
 

บทที่ ๔ 
โครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู 

 
 

โครงการสอน (Teaching plan) 
   โครงการสอน เปนเอกสารประกอบหลกัสูตรทีค่รูจัดทําขึ้นเพื่อใหรูวาตลอดปการศึกษา
จะจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีคุณลักษณะอยางไร จะสอนสาระ/เน้ือหาอะไรบาง ตองจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางไร นักเรียนจะเรียนรูผานส่ือหรือแหลงการเรียนรูอะไรบาง และมีวิธีการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรูอยางไร การเขียนโครงการสอนชวงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ ถงึ
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓ นิยมเขียนเปนรายป โดยเขียนเปนโครงการสอนรวมตลอดปการศึกษา หรือ
แบงเขียนเปนโครงการสอนภาคเรียนที่ ๑ และโครงการสอนภาคเรียนที่ ๒ ก็ได  
 

แนวทางการจัดทําโครงการสอน 
   การจัดทําโครงการสอน ใหนักศึกษานําหนวยการเรยีนรูที่จัดทําจากคําอธบิายรายวชิา 
(Course description) ในบทที่ ๓ มาดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี้ 
   ๑. กําหนดสัดสวนของหนวยการเรียนรูและเวลาเรียนตลอดป 
   ๒. จัดทําโครงการสอน 
   ๓. ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของโครงการสอนกอนนําไปใช 
 

๑. กําหนดสัดสวนของหนวยการเรียนรูและเวลาเรียนตลอดป 
   นักศึกษานําหนวยการเรียนรูทั้งหมดมาจัดลําดับความสําคัญวา หนวยการเรียนรูใดมี
ความสําคัญเปนอันดับ ๑ อันดับ ๒ อันดับ ๓ อันดับ ....  ตามลําดับ การจัดลําดับความสําคญั
อาจพิจารณาจากจํานวนเน้ือหาของแตละหนวย หนวยการเรยีนรูที่มีเน้ือหามากก็ควรใชเวลาเรียน
มากกวาหนวยการเรยีนรูทีมี่เน้ือหาสาระนอย หรืออาจจัดลําดับหนวยการเรียนรูตามสถานการณ
หรือเหตุการณก็ได เชน หนวยการเรียนรู เรื่อง “นิราศเมืองแกลง” ควรจัดไวในเดือนมิถุนายน 
ซึ่งวันที่ ๒๖ มิถุนายน เปนวันสุนทรภู เปนตน 
    เม่ือจัดลําดับความสําคัญของแตละหนวยไดแลว จึงนํามาเทียบสัดสวนเวลาเรียนในแตละ 
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หนวยการเรยีนรูกับเวลาเรยีนทั้งหมด ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยท่ีจัดไวตลอดปการศึกษา
เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑ มีเวลาเรียนจํานวน ๑๖๐ ชัว่โมง
กําหนดใหเรียน ๔ ชัว่โมง : สัปดาห (ที่มา: คําอธบิายรายวชิาชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๑) 
 

  ตัวอยาง 
     โรงเรยีนมัธยมวัดหนองววัพันหลักจัดทําหนวยการเรยีนรู ตามคําอธบิายรายวชิา 
ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ไดจํานวน ๑๔ หนวยการเรียนรู (หนังสือเรียนสารตัถะทักษสัมพันธ
เลม ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๑ ของกระทรวงศึกษาธกิาร) การกําหนดสัดสวนหนวยการเรียนรู
และเวลาเรียนตลอดปการศกึษามีแนวทาง ดังนี้ 

๑) คํานวณจํานวนสัปดาห : ชั่วโมงสอน โดยเทียบสัดสวน ดังนี้ 
     เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง ใชเวลาเรียนรวม      ๑   สัปดาห 
 

     เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง ใชเวลาเรียนรวม     สัปดาห 
 

เวลาเรียน ๑๖๐ ชัว่โมง ใชเวลาเรียนรวม  สัปดาห ๑ 
๔ 
_  x 

๑ _ 
๔ 

     ๑๖๐ 
 

        =   ๔๐  สัปดาห 
๒) คํานวณจํานวนสัปดาห : ภาคเรียน 

  ๑ ปการศึกษา มี ๒ ภาคเรยีน ดังนั้น จึงแบงเวลาเรียน ๔๐ สัปดาหออก 
                         เปนภาคเรียนที่ ๑ จํานวน ๒๐ สัปดาห และภาคเรียนที่ ๒ จํานวน ๒๐สัปดาห  
        โดยประมาณ (การคาํนวณสปัดาห: ภาคเรียน อาจมากนอยกวาตวัอยางนีไ้ด 
                          ใหอยูในดุลยพินิจของนักศึกษา) 

๓) กําหนดเวลาสําหรับการวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู 
  นักศึกษากาํหนดเวลาที่จะใชสําหรบัการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู 

                          โดยอาจกําหนดปการศึกษาละ ๑ คร้ัง เฉพาะปลายภาคเรียนที่ ๒ หรือ กําหนด 
                          ปการศกึษาละสองคร้ัง (ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง) โดยวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑  
                         และปลายภาคเรียนที ่๒ ก็ได หรือ เม่ือจบหนวยการเรียนรูแตละหนวย โดย 
                         ไมมีการสอบปลายภาคเรียนก็ได ขึน้อยูกับแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
                  การเรยีนที่โรงเรียนกําหนดไว เวลาที่ใชในการวัดผลและประเมินผลน้ีตอง 
        ปรบัลดลงจากเวลาเรียนที่มีตลอดปจากตัวอยางดานลาง กําหนดเวลาทีใ่ช 
                         วัดผลและประเมินผลการเรียนรูภาคเรียนละคร้ัง ดังนี้ 
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ภาคเรียนที่ ๑  กําหนดเวลาการวัดผลและประเมินผลไวรวม ๔ ชั่วโมง  
และภาคเรียนที่ ๒ กําหนดเวลาไว ๔ ชั่วโมง รวมจํานวน ๘ ชั่วโมง  ใหนักศึกษา 
นําไปลบออกจากเวลาเรียน ๑๖๐ ชั่วโมง จะเหลือเวลาที่ใชจัดหนวยการเรียนรู  
อีกจํานวน ๑๕๒ ชั่วโมง 

 
๔) คํานวณสัดสวนของเวลาเรียน : หนวยการเรียนรู โดยประมาณ 

 
ตลอดปมีเวลาเรียนเหลืออยู ๑๕๒ ชั่วโมง นักศึกษากําหนด 

หนวยการเรียนรูไว ๑๔ หนวย เฉลีย่หนวยการเรียนรูละประมาณ ๙ - ๑๑ ชั่วโมง 
 

 
๕) คํานวณสัดสวนของเวลาเรียน : หนวยการเรียนรู 

   จากขอ ๔) เวลาเรียน 
ที่คํานวณไวหนวยละประมาณ ๙ - ๑๑ ชัว่โมง  
ใหนักศกึษาปรับลด และเพ่ิมจํานวนชั่วโมงใน 

 

แตละหนวย   ตามที่จัดอันดับความสําคญัไว  
(หนวยการเรยีนรูที่ใหความสําคัญ  อันดับ ๑  
ควรมีเวลาเรียนมากที่สุดและอันดับรองลงมา 
เวลาเรียนก็ควรจะนอยลงดวย)   หรือจัดตาม 
ปริมาณของเน้ือหา ในแตละหนวยการเรยีนรู 
(หนวยการเรยีนรูที่มีเน้ือหาสาระมาก ก็ควรม ี

หนังสือเรียนสารัตถะทักษสัมพันธ 
เลม ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

เวลาเรียนมากกวาหนวยการเรียนรูที่มีเน้ือหา 
สาระนอย) ซึ่งอาจจะไดสัดสวน ดังนี้ 
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ตารางการจัดหนวยการเรียนรู และเวลาเรียนในแตละภาคเรียน 

 

            - ภาคเรียนที่ ๑              - ภาคเรียนที่ ๒ 
จํานวน หนวย ชื่อหนวยการเรียนรู จํานวน หนวย ชื่อหนวยการเรียนรู 
ชั่วโมง ที่ ที่ ชั่วโมง 

๑ นิราศเมืองแกลง ๑๔ ๘ เศรษฐศาสตรในหองแถว ๘ 
๒ ความสนุกในวัด ๗ ๙ พระยาพิชัยดาบหัก ๗ 
 เบญจมบพิตร  ๑๐ ผูชนะสบิทศิ ตอนกลศึก ๑๘ 
๓ บทละครรําเรือ่งพระรวง ๑๕  เมืองแปร  
๔ พหุบาทสัตวาภิธาน ๑๑ ๑๑ นิด ๆ หนอย ๆ ๗ 
๕ ไขภาษา ๗ ๑๒ รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ๒๐ 
๖ สุภาษิตโคลงโลกนิต ิ ๑๖ ๑๓ หมุนไปตามลมปาก ๗ 
๗ แมศรีเรือน ๗ ๑๔ เบญจววิิธวรรณ ๘ 
วัดผลและประเมินผลปลายภาค ๔ วัดผลและประเมินผลปลายภาค ๔ 

รวม ๘๑ รวม ๗๙ 

รวมเวลารียน ๒ ภาคเรียน              จํานวน   ๑๖๐ ชั่วโมง 
 หมายเหตุ   
  0จํานวนเวลาในแตละหนวยการเรียนรูที่จัดไวนี้เปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน  หากนําไป 
ใชจริง ควรนําไปปรับลดใหไดสัดสวนที่เหมาะสมของแตละสถานศึกษา 

 
๒. จัดทําโครงการสอน 

  โครงการสอนที่ดีประกอบดวยสวนสําคญั ๔ สวน คือ 
๑) รายละเอียดสวนตน ไดแก สวนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ กลุมสาระการ

เรียนรูชั้น ปการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวชิา เวลา และจํานวนชัว่โมงที่สอนตอสัปดาห 
๒) คุณภาพผูเรียนชวงชั้น 
๓) คําอธบิายรายวชิา ประกอบดวย ผลการเรยีนรูทีค่าดหวัง และสาระการเรียนรูรายป 
๔) รายละเอียดสวนที่เปนโครงการสอน  

   รูปแบบการเขียนโครงการสอน ขอเสนอแนะรายละเอยีดโดยรวมดังน้ี 
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โครงการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้น.....................  ปการศึกษา .................  โรงเรียน ................................ 

รหัสวิชา ...........  ชื่อวิชา...........................  จํานวน ......ชั่วโมง  เวลาเรียน.......ตอสัปดาห 
 
คุณภาพผูเรยีน ชวงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
................................................................................... 

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

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

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

..............................................................................................................................................
ฯลฯ 

 
โครงการสอน 

 
สัปดาหที่/ หนวย ผลการเรียนรู กิจกรรม ส่ือ การวัดผลและ

ประเมินผล วัน เดือน ป/ การเรียนรูที่/ ที่คาดหวังรายป การเรียนรู การเรียนรู 
ชั่วโมงที่ หนวยยอยที/่ 

เน้ือหาสาระ 

หมายเหต ุ
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แนวทางการเขียนโครงการสอน 
    การเขียนโครงการสอนมีแนวทางในการเขียน ดังนี้ 

๑. รายละเอียดสวนตนของโครงการสอน เสนอแนะการเขียน ดังตัวอยาง 
 

โครงการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๔๙  โรงเรียนมัธยมวัดหนองวัวพันหลัก 

รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑  จํานวน ๑๖๐  ชั่วโมง เวลา ๔ ชั่วโมง : สัปดาห 
 
 

  ๒. คุณภาพผูเรียน ใหคดัลอกขอความมาจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เฉพาะที่เปนคุณภาพผูเรียน ชวงชั้นที่ ๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ดังตัวอยาง 
 

คุณภาพผูเรยีน  ชวงชั้นที ่ ๓  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 อานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็วยิ่งขึ้น 
 เขาใจวงคาํศัพทที่กวางขึ้น สํานวนและโวหารที่ลึกซ้ึง แสดงความ  

                 คิดเห็นเชิงวิเคราะห  ประเมินคาเร่ืองที่อานอยางมีเหตุผล 
 เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศ 
 เขียนเรียงความ ยอความ และจดหมาย เขียนอธิบาย ชี้แจง รายงาน   

                 เขียนแสดงความคิดเห็น  แสดงการโตแยง  และเขียนเชิงสรางสรรค 
 สรุปความ จับประเด็นสําคัญ วิเคราะห วินิจฉัยขอเทจ็จริง ขอคิดเห็น 

                 และจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู 
 รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต จัดลําดับความคิด 

                 ตามขั้นตอนในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทตางๆ 
 พูดนําเสนอความรู ความคิด การวิเคราะห และการประเมินเรื่องราว 

                 ตางๆ พูดเชิญชวน อวยพร และพูดในโอกาสตาง ๆ อยางเหมาะสม 
 เขาใจธรรมชาติของภาษาและการนําภาษาตางประเทศมาใชใน 

                ภาษาไทย 
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 ใชภาษาแสดงความคิดเห็น สรางความเขาใจ โนมนาวใจ ปฏิเสธ  
                 เจรจาตอรองดวยภาษาและกริิยาทาทางที่สภุาพ 

 ใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู การทํางาน และใชอยาง 
                 สรางสรรคเปนประโยชน 
   ใชหลักการพินิจคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม พิจารณาวรรณคดี 

                             และวรรณกรรมใหเห็นคุณคาและนาํประโยชนไปใชในชวีติ 
 แตงกาพย กลอน และโคลง 
 ทองจําบทรอยกรองที่ไพเราะและนําไปใชกลาวอางในการพูดและ 

                 การเขียน 
 รองเลนหรือถายทอดเพลงพื้นบานและบทกลอมเด็กในทองถิ่น 
 มีมารยาทในการอาน การเขียน การฟง และการพูด และมีนิสัย 

                 รักการอาน การเขียน 
 

  หมายเหตุ 
   ๑) คุณภาพผูเรียนชวงชั้นที่เขียนในโครงการสอน จะเขียนเหมือนกัน 
                                   ถึงแมวาจะเปนคนละชั้นปกันก็ตาม   จากตัวอยางขางตน จะเปน 
                                   คุณภาพผูเรียนชวงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๑ ชัน้มัธยมศึกษา 
                                   ปที่ ๒ และชัน้มัธยมศึกษาปที่ ๓ 
   ๒) กอนที่จะเขียนคุณภาพผูเรียนชวงชั้น อาจจะนําคุณภาพผูเรียนเม่ือ 
                                   จบหลักสูตร ซึ่งมีอยู ๘ ขอ มาเขียนดวยก็ได 
  

๓. คําอธิบายรายวิชา ใหคดัลอกคําอธิบายรายวิชาที่จัดทําไว (จากบทที่ ๒) 
และนํามาเขียนใหครบถวน หามตัดทอนขอความ ดังตัวอยาง 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทยพ้ืนฐาน 

จํานวน ๑๖๐ ชั่วโมง/ป  จํานวน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห 
___________________________ 

๑. อานอยางมีสมรรถภาพและอานไดเร็ว (ท ๑.๑.๑) 
๒. อานในใจและอานออกเสียงตามลักษณะคําประพันธประเภท กลอน  

โคลง กาพย บทกวี รวมสมัย และวรรณกรรมประเภท เรื่องสั้น ตํานาน พงศาวดาร     
ไดอยางถูกตอง (ท ๑.๑.๓)  

๓. แสดงทรรศนะและแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเรือ่งที่อาน ฟงและดู    
โดยใชแผนภาพความคิด (ท ๑.๑.๒, ท ๓.๑.๑) 

๔. เลาเรื่อง และถายทอดความรู ความคิดจากการอานไปใชเปนประโยชน 
ในการดําเนินชีวิต และใชการอานในการตรวจสอบความรู (ท ๑.๑.๒) 

๕. เลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพและส่ืออิเลก็ทรอนิกส 
อยางกวางขวาง ตรงจุดประสงคของการอาน เพ่ือพัฒนาตนดานความรู และการ   
ทํางาน (ท ๑.๑.๓) 

๖. เขาใจวงคําศัพทที่กวางขึน้ สํานวนและโวหาร การบรรยาย การพรรณนา 
และการอธิบาย (ท ๑.๑.๑) 

๗. เขาใจการสรางคําไทยตามหลักเกณฑของภาษา ระดับของภาษา 
ที่เปนทางการและภาษาทีไ่มเปนทางการ (ท ๔.๑.๑, ท ๔.๑.๔) 

๘. จําบทประพันธที่มีคุณคา นําไปใชอางอิงในการพูดและการเขยีน  
(ท ๑.๑.๓) 

๙. เขียนเรียงความ ยอความ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น  
เขียนรายงานและเขียนโครงงาน รวมทั้งใชกระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนางานเขียน 
ใหมีประสิทธภิาพ (ท ๒.๑.๑) 

๑๐. รูจักเลือกใชภาษาเรียบเรียงขอความไดอยางประณีต จัดลําดับ 
ความคดิ และขั้นตอนในการนําเสนองานเขียนประเภทตาง ๆ (ท ๒.๑.๒) 

 
 
 

54                                                                                                            TL 412 (TL 312)    

 



 
๑๑. พูดนําเสนอความรู ความคิด พูดเชิญชวน พูดอวยพร และ 

พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และใชภาษาถกูตอง ชัดเจน นาฟง 
ตามหลักการพูด (ท ๓.๑.๒) 

๑๒. สรุปความ จับประเด็นสําคัญ และจุดประสงคของเรื่อง แสดง 
ความคิดเห็นเชิงวิเคราะหเรือ่งที่อาน ฟง และดู (ท ๓.๑.๑) 

๑๓. สังเกตการใชน้ําเสียง กิริยาทาทาง การใชถอยคําของผูพูด  
และแสดงทรรศนะจากการฟงและดู อยางมีวิจารณญาณ (ท ๑.๑.๒, ท ๓.๑.๑) 

๑๔. ใชภาษาแสดงความคดิเห็นและสรางความเขาใจ ดวยภาษาและ 
กิริยาทาทางทีสุ่ภาพคิดไตรตรองและลําดับความคิดกอนพูดและเขยีน (ท ๔.๑.๓) 

๑๕. ใชภาษาพูดและภาษาเขียนไดถูกตองตามหลักการใชภาษา  
อยางสรางสรรค เปนประโยชนตอสวนรวม และยกยองผูใชภาษาไทยอยาง 
มีคุณธรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนเห็นคุณคาของการใชตวัเลขไทย (ท ๔.๒.๒,  
ท ๔.๒.๓) 

๑๖. ใชทักษะทางภาษาในการแสวงหาความรู และใชเทคโนโลยี 
การส่ือสารพัฒนาความรูและใชในชวีิตประจําวัน (ท ๔.๒.๑) 

๑๗. ใชบริบทการอานสรางความเขาใจการอาน และใชแหลงความรู 
พัฒนาประสบการณและความรู (ท ๑.๑.๑) 

๑๘. ใชหลักการพินิจวรรณกรรม พิจารณาคุณคาทั้งดานวรรณศิลป  
เน้ือหา และคุณคาทางสังคม และนําไปใชในชีวติจริง (ท ๕.๑.๑) 

๑๙. ใชประโยคสามัญและประโยคซับซอนในการสื่อสารไดชัดเจนและ
สละสลวย (ท ๔.๑.๒) 

๒๐. ใชคําราชาศัพทไดถูกตองตามฐานะของบุคคล (ท ๔.๑.๓) 
๒๑. แตงบทรอยกรองประเภทกลอน และโคลง โดยแสดงความคิด 

เชิงสรางสรรค (ท ๔.๑.๕) 
๒๒. รองเลนหรือถายทอดบทกลอมเด็กในทองถิ่นอยางเห็นคุณคา  

(ท ๔.๑.๖) 
๒๓. มีมารยาทการอาน การเขยีน การฟง การดู และการพูด (ท ๑.๑.๓,  

ท ๒.๑.๒, ท ๓.๑.๒) 
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๒๔. มีนิสัยรักการอาน การเขียนและการศึกษาคนควา (ท ๑.๑.๓, ท ๒.๑.๒) 

 
สาระการเรียนรูรายป 
การอานในใจ การอานออกเสียง การเลือกอานหนังสือและสื่อสารสนเทศ  

ทั้งสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส การเลือกอานเพ่ือพัฒนาความรูและการทํางาน  
การพัฒนาการอานเพ่ือการเลาเร่ือง และการถายทอดความรู ความคิด การกําหนด 
จุดประสงคในการอาน การใชแผนภาพความคิดเพ่ือแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห
เรื่องที่อาน การอานเพ่ือตรวจสอบความรู การใชบริบทการอาน การใชแหลงความรู
พัฒนาประสบการณและความรูจากการอาน คําศัพท สาํนวนและโวหาร การบรรยาย 
การพรรณนา และการอธิบาย มารยาทในการอานและการมีนิสัยรักการอาน 

   การเขียนเรียงความ ยอความ การเขียนอธิบาย การเขียนชี้แจง การเขียน  
  แสดงความคดิเห็น การจดบันทึก การเขยีนรายงาน การเขียนโครงงาน กระบวน 
  การเขียนและการพัฒนางานเขยีน การเลอืกใชภาษาเรียบเรียงขอความ การจัดลําดับ 
  ความคิดและขั้นตอนในการนําเสนองานเขียนประเภทตาง ๆ มารยาทในการเขียน 
  การมีนิสัยรักการเขียนและการศึกษาคนควา 
   หลักการพูด การพูดนําเสนอความรู ความคิด การพูดเชิญชวน การพูด 
  ในโอกาสตาง ๆ การคิดไตรตรองและลําดับความคิดกอนพูด การเลือกใชภาษา 
  และการเลือกใชถอยคําในการพูด การใชน้ําเสียง การใชกิริยาทาทางในการพูด  
  การสรุปความ การจับประเด็นสําคัญและจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู การแสดง 
  ทรรศนะจากการฟงและการดู วิจารณญาณในการฟงและดู มารยาทในการฟง  
    การดู และการพูด 
   ธรรมชาตขิองภาษา เสียงในภาษา การสรางคาํไทย ประโยคและการใช  
  ประโยค การใชคําราชาศัพท การแตงคําประพันธ การใชทักษะทางภาษาในการ 
  แสวงหาความรู การใชเทคโนโลยีการส่ือสาร การใชตวัเลขไทย ลักษณะคําประพันธ 
   ประเภทกลอน โคลง และกาพย บทรอยกรองรวมสมัย วรรณกรรมประเภท เรื่องสั้น  
  ตํานาน และพงศาวดาร บทกลอมเด็กในทองถิ่น การทองจําบทประพันธที่มีคุณคา  
  หลักการพินิจวรรณกรรม ทั้งดานวรรณศลิป ดานเน้ือหา และคุณคาทางสงัคม และ 
    การยกยองผูใชภาษาไทยอยางมีคุณธรรมและวัฒนธรรม 
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   ๔. โครงการสอน เขียนในรปูแบบของตาราง ๗ คอลัมน ประกอบดวย 
  คอลัมนที่ ๑  สัปดาหที่ วัน เดือน ป ชั่วโมงที่ 
  คอลัมนที่ ๒  หนวยการเรียนรูที่ หนวยยอยที่ เน้ือหาสาระ 
  คอลัมนที่ ๓  ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
  คอลัมนที่ ๔  กิจกรรมการเรียนรู 
  คอลัมนที่ ๕  สื่อการเรียนรู 

คอลัมนที่ ๖  การวัดผลและประเมินผล   
  คอลัมนที่ ๗  หมายเหตุ 

  การเขียนโครงการสอนนักศึกษาตองใชกระดาษสมุดเขียนทั้ง ๒ หนา (หนาซายมือ
และหนาขวามือ) ตีเปนตารางใหคอลัมนที่ ๑ – ๓ อยูกระดาษดานซายมือ และคอลัมนที่ ๔ – ๗
อยูกระดาษดานขวามือ หรือ นักศึกษาอาจจะเขียนเขียนในแนวนอนของกระดาษหนาเดียวกไ็ด
โดยตีตารางและเขยีนใหครบท้ัง ๗ คอลมัน ก็ได (เพ่ือความสะดวกในการอานและการนําไปใช
สอน แนะนําใหเขียนโดยใชกระดาษสมุดเปนคู หนาซายและหนาขวา) 
               นักศึกษาเขียนโครงการสอนใหครบทุกหนวยการเรียนรู โดยเร่ิมจากหนวยการเรียนรู
ที่ ๑ หนวยการเรียนรูที ่๒ หนวยการเรยีนรูที่ ๓ เรียงตามลําดับ ไปจนถึงหนวยการเรยีนรูสุดทาย
(อาจจะแบงเปนภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ดวยก็ได) วิธีการเขียนในแตละหนวยจะเขียน
โดยแบงเปนตอน ๆ ตามหนวยการเรียนรูยอยของ ซึ่งอาจจะใชเวลาไมเทากันได แตตองตรงตาม
เวลาที่แบงไวในหนวยการเรียนรูยอย ๆ เวลาเรียนนับเปนชั่วโมง  โดยท่ี ๑ ชัว่โมง ใชเวลาสอน
ประมาณ ๕๐ - ๖๐ นาที เชน หนวยการเรียนรูยอยทีใ่ชเวลาสอน ๓ ชั่วโมง จะเขียนโครงการสอน
รวมเปนตอนเดียวกัน และมีผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู สื่อ
การเรียนรู การวัดผลและประเมินผลรวม ๓ ชั่วโมง เปนตน การเขียนโครงการสอนในแตละ
คอลัมนมีแนวทางการเขียนดังนี้ 

 - คอลัมนที่ ๑ สัปดาหที่ วัน เดือน ป ชั่วโมงที่ 
   ในสวนนี้จะเปนการเขยีนรายละเอียดทีแ่สดงใหผูสอนทราบวาเปนโครงการสอน

สัปดาหที่เทาไร สอนวัน เดือน ปใด และจํานวนชัว่โมงที่สอน  ใหเขยีนเรยีงลําดับชั่วโมงที่สอน 
ตั้งแตชัว่โมงที ่๑, ชั่วโมงที่ ๒, ชั่วโมงที่ ๓ ไปตามลําดับ (ศึกษาตวัอยางหนา ๖๐ - ๗๑) 

 - คอลัมนที่ ๒ หนวยการเรยีนรูที่ หนวยยอยที่ เน้ือหาสาระ 
             คอลัมน นี้จะเขียนรายละเอียดที่แสดงถึงลําดับที่ของหนวยการเรียนรูใหญ (Theme) 
ชื่อหนวยการเรียนรู ลําดับที่ของหนวยการเรียนรูยอย และเนื้อหาสาระท่ีสอน โดยระบุจํานวน
ชั่วโมงที่ใชสอนของหนวยการเรียนรูยอยน้ีไวในวงเลบ็ดวย (ศึกษาตวัอยางหนา ๖๐ - ๗๑) 
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 - คอลัมนที่ ๓ ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
             เขียนผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป ที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรูยอย โดย
คัดลอกลําดับขอและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปมาใหครบถวน ไมให ตัดทอนขอความ และ
เขียนเรียงลําดับขอดวย (ศกึษาตวัอยางหนา ๖๐ - ๗๑) 

 - คอลัมนที่ ๔ กิจกรรมการเรียนรู 
             คอลัมนนี้ใหเขยีนกิจกรรมตาง ๆ ทีว่างแผนไววาจะจัดการเรียนรูในหนวยยอย
การเขียนกิจกรรมการเรยีนรูจะเขียนสั้น ๆ ไมตองแสดงถึงรายละเอียดกิจกรรมหรือขั้นตอนการจดั
กิจกรรม เชน ฟงบรรยาย ฟงบทประพันธ อานในใจ อานทํานองเสนาะ เขยีนเรยีงความ เลนเกม 
แตงคําประพันธ แสดงละคร อภิปรายกลุมยอย ศึกษาใบความรู ทําแบบฝกหัด ทาํแบบทดสอบ 
เปนตน กิจกรรมที่เขียนควรใหครอบคลุม และมีจํานวนมากพอที่จะเลือกใช และนําไปเขียนเปน
แผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งบางกิจกรรมที่เขียนไวอาจจะไมไดนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนก็ได 
เน่ืองจากโครงการสอนเปนการวางแผนการสอนลวงหนา เม่ือถึงเวลาเขียนแผนการจัดการเรียนรู
บางชั่วโมงอาจจะปรับเปลีย่น ยืดหยุนใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับเหตุการณปจจุบันได 
(ศึกษาตัวอยางหนา ๖๐ - ๗๑) 

 - คอลัมนที่ ๕ สื่อการเรียนรู 
   สื่อการเรียนรู หมายถงึ วสัดุ อุปกรณ บุคคล หรือ สถานที่ ที่นาํมาใชในการ

จัดการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูเชน บัตรคํา แถบประโยค บัตรภาพ แผนภูมิเพลง แผนผงั
คําประพันธ ตวัอยางบทประพันธ ภาพตัวละคร ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ ชื่อบุคคล
(บุคคลท่ีมาใหความรูหรือวิทยากร) โรงเรียน วัด ชุมชน เปนตน การเขียนรายชื่อส่ือการเรียนรู
ตองเขียนใหครอบคลุม ครบถวนตามกิจกรรมการเรียนรูที่ไดออกแบบไว (ศึกษาตัวอยางหนา 
๖๐ - ๗๑) 

 - คอลัมนที่ ๖ การวัดผลและประเมินผล 
             การเขียนรายละเอียดในคอลัมนนี้ใหเขียนถึงวธิีการวัดผลการเรียนรูทีส่อดคลอง
กับผลการเรียนที่คาดหวังรายป และกิจกรรมการเรียนรูที่ไดออกแบบไวในหนวยการเรยีนรูยอย
เชน การสังเกต การทดสอบ การสํารวจ การสัมภาษณ การสอบถาม การตรวจผลงาน การรายงาน 
และแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนตน (ศึกษาตัวอยางหนา ๖๐ – ๗๑) 

 - คอลัมนที่ ๗ หมายเหตุ 
            คอลัมนนี้มีไวสําหรับเขียนบันทึกเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ไมไดอยูในคอลัมน

ที่ ๑ – ๗ เชน กิจกรรมที่ตองจัดเพ่ิมเติม ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของอาจารยนิเทศก หรือปญหา
อ่ืน ๆ เปนตน   
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ตัวอยาง  
 

โครงการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
รายวิชา ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทยพ้ืนฐาน   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๙   

หนวยการเรียนรูที่ ๑  เรื่อง  นิราศเมืองแกลง 
 

(นําเสนอเปนตัวอยางเพียง ๑ หนวยการเรียนรู  
ในการจัดทําโครงการสอนจริงนักศึกษาตองเขียนใหครบท้ัง ๑๔ หนวยการเรียนรู) 
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โครงการสอน 
สัปดาหที่ หนวย      
วัน เดือน ป การเรียนรูที ่ ผลการเรียนรู กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดผล 
ชั่วโมงที ่ หนวยยอยที ่ ที่คาดหวังรายป การเรียนรู และประเมินผล 

เนื้อหาสาระ 

หมายเหตุ 

๑.สนทนาจากภาพ ๑.หนังสือเรียน ๑ หนวยที่ ๑  ๒.อานในใจและอาน ๑.การสังเกต  
๒.เลาประสบการณ ๒.หนังสือ

ประวตัิและ 
ผลงานสุนทรภู 

๑๕–๑๙ พ.ค. ๔๙ เรื่อง นิราศ 
เมืองแกลง 

ออกเสียงตามลักษณะ 
คําประพันธประเภท 
กลอน โคลง กาพย บทกวี 
รวมสมัย และวรรณกรรม
ประเภท เรื่องสั้น ตํานาน 
พงศาวดาร ไดอยาง 
ถูกตอง (ท ๑.๑.๓) 

๒.การตรวจ 
ผลงาน ๓.ศึกษาดวยตนเอง ๑-๒ 

๔.ดูวิดีทัศน หนวยยอยที ่๑  ๓.การทดสอบ 
๕.พูดแสดงความ
คิดเห็น 

๓.หนังสือ 
ทองเที่ยว 

( ๒ ช.ม.) 
๑.ที่มาของเรื่อง 

๔.การรายงาน 

๖.อานออกเสียง จังหวัดระยอง ๒.ประวตัิผูแตง 
๗.อานจับใจความ ๕.ภาพอนุสาวรีย

สุนทรภู 
๓.ลักษณะ 

๘.ตอบคําถาม กวีนิพนธ
ประเภท 

๙.เขียนเรยีงความ 
ยอความ เขียนอธิบาย  
ชี้แจง แสดงความคิดเห็น  
 

๙.ศึกษาลักษณะ ๖.ภาพตัวละคร 
กลอนนิราศ กลอนนิราศ ๗.วีดิทัศน 
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สัปดาหที่ หนวย      
วัน เดือน ป การเรียนรูที ่ ผลการเรียนรู กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดผล 
ชั่วโมงที ่ หนวยยอยที ่ ที่คาดหวังรายป การเรียนรู และประเมินผล 

เนื้อหาสาระ 

หมายเหตุ 

 
 

๔.ลักษณะ เขียนรายงานและเขยีน
โครงงาน รวมทั้งใช
กระบวนการเขียนเพื่อ
พัฒนางานเขียนใหมี
ประสิทธิภาพ  
(ท ๒.๑.๑) 

๑๐.ศึกษาใบความรู ๘.บทความ 
เฉพาะของ
กลอนสุนทรภู 
๕.หลักการแตง
กลอนนิราศ 
๖.การอาน 
ออกเสียง 
๗.การอานเพื่อ
วิเคราะหและ 
สรุปความ 
๗.การเขียน
โครงงาน 

๑๒.สรุปความ จับประเด็น 
สําคัญ และจุดประสงค
ของเรื่อง แสดงความ 
คิดเห็นเชิงวิเคราะห 
เรื่องที่อาน ฟง และดู  
(ท ๓.๑.๑) 
 

๑๑.ศึกษาใบงาน ๙.ใบความรู 
๑๒.อภิปราย 
กลุมยอย 

๑๐.ใบงาน 
๑๑.แผนผัง
ลักษณะ ๑๓.วางแผน 

โครงงาน กลอนนิราศ 
๑๔.ทําแบบฝกหัด ๑๒.แบบฝกหัด 

๑๓.แบบทดสอบ 
 

  

๑๕.ทําแบบทดสอบ 
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สัปดาหที่ หนวย      
วัน เดือน ป การเรียนรูที ่ ผลการเรียนรู กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดผล 
ชั่วโมงที ่ หนวยยอยที ่ ที่คาดหวังรายป การเรียนรู และประเมินผล 

เนื้อหาสาระ 

หมายเหตุ 

  ๒๓.มีมารยาทการอาน 
การเขียน การฟง การดู 
และการพูด (ท ๑.๑.๓,  
ท ๒.๑.๒, ท ๓.๑.๒) 

    

๒๔. มีนิสัยรักการอาน 
การเขียนและการศึกษา 
คนควา (ท ๑.๑.๓,  
ท ๒.๑.๒) 

๑ หนวยยอยที ่๒  ๒.อานในใจและอาน ๑.ศึกษาหลักการ
อานทํานองเสนาะ 

๑.หนังสือเรียน ๑.การสังเกต  
๑๕–๑๙ พ.ค. ๔๙ (๔ ช.ม.) ออกเสียงตามลักษณะ 

คําประพันธประเภท  
กลอน โคลง กาพย  
บทกวี รวมสมัย และ 

๒.ใบความรู ๒.การตรวจ 
ผลงาน ๓–๔ ๑.การอาน

ทํานองเสนาะ 
๒.อานทํานองเสนาะ ๓.ใบงาน 

 ๓.ฟงทํานองเสนาะ ๔.เครื่อง
บันทึกเสียง 

๓.การทดสอบ 
๒.การฟง ๔.ศึกษาใบความรู ๔.การรายงาน 
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สัปดาหที่ หนวย      
วัน เดือน ป การเรียนรูที ่ ผลการเรียนรู กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดผล 
ชั่วโมงที ่ หนวยยอยที ่ ที่คาดหวังรายป การเรียนรู และประเมินผล 

เนื้อหาสาระ 

หมายเหตุ 

๒ ทํานองเสนาะ วรรณกรรมประเภท  
เรื่องสั้น ตํานาน 
พงศาวดาร ไดอยาง 

๕.ศึกษาใบงาน ๕.แถบบันทึก  
 

 
๒๒–๒๖ พ.ค. ๔๙ ๓.การเขียน

อธิบาย สรุป 
๖.เขียนเลาเรื่อง เสียงการอาน

ทํานองเสนาะ ๕-๖ ๗.เขียนสรุปความ 
และวิจารณ 
๔.การเขยีนเลา
เรื่องจากบทกว ี

ถูกตอง (ท ๑.๑.๓) ๘.เขียนวิจารณเรื่อง ๖.เกม 
๓.แสดงทรรศนะและ
แสดงความคดิเห็น 
เชิงวิเคราะหเรื่องที่ 
อานฟงและดู โดยใช 
แผนภาพความคิด  
(ท ๑.๑.๒, ท ๓.๑.๑) 

๘.อภิปรายกลุมยอย ๗.ภาพ 
๙.เลนเกม ๘.แบบฝกหัด 

๕.การสรางและ
จําแนกคําไทย 

๑๐.บทบาทสมมุติ 
๑๑.ศึกษาภาพ
อวัยวะในการ 
ออกเสียง 

๖.มารยาทการอาน 
การเขียน การฟง 
การดูและการพูด ๑๒.ทําแบบฝกหัด ๗.เขาใจการสรางคําไทย

ตามหลักเกณฑของภาษา 
ระดับภาษาที่เปนทางการ 
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สัปดาหที่ หนวย      
วัน เดือน ป การเรียนรูที ่ ผลการเรียนรู กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดผล 
ชั่วโมงที ่ หนวยยอยที ่ ที่คาดหวังรายป การเรียนรู และประเมินผล 

เนื้อหาสาระ 

หมายเหตุ 

  และภาษาที่ไมเปนทางการ 
(ท ๔.๑.๑,ท ๔.๑.๔) 
๙.เขียนเรียงความ  
ยอความ เขียนอธิบาย  
ชี้แจง แสดงความคิดเห็น  
เขียนรายงานและเขียน
โครงงาน รวมทั้งใช
กระบวนการเขียน 
เพื่อพัฒนางานเขียนใหมี
ประสิทธิภาพ (ท ๒.๑.๑) 
๑๐.รูจักเลือกใชภาษา
เรียบเรียงขอความได
อยางประณีต จัดลําดับ 
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สัปดาหที่ หนวย      
วัน เดือน ป การเรียนรูที ่ ผลการเรียนรู กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดผล 
ชั่วโมงที ่ หนวยยอยที ่ ที่คาดหวังรายป การเรียนรู และประเมินผล 

เนื้อหาสาระ 

หมายเหตุ 

  ความคิด และขั้นตอน 
ในการนําเสนองานเขียน
ประเภทตาง ๆ (ท ๒.๑.๒) 
๑๒.สรุปความ จับประเด็น 
สําคัญ และจุดประสงค
ของเรื่อง แสดงความ 
คิดเห็นเชิงวิเคราะห 
เรื่องที่อาน ฟง และดู  
(ท ๓.๑.๑) 
๑๓.สังเกตการใชน้ําเสียง 
กิริยาทาทาง การใช
ถอยคําของผูพูด และ
แสดงทรรศนะจากการฟง 
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สัปดาหที่ หนวย      
วัน เดือน ป การเรียนรูที ่ ผลการเรียนรู กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดผล 
ชั่วโมงที ่ หนวยยอยที ่ ที่คาดหวังรายป การเรียนรู และประเมินผล 

เนื้อหาสาระ 

หมายเหตุ 

  และดู อยางมีวิจารณญาณ  
(ท ๑.๑.๒, ท ๓.๑.๑) 
๑๔.ใชภาษาแสดงความ
คิดเห็นและสรางความ 
เขาใจ ดวยภาษาและ 
กิริยาทาทางทีสุ่ภาพ 
คิดไตรตรองและลําดับ
ความคิดกอนพูดและเขียน 
(ท ๔.๑.๓) 
๒๓.มีมารยาทการอาน 
การเขียน การฟง การดู 
และการพูด (ท ๑.๑.๓,  
ท ๒.๑.๒, ท ๓.๑.๒) 
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สัปดาหที่ หนวย      
วัน เดือน ป การเรียนรูที ่ ผลการเรียนรู กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดผล 
ชั่วโมงที ่ หนวยยอยที ่ ที่คาดหวังรายป การเรียนรู และประเมินผล 

เนื้อหาสาระ 

หมายเหตุ 

๑.หนังสือเรียน ๑.การสังเกต ๒ หนวยยอยที ่๓  ๖.เขาใจวงคําศัพท 
ที่กวางขึ้น สํานวนและ
โวหารการบรรยาย  
การพรรณนา และ 
การอธิบาย (ท ๑.๑.๑) 

๑.ศึกษาคําศพัท 
สํานวนและโวหาร 

 
๒.บัตรคํา ๒.การตรวจ 

ผลงาน 
๒๒–๒๖ พ.ค. ๔๙ (๔ ช.ม.) 

๓.พจนานุกรม ๗–๘ ๑.คําศัพทและ
สํานวนโวหาร    

๒.แปลความหมาย 
คําศัพท ๔.แผนภูมิ 

คําประพันธ 
๓.การทดสอบ ๓ 

๒๙ พ.ค. – 
๒ มิ.ย. ๔๙ 

๒.การถอด 
คําประพันธ 

๓.เปดพจนานุกรม ๔.การรายงาน 
๕.ใบความรู ๘.จําบทประพันธที่มี 

คุณคา นําไปใชอางอิง 
ในการพูดและการเขียน  
(ท ๑.๑.๓) 

๔.อานคําศัพท 
๖.ใบงาน ๙-๑๐ ๓.การเขียน 

สะกดคํา 
๕.เขียนคําศัพท 
๖.ศึกษาหลักการ
ถอดคําประพันธ 

๗.เกม 
๘.ปริศนาคําทาย ๔.การอานและ

การเขาใจ ๗.ทองจําบทประพันธ ๙.แบบฝกหัด ๑๗.ใชบรบิทการอาน
สรางความเขาใจการอาน 
และใชแหลงความรู 
พัฒนาประสบการณ 

๘.ศึกษาใบความรู ความหมาย 
๙.ศึกษาใบงาน ของคําศัพท 
๑๐.อภิปรายกลุมยอย ๕.การใชบริบท 
๑๑.เลนเกม การอานเพื่อสราง และความรู (ท ๑.๑.๑) 
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สัปดาหที่ หนวย      
วัน เดือน ป การเรียนรูที ่ ผลการเรียนรู กิจกรรม สื่อการเรียนรู การวัดผล 
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เนื้อหาสาระ 

หมายเหตุ 

 ความเขาใจเรื่อง ๒๓.มีมารยาทการอาน 
การเขียน การฟง การดู 
และการพูด (ท ๑.๑.๓,  
ท ๒.๑.๒, ท ๓.๑.๒) 

๑๒.ทายปริศนา    
๖.การใช
พจนานุกรม 

๑๓.ศึกษารายบุคคล 
๑๔.ทําแบบฝกหัด 

๗.การทองจํา
บทประพันธ 
๘.ชนิดและ
หนาที่ของคํา 

๓ หนวยยอยที ่๔  ๔.เลาเรื่อง และถายทอด
ความรู ความคิดจากการ
อานไปใชเปนประโยชน 
ในการดําเนินชีวิต และใช
การอานในการตรวจสอบ
ความรู (ท ๑.๑.๒) 
 

๑.ศึกษาหลักการ
พินิจวรรณกรรม 

๑.หนังสือเรียน ๑.การสังเกต  
๒๙ พ.ค. – (๔ ช.ม.) 

๑.การเลาเรื่อง, 
อธิบายเรื่อง, 
วิจารณเรื่อง 

๒.ใบความรู ๒.การตรวจ 
ผลงาน ๒ มิ.ย. ๔๙ ๒.ศึกษาใบความรู ๓.ใบงาน 

๑๑–๑๒ ๓.ศึกษาใบงาน ๔.แผนภูมิ 
หลักการพูด 

๓.การรายงาน 
 ๔.อภิปรายกลุมยอย ๔.การทดสอบ 

๕.พูดเลาเรื่อง ๕.โครงงาน ๕.แฟมผลงาน  
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หมายเหตุ 

 ๒.การใชถอยคํา 
น้ําเสียง กิริยา
ทาทางในการพูด 

๑๐.รูจักเลือกใชภาษา
เรียบเรียงขอความได
อยางประณีต จัดลําดับ 
ความคิด และขั้นตอน 
ในการนําเสนองานเขียน
ประเภทตาง ๆ (ท ๒.๑.๒) 

๖.พูดอธิบายเรื่อง ๖.เกม   
๔ ๗.พูดวิจารณเรื่อง ๗.แบบฝกหัด 

๕-๙ มิ.ย. ๔๙ ๘.จดบันทึก ๘.แบบทดสอบ 
๑๓-๑๔ ๓.การจดบันทึก ๙.เขียนรายงาน ๙.ปายนิเทศ 

๔.การรายงาน ๑๐.รายงานโครงงาน 
โครงงาน ๑๑.เลนเกม 

๑๑.พูดนําเสนอความรู 
ความคิด พูดเชิญชวน 
พูดอวยพร และพูดใน
โอกาสตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม และใชภาษา
ถูกตอง ชัดเจน นาฟง 

๕.หลักการพินิจ
วรรณกรรม 

๑๒.ศึกษารายบุคคล 
๑๓.จัดปายนิเทศ 

 
 
 
 
 
 

๑๔.ทําแบบฝกหัด 
๑๕.ทําแบบทดสอบ 
 
 
 
 

ตามหลักการพูด(ท ๓.๑.๒) 
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สัปดาหที่ หนวย      
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หมายเหตุ 

  ๑๒.สรุปความ จับประเด็น 
สําคัญ และจุดประสงค
ของเรื่อง แสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะหเรื่อง
ที่อาน ฟง และดู (ท ๓.๑.๑) 

    

  ๑๓.สังเกตการใชน้ําเสียง 
กิริยาทาทาง การใชถอยคํา 

    

ของผูพูด และแสดงทรรศนะ 
จากการฟงและดู อยางมี
วิจารณญาณ (ท ๑.๑.๒,  
ท ๓.๑.๑) 

๑๔. ใชภาษาแสดงความ
คิดเห็นและสรางความ 
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หมายเหตุ 

  เขาใจ ดวยภาษาและ
กิริยาทาทางทีสุ่ภาพ 
คิดไตรตรองและลําดับ
ความคิดกอนพูดและ 
เขียน (ท ๔.๑.๓) 

    

๑๕.ใชภาษาพูดและภาษา
เขียนไดถกูตองตามหลักการ
ใชภาษาอยางสรางสรรค 
เปนประโยชนตอสวนรวม 
และยกยองผูใชภาษาไทย
อยางมีคุณธรรมและ 
วัฒนธรรม ตลอดจนเห็น
คุณคาของการใชตวัเลขไทย 
(ท ๔.๒.๒, ท ๔.๒.๓) 
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