
แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้…………ภาษาไทย………… 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้…การเขียนเพ่ือสื่อสารตามหลักพอเพียง……ระดับชั้น……มัธยมศึกษาปีที่ ๓…… เวลา……๘……… ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ ๔  (……๒….. ชั่วโมง) 
เร่ือง…การเขียนย่อความงดงามด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง    
มฐ./ตัวชี้วัด…ท ๒.๑ ม.๓/๔ 
สาระการเรียนรู…้การย่อความ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้…การเขียนเพ่ือสื่อสารตามหลักพอเพียง 

 (……๔…….แผน……๘…..ชั่วโมง) 
สาระส าคัญ การเขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น เขียน
วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งอย่างมี
เหตุผล รวมทั้งเขียนรายงานแสดงการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน เป็น
การเขียนเพื่อการสื่อสารที่ต้องค านึงถึงรูปแบบ และวิธีการเขียนที่
ถูกต้อง 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการคิด 
๒. ความสามารถในการสื่อสาร 
๓. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

ภำระงำน/ชิ้นงำน 
ใบงาน เรื่อง หลักการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
ใบงาน เรื่อง การเขียนข้อความตามสถานการณ์และ
โอกาส 
ใบงาน เรื่อง การเขียนย่อความตามสถานการณ์และ
โอกาส 
 
   

แผนที่ ๑  (…..๒..... ชั่วโมง) 
เร่ือง…การเขียนรายงานเพื่อศึกษาค้นคว้า. 
มฐ./ตัวชี้วัด ท ๒.๑ ม.๓/๙  
สาระการเรียนรู…้การเขียนรายงาน 

แผนที่ ๒  (...๒.. ชั่วโมง) 
เร่ือง…การเขียนรายงานโครงงาน 
มฐ./ตัวชี้วดั ท ๒.๑ ม.๓/๙  
สาระการเรียนรู…้การเขียนโครงงาน 

แผนที่ ๓  (……๒….. ชั่วโมง) 
เร่ือง…การเขียนในโอกาสต่าง ๆ 
มฐ./ตัวชี้วดั ท ๒.๑ ม.๓/๙  
สาระการเรียนรู ้การเขียนข้อความตาม
สถานการณ์และโอกาส
ต่างๆ……………………….. 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
……………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 



 



แผน่ท่ี 2 ผงัภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู…้ภาษาไทย……. 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง…การเขียนย่อความงดงามด้วยเศรษฐกิจพอเพียง…… ระดับชั้น…มัธยมศึกษาปีท่ี 3....  
เวลา………2………… ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด ท ๒.๑ ม.๓/๔ เขียนย่อความ 
 
สาระส าคัญ 
การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ ตอ้งมีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนและ
มีมารยาทในการเขียน  
 
จุดประสงค์ 
1. รู้และเข้าใจวิธีการเขียนย่อความ (K)  
2. สามารถเขยีนย่อความได้ (P) 
3. เห็นความส าคัญของการเขียนสือ่สาร (A) 
 
สาระการเรียนรู้ 
การเขียนย่อความ 
 
สมรรถนะส าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสารถในการใช้เทคโนโลย ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ ์
2. ช่ือสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
 

2. หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน : 
ใบงานการเขียนย่อความ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การวัดประเมินผล : 
 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ด้าน K ซักถาม, ตอบ
ค าถาม 
 

แบบประเมิน
สมรรถนะ
ผู้เรยีน 

ระดับ 2 
ขึ้นไปด ี

ด้าน P ตรวจใบงาน 
 

แบบประเมิน
ใบงาน 

คะแนนต้อง
ผ่านร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
รายบุคคล 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

ระดับ 2 
ขึ้นไปด ี
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3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้: 
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry Method : 5E) 
 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : 
1) หนังสือเรยีน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.3 
2) ตัวอย่างบทความ 
3) ใบงาน เรื่อง หลักการเขียนย่อความ 
แหล่งเรียนรู ้
ห้องเรียน 
เวลา : 2 ช่ัวโมง 
 

ชื่อแผน…การเขียนย่อความงดงามด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง…. 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู…้……ภาษาไทย……… 

แผนการจัดการเรียนรู ้เร่ือง....การเขียนย่อความงดงามด้วยเศรษฐกิจพอเพียง.... ระดับชั้น…มธัยมศึกษาปีที่ 3… 
เวลา…2…… ชั่วโมง 

 
1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังน้ี  
 ถ้านักเรียนเห็นคนอ่ืนเขียนอักษรไทยไม่มีหัวแล้วรูส้ึกอย่างไร (ความรู้)   

Q1,Q2 
2. ครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิด : การเขียนย่อความได้อย่างถูกต้องนั้น นักเรียนต้องศึกษาหรือหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง 
(นักเรียนมภีูมิคุ้มกัน) 

Q3-Q6 
3. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่องการเขียนย่อความจากหนังสือ (ความรู)้ 
 

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความรูเ้รื่อง การเขียนย่อความที่ไดจ้ากการศึกษาค้นคว้า และท าใบงาน เรือ่ง การเขียนย่อความ
สื่อประเภทต่างๆแล้วให้เจา้ของผลงานออกมาน าเสนองาน (ทักษะและมเีหตผุล) 

Q7-Q12. 
5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคดิเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี ้
 นักเรียนจะพัฒนาลายมือของนักเรียนได้อย่างไร (มเีหตผุลและคณุธรรม) 

Q13,Q14 
6. นักเรียนและครรู่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้
 การเขียนย่อความเป็นการฝึกจับใจความเนื้อเรื่องจากสื่อต่าง ๆ การที่จะเขียนย่อความได้นั้นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักการเขียนและรูปแบบ นอกจากนี้ยังสร้างนิสยัรักการอ่านและการมีมารยาทในการเขียนให้แก่ผูเ้รยีน เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (มีเหตุผล,มคี่านิยม,วัตถุ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 4ชุดค าถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู…้……ภาษาไทย……… 

แผนการจัดการเรียนรู ้เร่ือง....การเขียนย่อความงดงามด้วยเศรษฐกิจพอเพียง.... ระดับชั้น…มธัยมศึกษาปีที่ 3… 
เวลา…2…… ชั่วโมง 

 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงก่อนเรียน 
 

Q1.นักเรียนคดิว่าการย่อความมคีวามส าคญัต่อการเรียนอยา่งไรบ้าง (เง่ือนไขความรู้) 
Q2.ถ้านักเรียนจะเขียนย่อความให้ถูกต้อง นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง (ความรู้) 

 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงระหว่างเรียน 
 

Q3.นักเรียนจะน าความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนย่อความมาใช้หรือไม่ เพราะเหตุใด (มเีหตผุล) 
Q4.นักเรียนวางแผนในการท างานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งไร (มภีูมคิุ้มกัน) 
Q5.การเขียนย่อความอย่างถูกต้องนั้น นักเรียนต้องศึกษาอะไรบ้าง (มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี) 
Q6.ถ้านักเรียนต้องการเขียนย่อความอย่างถูกต้องนั้น นักเรียนควรท าอย่างไร (พอประมาณ มเีหตผุล มีภูมิคุ้มกัน) 
Q7.ถ้านักเรียนย่อความตามรูปแบบผิดๆถูกๆ จะเกดิผลอย่างไร (มีเหตุผล) 
Q8.นักเรียนใช้เกณฑ์ใดในการคดัเลือกผลงานการเขียนย่อความ (มีเหตุผล) 
Q9.การที่นักเรยีนสามารถเขยีนยอ่ความได้ถูกต้องได้ตามรูปแบบน้ัน นักเรียนคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือ

ผู้อื่นหรือไม่ (เง่ือนไขความรู้:วัฒนธรรม) 
Q10.นักเรียนจะน าผลงานการเขยีนย่อความมาปรับปรุงอย่างไร (มเีหตุผล) 

 
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพ่ือปลูกฝังหลกัคิดพอเพียงหลังเรียน 
 

Q11.ในการเขียนย่อความได้ถูกตอ้ง นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องใดบา้ง (ความรู้:วัตถุ) 
Q12.นักเรียนจะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู…้……ภาษาไทย……… 

แผนการจัดการเรียนรู ้เร่ือง....การเขียนย่อความงดงามด้วยเศรษฐกิจพอเพียง.... ระดับชั้น…มธัยมศึกษาปีที่ 3… 
เวลา…2... ชั่วโมง 

 
 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1.เนื้อหา หลักการ รูปแบบการเขียนย่อความ 
2.การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรยีน 
3.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

คุณธรรมขอครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.ความรับผดิชอบ 
2.ความมีเมตตา : แนะน าดูแลส่งเสริมผู้เรียน 
3.มีความยุติธรรม : ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตามสภาพจริง 
4.ตรงต่อเวลา 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
เนื้อหา 

 
 
 

ก าหนดเนื้อหาเรื่องการเขียน
ย่อความให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวช้ีวัด เหมาะสม
กับวัยและความสามารถของ
ผู้เรยีน 

เพื่อให้ผู้เรียน รู้วิธีการเขยีน
ย่อความท่ีถูกต้องตามรูปแบบ 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

จัดเนื้อหาการเรยีนรู้
ตามล าดับ 

เวลา 
 
 
 

ก าหนดเวลาในแต่ละ
กิจกรรมอยา่งเหมาะสมและ
เหมาะกับวัยของผูเ้รียน 

จัดการเรียนรู้ครบถ้วนตามที่
ออกแบบไว้ 

ก าหนดเวลาเผื่อไว้ให้ผูเ้รียน
เพื่อรองรับความแตกต่างใน
การเรยีนรู้ของแต่ละบุคคล 

การจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 

-ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับเวลา 
-มอบหมายภาระงาน 
ช้ินงานเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียน
และสอดคล้องกับ
จุดประสงค ์

-ต้องการให้ผู้เรยีนเกิดการ
เรียนรูต้ามเป้าหมายที่ก าหนด 
-เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสามารถ 
-ผู้เรียนน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้กับภาระงานได ้

ศึกษาใบความรู้และ
หลักการเขียนย่อความ เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างมี
ขั้นตอนและรอบคอบ 

สื่อ/อุปกรณ์ 
 
 

ใบงาน ใบความรู้ เหมะสม
กับกิจกรรมและเพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และ
อธิบายหลักการเขียนย่อความ
ได้ถูกต้อง 

- เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
ก่อนท างาน 
-รู้จักการจัดเก็บอุปกรณ์การ
เรียนอย่างเป็นระเบยีบ 

แหล่งเรียนรู ้
 

ใช้แหล่งการเรียนรู้จาก
ข้อมูลที่จัดหาจากการ

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ศึกษา
ข้อคิด ใจความได้ง่ายและ

มีการศึกษาข้อมลูก่อนการ
จัดกิจกรรม 



 
 

คัดเลือก และเพื่อความ
สะดวก ประหยดัเวลา 

เข้าใจมากข้ึน โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่คดัเลือกแล้ว 

ประเมินผล 
 
 
 

จัดท าแบบประเมินผลงาน
และประเมินพฤติกรรม
เหมาะสมกับศักยภาพ
ผู้เรยีนตรงตามจุดประสงค ์

เพื่อวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ตรงตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด 

วางแผนการจัดประเมินผล
และทดลองใช้เครื่องมือการ
วัดและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู…้……ภาษาไทย……… 

แผนการจัดการเรียนรู ้เร่ือง....การเขียนย่อความงดงามด้วยเศรษฐกิจพอเพียง.... ระดับชั้น…มธัยมศึกษาปีที่ 3… 
เวลา…2... ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏบิัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1.ความรู้เกี่ยวกับการเขียนย่อความที่ถูกต้อง 
2.หลักการเขยีนย่อความ 
3.การวางแผนการท างาน 
 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1.ความรับผดิชอบ 
2.มุ่งมั่นในการท างาน 
3.แบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่

 

 

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 
                   ด้าน 
องค์ประกอบ  

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 
 
 

มีความรูเ้รื่องหลักการ
เขียนย่อความ 

มีความรู้ในการวาง
แผนการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

มีความรู้ในการรักษา
ความสะอาดในการ
เขียนย่อความให้
สะอาดเรียบร้อย 

มีความรู้ในการรักษา
ไว้ซึ่งลักษณะของตัว
อักษรไทย 

ทักษะ 
 
 

นักเรียนใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์การเขียนย่อ
ความไดเ้หมาะสม 

มีมารยาทในการ
ท างานตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

รักษาความสะอาดใน
การท างาน 

เขียนย่อความได้
ถูกต้องสวยงามตาม
รูปแบบ 

ค่านิยม 
 
 
 

เห็นความส าคัญของ
การเขียนย่อความที่
ถูกต้อง สวยงามและ
น าไปใช้ในชีวิตจริง 

มีความรับผิดชอบต่อ
การท างาน 

มีจิตส านึกในการ
รักษาความสะอาด
ของสภาพแวดล้อม 

ตระหนักถึงคณุค่า
และความส าคญัของ
การเขียนอักษรไทย 

 

พอประมาน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1.นักเรียนเขียนย่อความได้ถูกต้องตาม
รูปแบบ 
2.นักเรียนรู้จักเลือกใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเขียนย่อความได้อยา่ง
เหมาะสม 

1.น าความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนย่อ
ความมาใช้ 
2.รู้จักแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องจาก
ผลงาน 
 

1.ศึกษาหลักการเขียนย่อความได้
สวยงาม 
2.วางแผนการเขียนย่อความได้ถูกต้อง
ตามรูปแบบ 
 


