โครงการสอน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต
จุดประสงค์รายวิชา

******************************************

1. <span lang="TH">เพื่อให?มีความรู?ความเข?าใจในการใช?ภาษาไทย </span>
2. <span lang="TH">เพื่อให?สามารถเลือกใช?ภาษาไทยได?ถูกต?องตามหลักการใช?ภาษาเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ
โอกาส และสถานการณ? </span>
3. <span lang="TH">เพื่อให?สามารถนําความรู?และทักษะการฟ?ง การดู การพูด การอ?าน
และการเขียนไปใช?สื่อสารใน ชีวิตประจําวันถูกต?องตามหลักการ </span>
4. <span lang="TH">เพื่อให?เห็นคุณค?าและความสําคัญของการใช?ภาษาไทย</span>
มาตรฐานรายวิชา
1. <span lang="TH">แสดงความรู?เกี่ยวกับหลักการใช?ภาษาไทยในการฟ?ง การดู การพูด การอ?าน และการเขียน
</span>
2. <span lang="TH">วิเคราะห?ประเมินค?าสารจากการฟ?ง การดู การอ?านตามหลักการ </span>
3. <span lang="TH">พูดติดต?อกิจธุระ พูดในโอกาสต?าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม </span>
4. <span lang="TH">เขียนข?อความติดต?อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการ</span>
สมรรถนะรายวิชา
1. <span lang="TH">แสดงความรู?เกี่ยวกับหลักการใช?ภาษาไทยในการฟ?ง การดู การพูด การอ?าน และการเขียน
</span>
2. <span lang="TH">วิเคราะห?ประเมินค?าสารจากการฟ?ง การดู การอ?านตามหลักการ </span>
3. <span lang="TH">พูดติดต?อกิจธุระ พูดในโอกาสต?าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม </span>
4. <span lang="TH">เขียนข?อความติดต?อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการ</span>
คำอธิบายรายวิชา
<p class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;"><span
lang="TH">ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับสารและการส?งสารด?วยภาษาไทย การใช?ถ?อยคํา สํานวน ระดับ</span><span
lang="TH">ภาษา การฟ?ง การดูและการอ?านข?าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี
วรรณกรรมหรือภูมิป?ญญาท?องถิ่น</span><span lang="TH">ด?านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ?และสื่ออิเล็กทรอนิกส?
การพูดในโอกาสต?าง ๆ ตามมารยาทของสังคม การกล?าว</span><span lang="TH">ทักทาย แนะนําตนเองและผู?อื่น
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต?อกิจธุระ</span><span lang="TH">พูดสรุปความ
พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมายติดต?อกิจธุระ เขียนสะกดคํา สรุปความอธิบาย</span><span lang="TH">บรรยาย
การกรอกแบบฟอร?ม เขียนประวัติย?อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ</span>

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 1

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่ หน่วยที่/งาน

เรื่อง/งาน

แหล่งข้อมูล

ชั่วโมงสอน

A B C D E ทฤษฎี ปฏิบัติ

1

1

การใช้ถ้อยคำภาษาไทย

/

/

-

2

2

2

การใช้สำนวน คำพังเพยและภาษิต

/

/

-

2

3

3

สำนวนโวหาร

/

/

-

2

4

4

ระดับภาษา

/

/

-

2

6

5

การฟังและการดูโฆษณา

/

/

-

2

8

6

การพูดในชีวิตประจำวัน

/

/

-

2

10

7

การกรอกแบบฟอร์ม

/

/

-

2

11

8

การเขียนบันทึกข้อความ

/

/

-

2

12

9

การเขียนจดหมาย

/

/

-

2

13

10

การเขียนโครงการ

/

/

-

2

14

11

การอ่านวิเคราะห์ข่าวและบทความ

/

/

-

2

16

12

การอ่านวรรณกรรม

/

/

-

2

17

13

วรรณกรรมคดีส่งเสริมคุณธรรม

/

/

-

2

รวม

26

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 2

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 1

เรื่องการใช้ถ้อยคำภาษาไทย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

1. ความสำคัญของภาษาไทย

1.1 ความหมายของถ้อยคำ

/

1.บรรยายความหมายของถ้อยคำได้

/

2. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย

2.1 ความหมายของสำนวน

/

2.เรียบเรียงความหมายของสำนวนได้

/

3. ความหมายของคำ

3.1 การใช้ถ้อยคำ

/

3.ฝึกหัดใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสม

/

4. หลักการใช้คำ

4.1 การใช้สำนวนไทย

/

4.สาธิตการใช้สำนวนไทยได้ถูกต้องเหมาะสม

/

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 3

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 2

เรื่องการใช้สำนวน คำพังเพยและภาษิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1. ความหมายของสำนวน คำพังเพย และภาษิต

1.1

/

2. แหล่งกำเนิดของสำนวนไทย

2.1

/

3. ประเภทของสำนวน คำพังเพย และภาษิต

3.1

/

4. การใช้สำนวน คำพังเพยและภาษิต

4.1

/

/

5. คุณค่าของสำนวน คำพังเพย และภาษิต

5.1

/

/

6. สำนวน คำพังเพย และภาษิตที่ควรรู้

6.1

/

/

7. สำนวน คำพังเพย และภาษิตในวรรณกรรม

7.1

/

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A
/

/

/

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 4

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 3

เรื่องสำนวนโวหาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1. ความหมายของสำนวนโวหาร

1.1

/

2. ประเภทของสำนวนโวหาร

2.1

/

3. หลักการเขียนโวหารในปัจจุบัน

3.1

/

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 5

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 4

เรื่องระดับภาษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1. ความรู้เกี่ยวกับภาษา

1.1

/

2. ระดับภาษา

2.1

/

3. ลักษณะของภาษาระดับต่าง ๆ

3.1

/

4. ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษา

4.1

/

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

/

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 6

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 6

เรื่องการฟังและการดูโฆษณา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1.1 ความหมายของโฆษณา

/

1.2 ประเภทของโฆษณา

/

1.3 จุดประสงค์ของการโฆษณา

/

2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1

/

3. เข้าโปรแกรม Windows Media Player

3.1

/

4.1 วีดีโอโฆษณา

/

4.2 ข้อควรระวังของวีดีโอโฆษณา

/

5. วิเคราะห์โฆษณา

5.1

/

/

6. สรุปใจความ

6.1

/

/

7. ประเมินผลโฆษณา

7.1

/

8. ปิดโปรแกรม Windows Media Player

8.1

/

9. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

9.1

/

10. ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์

10.1

/

1. เตรียมมือและอุปกรณ์

4. เปิดวิดีโอโฆษณา

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

/

/

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 7

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 8

เรื่องการพูดในชีวิตประจำวัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

1. เตรียมความรู้และคำพูด

2. กล่าวทักทาย

3. แนะนำตนเอง

4. สนทนา

5. กล่าวลา
6. ประเมินผลการพูด

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)

วิเคราะความทักษะSkill

R A T

1.1 ความหมายของการพูด

/

1.2 องค์ประกอบการพูด

/

1.3 จุดประสงค์ในการพูด

/

1.4 การเตรียมคำพูด

/

2.1 การกล่าวทักทาย

/

2.2 ข้อควรระวังในการกล่าวทักทาย

/

3.1 การแนะนำตนเอง

/

3.2 ข้อควรระวังในการแนะนำตนเอง

/

4.1 การสนทนา

/

4.2 ข้อควรระวังในการสนทนา

/

5.1 การกล่าวลา

/

5.2 ข้อควรระวังในการกล่าวลา

/

6.1 การประเมินผลการพูด

/

ระดับ (PS)
I C A

1.เตรียมคำพูดได้

/

/

2.กล่าวทักทายได้

/

/

3.แนะนำตนเองได้

/

/

4.สนทนาได้

/

/

5.กล่าวลาได้

/

/

6.ประเมินผลการพูดได้

/

/

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 8

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 10

เรื่องการกรอกแบบฟอร์ม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1. ความหมายของแบบฟอร์ม

1.1

/

2. ลักษณะทั่วไปของแบบฟอร์ม

2.1

/

3. ส่วนประกอบของแบบฟอร์ม

3.1

/

4. หลักการกรอกข้อความในแบบฟอร์ม

4.1

/

5. ประเภทของแบบฟอร์ม

5.1

/

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

/

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 9

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 11

เรื่องการเขียนบันทึกข้อความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1. ความหมายของบันทึกข้อความ

1.1

/

2. ประเภทของบันทึก

2.1

/

3. ส่วนประกอบของบันทึกข้อความ

3.1

/

4. รูปแบบบันทึกข้อความ

4.1

/

5. การจดบันทึกข้อความ

5.1

/

6. บันทึกรายงาน

6.1

/

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 10

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 12

เรื่องการเขียนจดหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์

2. เขียน ที่อยู่ของผู้เขียน

3. เขียนวัน เดือน ปี ที่เขียนจดหมาย

4. เขียนคำขึ้นต้น

5. เขียนเนื้อความ

6. เขียนคำลงท้าย

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1.1 เบิกวัสดุอุปกรณ์

/

1.2 แบบฟอร์มการเขียนจดหมาย

/

1.3 ข้อควรจำในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

/

2.1 ตำแหน่งการเขียนที่อยู่ของผู้เขียนลงในฟอร์มจดหมาย

/

2.2 ข้อควรจำในการเขียนที่อยู่ผู้เขียน

/

3.1 ตำแหน่งการเขียนวัน เดือน ปี ของการเขียนจดหมาย

/

3.2 วิธีการเขียนวัน เดือน ปี ของการเขียนจดหมาย

/

3.3 ข้อควรจำในการเขียนวัน เดือน ปี ของการเขียนจดหมาย

/

4.1 ตำแหน่งการเขียนคำขึ้นต้นของการเขียนจดหมาย

/

4.2 เขียนคำขึ้นต้นจดหมาย

/

4.3 ข้อควรจำในการเขียนคำขึ้นต้นจดหมาย

/

5.1 ตำแหน่งการเขียนเนื้อความของการเขียนจดหมาย

/

5.2 เขียนเนื้อความสอดคล้องกับชื่อเรื่องและย่อหน้า

/

6.1 ตำแหน่งการคำลงท้ายของการเขียนจดหมายได้

/

6.2 เขียนคำลงท้าย

/

6.3 ข้อควรจำในการเขียนคำลงท้ายจดหมาย

/

/

/

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

1.เตรียมแบบฟอร์มการเขียนจดหมายได้

/

/

2.เขียนที่อยู่ของผู้เขียนลงในแบบฟอร์มจดหมายได้

/

/

3.เขียนวัน เดือน ปี ได้อย่างถูกต้อง

/

/

4.เขียนคำขึ้นต้นจดหมายได้อย่างถูกต้อง

/

/

5.เขียนเนื้อความและย่อหน้าได้อย่างถูกต้อง

/

/

6.เขียนคำลงท้ายได้อย่างถูกต้อง

/

/

/

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 11

7. เขียนชื่อผู้เขียน

8. เขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

9. ผนึกตราไปรษณียากร

7.1 ตำแหน่งคำลงท้ายของการเขียนจดหมาย

/

7.2 เขียนชื่อผู้เขียน

/

7.3 ข้อควรจำในการเขียนชื่อผู้เขียน

/

8.1 ตำแหน่งชื่อ ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับจดหมาย

/

8.2 ข้อควรจำในการจ่าหน้าซองจดหมาย

/

9.1 ตำแหน่งการผนึกตราไปรษณียากร

/

9.2 ข้อควรจำในการเลือกตราไปรษณียากรให้ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด/

/

7.เขียนชื่อผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง

/

/

8.เขียนจ่าหน้าซองจดหมายได้อย่างถูกต้อง

/

/

9.ผนึกตราไปรษณียากรได้อย่างถูกต้อง

/

/

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 12

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 13

เรื่องการเขียนโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1. ความหมายของโครงการ

1.1

/

2. ความสำคัญของโครงการ

2.1

/

3. ประเภทของโครงการ

3.1

/

4. ลักษณะสำคัญของโครงการ

4.1

/

5. องค์ประกอบของโครงการ

5.1

/

6. หลักการเขียนโครงการ

6.1

/

/

/

7. ลักษณะของโครงการที่ดี

7.1

/

/

/

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 13

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 14

เรื่องการอ่านวิเคราะห์ข่าวและบทความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1. หลักการอ่านสาร

1.1

/

2. การวิเคราะห์สาร

2.1

/

/

3. การอ่านข่าว

3.1

/

/

4. หลักการวิเคราะห์ข่าว

4.1

/

/

5. การอ่านบทความ

5.1

/

/

6. หลักการวิเคราะห์บทความ

6.1

/

7. การอ่านสรุปความ

7.1

/

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

/

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 14

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 16

เรื่องการอ่านวรรณกรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1. คำที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม

1.1

/

2. การอ่านวินิจสาร

2.1

/

3. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้น

3.1

/

4. ประวัติและผลงานของผู้แต่ง

4.1

/

5. เนื้อเรื่องสั้น มอม

5.1

/

6. ความรู้ประกอบการเรียน

6.1

/

7. คำอธิบายศัพท์

7.1

/

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 15

ตารางวิเคราะห์งาน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 17

เรื่องวรรณกรรมคดีส่งเสริมคุณธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

ความรู้ Knowledge

ระดับ (IS)
R A T

1. ประวัติผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลังหน

1.1

/

2. ความรู้ประกอบการอ่าน

2.1

/

3. ประเพณีการเทศน์มหาชาติ

3.1

/

4. เนื้อเรื่องย่อ มหาเวสสันดรชาดก

4.1

/

5. เนื้อเรื่องย่อ กัณฑ์กุมาร

5.1

/

6. เนื้อเรื่อง กัณฑ์กุมาร

6.1

/

7. ข้อควรพิจารณา

7.1

/

8. คุณค่าทางวรรณคดี

8.1

/

9. แนวคิด

9.1

/

10. คำอธิบายศัพท์

10.1

/

วิเคราะความทักษะSkill

ระดับ (PS)
I C A

หมายเหตุ IS : ทางสติปัญญา R : ฟื้นคืนความรู้A : ประยุกต์ความรู้T : ส่งถ่ายความรู้

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 16

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 1 เรื่องการใช้ถ้อยคำภาษาไทย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 1
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

1. ความสำคัญของภาษาไทย

1.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของถ้อยคำ

/

2. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย

2.1 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของสำนวน

/

3. ความหมายของคำ

3.1 เพื่อให้มีทักษะในการฝึกหัดใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสม

/

4. หลักการใช้คำ

4.1 เพื่อให้มีทักษะในทดลองใช้สำนวนไทยได้ถูกต้องเหมาะสม

/

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 17

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 2 เรื่องการใช้สำนวน คำพังเพยและภาษิต วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 2
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
7.6.5.4.3.2.1. สำนวน
ความหมายของสำนวน
แหล่
ประเภทของสำนวน
คุการใช้
ณค่งากำเนิ
ของสำนวน
สคำพั
ำนวน
ดของสำนวนไทย
งเพย
คำพัและภาษิ
คำพั
งเพยและภาษิ
คำพั
งคำพั
เพย
งเพย
ตงในวรรณกรรม
ทีและภาษิ
เพย
่คและภาษิ
วรรู
ตและภาษิ
้ ตต ต

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 18

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 3 เรื่องสำนวนโวหาร วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 3
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
3.2.1. หลั
ความหมายของสำนวนโวหาร
ประเภทของสำนวนโวหาร
กการเขียนโวหารในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 19

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 4 เรื่องระดับภาษา วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 4
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
4.3.2.1. ปัลัระดั
ความรู
กจษณะของภาษาระดั
จับยทีภาษา
้เ่กกีำหนดระดั
่ยวกับภาษาบภาษา
บต่าง ๆ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 20

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 5 เรื่องการฟังและการดูโฆษณา วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 6
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
9.8.7.6.5.4.3.2.1. ปิประเมิ
10.
เตรี
เข้
วิเปิ
สรุ
ทำความสะอาดและเก็
เดคราะห์
าดปเครื
โปรแกรม
ยวิเครื
ใจความ
มมื
ดน่อีโ่อออโฆษณา
งคอมพิ
ผลโฆษณา
งคอมพิ
โและอุ
ฆษณา
Windows
ปววกรณ์
เตอร์
เตอร์ บMedia
คอมพิวPlayer
เตอร์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 21

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 6 เรื่องการพูดในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 8
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
6.5.4.3.2.1. ประเมิ
เตรีายวลา
แนะนำตนเอง
สนทนา
กล่
วทั
มความรู
นกผลการพู
ทาย ้และคำพู
ด ด

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 22

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 7 เรื่องการกรอกแบบฟอร์ม วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 10
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
5.4.3.2.1. ประเภทของแบบฟอร์
ส่ลัความหมายของแบบฟอร์
หลั
กวษณะทั
นประกอบของแบบฟอร์
กการกรอกข้
่วไปของแบบฟอร์
อความในแบบฟอร์
ม มม
ม

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 23

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 8 เรื่องการเขียนบันทึกข้อความ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 11
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
6.5.4.3.2.1. บัการจดบั
ความหมายของบั
รูส่ประเภทของบั
ปวนแบบบั
นประกอบของบั
ทึกรายงาน
นนทึทึกกข้นข้อทึอความ
นความ
กทึนกทึข้กอข้ความ
อความ

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 24

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 9 เรื่องการเขียนจดหมาย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 12
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

1.1 บอกชื่อวัสดุและอุปกรณ์การเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์

1.2 เตรียมแบบฟอร์มการเขียนจดหมายได้
1.3 บอกข้อควรจำในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

2. เขียน ที่อยู่ของผู้เขียน

3. เขียนวัน เดือน ปี ที่เขียนจดหมาย

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.1 ขียนที่อยู่ของผู้เขียนลงในฟอร์มจดหมายได้อย่างถูกต้อง
2.2 บอกข้อควรจำในการเขียนที่อยู่ผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง

/

3.1 บอกตำแหน่งการเขียนวัน เดือน ปี ของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง

/

3.2 เขียนวัน เดือน ปี ของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
3.3 บอกข้อควรจำในการเขียนวัน เดือน ปี ของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง /
4.1 บอกตำแหน่งการเขียนคำขึ้นต้นของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง

4. เขียนคำขึ้นต้น

5. เขียนเนื้อความ

6. เขียนคำลงท้าย

7. เขียนชื่อผู้เขียน

8. เขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

9. ผนึกตราไปรษณียากร

/

4.2 เขียนคำขึ้นต้นจดหมายได้อย่างถูกต้อง
4.3 บอกข้อควรจำในการเขียนคำขึ้นต้นจดหมายได้อย่างถูกต้อง

/

5.1 บอกตำแหน่งการเขียนเนื้อความของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง

/

5.2 เขียนเนื้อความสอดคล้องกับชื่อเรื่องและย่อหน้าได้อย่างถูกต้อง
5.3 บอกข้อควรจำในการเขียนเนื้อความได้อย่างถูกต้อง

/

6.1 บอกตำแหน่งการคำลงท้ายของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง

/

6.2 เขียนคำลงท้ายได้อย่างถูกต้อง
6.3 บอกข้อควรจำในการเขียนคำลงท้ายจดหมายได้อย่างถูกต้อง

/

7.1 บอกตำแหน่งคำลงท้ายของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง

/

7.2 เขียนชื่อผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง
7.3 บอกข้อควรจำในการเขียนชื่อผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง

/

8.1 บอกตำแหน่งชื่อ ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับจดหมายได้อย่างถูกต้อง

/

8.2 เขียนชื่อ ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับจดหมายได้อย่างถูกต้อง
8.3 บอกข้อควรจำในการจ่าหน้าซองจดหมายได้อย่างถูกต้อง

/

9.1 บอกตำแหน่งการผนึกตราไปรษณียากรได้อย่างถูกต้อง

/

9.2 ผนึกตราไปรษณียากรได้อย่างถูกต้อง
9.3 บอกข้อควรจำในการเลือกตราไปรษณียากรให้ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด/

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 25

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 10 เรื่องการเขียนโครงการ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 13
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
7.6.5.4.3.2.1. ลัหลั
ความหมายของโครงการ
ความสำคั
ประเภทของโครงการ
องค์
กษณะของโครงการที
ษณะสำคั
กปการเขี
ระกอบของโครงการ
ญยของโครงการ
นโครงการ
ญของโครงการ
่ดี

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 26

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 11 เรื่องการอ่านวิเคราะห์ข่าวและบทความ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 14
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
7.6.5.4.3.2.1. การอ่
การวิ
หลั
กการวิ
การอ่
เาคราะห์
นข่าเาคราะห์
นบทความ
นสรุ
วปนสาร
ความ
สาร บข่าทความ
ว

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 27

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 12 เรื่องการอ่านวรรณกรรม วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 16
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
7.6.5.4.3.2.1. คำอธิ
คำที
การอ่
ประวั
เนื
ความรู
้อเรื่เกีาบต่อ่ยนวิ
้ปเิแายศั
งสั
กีวข้
ระกอบการเรี
ละผลงานของผู
่ยน้นวกั
อพิจงกั
มอม
สาร
ท์บบเรืวรรณกรรม
่องสั้นยน้แต่ง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 28

ตารางวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
หน่วยที่ 13 เรื่องวรรณกรรมคดีส่งเสริมคุณธรรม วิชาภาษาไทยพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 17
พฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/Task Step
9.8.7.6.5.4.3.2.1. แนวคิ
10.
ประวั
ความรู
ประเพณี
คุข้เนื
คำอธิ
อ้อควรพิ
ณ
ค่เรืาต่อดทางวรรณคดี
บ้ปิผงงย่ายศั
ระกอบการอ่
ู้แกจกัอต่ารณา
ารเทศน์
ณงกัมหาเวสสั
พฑ์ณ
เจ้ท์กฑ์
าุมพระยาพระคลั
การมุมหาชาติ
ารานนดรชาดกงหน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ระดับ (IS) ระดับ (PS)
R A T I C A

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 29

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 30

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 1 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 1 ชื่อเรื่อง การใช้ถ้อยคำภาษาไทย
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 31

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 32

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 33

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 2 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 2 ชื่อเรื่อง การใช้สำนวน คำพังเพยและภาษิต
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 34

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 35

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 36

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 3 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 3 ชื่อเรื่อง สำนวนโวหาร
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 37

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 38

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 39

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 4 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 4 ชื่อเรื่อง ระดับภาษา
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 40

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 41

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 42

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 6 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 5 ชื่อเรื่อง การฟังและการดูโฆษณา
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 43

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 44

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 45

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 8 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 6 ชื่อเรื่อง การพูดในชีวิตประจำวัน
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 46

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 47

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 48

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 10 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 7 ชื่อเรื่อง การกรอกแบบฟอร์ม
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 49

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 50

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 51

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 11 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 8 ชื่อเรื่อง การเขียนบันทึกข้อความ
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 52

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........
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แผนการจัดการเรียนรู้ (ทฤษฎี)
หน่วยที่ 9 การเขียนจดหมาย
วัตถุประสงค์
นำเข้าสู่บทเรียน
1.1 บอกชื่อวัสดุและอุปกรณ์การเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
1.2 บอกข้อควรจำในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
2.1 บอกข้อควรจำในการเขียนที่อยู่ผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง
3.1 บอกตำแหน่งการเขียนวัน เดือน ปี ของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
3.2 บอกข้อควรจำในการเขียนวัน เดือน ปี ของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
4.1 บอกตำแหน่งการเขียนคำขึ้นต้นของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
4.2 บอกข้อควรจำในการเขียนคำขึ้นต้นจดหมายได้อย่างถูกต้อง
5.1 บอกตำแหน่งการเขียนเนื้อความของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
5.2 บอกข้อควรจำในการเขียนเนื้อความได้อย่างถูกต้อง
6.1 บอกตำแหน่งการคำลงท้ายของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
6.2 บอกข้อควรจำในการเขียนคำลงท้ายจดหมายได้อย่างถูกต้อง
7.1 บอกตำแหน่งคำลงท้ายของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
7.2 บอกข้อควรจำในการเขียนชื่อผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง
8.1 บอกตำแหน่งชื่อ ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับจดหมายได้อย่างถูกต้อง
8.2 บอกข้อควรจำในการจ่าหน้าซองจดหมายได้อย่างถูกต้อง
9.1 บอกตำแหน่งการผนึกตราไปรษณียากรได้อย่างถูกต้อง
9.2 บอกข้อควรจำในการเลือกตราไปรษณียากรให้ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด
ทำการทดสอบตามวัตถุประสงค์

สัปดาห์ที่ 12
เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา (นาที)
-

วิธีการสอน
บรรยาย

สื่อที่ใช้
-

บรรยาย

powerpoint

4

บรรยาย

powerpoint

4

บรรยาย

powerpoint

4

บรรยาย

powerpoint

4

บรรยาย

powerpoint

5

บรรยาย

powerpoint

5

บรรยาย

powerpoint

5

บรรยาย

powerpoint

5

บรรยาย

powerpoint

4

แบบทดสอบ 1

10
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P

ตรวจปรับตามวัตถุประสงค์

ถาม-ตอบ ตรวจปรับ

ใบทดสอบ

10
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แผนการจัดการเรียนรู้ (ปฏิบัติ)
หน่วยที่ 9 การเขียนจดหมาย
วัตถุประสงค์
นำเข้าสู่บทเรียน
1.1 เตรียมแบบฟอร์มการเขียนจดหมายได้
2.1 ขียนที่อยู่ของผู้เขียนลงในฟอร์มจดหมายได้อย่างถูกต้อง
3.1 เขียนวัน เดือน ปี ของการเขียนจดหมายได้อย่างถูกต้อง
4.1 เขียนคำขึ้นต้นจดหมายได้อย่างถูกต้อง
5.1 เขียนเนื้อความสอดคล้องกับชื่อเรื่องและย่อหน้าได้อย่างถูกต้อง
6.1 เขียนคำลงท้ายได้อย่างถูกต้อง
7.1 เขียนชื่อผู้เขียนได้อย่างถูกต้อง
8.1 เขียนชื่อ ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับจดหมายได้อย่างถูกต้อง
9.1 ผนึกตราไปรษณียากรได้อย่างถูกต้อง
ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินผล

วิธีการสอน
บรรยาย
สาธิต-บรรยาย
สาธิต-บรรยาย
สาธิต-บรรยาย
สาธิต-บรรยาย
สาธิต-บรรยาย
สาธิต-บรรยาย
สาธิต-บรรยาย
สาธิต-บรรยาย
สาธิต-บรรยาย
ฝึกปฎิบัติจริง
สังเกตการณ์/ตรวจสอบ

สื่อที่ใช้
ของจริง
ของจริง
ของจริง
ของจริง
ของจริง
ของจริง
ของจริง
ของจริง
ของจริง
ของจริง
แบบประเมินผล

สัปดาห์ที่ 12
เวลา 2 ชั่วโมง
เวลา (นาที)
5
5
5
5
10
5
5
5
5
30
20
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แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 57

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 12 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 9 ชื่อเรื่อง การเขียนจดหมาย
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 58

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 59

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 60

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 13 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 10 ชื่อเรื่อง การเขียนโครงการ
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 61

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 62

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 63

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 14 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 11 ชื่อเรื่อง การอ่านวิเคราะห์ข่าวและบทความ
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 64

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 65

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 66

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 16 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 12 ชื่อเรื่อง การอ่านวรรณกรรม
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 67

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 68

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 69

แบบบันทึกหลังการสอน
สัปดาห์ที่ 17 ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ...............
หน่วยที่ 13 ชื่อเรื่อง วรรณกรรมคดีส่งเสริมคุณธรรม
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1101 ระดับชั้น ปวช. ..........
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
1. เวลาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
2. เนื้อหาที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
มากเกินไป
เหมาะสม
ไม่เพียงพอ
3. มีวิธีการสอนที่หลากหลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการสอน )
บรรยาย
ทดลอง /สาธิต
ปฏิบัติ
นำเสนอข้อมูล
กิจกรรมกลุ่ม
สืบค้น
อื่นๆ.........................................
4. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะทั้งด้านความรู้ สมรรถนะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่มี
มี
5. การวัดผลและประเมินผล
5.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
ไม่มี
มี
5.2 มีการวัดผลประเมินผลตามแผนการจดการเรียนรู้
ไม่มี
มี
5.3 การวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากกลาย
ไม่มี
มี ( ระบุวิธีการ )
การสังเกต
การทดสอบ
ตรวจผลงาน /แบบฝึกหัด
นำเสนอผลงาน นับจำนวนครั้งในการปฏิบัติ อื่นๆ.........................................
5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล ไม่มี
มี
5.5 นำผลการวัดผลและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
ไม่มี
มี
6. สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระบุสาเหตุ ) ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7. พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน
1) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
2) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
3) จำนวนนักเรียน ชั้น ............................ทั้งหมด .....................คน ขาดเรียน.............. คน
แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 70

8. วิธีการแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดเรียน
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
9. มีผลการวิจัยไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
ไม่มี
มี ( ระบุชื่อ ) ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. บันทึกอื่นๆ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................ครูผู้สอน
(..................................)
วัน/เดือน /ปี .........../............./..........

แผนจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน หน้า 71

