
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเสริมความรู้/การสอนเสริม 

วิชา ภาษาไทย (พท21001) 

ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท 21001 จ านวน 4 หน่วยกิต 
กศน.อ าเภอคีรีรัฐนิคม ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
การฟัง การดู 
 1.  สามารถสรุปความ จับประเด็นส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
 2.  วิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและจุดประสงค์ของ เรื่องที่ฟังและดู 
 3.  สามารถแสดงทรรศนะและความคิดเห็นต่อผู้พูด อย่างมีเหตุผล 
 4.  มีมารยาทในการฟังและดู 
การพูด 
 1.  สามารถพูดน าเสนอความรู้ แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ โน้มน้าวใจ ปฏิเสธ เจรจาต่อรอง
ด้วยภาษากิริยาท่าทางท่ีสุภาพ ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 2.  มีมารยาทในการพูด 
 การอ่าน 
 1.  สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  จับใจความส าคัญ  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
 3.  สามารถอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาตนเอง 
 4.  มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน 
 การเขียน 
 1.  สามารถเลือกใช้ภาษาในการน าเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 2.  สามารถใช้แผนภาพความคิด จัดล าดับความคิด เพ่ือพัฒนา งานเขียน 
 3.  สามารถแต่งบทร้อยกรองตามความสนใจได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และลักษณะค าประพันธ์ 
 4.  สามารถเขียนสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้ 
 5.  มารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน 
 หลักการใช้ภาษา 
 1.  รู้และเข้าใจชนิดและหน้าที่ของค า พยางค์ วลี ประโยค และสามารถอ่าน เขียนได้ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของภาษา 
 2. สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอน อักษรย่อ  ค าราชาศัพท์ 



 3.  สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 
 4.  รู้และเข้าใจส านวน สุภาษิต  ค าพังเพยในการพูดและเขียน 
 วรรณกรรม  วรรณคดี 
  รู้และเข้าใจความแตกต่างของวรรณคดี วรรณกรรมปัจจุบันและวรรณกรรมท้องถิ่น ตลอดจนเห็น
คุณค่า 
 ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ 
 1.  ใช้ความรู้ด้านการพูดภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
  2.  ใช้ความรู้ด้านการเขียนภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  
 
 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด  
 

เนื้อหา 
เนื้อหาง่าย 
ด้วยตนเอง 

(กรต) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก 
น ามาสอน 
เสริม (ส.ส) 

หมาย 
เหตุ 

1 หัวเรื่อง การฟัง การดู   
1. สรุปความ จับประเด็น
ส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
2. วิเคราะห์ความเชื่อถือจาก
การฟัง และดูสื่อโฆษณาและ
ข่าวสารประจ าวันอย่างมี
เหตุผล 
3. วิเคราะห์ วิจารณ์การใช้
น  าเสียงกิริยาท่าทาง ถ้อยค า
ของผู้พูดอย่างมีเหตุผล 
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการฟังและดู 

1.สรุปความ จับประเด็นส าคัญ
ของเรื่องที่ฟังและ ดู 
2. หลักการจับใจความส าคัญของ
เรื่องท่ีฟังและดู 
3. การวิเคราะห์ วิจารณ์
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและสรุป
ความ 
4. การมีมารยาทในการฟังและดู 

 
 
 
 
 

   

2 หัวเรื่อง  การพูด 
1.พูดน าเสนอความรู้ ความ
คิดเห็น สร้างความเข้าใจ โน้ม
น้าวใจ ปฏิเสธ เจรจาต่อรอง
ด้วยภาษา กิริยาท่าทางที่
สุภาพ 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท      
ในการพูด 

1. สรุปความ จับประเด็นส าคัญ
ของเรื่องที่พูดได้ 
2. การพูดน าเสนอ 
ความรู้ความคิดเห็น และการพูด
ในโอกาสต่างๆ เช่น 
    2.1 พูดแนะน าตนเอง 
    2.2 พูดกล่าวต้อนรับ 
    2.3 พูดกล่าวขอบคุณ 
    2.4 พูดโน้มน้าวใจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ที ่
 

ตัวช้ีวัด  
 

เนื้อหา 
เนื้อหาง่าย 
ด้วยตนเอง 

(กรต) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก 
น ามาสอน 
เสริม (ส.ส) 

หมาย 
เหตุ 

    2.5 พูดปฏิเสธ 
    2.6 พูดเจรจาต่อรอง 
    2.7 พูดแสดงความคิดเห็น 
3. การมีมารยาทในการพูด 

 
 
 

3 หัวเรื่อง  การอ่าน 
1. อ่านในใจได้คล่องและเร็ว 
2. อ่านออกเสียงและอ่าน
ท านองเสนาะได้อย่างถูกต้อง
ตามลักษณะค าประพันธ์ 
3. เลือกอ่านหนังสือและสื่อ
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเอง 
4. วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและ
จุดมุ่งหมายของเรื่องที่อ่าน 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการอ่านและมีนิสัยรักการ
อ่าน 

1. หลักการอ่านในใจจากสื่อ
ประเภทต่างๆ 
2. หลักการอ่านออกเสียงที่เป็น
ทั งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
3. หลักการเลือกอ่านหนังสือและ
สื่อสารสนเทศ 
4. หลักการอ่านจับใจความส าคัญ 
5. หลักการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
6. มารยาทในการอ่านและนิสัย
รักการอ่าน 

  
 
 

  

4 หัวเรื่อง การเขียน 
1. เลือกใช้ภาษาในการ
น าเสนอตามรูปแบบของงาน
เขียนประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรองได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. ใช้แผนภาพความคิด จัด 
ล าดับความคิดก่อนการเขียน 
3. แต่งบทร้อยกรอง ประเภท
กลอนสี่ กลอนสุภาพ 
4. เขียนบทร้อยแก้วประเภท
ประวัติตนเอง อธิบายความ 
ย่อความ ข่าว 

1. หลักการเขียน การใช้ภาษาใน
การเขียน 
2. หลักการเขียนแผนภาพ
ความคิด 
3. หลักการเขียนเพ่ือการสื่อสาร
ประเภทต่างๆเช่น การเขียน
เรียงความย่อความ เขียนชี แจง
เขียนแสดงความคิดเห็น 
ค าขวัญ ค าคม ค าโฆษณาเขียน
รายงานการค้นคว้าการกรอก
แบบพิมพ์และใบสมัครงาน 
4. การปฏิบัติตนเป็นผู้มี 
มารยาทในการเขียน 

  
 

 
 

 



ที ่
 

ตัวช้ีวัด  
 

เนื้อหา 
เนื้อหาง่าย 
ด้วยตนเอง 

(กรต) 

เนื้อหา 
ปานกลาง 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก 
น ามาสอน 
เสริม (ส.ส) 

หมาย 
เหตุ 

5. เขียนรายงานการค้นคว้า
สามารถอ้างอิงแหล่งความรู้ได้
ถูกต้อง 
6. กรอกแบบรายการต่างๆ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการเขียน และมีการจด
บันทึกอย่างสม่ าเสมอ 

และมีนิสัยรักการเขียน 

5 หัวเรื่อง หลักการใช้ภาษา 
1. อธิบายความแตกต่างของ

ค า พยางค์ วลี ประโยค             
การสะกดค าได้ถูกต้อง 

2. ใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
อักษรย่อ ค าราชาศัพท์                
ได้ถูกต้อง 

3. อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างภาษาพูดและภาษา
เขียน 

 

1. ความหมายของค า พยางค์ วลี 
ประโยค และการ สะกดค า 

2. หลักในการสะกดค า  
3. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

อักษรย่อ ค าราชาศัพท์ และ
การใช้เลขไทย 

4. การใช้ค าและการสร้างค าใน
ภาษาไทย  
- การสร้างค าไทย  
- ค าประสม  
- ค าซ้อน 
- ค าซ  า 
- ค าสมาส ค าสนธิ 
- หลักการสังเกตค าภาษาอ่ืนๆ 

ที่ใช้ในภาษาไทย 
5. ชนิดของประโยค 
6. การใช้ระดับภาษาที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

  
 
 

  

 

 
 

  



แผนการจัดการเรียนรู้การสอนเสริม  
สาระความรู้พื นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 ภาคเรียนที่ 2/2564 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model หมายเหตุ (สื่อ) 

  หัวเรื่อง การเขียน 
1. เลือกใช้ภาษาในการ
น าเสนอตามรูปแบบของงาน
เขียนประเภทร้อยแก้วและ
ร้อยกรองได้อย่างสร้างสรรค์ 
2. ใช้แผนภาพความคิด จัด 
ล าดับความคิดก่อนการเขียน 
3. แต่งบทร้อยกรอง 
ประเภทกลอนสี่ กลอน
สุภาพ 
4. เขียนบทร้อยแก้วประเภท
ประวัติตนเอง อธิบายความ 
ย่อความ ข่าว 
5. เขียนรายงานการค้นคว้า
สามารถอ้างอิงแหล่งความรู้
ได้ถูกต้อง 
6. กรอกแบบรายการต่างๆ 

1. หลักการเขียน การใช้
ภาษาในการเขียน 
2. หลักการเขียนแผนภาพ
ความคิด 
3. หลักการเขียนเพ่ือการ
สื่อสารประเภทต่างๆเช่น การ
เขียนเรียงความย่อความ 
เขียนชี แจงเขียนแสดงความ
คิดเห็น ค าขวัญ ค าคม ค า
โฆษณาเขียนรายงานการ
ค้นคว้าการกรอกแบบพิมพ์
และใบสมัครงาน 
4. การปฏิบัติตนเป็นผู้มี 
มารยาทในการเขียน 
และมีนิสัยรักการเขียน 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู ้
1. ครูและผู้เรียนพูดคุยซักถามเก่ียวกับการ
เลือกใช้ภาษาในการน าเสนอตามรูปแบบของ
งานเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง , ใช้
แผนภาพความคิด จัดล าดับความคิด 
2. ครูและผู้เรียนท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกใช้ภาษาในการน าเสนอตามรูปแบบของ
งานเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง , ใช้
แผนภาพความคิด จัดล าดับความคิด 
3. ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์การเลือกใช้
ภาษาในการน าเสนอตามรูปแบบของงานเขียน
ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง , ใช้แผนภาพ
ความคิด จัดล าดับความคิด 
2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเรื่องการเลือกใช้
ภาษาในการน าเสนอตามรูปแบบของงานเขียน

(โดยวิทยากรและครู 
กศน.) 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- วีดีโอตัวอย่าง
เกี่ยวกับ การเลือกใช้
ภาษาในการน าเสนอ
ตามรูปแบบของงาน
เขียนประเภทร้อย
แก้วและร้อยกรอง ,
ใช้แผนภาพความคิด 
จัดล าดับความคิด 



ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี ตัวช้ีวัด เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ONIE Model หมายเหตุ (สื่อ) 

7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการเขียน และมีการจด
บันทึกอย่างสม่ าเสมอ 

ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง , ใช้แผนภาพ
ความคิด จัดล าดับความคิด  
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
1. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ ไปวิเคราะห์ วิจารณ์
การเลือกใช้ภาษาในการน าเสนอตามรูปแบบ
ของงานเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง , 
ใช้แผนภาพความคิด จัดล าดับความคิด 
2. ครูให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
เลือกใช้ภาษาในการน าเสนอตามรูปแบบของ
งานเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง , ใช้
แผนภาพความคิด จัดล าดับความคิด 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 5 ครูบันทึกผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ลงในแบบฟอร์มบันทึก 

 


