โรงเรียนศรีบุณยานนท์
กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยการเรียน
ระดับชั้น
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
รายชื่อผู้สอน

ท (รอกำหนดจำกวิชำกำร)
กำรเขียนในชีวิตประจำวัน
๑ หน่วยกำรเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ภำคเรียนที่ ๑
๒๕๕๙
๑. นำงประภำภรณ์ มโนรมย์

อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค

๘๐ : ๒๐

คาอธิบายรายวิชา
ท .......................กำรเขียนในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

รำยวิชำเพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔

ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เวลำ ๔๐ ชั่วโมง ๑ หน่วยกำรเรียน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษำ อธิบำย ควำมหมำยและควำมสำคัญ ประเภทของงำนเขียนและองค์ประกอบในงำนเขียน
ควำมหมำยและบทบำทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน โดยเขียนหรือกำรพูดอธิบำย
โดยฝึกทักษะกำรเขียนเพื่อกิจเฉพำะ กำรเขียนประกำศ กำรเขียนจดหมำย กำรเขียนโฆษณำ กำรเขียน
อวยพร กำรเขียนเพื่อกำรศึกษำ กำรเขียนบันทึกควำมรู้ กำรเขียนรำยงำน กำรเขียนโครงกำรและกำรเขียนเพื่อ
ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรเขียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เขียนแสดงควำมคิดเห็นบนพื้นที่สำธำรณะ มีมำรยำท
ในกำรเขียนสื่อสำรโดยใช้กระบวนกำรเขียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อให้รู้หลักกำรเขียนนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีควำมประณีตในกำรใช้ภำษำ เข้ำใจกำรใช้ภำษำที่
สละสลวย ทำให้ผู้อื่นเข้ำใจได้แจ่มแจ้ง สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ภำษำอันเป็น
มรดกทำงวัฒนธรรมของไทย

ผลกำรเรียนรู้
๑. เขียนข้อควำมโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้อง
๒. เขียนสื่อสำรในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่ำง ๆ ได้ตำมวัตถุประสงค์ โดยใช้ภำษำเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล
และสำระสำคัญชัดเจน
๓. เขียนเพื่อกำรศึกษำ เขียนบันทึกควำมรู้ เขียนรำยงำน เขียนโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔. บอกแนวทำงกำรเขียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ภำษำที่ถูกต้อง
๕. เขียนสื่อสำรผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระดับภำษำเหมำะสมถูกกำลเทศะอย่ำงมีมำรยำท
๖. เขียนแสดงควำมคิดเห็นบนพื้นที่สำธำรณะโดยใช้ภำษำสุภำพสละสลวย
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้
ตารางกาหนดการสอน รายวิชา การเขียนในชีวิตประจาวัน รหัสวิชา ท
หน่วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

๑. ควำมรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับกำร
เขียนใน
ชีวิตประจำวัน

กำรเขียนเป็นทักษะกำรสื่อสำร
ที่มีควำมสำคัญยิ่งในชีวิตประจำวัน
กำรเขียนช่วยให้มนุษย์เกิดควำม
เข้ำใจในควำมรู้สึกนึกคิดต่อกันได้
แทนกำรแสดงอำกำร ท่ำทำง หรือ
กำรพูดจำ นับเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วย
ถ่ำยทอดเรื่องรำวข่ำวสำรของ
มนุษย์หรือของสถำบัน หน่วยงำนสู่
ผู้อ่ำนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยและ
ผู้อ่ำนโดยทั่วไปได้อย่ำงกว้ำงขวำง
โดยผ่ำนสื่อประเภทต่ำง ๆ กำร
เขียนจึงเป็นทักษะสำคัญที่มีควำม
จำเป็นต่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม
คำสำคัญ
๑. ควำมหมำยและควำมสำคัญ
ของกำรเขียน
๒. วัตถุประสงค์ของกำรเขียน
๓. ประเภทของงำนเขียน
๔. แนวทำงกำรเขียนเพื่อกำร
สื่อสำร
๕. องค์ประกอบในกำรเขียน

จำนวน
กำรวัดและ
ภำระงำน/ชิ้นงำน
คำบ
ประเมินผล
๘
๑. แบบทดสอบ
๑. ศึกษำใบควำมรู้
ประจำหน่วย
เกี่ยวกับกำร
๒. ตรวจใบงำน
เขียนใน
๓. สังเกตพฤติกรรม
ชีวิตประจำวัน
กำเรียน
๒. ใบงำนเกี่ยวกับ
กำรเขียนใน
ชีวิตประจำวัน
(๑๐ คะแนน)

จำนวน
กำรวัดและ
ภำระงำน/ชิ้นงำน
คำบ
ประเมินผล
๒. กำรเขียน
กำรเขียนเป็นกระบวนกำร
๑๐ ๑. แบบทดสอบ
๑. ใบงำนกำรเขียน
เพื่อกิจเฉพำะ ถ่ำยทอดอำรมณ์ ควำมรู้สึกนึกคิด
ประจำหน่วย
เพื่อกิจเฉพำะ
ของผู้ส่งสำรออกมำเป็นลำยลักษณ์
๒. ตรวจใบงำน
( ๖ คะแนน)
อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐำนที่สำมำรถ
๓. สังเกตพฤติกรรม ๒. กำรเขียน
อ้ำงอิงประกอบเหตุผลได้ กำร
กำเรียน
ประกำศ
สื่อสำรด้วยวิธีกำรเขียนจำเป็นต้อง
๔. ตรวจชิ้นงำน
(๔ คะแนน)
อำศัยควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ขั้นตอน
๓. กำรเขียนอวยพร
และวิธีกำรเช่นเดียวกันกับทักษะ
(๕ คะแนน)
ทำงภำษำประเภทอื่น ๆ เช่น ต้อง
๔. กำรเขียน
รู้จักประเภทของงำน เข้ำใจ
โฆษณำ
จุดมุ่งหมำย รู้จักวิธีกำรเลือกเรื่อง
(๕ คะแนน)
กำรวำงโครงเรื่อง ซึง่ กำรเขียนอำจ
ทำได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรเขียน
เรียงควำม กำรเขียนบทควำม
นวนิยำย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ฯลฯ
กำรเขียนเป็นทักษะที่เป็นทั้งศำสตร์
และศิลป์ เป็นศำสตร์เพรำะกำร
เขียนต้องประกอบด้วยควำมรู้
หลักกำร เป็นศิลป์เพรำะต้อง
เลือกใช้ภำษำที่งดงำม ประณีต
สำมำรถสื่อได้ทั้งควำมรู้ ควำมคิด
และอำรมณ์ควำมรู้สึก
คำสำคัญ
๑. กำรเขียนประกำศ
๒. กำรเขียนเพื่อกิจเฉพำะ
๓. กำรเขียนโฆษณำ
๔. กำรเขียนอวยพร
หน่วยที่

เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

หน่วยที่
๓. กำรเขียน
เพื่อกำรศึกษำ

จำนวน
กำรวัดและ
คำบ
ประเมินผล
กำรเขียนเป็นวิธีกำรสำคัญ
๑๐ ๑. แบบทดสอบ
สำหรับกำรถ่ำยทอดนำเสนอ
ประจำหน่วย
เผยแพร่ข้อมูล ควำมรู้สู่สำธำรณชน
๒. ตรวจใบงำน
รวมทั้งยังใช้ในกำรบันทึก รวบรวม
๓. สังเกตพฤติกรรม
ข้อมูลที่มีคุณค่ำทั้งในอดีตและ
กำเรียน
ปัจจุบัน เช่น กำรบันทึกและ
๔. ตรวจชิ้นงำน
ถ่ำยทอดเรื่องรำวทำงวัฒนธรรม
๕. ชิ้นงำนกำรเขียน
กำรรวบรวมข้อมูล ควำมก้ำวหน้ำ
บันทึกกำรศึกษำ
ทำงเทคโนโลยี เหล่ำนี้เป็นหลักฐำน
ค้นคว้ำ
ที่แสดงให้เห็นพัฒนำกำรของ
๖. ชิ้นงำนกำรเขียน
มนุษยชำติ ดังนั้น เพื่อให้
โครงร่ำงรำยงำน
กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมคิดและ
ควำมรู้ประสบผลสำเร็จ จึงจำเป็น
ต้องเข้ำใจรูปแบบกำรเขียนเพื่อ
กำรศึกษำ ซึ่งเป็นพื้นฐำนที่ผู้เรียน
สำมำรถนำไปใช้ในกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน ช่วยพัฒนำควำมรู้
กอปรกับทักษะกำรเขียนของ
นักเรียนด้วย
คำสำคัญ
๑. กำรเขียนบันทึกควำมรู้
๒. กำรเขียนรำยงำน
๓. กำรเขียนโครงกำร
เนื้อหำ/สำระ/คำสำคัญ

ภำระงำน/ชิ้นงำน
๑. ใบงำนกำรเขียน
เพื่อกำรศึกษำ
(๕ คะแนน)
๒. กำรเขียนบันทึก
กำรศึกษำ
ค้นคว้ำ
(๕ คะแนน)
๓. กำรเขียน
โครงร่ำงรำยงำน
(๕ คะแนน)

จำนวน
กำรวัดและ
ภำระงำน/ชิ้นงำน
คำบ
ประเมินผล
๔. กำรเขียน
กำรสื่อสำร (Communication)
๘
๑. แบบทดสอบ
๑. ใบงำนกำร
ผ่ำนสื่อ
เป็นกระบวนกำรถ่ำยทอดสำร
ประจำหน่วย
เขียน
อิเล็กทรอนิกส์ (message) จำกผู้ส่งสำร (sender)
๒. ตรวจใบงำน
ผ่ำนสื่อ
ไปยังผู้รับสำร (receiver) โดยผ่ำน
๓. สังเกตพฤติกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
สื่อ (media) ประเภทต่ำง ๆ ในกำร
กำเรียน
(๕ คะแนน)
อยู่ร่วมกันของสังคมย่อมมีกำร
๔. ตรวจชิ้นงำน
๒. กำรเขียน
สื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อ
๕. ชิ้นงำนกำรเขียน
สื่อสำรบนสื่อ
กันระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่ม กำร
สื่อสำรบนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
สื่อสำรจึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้
อิเล็กทรอนิกส์
(๑๐ คะแนน)
มนุษย์ดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ใน
สังคมได้อย่ำงรำบรื่นและสัมฤทธิผล
กำรสื่อสำรจึงเป็นเรื่องสำคัญ หำกมี
กำรสื่อสำรผิดพลำด ใช้ภำษำผิด
ระดับ ใช้ข้อควำมพำดพิงถึงผู้อื่น
โดยควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ย่อม
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ส่งสำร
ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสื่อสำร
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ข้อมูลต่ำงๆ
จะเผยแพร่ถึงกันได้ภำยใน
ระยะเวลำอันรวดเร็ว
คำสำคัญ
๑. ควำมหมำยและบทบำทของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. รูปแบบกำรสื่อสำรบนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
๓. กำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คะแนนเก็บระหว่ำงภำค ๖๐ คะแนนรวมคะแนนสอบกลำงภำค ๒๐ คะแนน
๘๐ คะแนน
คะแนนสอบปลำยภำค
๒๐ คะแนน
รวมเวลำเรียนทั้งหมด (๔๐ ชั่วโมง)
๑๐๐ คะแนน
หน่วยที่
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ลงชื่อ ........................................................
(นำงประภำภรณ์ มโนรมย์)

