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นวัตกรรม /วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

 

ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ครูผู้น าเสนอนวัตกรรม 
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ค าน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  กระบวนการสอนภาษาไทยเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ จ าเป็นในด้านของการ
สื่อสาร  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ให้มีประสิทธิภาพ  โดยทั้งหมดจะต้องให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลัก
ภาษาและวรรณคดีไทยอย่างเห็นคุณค่า  ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องหาเทคนิค
วิธีการเพ่ือจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งข้ึน 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS  มีลักษณะเป็นกิจกรรม  ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือท าและได้คิดเกี่ยวกับสิ่งที่
ตนเองท าอยู่  โดยภาพรวมแล้ว  ผู้เรียนได้คิดได้พูด ได้ลงมือท าเพ่ือแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ในลักษณะต่างๆ ท า
ให้ได้ฝึกพัฒนาทักษะอย่างหลากหลายด้านตลอดกระบวนการเรียนรู้  ส าหรับในวิชาภาษาไทย สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ  QSCCS  ได้ในทุกสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ที่เป็นทักษะพ้ืนฐานได้แก่  สาระ
การเรียนรู้การอ่านนั้น  ได้มีการเสนอกิจกรรมการสอนไว้หลากหลายกิจกรรม  ดังนั้นผู้เขียนจึงได้จัดท า วิธีหรือ
แนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 
 
 

นางจารุณี  พวงอินทร์ 
          26  ธันวาคม  2563 
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นวัตกรรม /วิธีการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practice)   
 
ประเภทนวัตกรรม   ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน 
ชื่อผลงาน         กิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  ต าบลราม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   
                     สหวิทยาเขต 2 สิรินธร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 
ที่ตั้ง   กิโลเมตรที่ 13  ถนนสุรินทร์ – ศีขรภูมิ บ้านเลขท่ี  162 หมู่ที่ 6 ต าบลราม  อ าเภอเมืองสุรินทร์   
  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณี  32000   หมายเลขโทรศัพท์  044 – 549072 
เว็บไซต์   www.ramwittaya.ac.th   อีเมล ์ ramwitthaya@gmail.com 
ชื่อผู้บริหาร  นายจีระพรรณ  เพียรมี   หมายเลขโทรศัพท์  089 – 5835288 
ชื่อครูผู้น าเสอนนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ชื่อ นางจารุณี   พวงอินทร์ 
ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  

  โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์    
เบอร์โทรศัพท์ 0956179805 E- mail  address    tookjarunee22@gmail.com 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่ต้องสร้าง /พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  กระบวนการสอนภาษาไทยเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นใน
ด้านของการสื่อสาร  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ให้มีประสิทธิภาพ  โดยทั้งหมดจะต้องให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจหลักภาษาและวรรณคดีไทยอย่างเห็นคุณค่า  ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ครูผู้สอนจ าเป็นที่
จะต้องหาเทคนิควิธีการเพ่ือจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งข้ึน 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒542  มาตรา 23 มีสาระส าคัญ คือการจัด
การศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญ  ทั้งความรู้
และคุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  ในฐานะภาษาประจ าชาติ  เป็นมรดกอันล้ าค่าที่คนไทยทุกคนควรช่วยกันรักษา
ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป  การเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องอาศัยวุฒิภาวะและประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์ทางด้านภาษาประกอบด้วยทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนเป็นพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักของโรงเรียนและครูผู้สอนที่จะจัดการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 1) 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  จึงได้
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ก าหนดสาระหลักไว้  5  สาระ ได้แก่  การอ่าน  การเขียน  การฟังและการพูด  หลักการใช้ภาษา  วรรณคดีและ
วรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1) 
  จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ยังมีผลคะแนนเฉลี่ยในสาระการเขียนค่อนข้างน้อยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  44.77. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยวรรณคดีและวรรณกรรมร้อยละ 28.00 ประกอบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่สูงเท่าที่ควร ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีปัญหาใน
การเรียนหลักการใช้ภาษาไทย ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน จึงท าให้นักเรียนท าข้อสอบไม่ได้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร  จะเห็นได้ว่าจากความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น มีส่วน
ท าให้เกิดอุปสรรคในการเรียนการสอนและการฝึกทักษะด้านต่างๆ ของวิชาภาษาไทย ผู้เขียนจ าเป็นต้องคิดค้น
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ีอยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น  จึงเลือกวิธีการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบQSCCS  มาแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS  มีลักษณะเป็นกิจกรรม  ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือท าและได้คิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองท าอยู่  โดยภาพรวมแล้ว  ผู้เรียนได้คิดได้พูด ได้ลงมือท าเพ่ือแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ใน
ลักษณะต่างๆ ท าให้ได้ฝึกพัฒนาทักษะอย่างหลากหลายด้านตลอดกระบวนการเรียนรู้  ส าหรับในวิชาภาษาไทย 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  QSCCS  ได้ในทุกสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ที่เป็นทักษะ
พ้ืนฐานได้แก่  สาระการเรียนรู้การอ่านนั้น  ได้มีการเสนอกิจกรรมการสอนไว้หลากหลายกิจกรรม  ดังนั้นผู้เขียนจึง
ได้จัดท าวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
 

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
2.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนวิชาภาษาไทย 
 

 2.2 เป้าหมาย 
  2.2.1 เชิงปริมาณ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5  จ านวน 107 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอน แบบ QSCCS 
  2.2.2 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5  จ านวน 107 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ  QSCCS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทย 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ขั้นเตรียมการ  (plan) 
      3.1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง  ผลการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เพ่ือจัดเตรียมเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ 
      3.1.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) 
      3.1.3 ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS 
      3.1.4 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS 

 3.2 ขั้นด าเนินการ (DO) 
 

       
 
 3.3 ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (Check) 
    3.3.1 ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
    3.3.2 ก ากับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคณะกรรมการนิเทศการสอน 
             3.3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ปีการศึกษา 2562 
 3.4 ขั้นการปรับปรุงพัฒนา (Action)  
    3.4.1 สรุปและเขียนรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 
    3.4.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยร่วมกัน เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาถัดไป  
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4. ผลการด าเนินงาน / ประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1 ลักษณะของนวัตกรรม 

ตารางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
ชั้น/ห้อง 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
ภาคเรียน 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 - 1 2 1 2 
ม.5/1  
(34) 

30 24 1 8 3 1 - 1 -  - - - - - - 

ม.
5/2(29) 

5 5 5 6 3 9 7 5 6 2 3 - - 1 - - 

ม.
5/3(25) 

4 7 3 2 6 8 6 3 5 1 1 1 - 1 - - 

ม.
5/4(23) 

3 6 1 3 6 5 4 2 4 3 3 1 2 1 - - 

ม.
5/5(17) 

1 3 - 1 5 2 1 4 6 2 2 3 - - - - 
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ภาคเรียน ม.5/1 (34) ม.5/2(29) ม.5/3(25) ม.5/4(23) ม.5/5(17)

การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาไทยของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่  ๕ ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๒

4 3.5 3 2.5
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จากแผนภูมิดังกล่าว  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ได้ดังนี้ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดังนี้ 
-ผลการเรียน  4      ภาคเรียนที่  2  เพิ่มข้ึน  จ านวน  3  คน 
-ผลการเรียน  3.5   ภาคเรียนที่  2  เพิ่มข้ึน  จ านวน  10  คน 
-ผลการเรียน  3      ภาคเรียนที่  2  เพิ่มข้ึน  จ านวน  1  คน 

การด าเนินการตามกระบวนการ  Best  Practice  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  QSCCS  เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  พบว่า  ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี  บรรยากาศในการเรียนการสอนเปลี่ยนไป  
นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลและรู้จักการท างานร่วมกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และท าความเข้าใจต่อบทเรียนมากขึ้น  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดขึ้นอาจต้องพัฒนาต่อไป  เนื่องจากมี
นักเรียนบางกลุ่มที่ยังได้ผลการเรียน  1  เหมือนเดิมซึ่งครูต้องน านักเรียนกลุ่มนี้มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหานักเรียน
ในปีการศึกษาต่อไปที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน  และส่งต่อนักเรียนกลุ่มนี้ให้กับครูในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป  

 
4.2 บทเรียนที่ได้รับ 
       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  QSCCS  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกิดบทเรียนที่ได้รับดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  QSCCS ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้กับนักเรียน
นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การท างานร่วมกัน  นักเรียนสามารถ
ยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน 

2. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทักษะต่างๆ ด้านภาษาไทย  เช่น การอ่าน  การฟังและการ
พูด การเขียน โดยน าองค์ความรู้ที่เกิดจากตนเองที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลาย 

3. บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  ไม่น่าเบื่อ ไม่ต้องมาฟังครูบรรยายเพียง
อย่างเดียว ครูสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนจนเกิด
องค์ความรู้ใหม่ๆ  

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆได้ดี  ส่งงาน
ครบและตรงเวลา 

 

5. ปัจจัยความส าเร็จ 
1) ด้านผู้บริหาร 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะความเป็นผู้น า  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีการก ากับ  ติดตามให้ค าปรึกษาและ 
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เป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างแรงจูงใจในการท างาน  ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง  และอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  

2) ด้านครูผู้สอน 
ครูเอาใจใส่  ดูแลนักเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความมุ่งมั่นในการศึกษาหานวัตกรรม 

ใหม่ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและครูมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกัน 

3) ด้านนักเรียน 
นักเรียนใฝ่เรียนรู้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม   

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันทั้งตนเองและผู้อ่ืน  สามารถน าไปต่อยอดในระดับ
ที่สูงขึ้น 
 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
1) การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร  และความพร้อม 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน  ความเร็วของอินเทอร์เน็ต  และความรู้พ้ืนฐานด้านต่างๆ 
2) การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจะบรรลุผลส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลาการทุกฝ่าย 
3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะบรรลุวัตถุประสงค์ผู้เรียนต้องให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

     

4) การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ 
           1) เผยแพร่ใน http://ramwittaya.ac.th/mainpage 
 2) ได้รับการยอมรับให้เป็นครูผู้สอนดีในการเปิดชั้นเรียน 
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ภาคผนวก 
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รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  QSCCS 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท32101 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การเขียนเรียงความ 

 เวลาที่ใช้  1  ชั่วโมง  

 

 

นางจารุณี  พวงอินทร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ต าบลราม  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวดัสุรินทร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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แผนการจัดการเรียนรู ้

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวชิา ท32101                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ชื่อหน่วย การเขียน               จ านวน  3 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การเขียนองค์ประกอบของเรียงความ                     เวลาเรียน  50 นาที 

     

1. สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 สาระที่ 2  การเขียน 

มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ย่อความ และเขยีนเรื่องราวใน 

                     รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมลูข่าวสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง 

                     มีประสิทธิภาพ 

ท.2.1 ม.4-6/2 การเขียนเรียงความ 

 

ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ความรู้ (K) ทักษะที่ส าคัญ (P) 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ (A) 

สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน (C) 

ท.2.1 ม.4-6/1 

เขียนสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆ ไดต้รงตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้
ภาษาเรยีบเรยีง ถูกต้อง                     
มีข้อมูลและสาระส าคญั
ชัดเจน 

 

การสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆเช่น
การเขียนเรียงความ   

การเขียนสารคด ี

 

-เขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆไดต้รง
ตามวัตถุประสงค ์

-ภาษาเรียบเรียง
ถูกต้องมีสาระส าคญั
ชัดเจน 

-ใฝ่เรยีนรู ้
-มุ่งมั่นในการท างาน 

-มีจิตสาธารณะ 

ความสามารถใน 

-การสื่อสาร 
-การคิด 

-การใช้ทักษะชีวิต 
-การใช้เทคโนโลย ี

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้

1) นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของเรียงความได้  (K) 

2) นักเรียนสามารถเขยีนสรปุองค์ประกอบและการวางโครงเรื่องของการเขียนเรยีงความได้   (P) 

3) นักเรียนมีความใฝ่เรยีนรู้และมุ่งมั่นในการท างาน  (A) 
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3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การเขียน คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ ความต้องการของผู้ส่งสารออกมาเป็นลาย ลักษณ์อักษร 
เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านข้าใจตรงตามที่ผู้เขียนต้องการได้ การเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจสารตรงตามที่ ผู้เขียนต้องการได้นั้น ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการ เช่น ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของผู้เขียนกับผู้อ่าน ทักษะภาษา ระบบความคิด   การเขียนเรียงความ
ตอ้งรู้หลักการเขียน องค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ ของเรียงความ และต้องมีมารยาทใน การเขียน 

  สาระทีเ่กี่ยวข้องกับสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มที ่22  เรื่อง ภาษาศาสตร ์

  กิจกรรมที่เกีย่วข้อง คือ  การเขียน 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ สอนด้วยวิธีบันได 5 ขั้น (QSCCS) 

 ขั้นน า/ขั้นรับรู้/ต้ังประเด็นปัญหา/สมมติฐาน (Learning to Question :Q) ( 5 นาที) 

  1)  ครูน าตัวอย่างการเขียนเรียงความมาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า นักเรียนคนใด เคยร่วมกิจกรรมการเขียน
เรียงความบ้าง   

 2) ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา และแสดงความคดิเห็นเกีย่วกับการเตรียมตัวเขียนเรียงความ และลกัษณะของ
เรียงความทีไ่ด้รับรางวัล 

ขั้นสอน/กระตุ้นความสนใจ/การสืบค้นส ารวจค้นหาข้อมูลความรู้ (Learning to Search : S) 

(7 นาที) 

 3) นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน และนักเรียนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกลุ่มอย่างชัดเจนโดยมี ประธาน รอง
ประธาน และเลขานุการ 

 4) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การเขียนเรียงความ จากใบความรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเขียน
เรียงความ 

 ขั้นสร้างองค์ความรู้/สรุปข้อมูล/สร้างสรรค์ (Learning to Construct : C ) (3 นาที) 

5) ครูถามนักเรยีนว่า “การวางโครงเรื่องในการเขียนเรยีงความมีความส าคญัอย่างไร ถ้าเขียนเรียงความโดย ไม่วางโครง
เรื่องผลจะเป็นอยา่งไร” (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครผูู้สอน) 

 ขั้นสื่อสารและน าเสนออธิบายสะท้อนความคิด (Learning to Communicate : C) (20 นาที) 

6) นักเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกันอภิปรายสรุปองค์ความรูเ้กี่ยวกับการเขยีนเรียงความ 

7) นักเรียนเปรยีบเทียบตัวอย่างการเขียนเรียงความ กับองค์ประกอบของเรียงความ จากหนังสือเรียน ว่ามีองค์ประกอบ 
การวางโครงเรื่อง และวิธีการเขียนเรียงความเป็นอย่างไร   

8) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากจิกรรมใบงานท่ี 1 เรื่อง องค์ประกอบและการวางโครงเรื่องของการเขียนเรียงความโดย
ให้นักเรียนสรุปความรู้ลงในกระดาษบรู๊ฟในรูปแบบแผนผังความคดิ 
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ขั้นสรุปประเมินผล เผยแพร่องค์ความรู้/บริการสังคม (Serve : S) (15 นาที) 

         9) นักเรียนแตล่ะกลุ่มส่งตวัแทนออกมาน าเสนอผลงานการเขียนองค์ประกอบและการวางโครงเรื่องของการเขียนเรียงความ
ในใบงานท่ี 1 หน้าช้ันเรียน  

         10) ครูและนักเรียนร่วมกนัประเมิน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานของตวัแทน 

แต่ละ กลุ่ม 

 

5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู ้

  1. ใบความรู้ที่ 1  เรื่องความรู้เกีย่วกับการเขียนเรียงความ 

 2. ใบงานกิจกรรมที่ 1  องค์ประกอบและการวางโครงเรื่องของการเขียนเรียงความ 

 3. หนังสือเรียนภาษาไทยช้ัน ม.5 หลักภาษาและการใช้ภาษา 

 4. Powerpoint เรื่อง ความรู้เกีย่วกับการเขียนเรียงความ 

6. การวัดผลประเมินผล 

 6.1 สิ่งที่ต้องการวัด (ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

  ใบงานท่ี 1 องค์ประกอบและการวางโครงเรื่องของการเขียนเรียงความ 

6.2 เครื่องมือวัด วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล 

เครื่องมือวัด วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคะแนน 8-10 ถือว่าผ่านเกณฑ ์

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบคุคล ระดับคะแนน 8-10 ถือว่าผ่านเกณฑ ์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท างาน 

ระดับคะแนนคณุภาพ 2 ขึ้นไปถือว่าผ่าน
เกณฑ ์

แบบประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีน สังเกตความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคดิ 

ระดับคะแนนคณุภาพพอใช้ ขึ้นไปถือว่าผ่าน
เกณฑ ์

ใบงานท่ี 1 เรื่อง องค์ประกอบและการ
วางโครงเรื่องของการเขียนเรียงความ 

ตรวจใบงานท่ี 1 เรื่อง องค์ประกอบและ
การวางโครงเรื่องของการเขียนเรยีงความ 

ระดับคะแนน 8 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ ์
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  6.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (C) ที่เกิดกับผู้เรียนในแผนการจัดการเรยีนรู้นี ้

   ความสามารถในการสื่อสาร       ความสามารถในการคิด     

   ความสามารถในการแก้ปญัหา     ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

   ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

 6.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์(A) ที่เกิดกับผู้เรยีนในแผนการจัดการเรยีนรู้นี ้

 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์       ใฝ่เรียนรู้       รักความเป็นไทย   

   ซื่อสัตย์ สุจรติ          อยู่อย่างพอเพียง       มีจิตสาธารณะ 

    มีวินัย           มุ่งมั่นในการท างาน 
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7. เกณฑ์การประเมิน 

แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.................................. 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 

(16) 
ระดับ

คุณภาพ 
ความต้ังใจ
ในการเรียน 

(4) 

ความสนใจ
และการ

ซักถาม (4) 

การตอบ
ค าถาม 

(4) 

มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

(4) 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน 

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

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย   

เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  ดังน้ี           

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
11-13 ด ี
8-10 พอใช้ 
0-7 ปรับปรุง 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 

นกัเรียนที่ได้ระดบัคณุภาพพอใช้ขึน้ไป ถือวา่  ผ่าน 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (Rubric)  

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องปรับปรุง (1) 

1. ความตั้งใจในการ
เรียน 

สนใจในการเรียนไม่คุย
หรือเล่นกันในขณะเรียน 

สนใจในการเรียนคุยกัน
เล็กน้อยในขณะเรยีน 

สนใจในการเรียนคุยกัน
และเล่นกันในขณะเรียน
เป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจในการเรยีน 
คุยและเล่นกันในขณะ
เรียน 

2. ความสนใจและ
การซักถาม 

มีการถามในหัวข้อท่ีตนไม่
เข้าใจทุกเรื่องและกล้า
แสดงออก 

มีการถามในหัวข้อท่ีตน
ไม่เข้าใจเป็นส่วนมาก
และกลา้แสดงออก 

มีการถามในหัวข้อท่ีตน
ไม่เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกล้า
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจและไม่กลา้
แสดงออก 

3. การตอบค าถาม ร่วมตอบค าถามในเรื่องที่
ครูถามและตอบค าถามถูก
ทุกข้อ 

ร่วมตอบค าถามในเรื่อง
ที่ครูถามและตอบ
ค าถามส่วนมากถูก 

ร่วมตอบค าถามในเรื่อง
ที่ครูถามเป็นบางครั้ง
และตอบค าถามถูกเป็น
บางครั้ง 

ไม่ตอบค าถาม  

4. มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการท ากิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่ใน
การท ากิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพือ่นในการท ากิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะท ากิจกรรม  
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แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี........................ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วันที่.......................เดือน................................................พ.ศ.................................. 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
รวม 
(16) 

ระดับ
คุณภาพ การปฏสิัมพันธ์กัน  

(4) 

การสนทนาเรื่อง 
ที่ก าหนด  

(4) 

การ
ติดต่อสื่อสาร 

(4) 

พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

(4) 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน 

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

เกณฑ์การให้คะแนนดังตารางแนบท้าย   

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ           

 

 

 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-16 ดีมาก 
11-13 ด ี
8-10 พอใช้ 
0-7 ปรับปรุง 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 

นกัเรียนที่ได้ระดบัคณุภาพพอใช้ขึน้ไป ถือวา่  ผ่าน 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนรายกลุม่ (Rubric)  

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ต้องปรับปรุง (1) 

1. การปฏสิัมพันธ์
กัน 

ร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อน
ในการท ากิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่ใน
การท ากิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการท ากิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะท ากิจกรรม  

2. การสนทนาเรื่องที่
ก าหนด 

สนทนาตรงประเด็น 
ครอบคลมุเนื้อหา 

สนทนาตรงประเด็น 
ครอบคลมุเนื้อหา
บางส่วน 

สนทนาตรงประเด็น สนทนาไมต่รงประเด็น 

3. การติดต่อสื่อสาร มีการปรึกษาครูและเพื่อน
กลุ่มอื่น ๆ 

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
ส่วนใหญ ่

มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ เป็น
บางครั้ง 

ไม่มีการปรึกษาครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่น ๆ 

4. พฤติกรรมการ
ท างาน 

มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ และแบ่งหน้าท่ีของ
สมาชิก 

ในกลุ่ม 

มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ และแบ่งหน้าท่ี
ของสมาชิก 
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ ่

มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ และแบ่งหน้าท่ี
ของสมาชิก 
ในกลุ่มเป็นบางครั้ง 

ไม่มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และไม่มี
การแบ่งหน้าท่ีของ
สมาชิกในกลุ่ม 
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เกณฑ์การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 

ค าชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรยีนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรยีน แล้วขีด  ลงใน 

ช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
และโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และ
รับผิดชอบในการท างาน 

    

2. ใฝ่เรียนรู้ 4.1 แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ     

4.2 มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

4.3 สรุปความรูไ้ด้อย่างมีเหตผุล     

3. มุ่งมั่นในการ 

ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย     

6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ     

 

 

 ลงช่ือ ............................................ผู้ประเมิน  

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

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 4 คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้ 3 คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให ้ 2 คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให ้ 1 คะแนน 

 

 

 

 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 

นกัเรียนที่ได้ระดบัคณุภาพ 2 ขึน้ไป ถือวา่  ผ่าน 
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แบบประเมินใบงาน  
 

ค าชี้แจง ให้ครูผูส้อนประเมินใบงานของนักเรียนแล้วให้ท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

เน้ือหา
สอดคล้องกับ

หัวข้อ 

การสรุป
ความรู ้

การเขียนสื่อ
ความ 

การตรงต่อ
เวลา 

รวม 
16 

คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 4 3  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

 

        

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน 

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

เกณฑ์การให้คะแนน       เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสม่ าเสมอ  ให้  4  คะแนน 

     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอ่ยครั้ง  ให้  3  คะแนน 

     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 

     ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมนอ้ยครั้ง  ให้  1  คะแนน 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
15-16 ดีมาก 
11-14 ด ี
8-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า  8 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 

เน้ือหาสอดคล้อง
กับหัวข้อ 

ผลงานสอดคล้องกับหัวข้อ
หรือเรื่องที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้องกับ
หัวข้อหรือเรื่องที่ก าหนด
ในบางส่วน 

ผลงานไม่ค่อยสอดคล้อง
กับหัวข้อหรือเรื่องที่
ก าหนด 

ผลงานไม่สอดคล้อง
กับหัวข้อหรือเรื่องที่
ก าหนด 

การสรุปความรู ้ มีการสรุปความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา
ได้ชัดเจน ครบถ้วน 
สมบูรณ ์

มีการสรุปความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาได้ชัดเจนด ี

มีการสรุปความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่
ศึกษาได ้

มีการสรุปความรู้ไม่
ชัดเจน 

การเขียนสื่อความ เขียนสื่อความได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี ตรงประเด็น
และเข้าใจง่ายทุกข้อ 

เขียนสื่อความไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี  
1 ข้อ 

เขียนสื่อความไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี 2-3 ข้อ  

เขียนสื่อความได้น้อย 
ไม่ตรงประเด็น 

ความตรงต่อเวลา ส่งงานตรงเวลามีความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับ
มอบหมายสร้างสรรค์งาน
ศิลปะได้อย่างถูกต้อง 

รับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย ส่งงานตรง
เวลาบางครั้ง 

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายได ้

ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายไม่ครบทุก
ส่วน 
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แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ช่ือ..................................................นามสกลุ.................................................ช้ัน...............เลขท่ี............... 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรยีน และขดี  ลงในช่องที่ตรงกับคะแนน 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

(4) 

ด ี

(3) 

พอใช ้

(2) 

ปรับปรุง 

(1) 

1. ความสามารถ 

ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     

1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  

ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

    

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ     

1.4  เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ 

ขัดแย้งต่าง ๆ ได้ 

    

1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 

และถูกต้อง 

    

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. ความสามารถ 

ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     

2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     

2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

2.4  มีความสามารถในการสรา้งองค์ความรู้     

2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่าง 

เหมาะสม 

    

สรุปผลการประเมิน รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับคณุภาพ 
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 ดีมาก  -  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้ 4 คะแนน 

 ด ี  -  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอ่ยครั้ง ให้ 3 คะแนน 

 พอใช้  -  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 

 ต้องปรับปรุง -  ไม่เคยปฏบิัติพฤติกรรม   ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การสรุปผล 

 ดีมาก  -  16 - 20 คะแนน  ด ี  -  11 - 15 คะแนน 

 พอใช้  -  6 - 10  คะแนน  ต้องปรับปรุง -  0 - 5  คะแนน 

 

 

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 

นกัเรียนที่ได้ระดบัคณุภาพ พอใช้ ขึน้ไป ถือวา่  ผ่าน 
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8. การบูรณาการ  

  การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ศาสตร์พระราชา 

หลักความพอประมาณ หลักมีเหตุผล หลักสร้างภูมิคุม้กันในตัวท่ีดี 

1. แบ่งเวลาได้เหมาะสมกับ
กิจกรรมและภาระงาน 

2. ฝึกการท างานได้เหมาะสมกับ
ความสามารถของตน 

1. การแบ่งเวลา ภาระหน้าท่ี ท าให้
ปฏิบัติหนา้ที่ได้ครบถ้วน 

2. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้ 

1.บทบาทหน้าท่ีที่เหมาะสม ท าใหป้ฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.เกิดความตระหนักน าความรู้ไปใช้ปฏิบัต ิ

เง่ือนไขความรู้ 

- วิธีการท างานร่วมกับผู้อื่น 

- นักเรียนมีความรูเ้นื้อหาสาระเกีย่วกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

- มีความรู้ในการใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

เง่ือนไขคุณธรรม     

- ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผดิชอบ 

- มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเรจ็ 

- มิจิตสาธารณะ 

 

 จุดเน้น การพัฒนาความสามารถผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (3Rs,8Cs,2Ls) 

       R1– Reading (อ่านออก)      
       R2– (W)Riting (เขียนได้)   
        R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)   
        C1 -  Critical Thinking and Problem Solving  
       (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา)  

     C2 -  Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม) 

    C3 -  Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม  

                          ต่างกระบวนทัศน์) 

     C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความรว่มมือ  

          การท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า) 

     C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร 

           สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) 
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         C6 -  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลย ี

                          สารสนเทศและการสื่อสาร) 

    C7 -  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) 

    C8 – Compassion (ความมีเมตตากรณุา วินัย คุณธรรม จริยธรรม)  

    L1 – Learning (ทักษะการเรียนรู้)        

    L2 – Leadership (ทักษะความเป็นผู้น า)      

9. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

  ผลจากการใช้แผนการจัดการการเรียนรู้พบว่ามสี่วนท่ีต้องปรับปรุงคอื ................................................. 

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

............................................................................................................................................ 
  ผลการเรยีนรู้ของนักเรียน ผลจากการสอนครั้งนีม้ีนักเรียนทั้งหมด .............. คน  

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ ............ คน   คิดเป็นร้อยละ …………………… 

ไม่ผา่นจุดประสงค์การเรียนรู้ .............. คน  คิดเป็นร้อยละ …………………… 

10. ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

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

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

       (ลงช่ือ) ............................................. 

                 (นางจารุณี  พวงอินทร์) 

         ครูผูส้อน 

11. บันทึกความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

 

       (ลงช่ือ) ........................................... 

                     (นายจีระพรรณ  เพียรมี) 

       ผู้อ านวยการโรงเรยีนรามวิทยา รชัมังคลาภิเษก 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ืองความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความ 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความและน าความรู้ที่ได้ไป
ท าใบงานเรื่ององค์ประกอบและการวางโครงเร่ืองของการเขียนเรียงความ 

ความหมายของเรียงความ 

          เรียงความ เป็นงานเขยีนชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนมจีุดประสงคจ์ะถ่ายทอด  ความรู ้ ความคิด  ทรรศนะ  ความรู้สึก  ความ
เข้าใจออกมาเป็นเรื่องราว  ด้วยถ้อยค าส านวนท่ีเรียบเรียงอย่างชัดเจนและท่วงท านองการเขียนท่ีน่าอ่าน 

การเลือกเรื่องที่จะเขียนเรียงความ 

          หากจะต้องเป็นผูเ้ลือกเรื่องเอง ควรเลือกตามความชอบหรือความถนัดของตนเอง 

การค้นคว้าหาข้อมลูอาจท าได้โดยการค้นคว้าจากหนังสือ นิตยสาร วารสาร อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออ่ืน ๆ 

ประเภทของเรื่องที่จะเขียนเรียงความ 

          1.เรื่องที่เขียนเพื่อความรู ้

          2.เรื่องที่เขียนเพื่อความเข้าใจ 

          3.เรื่องที่เขียนเพื่อโน้มน้าวใจ 

องค์ประกอบของเรียงความ 
          เรียงความมีองค์ประกอบ 3 ส่วน  คือ  ค าน า  เนื้อเรื่อง  และสรุป  งานเขียนทุกประเภทจะต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบสามส่วนน้ี  ดังจะไดก้ล่าวถึงรายละเอียดขององค์ประกอบพร้อมกับกลวิธีการเขียนต่อไปนี ้

          1.ค าน า  เป็นส่วนหน่ึงของเรียงความส่วนแรกที่มีหนา้ที่เปิดประเด็นเข้าสูเ้รื่อง  เป็นการบอกใหผู้้อ่านทราบว่าผู้เขียนจะเขียน
เรื่องอะไร  เพื่อชักน าให้คนสนใจอ่านเนื้อเรื่องต่อไป  ค าน าเป็นส่วนที่ส าคัญส่วนหน่ึงของเรียงความเพราะเป็นส่วนช่วยดึงดูดให้
ผู้อ่านหันมาสนใจเรื่องราวท่ีเขียน  ผู้อ่านจะอ่านเรื่องต่อไปหรือไม ่ ก็อยู่ที่ค าน าน้ันเอง    

          2.เน้ือเรื่อง หรือ เน้ือความ  เป็นส่วนท่ีส าคญัที่สุดของการเขียนเรียงความ  เพราะเป็นส่วนท่ีเสนอความรู้ความคิดความ
เข้าใจทรรศนะหรือความรู้สึกของผู้เขียนให้แจ่มแจ้งโดยอาจจะยกอทุาหรณ ์ สุภาษิต  และประสบการณ์ของผู้เขียนมาสนับสนุน
เรื่องที่เขียนได ้ 
          นักเรียนจะต้องคิดก่อนเป็นขั้นแรกว่าจะเลือกเขียนเรื่องอะไร มีวัตถุประสงค์และมีขอบเขตในการเขียนกว้างหรือแคบเพียงใด
เมื่อคิดวางแผนเป็นล าดับดังกลา่วแล้ว  ก็เริ่มเขียนโครงเรื่องเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน 
          ขั้นตอนต่อไปคือการเรียงเนือ้หาไปตามโครงเรื่องที่ได้ก าหนดไว้  โครงเรื่องที่ก าหนดไว้เป็นข้อ ๆ นั้นก็คือเนื้อหาในย่อหน้า
หนึ่ง ๆ น้ันเอง  เมื่อจะขยายความแต่ละหัวข้อก็ย่อมจะได้ย่อหน้าทีม่เีนื้อหาเป็นเอกภาพและมีน้ าหนัก  และถ้าเขยีนแตล่ะย่อหน้ามี
ประโยคใจความส าคัญ  และมีประโยคขยายความที่สนับสนุนประโยคใจความส าคญัอย่างชัดเจนแล้ว  เรียงความเรื่องนั้นก็จะเป็น
เรียงความที่มเีนื้อหาสมบูรณ์เรียงความแต่ละเรื่องจะมีย่อหน้าเรื่องเท่าใดก็ได้  แต่เป็นไปไม่ได้ท่ีเรียงความเรื่องหนึ่งจะมยี่อหน้าเนื้อ
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เรื่องเพียงย่อหน้าเดียว 
          ในการเขียนเรยีงความนั้น  การใช้ถ้อยค าภาษาเป็นสิ่งส าคญัมาก  นักเรียนจะต้องพิถีพิถันในการใช้ภาษา  ภาษาที่ใช้ต้องเป็น
ภาษาแบบเป็นทางการ  กล่าวคือภาษาจะถูกต้องตามหลักการเขียน  มีการเลือกสรรถ้อยค ามาเรียบเรยีงให้กะทัดรัด  ชัดเจนอ่าน
เข้าใจง่าย  ราบรื่น  สละสลวย  และมีลลีาการเขียนที่น่าสนใจ  

          3.สรุปเป็นส่วนสุดท้ายของเรียงความทีผู่้เขียนจะเน้นความรู ้ความคิดหลักหรือประเด็นส าคัญของเรื่องที่เขียนอีกครั้งการ
สรุปนับว่ามสี่วนส าคัญเท่ากับค าน าเพราะเป็นส่วนช่วยเสริมใหเ้รียงความมีคณุค่าขึ้น           

การวางโครงเร่ืองก่อนเขียน 
          เมื่อไดห้ัวข้อเรื่องแล้ว ต้องวางโครงเรื่องโดยค านึงถึงการจัดการจดัล าดับหัวข้อเรื่องที่จะเขียนให้สัมพันธ์ ต่อเนื่องกัน 
เช่น 

          - จัดล าดับหัวข้อตามเวลาที่เกิด 

          - จัดล าดับหัวข้อจากหน่วยเล็กไปสู่หน่วยใหญ ่

          - จัดล าดับตามความนยิม 

          โครงเรื่องของงานเขียนควรจัดหมวดหมู่ของแนวคิดส าคัญเพื่อเป็นแนวทางในการเขียน โครงเรื่องเปรียบเสมือนแปลนบ้าน
ผู้สร้างบ้านจะต้องใช้แปลนบ้านเปน็แนวทางในการสร้างบ้าน การเขียนโครงเรื่องจึงมีความส าคัญท าให้ผู้เขียนเรียงความเขียนได้
ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ถ้าไมเ่ขียนโครงเรื่องหรือไม่วางโครงเรื่องเรียงความอาจจะออกมาไม่ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการ 

การเขียนย่อหน้า 
          การย่อหน้าเป็นสิ่งจ าเป็นอกีอย่างหนึ่ง  เพราะจะช่วยให้ผู้อ่านอ่านเข้าใจง่ายและอ่านได้เร็ว  มช่ีองว่างให้ได้พัก
สายตา  ผู้เขียนเรียงความได้ดตี้องรู้หลักในการเขียนย่อหน้า  และน าย่อหน้าแต่ละย่อหน้ามาเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กัน  ในย่อหน้าหนึ่ง 
ๆ ต้องมีสาระเพียงประการเดียว  ถ้าจะขึ้นสาระส าคัญใหม่ใหเ้ขียนในย่อหน้าต่อไป  ดังนัน้การย่อหน้าจะมากหรือน้อย  ขึ้นอยู่กับ
สาระส าคญัที่ต้องการเขียนถึงในเนื้อเรื่อง  แต่อย่างน้อยเรียงความตอ้งมี 3 ย่อหน้า คือย่อหน้าท่ีเป็นค าน า  เนื้อเรื่อง  และสรุป 

การเชื่อมโยงย่อหน้า 
          การเช่ือมโยงย่อหน้าท าใหเ้กิดสัมพันธภาพระหว่างย่อหน้าเรยีงความเรื่องหนึ่งย่อมประกอบด้วยย่อหน้าหลายย่อหน้าการ
เรียงล าดับย่อหน้าตามความเหมาะสมจะท าให้ข้อความเกี่ยวเนื่องเปน็เรื่องเดียวกัน  วิธีการเช่ือมโยงยอ่หน้าแต่ละย่อหน้าก็
เช่นเดียวกันกับการจัดระเบียบความคิดในการวางโครงเรื่องซึ่งมดี้วยกัน 4 วิธีคือ 
          1.  การล าดับย่อหน้าตามเวลาอาจล าดับตามเวลาในปฏิทินหรอืตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนไปยงัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง 
          2.  การล าดับย่อหน้าตามสถานท่ีเรียงล าดับข้อมูลตามสถานที่หรือตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น 
          3.  การล าดับย่อหน้าตามความส าคญั  เรียงล าดับตามความส าคัญมากท่ีสุด  ส าคญัรองลงมาไปถึงส าคัญน้อยที่สดุ 
          4.  การล าดับย่อหน้าตามเหตุผล  อาจเรียงล าดับจากเหตไุปหาผลหรือผลไปเหต ุ
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ตัวอย่างเรียงความ (แสดงให้เห็นค าน า เนื้อเร่ือง และสรุปที่ชัดเจน) 
 

                                                    วันพ่อแห่งชาติ 
โดย นายวุฒิชัย เจาะโพ  

           ชายคนหนึ่งต้องท างานหนัก ชายคนหนึ่งต้องตื่นแต่เช้า ชายคนหนึ่งต้องหาเช้ากินค่ าชายคนหนึ่งต้องตากแดดตากฝน ชาย
คนหนึ่งต้องอดมื้อกินมื้อ ชายคนหนึ่งกินข้าวไม่ค่อยอ่ิม ชายคนหนึ่งตอ้งใส่เสื้อผ้าเก่า ๆ ชายคนหนึ่งต้องท าไร่ท านา ชายคนหนึ่งที่
เคยผ่านอะไรมามากมาย ชายคนหนึ่งโดนมีดบาดมือเป็นประจ า ชายคนหนึ่งสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดี ชายคนนั้นอายุมากแล้ว ชาย
คนหนึ่งก าลังเฝ้ารอคอยการกลับมาของใครบางคน...ชายคนนั้นก็คือพ่อของผม 

           ผมเป็นลูกชาวนาจน ๆ คนหนึ่งในช่วงหน้าฝนนั้นพ่อจะพาผมไปที่ไรเ่พื่อดายหญ้า ถางหญ้า ล้อมรั้วรอบ ๆ ไร่ เพื่อไม่ให้วัว
ควายเข้าไปในไร่ ให้วัวควายเข้าไปเฉพาะในนาเท่านั้น พ่อของผมท่านไม่ค่อยได้พักผ่อน เพราะมีงานให้ท าอยู่มากมายพ่อมักจะโดน
มีดบาดมืออยู่เสมอ เพราะท่านเปน็คนท่ีขยัน เร่งรีบ และใจร้อน พ่อของผมท่านต้องท างานเกือบทุกย่างเพื่อท าหน้าท่ีผู้น าครอบครัว 
ผมมีพี่น้องอยู่หลายคน แตส่่วนใหญ่แล้วแต่งงานกันหมดแล้วต้องสรา้งครอบครัวของตนเอง ท าให้ไม่คอ่ยมีเวลามาดูแลพ่อกับแม่ 
ส่วนท่ีเหลือก็ก าลังเรียนอยู ่ 
           พี่สาวของผมที่ก าลังเรียนอยู่นั้นได้กลับบ้านเป็นประจ า เพราะโรงเรียนอยู่ไม่ค่อยไกลผมเป็นลูกคนสุดท้องไม่ค่อยได้กลับ
บ้าน เพราะโรงเรยีนของผมนั้นอยูห่่างไกลจากบา้น ท าให้ไม่ค่อยได้อยู่ดูแลพ่อกับแม่ ซึ่งท่านทั้งสองนั้นมีอายุมากแล้วแต่มสีิ่งหนึ่งที่
ผมสามารถท าเพื่อท่านได้ น่ันก็คือ ตั้งใจเรียนสวดมนต์อธิษฐานภาวนาเพื่อท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พ่อมักจะสอนผมอยู่
เสมอว่าต้องตั้งใจเรียน เรียนให้สูง ๆ จะไดม้ีงานท าที่ดีไม่ต้องล าบากเหมือนกับท่าน พ่อสอนสานตะกรา้ด้วยไม้ไผ่ท าด้ามมีด ด้าม
จอบ ด้ามเสียม ลับมีด เลื้อยไม้ ตอกตะปู และอะไรต่าง ๆ ให้ผมมากมาย พอถึงหน้าฝนพ่อจะสอนใหผ้มด านาเป็น เกี่ยวข้าวเป็น ตี
ข้าวเป็น ต าข้าวเป็น  

           ในตอนเด็ก ๆ นั้น พ่อผมจะเล่านิทานใหผ้มฟังก่อนนอนทุกครั้ง ตอนนี้ผมยังจ านิทานทุกเรื่องที่พ่อเล่าให้ผมฟังได้อยู่ ตอนน้ี
พ่อของผมท่านอายุมากแล้วท าใหสุ้ขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง พ่อมักจะปวดหลัง 

ปวดหัวอยู่เสมอ ผมจึงนวดหลังใหพ้่ออยู่เสมอเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย เมื่อถึงเวลาเปดิเรยีนแล้วนัน้ ผมต้องเดินทางไปเรยีนทุก
ครั้งท่ีผมจะไปเรียนนั้น แม่ของผมท่านจะร้องไห้ทุกครั้งผมต้องปลอบใจแม่ทุกครั้ง ก่อนเดินทางไปเรียนในช่วงเปิดเรียน ผมเป็นห่วง
ท่านทั้งสองและคิดถึงท่านทั้งสองเสมอ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาตินี้ผมขอให้พ่อมสีุขภาพร่างกายทีส่มบรณู์และอยากบอกพ่อ
ว่า "ผมรักพ่อ" 
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กิจกรรมที่ 1 
องค์ประกอบและการวางโครงเรือ่งของการเขียนเรียงความ  

ค าสั่ง ให้นักเรียนเขียนองค์ประกอบและการวางโครงเรื่องของเรียงความจากเรื่องท่ีนักเรียนจะน าไปเขียนเรียงความโดยให้
นักเรียนสรุปเป็นผังความคิด  
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