ขาวตอไปน้ีใชภาษาระดับไหนกันนะ?  เพ่ือเปนการ

ทบทวนบทเรียน  เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จใหแลกใบงานกับเพ่ือนเพ่ือตรวจวาตอบถูกหรือไม  

 ๖. ครูประเมินความเขาใจของนักเรียน ครูควรอธิบายเพ่ิมเติมเรื่อง ระดับการเขียน อีกครั้งเพ่ือเปน

การทบทวนความเขาใจ 

 ๗. จากน้ันเมื่อนักเรียนเขาใจเรื่องระดับการเขียนภาษาไทยแลว ครูสอนเรื่องโวหารในการเขียนตอ ซึ่ง

มีทั้งหมด ๕ โวหาร ไดแก ๑. อธิบายโวหาร ๒. บรรยายโวหาร ๓. พรรณนาโวหาร ๔. สาธกโวหาร ๕. เทศนา

โวหาร 

 ๘. ใหนักเรียนชวยกันตอบวาบทความที่ครูนำเสนอให ใชโวหารชนิดใด จากน้ันและเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันวาเพราะอะไรจึงใชโวหารน้ี และบทความน้ีใชภาษาเหมาะสมหรือไม 

 ๙. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปประเด็นและรวบยอดความคิด เกี่ยวกับเรื่องการใชภาษาในการเขียน 

กิจกรรมรวบยอด  



 ๑๐. ครูมอบหมายใหนักเรียนเขียนความเรียงเรื่อง วันหยุดของฉัน โดยตองเลือกโวหารที่ไดเรียน 

อยางนอย ๒ โวหารมาประกอบการเขียน 

สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

 ๑. powerpoint การใชภาษาในการเขียน 

 ๒. ใบกิจกรรม ขาวตอไปน้ีใชภาษาระดับไหนกันนะ? 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด 
เกณฑการ

ประเมิน 

สาระสำคัญ 

   การใชภาษาในการเขียน 
ใบกิจกรรม ขาว

ตอไปน้ีใชภาษาระดับ

ไหนกันนะ? 

แบบประเมินใบ

กิจกรรม ขาวตอไปน้ี

ใชภาษาระดับไหนกัน

นะ? 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

        ก า ร เขี ย น  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร

ถ ายทอดความรู  ความรูสึ ก นึกคิ ด 

เรื่องราว ตลอดจนประสบการณตาง ๆ 

ไปสูผูอ่ืนโดยใชตัวอักษรเปนเครื่องมือ

ในการถายทอด 

 โวหารการเขียน 

 ๑. อธิบายโวหาร 

 ๒. บรรยายโวหาร 

 ๓. พรรณนาโวหาร 

 ๔. สาธกโวหาร 

 ๕. เทศนาโวหาร 

 

ใบกิจกรรม ขาว

ตอไปน้ีใชภาษาระดับ

ไหนกันนะ? 

แบบประเมินใบ

กิจกรรม ขาวตอไปน้ี

ใชภาษาระดับไหนกัน

นะ? 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 



สมรรถนะสำคัญ 

ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด 

ใบกิจกรรม ขาว

ตอไปน้ีใชภาษาระดับ

ไหนกันนะ? 

แบบประเมิน

สมรรถนะสำคญัของ

ผูเรียน 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 

 

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

 (อาจารยขวัญจิรา โพธ์ิทอง)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


