แผนการจัดการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2556
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

แผนกวิชา สามัญสัมพันธ
อาจารยผูสอน นางจารุณี กันนุช
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
AYUTTHAYA TECHNOLOGICAL COMMERCIAL COLLEGE

รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช
 ควรอนุญาตใหใชการสอนได
 ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………….………
ลงชื่อ (……………………………………..)
หัวหนาแผนกวิชา
………../………………./…………..
 เห็นควรอนุญาตใหใชการสอนได
 ควรปรับปรุงดังเสนอ
 อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………….………
ลงชื่อ (……………………………………..)
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
………../………………./…………..
 อนุญาตใหใชการสอนได
 อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………….………
ลงชื่อ (……………………………………..)
ผูอํานวยการ
………../………………./………….

แผนการเรียนรูรายวิชา

รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ระดับชั้น ปวช
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
หนวยกิต 2
จํานวนคาบรวม 36
คาบ
ทฤษฏี
2
คาบ/สัปดาห
ปฏิบัติ 0 คาบ/สัปดาห
จุดประสงครายวิชาเพื่อให

1.มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2.สามารถเลือกใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักการใชภาษาเหมาะสมกับบุคคล
3.สามารถนําความรูและทักษะการฟงการดู การพูด การอาน และการเขียนไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
4.เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาในการฟง การดู การอาน และการเขียน
2.วิเคราะหประเมินคาสารจากการฟงการดูการอานตามหลักการ
3.พูดติดตอกิจธุระพูดในโอกาสตางๆตามหลักการและมารยาทของสังคม
4.เขียนขอความติดตอกิจธุระเขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสารและการสงสารดวยภาษาไทยการใชถอยคํา สํานวนระดับ ภาษา การฟง
การดูและการอานขาว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาจากสื่อ
สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสการพูดในโอกาสตางๆตามมามารยาทของสังคมการกลาวทักทายแนะนําตนเอง
และผูอื่นตอบรับและปฏิเสธแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดตอกิจธุระพูดสรุปความ พูดแสดง
ความคิดเห็น การเขียนขอความติดตอกิจธุระเขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอรมอม
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา

1. การใชถอยคําสํานวน
2. ระดับภาษา
3. ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน
4. การอานขาว บทความ และสารคดี
5. การอานวรรณกรรมทองถิ่น
6. การพูดในโอกาสตาง ๆ
7. การพูดทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น
8. การตอบรับและปฏิเสธ
9. การแสดงความยินดีและเสียใจ
10. การเขียนสรุปความ
11. การตอบรับและปฏิเสธ
12. การเขียนอธิบายและการบรรยาย
13. การกรอกแบบฟอรม
14. การเขียนประวัติยอ
15. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
16. การเขียนโครงการ
รวม
ระดับความสําคัญ

ความถูกตอง

การเลียนแบบ

ประเมินคา

สังเคราะห

วิเคราะห

การนําไปใช

ความรู

เนื้อหา

ความเขาใจ

พฤติกรรม
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รวม

100

ประเมินผล/คาบเรียน

จิตพิสัย

อันดับความสําคัญ

ทักษะพิสัย

ความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย

พุทธิพิสัย

การลงมือทําตามแบบ

วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ตารางบุคคล ชื่อ นางสาวสวง นามสกุล บุญรอต

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา

1. การใชถอยคําสํานวน
2. ระดับภาษา
3. ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน
4. การอานขาว บทความ และสารคดี
5. การอานวรรณกรรมทองถิ่น
6. การพูดในโอกาสตาง ๆ
7. การพูดทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น
8. การตอบรับและปฏิเสธ
9. การแสดงความยินดีและเสียใจ
10. การเขียนสรุปความ
11. การตอบรับและปฏิเสธ
12. การเขียนอธิบายและการบรรยาย
13. การกรอกแบบฟอรม
14. การเขียนประวัติยอ
15. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
16. การเขียนโครงการ
รวม
ระดับความสําคัญ

ความถูกตอง

การเลียนแบบ

ประเมินคา

สังเคราะห

วิเคราะห

การนําไปใช

ความรู

เนื้อหา

ความเขาใจ

พฤติกรรม
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ประเมินผล/คาบเรียน

จิตพิสัย

อันดับความสําคัญ

ทักษะพิสัย

ความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย

พุทธิพิสัย

การลงมือทําตามแบบ

วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ตารางบุคคล ชื่อ นางทิพยวรินทร นามสกุล ธัญญเจริญ

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา

1. การใชถอยคําสํานวน
2. ระดับภาษา
3. ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน
4. การอานขาว บทความ และสารคดี
5. การอานวรรณกรรมทองถิ่น
6. การพูดในโอกาสตาง ๆ
7. การพูดทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น
8. การตอบรับและปฏิเสธ
9. การแสดงความยินดีและเสียใจ
10. การเขียนสรุปความ
11. การตอบรับและปฏิเสธ
12. การเขียนอธิบายและการบรรยาย
13. การกรอกแบบฟอรม
14. การเขียนประวัติยอ
15. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
16. การเขียนโครงการ
รวม
ระดับความสําคัญ

ความถูกตอง

การเลียนแบบ

ประเมินคา

สังเคราะห

วิเคราะห

การนําไปใช

ความรู

เนื้อหา

ความเขาใจ
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ประเมินผล/คาบเรียน

จิตพิสัย

อันดับความสําคัญ

ทักษะพิสัย

ความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย

พุทธิพิสัย

การลงมือทําตามแบบ

วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ตารางบุคคล ชื่อ นางจารุณี
นามสกุล กันนุช

1. การใชถอยคําสํานวน
2. ระดับภาษา
3. ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน
4. การอานขาว บทความ และสารคดี
5. การอานวรรณกรรมทองถิ่น
6. การพูดในโอกาสตาง ๆ
7. การพูดทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น
8. การตอบรับและปฏิเสธ
9. การแสดงความยินดีและเสียใจ
10. การเขียนสรุปความ
11. การตอบรับและปฏิเสธ
12. การเขียนอธิบายและการบรรยาย
13. การกรอกแบบฟอรม
14. การเขียนประวัติยอ
15. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
16. การเขียนโครงการ

ความถูกตอง

การเลียนแบบ

ประเมินคา

สังเคราะห

วิเคราะห

การนําไปใช

ความรู

เนื้อหา

ความเขาใจ

พฤติกรรม
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รวม
ระดับความสําคัญ

รวม

1

2

8

10

6

9

3

4

ประเมินผล/คาบเรียน

จิตพิสัย

อันดับความสําคัญ

ทักษะพิสัย

ความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย

พุทธิพิสัย

การลงมือทําตามแบบ

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ตารางเฉลี่ย

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
จํานวน 2 หนวยกิต
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห จํานวน 2 คาบ / สัปดาหรวมจํานวน 36 คาบ
พฤติกรรมที่คาดหวังตอการเรียนการสอน
ลําดับที่
ชื่อหนวยการเรียนรู
ความรู
ทักษะ
จิตพิสัย รวม(คาบ)
1.
การใชถอยคําสํานวน
3
2
1
2
2.
ระดับภาษา
2
1
1
2
3.
ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน
3
2
1
2
4.
การอานขาว บทความ และสารคดี
2
1
1
2
5.
การอานวรรณกรรมทองถิ่น
3
3
2
2
6.
การพูดในโอกาสตาง ๆ
3
3
2
2
7.
การพูดทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น
3
2
1
2
8.
การตอบรับและปฏิเสธ
2
1
1
2
9.
การแสดงความยินดีและเสียใจ
3
2
1
2
10.
การเขียนสรุปความ
2
1
1
2
11.
การตอบรับและปฏิเสธ
3
3
2
2
12.
การเขียนอธิบายและการบรรยาย
3
3
2
2
13.
การกรอกแบบฟอรม
3
3
2
2
14.
การเขียนประวัติยอ
3
3
2
2
15.
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3
3
2
4
16.
การเขียนโครงการ
3
3
2
4
การประเมินผลการเรียน
2
รวม
36

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
1

ชื่อหนวยการเรียนรู
การใชถอยคําสํานวน

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตอง
และเหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. บรรยายความหมายของถอยคําได
2. เรียบเรียงความหมายของสํานวนได
ดานทักษะ
3. ฝกหัดใชถอยคําไดถูกตอง
เหมาะสม
4. สาธิตการใชสํานวนไทยไดถูกตอง
เหมาะสม
ดานจิตพิสัย
5. จําแนกประเภทของสํานวนได
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตอง
และเหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
2

ชื่อหนวยการเรียนรู
ระดับภาษา

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตอง
เ ห ม า ะ ส ม กั บ บุ ค ค ล โ อ ก า ส
กาลเทศะ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม:
ดานความรู
1. เปรี ย บเที ย บลั ก ษณะสํ า คั ญ ของ
ภาษาแตละระดับได
ดานทักษะ
2. สั ง เกตป จ จั ย ที่ กํ า หนดระดั บ ของ
ภาษาได
ดานจิตพิสัย
3. ยอมรับ การแบง ภาษาระดั บ ต า ง ๆ
ได
4. ผสมผสานลักษณะของภาษาระดับ
ตาง ๆ ได
ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม/บู ร ณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
5. ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตอง
เ ห ม า ะ ส ม กั บ บุ ค ค ล โ อ ก า ส
กาลเทศะ

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
3

ชื่อหนวยการเรียนรู
ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. นํ า ความรู ที่ ไ ด จ าก ก ารฟ ง ก ารดู ไ ป
ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม:
ดานความรู
1. แปลความหมายของการฟงได
2. ยกตัวอยางจุดมุงหมายของการฟงได
3. ขยายความความหมายของการดูได
ดานทักษะ
4. สาธิตมารยาทในการฟงได
5. ฝกหัดมารยาทในการดูได
ดานจิตพิสัย
6. อภิปรายความสําคัญของการดูได
7. ประพฤติตามรูปแบบของการฟงได
8. จัดลําดับประเภทของการดูได
ดา นคุ ณธรรม จริยธรรม/บู รณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. ฟงและดูเรื่องราวตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอตนเองและสังคม

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
4

ชื่อหนวยการเรียนรู
การอานขาว บทความ และสารคดี

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. อานขาว บทความ สารคดี และบอก
เลาเรื่องราวที่อานดวยความมีวิจารณญาณ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. อธิบายความหมายของของขาวได
2. แปลความหมายของบทความได
3. สรุปความความหมายของสารคดีได
4. ยกตัวอยางสาระสําคัญของขาวได
5. เขียนโครงสรางของขาวได
6. รวบรวมองคประกอบของขาวได
ดานทักษะ
7. สาธิตทักษะในการอานขาวได
8. ทดลองอานบทความและสารคดีได
ดานจิตพิสัย
9. ชี้แจงลักษณะเฉพาะของบทความได
10. แสวงหาประเภทของบทความได
11. จําแนกประเภทของสารคดีได
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
12. อานขาว บทความ และสารคดี ดวย
ความมีวิจารณญาณ ละเอียดรอบคอบ
และบอกเลาเรื่องราวที่อานไดอยาง
ถูกตอง

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
5

ชื่อหนวยการเรียนรู
การอานวรรณกรรมทองถิ่น

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. อานวรรณกรรมทองถิ่น
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. ระบุความหมายวรรณกรรม
ทองถิ่นได
2. เห็นความแตกตางของวรรณกรรม
ทองถิ่นได
3. ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ
วรรณกรรมทองถิ่นได
ดานทักษะ
4. สาธิตภูมิปญญาที่ปรากฏใน
วรรณกรรมทองถิ่นได
5. อานวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสาน
ได
ดานจิตพิสัย
6. เลือกประเภทวรรณกรรมทองถิ่น
ได
7. ติดตามลักษณะวรรณกรรมทองถิ่น
ได
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
8.อานวรรณกรรมทองถิ่นพรอมนํามา
ประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
6

ชื่อหนวยการเรียนรู
การพูดในโอกาสตาง ๆ

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. พูดในโอกาสตางๆดวยความมั่นใจ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. วางหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ ได
ดานทักษะ
2. กลาวแนะนําผูพูดได
3. กลาวขอบคุณวิทยากรได
4. กลาวใหเกียรติหรือมอบรางวัลได
5. กลาวตอบรับได
6. กลาวตอนรับได
7. กลาวตอบการตอนรับได
8. กลาวในการเขารับตําแหนงได
9. กลาวอวยพรได
10. กลาวตอบคําอวยพรได
11. กลาวไวอาลัยได
12. กลาวอําลาได
ดานจิตพิสัย
13. แสดงการพูดในโอกาสตาง ๆ ได
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
14.พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ถูกกาลเทศะ

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
7

ชื่อหนวยการเรียนรู
การพูดทักทายการพูดแนะนําตนเองและผูอื่น

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. พูดทักทาย พูดแนะนําตนเองและ
ผูอื่น
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. อธิบายความหมายของการทักทายได
2. ยกตัวอยา งการพูดแนะนํา ตนเองใน
โอกาสตาง ๆ
3. แยกแยะประเภทการพู ด แนะนํ า
ตนเองได
4. เปรียบเทียบลักษณะขอความในการ
ทักทายได
ดานทักษะ
5. สังเกตวิธีการพูดแนะนําผูอื่น
6. พูดทักทายภาษาประเทศสมาชิก
อาเซียนได
7. พูดแนะนําผูอื่นได
ดานจิตพิสัย
8. ผสมผสานขอแนะนําในการพูด
ทักทายได
9. แสวงหาวิธีการพูดแนะนําตนเอง
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
10. พูดทักทายดวยความมีมารยาท และ
คํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
8

ชื่อหนวยการเรียนรู
การตอบรับและปฏิเสธ

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมี
เหตุผล
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. ขยายความความหมายของการพูด
ตอบรับได
2. สรุปความความหมายของการ
ปฏิเสธได
ดานทักษะ
3. แกไขลักษณะการปฏิเสธได
4. ปฏิบัติตามขอแนะนําในการพูด
ปฏิเสธได
ดานจิตพิสัย
5. ชี้แจงประเภทของการตอบนรับได
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. พูดตอบรับ หรือปฏิเสธดวยความมี
เหตุ ผ ล ถู ก ตอ งตามกาลเทศะ และ
มารยาททางสังคม

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
9

ชื่อหนวยการเรียนรู
การแสดงความยินดีและเสียใจ

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. พู ด แสดงความยิ น ดี หรื อ เสี ย ใจด ว ย
ความมีมารยาท
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. รวมรวมความหมายของการแสดงความ
ยินดีได
2. ระบุความหมายของการแสดงความ
เสียใจได
ดานทักษะ
3. พูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ได
4. พูดแสดงความเสียใจได
ดานจิตพิสัย
5. ใชเหตุผลในหลักการแสดงความยินดี
ได
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. พู ด แสดงความยิ น ดี หรื อ เสี ย ใจ ด ว ย
ความมีมารยาทถูกตองตามวัฒนธรรม
ประเพณีของสังคม

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
10

ชื่อหนวยการเรียนรู
การเขียนสรุปความ

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. เขียนสรุปความดวยความละเอียด
รอบคอบ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. แปลความหมายของการสรุปความได
2. ประเภทการเขียนสรุปความ
3. ตัวอยางการเขียนสรุปความได
ดานทักษะ
4. สังเกตหลักในการเขียนสรุปความได
5. ฝกเขียนแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความ
ได
ดานจิตพิสัย
6. จัดลําดับประเภทการเขียนสรุปความ
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. เขี ย นส รุ ป ความด ว ยความล ะเอี ย ด
รอบคอบและถูกตองตามรูปแบบ

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
11

ชื่อหนวยการเรียนรู
การเขียนสะกดคํา

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. เขียนสะกดคําตามหลักการเขียน
ประเภทตางๆ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. เปรียบเทียบหลักการประวิสรรชนีย
และหลักการไมประวิสรรชนียได
ดานทักษะ
2. เขียน“บัน” และ “บรร” ได
3. สังเกตหลักการใชไมยมกได
4. สาธิตการเขียนเครื่องหมายวรรค
ตอนได
ดานจิตพิสัย
5. ยอมรับหลักการเขียนตางๆ ได
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. เขียนสะกดคําตามหลักการเขียน
ประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียด
รอบคอบและถูกตอง

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
12

ชื่อหนวยการเรียนรู

การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. เขี ย นอธิ บ ายด ว ยกลวิ ธี ก ารเขี ย นอย า ง
ส ร า ง ส ร ร ค แ ล ะ ถู ก ต อ ง ชั ด เ จ น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. บรรยายความหมายของการบรรยายได
2. เรียบเรียงความหมายของการอธิบายได
ดานทักษะ
3. ปฏิบัติตามหลักการเขียนอธิบายได
4. ทดลองใชกลวิธีการเขียนอธิบายได
5. ฝกเขียนบรรยายตามหลักการได
ดานจิตพิสัย
6. เลือกเนื้อหาที่ใชในการบรรยายได
7. สังเกตวิธีการบรรยายได
8. ประพฤติตามคุณสมบัติของผูอธิบายได

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. เขี ย นอธิ บ ายและเขี ย นบรรยายด ว ย
ความคิดสรางสรรคอยางถูกตองชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
13

ชื่อหนวยการเรียนรู

การกรอกแบบฟอรม

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. กรอกแบบฟอรมประเภทตางๆ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. ขยายความหมายของแบบฟอรมได
2. ยกตัวอยางคุณสมบัติของผูกรอก
แบบฟอรมได
ดานทักษะ
3. กรอกแบบฟอรมได
ดานจิตพิสัย
4. จัดลําดับประเภทของแบบฟอรมได

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. กรอกแบบฟอร ม ประเภทต า ง ๆ ด ว ย
ความละเอียดรอบคอบและถูกตอง

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
14

ชื่อหนวยการเรียนรู
การเขียนประวัติยอ

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. เขี ย นประวั ติ ย อ ของตนเองด ว ยความ
ละเอียดรอบคอบ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. อธิบายความหมายของการเขียนประวัติ
ยอได
2. ระบุความหมายของ Resume ได
3. ยกตัวอยางสวนประกอบของ Resume
ได
ดานทักษะ
4. ปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน Resume ได
ดานจิตพิสัย
5. ริเริ่มเขียนประวัติยอได

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. เขี ย นประวั ติ ย อ ของตนเองด ว ยความ
ละเอียดรอบคอบอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
15

ชื่อหนวยการเรียนรู
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. เขียนรายงานเชิงวิชาการ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. เรี ย บเรี ย งความหมายของการเขี ย น
รายงานเชิงวิชาการได
ดานทักษะ
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเขี ย นรายงาน
เชิงวิชาการได
ดานจิตพิสัย
3. จัดลําดับสวนประกอบของรายงานเชิง
วิชาการได

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เขี ย นรายงานเชิ ง วิ ช าการ ด ว ยความ
ล ะ เ อี ย ด ร อบ ค อ บแ ล ะ ถู ก ต อง ต า ม
หลักการเขียนรายงาน

หนวยการเรียนรู
รหัสวิชา 2000-1101 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
รวม 2 คาบ/สัปดาห
หนวยที่
16

ชื่อหนวยการเรียนรู
การเขียนโครงการ

สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
สมรรถนะ:
1. เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ดานความรู
1. อธิบายความหมายของโครงการได
2. ลงความเห็นเกี่ยวกับหลักการเขียน
โครงการได
3. ตัวอยางการเขียนโครงการได
ดานทักษะ
4. ปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนได
5. เขียนโครงการ
ดานจิตพิสัย
6. ย อ ม รั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ใ น ก า ร เ ขี ย น
โครงการได
7. ผสมผสานองค ป ระกอบองค ป ระกอบ
ของโครงการได
ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง
เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมี
ความคิดสรางสรรคในการเขียน

ประเมินผลผูเรียน

แผนการเรียนรู
สัปดาหที่

คาบที่

1

1-2

2

3-4

3

5-6

4

7-8

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
(1)การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
และงานอาชีพ
1 การสื่อสาร
2 ภาษาที่ใชในการสื่อสาร
3 การใชถอยคําและสํานวน
4 ระดับของภาษา

-

การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ งานอาชีพ(ตอ)
5 การฟง
6 การดู
7 การอาน
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ งานอาชีพ(ตอ)
8 การวิเคราะหและประเมินคาสารจากการฟง การดูและการอานสารในชีวิตประจําวันและ งานอาชีพ
9 ประโยชนของการประเมินคาสาร
(2)สภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
2.1 บทนําเรื่อง
2.2 เรื่องยอ
2.3 คุณคาของเรื่อง

-

กิจกรรม
ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
บรรยาย
อธิบาย ยกตัวอยาง
แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ
ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
บรรยาย
อธิบาย ยกตัวอยาง
แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
สรุปบทเรียนแบบฝกหัด/ทดสอบ
ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
บรรยาย
อธิบาย ยกตัวอยาง
แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
สรุปบทเรียนแบบฝกหัด/ทดสอบ

ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
บรรยาย
อธิบาย ยกตัวอยาง
แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ

สัปดาหที่

คาบที่

5

9-10

6

11-12

(3) การพูดในโอกาสตางๆ
3.1 ความหมายของการพูด
3.2 ความสําคัญของการพูด
3.3 ประโยชนของการพูด
3.4 องคประกอบของการพูด
3.5 การพูดในโอกาสตางๆ

7

13-14

การพูดในโอกาสตางๆ (ตอ)
3.6 การพูดติดตอกิจธุระ
3.7 การพูดแสดงความคิดเห็น

8

15-16

การพูดในโอกาสตางๆ (ตอ)
3.8 การพูดสรุปความ

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
เสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา
(ตอ)
2.4 บทเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชาง
ถวายฎีกา
2.5 คําอธิบายศัพท

กิจกรรม
- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ
- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ
- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ
- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ

สัปดาหที่

คาบที่

9

17-18

10

19-20

11

21-22

12

23-24

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
(4) การเขียนบันทึกขอความภายในหนวยงาน
4.1 การเขียนบันทึกขอความติดตอกิจธุระใน
หนวยงาน
4.2 การเขียนบันทึกทางธุรกิจ

กิจกรรม
- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
- แบบฝกหัด/ทดสอบ
(5) การเขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบายและการ - ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
- บรรยาย
เขียนบรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
5.1 สาเหตุการเขียนสะกดคําผิด
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
5.2 หลักเกณฑการเขียนสะกดคําในภาษาไทย
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ
การเขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบายและการ
- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
เขียนบรรยาย(ตอ)
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
5.3 การเขียนสรุปความ
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ
การเขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบายและการ
- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
เขียนบรรยาย(ตอ)
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
5.4 การเขียนอธิบาย
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ

สัปดาหที่

คาบที่

13

25-26

14

27-28

15

29-30

16

31-32

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
การเขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบายและการ
เขียนบรรยาย(ตอ)
5.5 การเขียนบรรยาย

กิจกรรม
- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ
- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
(6) การกรอกแบบฟอรม การเขียนรายงานเชิง
- บรรยาย
วิชาการและการเขียนโครงการ
- อธิบาย ยกตัวอยาง
6.1 การกรอกแบบฟอรม
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ
การกรอกแบบฟอรม การเขียนรายงานเชิงวิชาการ - ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
และการเขียนโครงการ(ตอ)
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
6.2 การเขียนประวัติยอ
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ
การกรอกแบบฟอรม การเขียนรายงานเชิงวิชาการ - ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
และการเขียนโครงการ(ตอ)
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
6.3 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ

สัปดาหที่

คาบที่

17

33-34

หนวยการเรียนรู/เนื้อหา
กิจกรรม
การกรอกแบบฟอรม การเขียนรายงานเชิงวิชาการ - ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน
และการเขียนโครงการ(ตอ)
- บรรยาย
- อธิบาย ยกตัวอยาง
6.4 การเขียนโครงการ
- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ
การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป
พรอมกัน
- สรุปบทเรียน
แบบฝกหัด/ทดสอบ

18

ประเมินผลผูเรียน

รวม

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชื่อหนวย การใชถอยคําสํานวน
ชื่อเรื่อง การใชถอยคําสํานวน

หนวยที่ 1
สอนสัปดาหที่ 1
คาบรวม 2
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1. ความหมายของถอยคํา
2. ความหมายของสํานวน

ดานทักษะ

3. การใชถอยคํา
4. การใชสาํ นวนไทย

ดานจิตพิสัย

5. ประเภทของสํานวน

สาระสําคัญ

การใชถอยคําสํานวนในการสื่อสารกับผูอื่น ยอมมีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง เชนมุงหมายใหผูฟง
รับทราบ ผูฟงเชื่อถือใหผูฟงปฏิบัติหรือคลอยตาม ถาผูฟงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมาย ถือไดวาการใช
ถอยคําสํานวนใหเกิดประสิทธิผลไดมากที่สุดนั้น ตองอาศัยความรู ความเขาใจในเรื่องถอยคําสํานวนใหดีพอ
และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ตองอาศัยการฝกฝนใหมากดวย

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับความหมายของถอยคํา
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับความหมายของสํานวน
เพื่อใหมีทักษะในการฝกหัดใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสม
เพื่อใหมีทักษะในทดลองใชสํานวนไทยไดถูกตองเหมาะสม
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจําแนกประเภทของสํานวน
เพื่อใหใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู

1. บรรยายความหมายของถอยคําได
2. เรียบเรียงความหมายของสํานวนได

ดานทักษะ

3. ฝกหัดใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสม
4. สาธิตการใชสํานวนไทยไดถูกตองเหมาะสม

ดานจิตพิสยั

5. จําแนกประเภทของสํานวนได

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

6. ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

1.ความหมายของถอยคํา
กรมวิชาการ (2535 : 50) ใหความหมายของถอยคําไววา ถอยคําอาจแยกพิจารณาได 2 ประเภท คือ ความหมาย
เฉพาะคํา และความหมายเทียบเคียงกับคําอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายเฉพาะของคํา หมายถึง คําคําหนึ่งอาจมีความหมายหลายอยาง เชนคําวา หนา
หนา : หมายถึง สวนของศีรษะตั้งแตหนาผากลงมาจดคาง
หนา : หมายถึง ซีกของรางกายตรงกันขามกับหลัง
หนา : หมายถึง เครื่องปรุงที่ปะบนขาวเหนียว เชน ขาวเหนียวหนากุง หนาสังขยา
หนา : หมายถึง คราวหรือฤดูกาล
ดังนั้น ในการพิจารณาความเหมาะสมเฉพาะของคํา จึงพิจารณาได 2 ทาง คือ
1.1 ความหมายตามตัวกับความหมายเชิงอุปมา เชน
ประโยคที่ 1 : เมื่อคืนมีดาวเต็มทองฟา
ประโยคที่ 2 : งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ มีดาวมากันมากมาย
ดาว ในประโยคที่ 1 มีความหมายตามตัว หมายถึง ดวงดาวที่อยูในทองฟา
ดาว ในประโยคที่ 2 มีความหมายเชิงอุปมา หมายถึง คนเดนเปนพิเศษ อาจจะ
เปนผูมีความงามหรือมีสมรรถภาพที่คนจํานวนมากเพงเล็ง
1.2 ความหมายนัยตรมกับความหมายนัยประหวัด
ความหมายนั ย ตรง หมายถึ ง ความหมายที่ มั ก จะปรากฏในพจนานุ ก รม ซึ่ ง ผู ใ ช ภ าษาเข า ใจตรงกั น
ความหมายนั ย ประหวั ด หมายถึ ง ความหมายที่ คํ า นั้ น ก อ ให เ กิ ด ความรู สึ ก ต า ง ๆกั น ไป อาจจะ
เปนในทางที่ดีหรือไมดีก็ได
ตัวอยาง
คําวา มะเร็ง ความหมายนัยตรง คือ โรครายชนิดหนึ่ง แตเมื่อนําไปใชในประโยคที่วา เขาคือ
มะเร็งรายในการทํางาน จะทําใหเกิดความหมายนัยประหวัด หมายถึง บุคคลอันตราย
คําวา เสือ ความหมายนัยตรง คือ สัตวปาชนิดหนึ่ง แตถาปรากฏในประโยคที่วา
คนบานนี้เสือทั้งนั้น อาจมีความหมายนัยประหวัดไปในทางดี คือ เปนผูมีกําลัง กลาหาญ หรือ
เชื่อมั่นในตนเอง หรือมีความหมายนัยประหวัดไปในทางไมดี คือ เปนอันธพาลหรือเปนผูมีใจ
อํามหิตก็ได

2. ความหมายเทียบเคียงกับคําอื่น ในการใชถอยคํา เราอาจจะนําถอยคําในภาษา
มาเทียบเคียงกันไดในแงตาง ๆ กัน ดังนี้
2.1 คําที่มีความหมายเหมือนกัน มีคําอยูมากมายที่มีความหมายเหมือนกัน เชน
น้ํา : นที สายชล ธารา ชลธาร
กิน : เสวย รับประทาน บริโภค ฉัน
ดอกไม : ผกา บุปผา มาลี บุษบง
ผูหญิง : สตรี กัญญา นารี อิสตรี
2.2 คําที่มีความหมายตรงขามกัน คําตาง ๆ อาจจะทําใหมีความหมายตรงขามกันไดโดยเติมคา “ไม”
หรื อ “ไม ใ ช ”
เข า ไป เช น ดี -ไม ดี มนุ ษ ย -ไม ใ ช ม นุ ษ ย แต มี คํ า อี ก จํ า พวกหนึ่ ง มี ค วามหมายตรง
ขามกันโดยตรง เชน ขาว–ดํา ซาย–ขวา มืด–สวาง สุจริต–ทุจริต บน–ลางใน–นอก ฯลฯ
2.3 คําที่มีความหมายรวมกัน มีคําจํานวนมากที่มีความหมายสวนหนึ่ง รวมกันแตอีกสวนหนึ่งมี
ความหมายตางกัน เชน
ขํา–ขัน ความหมายรวม คือ เกิดอารมณสนุก ชวนใหหัวเราะความหมายตางกัน คือ ขัน มักแสดง
อาการหัวเราะออกมาใหเห็นชัด แต ขํา แสดงอาการหัวเราไมชัดเทา
ตัด–หั่น ความหมายรวม คือ ทําใหขาดดวยของมีคมความหมายตางกัน คือ หั่น ตองใชเขียงหรือ
ภาชนะรอง แต ตัดไมจําเปนตองมีภาชนะรอง
2.4 คําที่มีความหมายแคบกวางตางกัน คําบางคํามีความหมายครอบคลุมรวม
ความหมายของอีกคําหนึ่งไว เชน
คําวา พืช มีความหมายครอบคลุม ตนไม ผัก หญาทุกชนิด ทั้งที่มีดอกและไมมี
ดอก ทั้งไมเลื้อยและไมยืนตน
คําวา เครื่องเขียน มีความหมายครอบคลุมดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด สมุด
2. การใชถอยคํา
เมื่อรูจักถอยคําแลว ก็ควรรูจักนําคําเหลานั้นมาใชใหมีประสิทธิผล ซึ่งควรคํานึงถึงตอไปนี้ คือ
1. การใชคําใหตรงตามความหมาย ควรระวัง ดังนี้
1.1 เมื่อมีเจตนาจะใชความหมายตรง ตองระวังถอยคําใชใหมีความหมายกระชับ
หาบริ บ ทประกอบให เ ข า ใจชั ด เจนมากขึ้ น เช น “น อ งชายผมชอบโดดร ม เสมอ” โดยร ม มี
ความหมายว า กระโดดจากที่ สู ง โดยใช ร ม ชู ชี พ แต โ ดดร ม มี ค วามหมายตามนั ย ประหวั ด ว า การ
หลบหลี ก หรื อ หลี ก เลี่ ย งไม ม าปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให ชั ด เจนต อ งเพิ่ ม คํ า ในบริ บ ทว า “น อ งชายผมเขา
ชอบฝกการกระโดดรมมาก”

1.2 ใชคําไมกอใหเกิดความหมายกํากวม เชน เขาบอกวา “ใบพลูปูนอนได” ปู
อาจหมายถึงสัตวชนิดหนึ่ง หรืออาจหมายถึงกิริยาอาการของปู เชน ปูเสื่อ ตองเติมคําลงไป
ใหสื่อความหมายชัดเจนขึ้นเปน “ใบพลูใชปูนอนแทนเสื่อได” หรือ “ใบพลูตัวปูสามารถนอน
ได”
“ผมต องไปผ า ตั ด ” คํ า ว า ผ า ตั ด อาจหมายความว า ผู พู ดไปทํา การผ า ตัด เพราะเป น หมอ หรื อจะไป
ผาตัดเพราะปวยก็ได ควรแกเปน “ผมตองไปผาตัดคนไข” หรือ “ผมตองไปรับการผาตัด” ก็ได
1.3 เลือกคําที่ตรงกับความตองการ เชน นักเรียนมาโรงเรียนไมทัน จึงบอกวา “ผม
ไมสบาย” ผูฟงอาจเขาใจผิดวา ไมสบาย คือ มีความลําบากทางกายทางใจก็ได ควรบอกใหตรงวา ปวดหัวเปนไข
หรือทองเสีย ถานักเรียนนัดเพื่อนไวตอนเย็นแลวไปไมทันตามนัด อาจบอกวา มาชาไปหนอย วันนี้รถสตารดไม
ติดไมควรบอกวา “มาสายไปรถไมติด” เพราะคําวามาสายหมายถึง ชวงเวลาหลังจากตอนเชาถึงกอนเที่ยงสวนรถ
ไมติด อาจหมายถึง การจราจรไมติดขัดก็ได
1.4 เลือกใชถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคําอื่นใหเหมาะสม หมายถึง คําที่มีความสําคัญตอ
คําอื่นที่อยูแวดลอม ทําใหเกิดความหมายแจมชัดในการสื่อสาร ถาใชผิดอาจทําใหการสื่อสารไมสัมฤทธิ์ผลคํา
ประเภทนี้มีดังนี้
ก. คําชวยแสดงความสัมพันธ เชน กับ ได ระหวาง กวา ถา แมวา ฯลฯ
ตัวอยาง
พี่ขาวกวานอง
พอกับลูก
ยืนใตตนไม
เขาอวนเพราะกินจุ
ข. คําชวยชี้เฉพาะ เชน นี้ นั้น โนน
ตัวอยาง
บานนี้
หลังโนนคนนั้น
ค. คําที่แสดงประเภทหรือลักษณะคําอื่น
ตัวอยาง ความผิด 3 กระทง
ผาชิ้นนี้
แฟชั่นสมัยนี้
เปนอยางนี้ทุกครั้ง
ง. คําที่ชวยแสดงเจตนา อารมณ ความรูสึก ตามสถานะของบุคคล เชน นะ คะซินะ เถอะ
ตัวอยาง ไมเอานะ (เจตนาหามปราม)

ไปกันเถอะ (เจตนาชักชวน)
เขามาซิ (เจตนาเชิญชวน)
จ. คําที่ชวยขยายความหมายของคําที่แสดงอาการใหชัดขึ้น เชน จะ แลว กําลัง
ตัวอยาง
เขาจะมา (แสดงวายังไมมา แตจะมาแน ๆ)
เขาตองมา (แสดงวาอยางไรก็มาแนนอนไมวาจะมีอะไรเกิดขึ้น)
ฉ. คําที่ใชแทนคําอื่นในบริบท เชน แก มัน นั่น
ตัวอยาง
สุนัขชนิดนี้ มันไมชอบอากาศหนาว (มันใชแทนสุนัข)
ยายมาลําบากอยูไมนาน แกก็จบชีวิตลง
2. การใชคําใหตรงตามความนิยมของผูที่ใชภาษาเดียวกัน คําที่มีความหมายอยางเดียวกัน บางทีก็ใชคําวา
ดก ชุก ชุม ชุกชุม ลนหลาม เจิ่ง แนนขนัด ขึ้นอยูกับ บริบท เชน
ที่นี่ปลาชุม มะมวงดก โจรผูรายชุกชุม
ผูคนแนนขนัด อาหารบริบูรณ ฝนตกชุก
ประชาชนลนหลาม อาการหนัก ฯลฯ
3. การใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทสะและบุคคล หมายถึง ในที่สาธารณะหรือสถานที่สําคัญตองใชคําพูด
แสดงความสํ า รวมและให ค วามเคารพสถานที่ ในที่ ป ระชุ ม สาธารณะต อ งไม ใ ช คํ า ตลกคะนอง ถ า เป น
โอกาสจั ด งานรื่ น เริ ง ก็ ใ ช ถ อ ยคํ า เป น กั น เองได การพู ด กั บ บุ ค คลที่ เ รายกย อ งให ใ ช คํ า พู ด สุ ภ าพและแสดง
การใหเกียรติ แตเมื่อพูดกับผูที่คุนเคยก็ใชคําแสดงความเปนกันเองได
4. การใชคําไมซ้ําซากหรือการหลากคํา หมายถึง การเลือกใชคําใหแปลกๆ ออกไปโดยคําเหลานั้นมี
ความหมายใกลเคียง เชน
พระเสด็จผันผาย กุมแสงกรายกรนาด ยุรยาตรอยางไกรสร จากคิชรคูหาลีลายังวังราช
- คําที่ขีดเสนใตมีความหมายวา ไปหรือเดิน ทั้งนั้น
เขาชางมีความสุขกับการทํางาน พอใจที่จะจายตลอดเอง เพลิดเพลินกับการเลี้ยงสัตว สบาย
ใจกับครอบครัวที่อบอุน
5. การใชคําใหเห็นภาพ หมายถึง การใชคําที่ทําใหผูฟงหรือผูอานเห็นภาพราวกับได
สัมผัสดวยตนเอง เชน
ดําขลับ ดําทะมึน ขาวผอง ขาวจั๊วะ เงียบกริบ หอมกรุน ฉุนกึก แผวเบา ออนนุม
ออนหวาน ออนชอย ออนละมุน ฯลฯ

3. ความหมายของสํานวน
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1187) ใหความหมายสํานวนไววา สํานวน หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงกรม
วิชาการ (2535 : 61) ใหความหมายสํานวนวา สํานวน หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงไวตายตัว เปนที่รูและเขาใจ
กันโดยแพรหลาย อาจมีค วามหมายไมตรงไปตรงมาจากความหมายดัง กลา ว สรุป ไดวา สํา นวน หมายถึง
ถอยคํา ที่เ รีย บเรีย งไวโดยมิไ ดมีค วามหมายตรงไปตรงมาตามตัว อัก ษร แตมีค วามหมายเปนอยา งอื ่น ตอ ง
ตีความกอนจึงจะเขาใจ
ความหมายเปนชั้นเชิงชวนใหคิด ซึ่งอาจจะเปนเชิงเปรียบเทีย บหรืออุปมาอุปไมยก็ไดประเภทของ
สํานวนไทย
สํานวนไทยแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. ประเภทคําคลองจอง เนนเรื่องความไพเราะ มีความหมายลึกซึ้งสัมผัสดี มีจํานวน
ตั้งแต 4 คํา ถึง 12 คํา เชน
กรวดน้ําคว่ําขัน - ตัดขาดไมเกี่ยวของ
คดในของอในกระดูก - มีสันดานโกง
ฆาไมตายขายไมขาด - ตัดไมขาด
ชักน้ําเขาลึกชักศึกเขาบาน – ชัดนําศัตรูเขาบาน
4. ประเภทของสํานวนไทย
สํานวนไทยแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. ประเภทคําคลองจอง เนนเรื่องความไพเราะ มีความหมายลึกซึ้งสัมผัสดี มีจํานวนตั้งแต 4 คํา ถึง 12 คํา
เชน
กรวดน้ําคว่ําขัน - ตัดขาดไมเกี่ยวของ
คดในของอในกระดูก - มีสันดานโกง
ฆาไมตายขายไมขาด - ตัดไมขาด
ชักน้ําเขาลึกชักศึกเขาบาน – ชัดนําศัตรูเขาบาน
มีทองเทาหนวดกุง นอนสะดุงจนเรือนไหว - มีสมบัติเพียงเล็กนอย แตกังวลจนนอนไมหลับ
2. ประเภทเปรียบเทียบ คือ ไมพูดออกมาตรง ๆ แตจะใชการเปรียบเทียบ เชน
เสือนอนกิน - ไดรับประโยชนไมตองลงทุนลงแรง
ตัวเปนเกลียว - ขยันทํางานอยูตลอดเวลา
ดาวลอมเดือน - มีบริวารแวดลอมมาก
ผาขี้ริ้วหอทอง - คนมั่งมีแตแตงตัวซอมซอ
ไมปาเดียวกัน – พวกเดียวกัน

3. ประเภทคําซ้ํา คือ พูดซ้ําคําเดิม เพื่อใหเกิดความไพเราะและมีความหมาย เชน
เลนหูเลนตา - แสดงอาการยียนดวยสายตา
ตัดเปนตัดตาย - ตัดขาดจากกันอยางเด็ดขาด
กลับเนื้อกลับตัว - เลิกทําชั่วหันมาทําความดี
เคียงบาเคียงไหล - รวมทุกขรวมสุข หรือรวมเปนรวมตาย
ปากหอยปากปู - ชอบนินทาเล็กนินทานอย
4. ประเภทเบ็ดเตล็ด มีลักษณะทั่วไป อาจเปนสํานวน 1 คํา สํานวน 2 คํา หรือสํานวน3 คํา เชน
สํานวน 1 คํา สวนมากจะประกอบในประโยค เชน
ผูหญิงคนนี้เปรี้ยวจริงนะ
เปรี้ยว หมายถึง ผูหญิงคนนี้กลาทําอะไรล้ําหนาผูหญิงอื่น
เขาเปนเสือผูหญิง
เสือ หมายถึง เขาเปนคนเกงในเรื่องผูกสมัครรักใครผูหญิง
สํานวน 2 คํา สวนมากเปนคําประสม เชน
ควันหลง หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นแลว แตยังมีผูกลาวถึงอีก
จนมุม หมายถึง ไมมีทางหนี
จนตรอก หมายถึง หมดหนทางหนี
สํานวน 3 คํา
กบเลือกนาย หมายถึง ตองการเปลี่ยนผูบังคับบัญชาอยูเรื่อย
เงาตามตัว หมายถึง ไปไหนไปดวยกันแทบไมคลาดกันเลย
จมไมลง หมายถึง เคยทําตัวใหญมาแลวทําใหเล็กลงไมได
ตายดาบหนา หมายถึง บากบั่นไปสูกับชะตากรรมที่ตองพบขางหนา
วัวลืมตีน หมายถึง ลืมพื้นเพของตัวเอง
5. การใชสํานวนไทย
สํานวนไทยมีประโยชนอยางมากในการสงเสริมการใชภาษาไทยใหมีความไพเราะ สละสลวยลึกซึ้งกินใจ แต
ในทางตรงกันขามอาจไมเกิดประโยชนดังกลาวเลย ถาผูใชขาดความรูความเขาใจในการนําไปใชอยางถูกตอง
ดังนั้นจึงควรคํานึงและระมัดระวังในการใชสํานวนไทย ดังตอไปนี้
1. การใชใหตรงตามความหมาย กอนใชสํานวนแตละสํานวน ผูใชควรศึกษาใหเขาใจความหมายอยาง
แจ ม แจ ง ก อ นว า จะใช กั บ อะไร ใช อ ย า งไร ในขอบเขตแค ไ หน การใช ไ ม ถู ก ต อ งนอกจากไม สื่ อ
ความหมายตามประสงคแลว ยังทําใหคุณคาของสํานวนนั้นหมดคุณคาและเสียหายได เชน
“เธอชอบเรียนภาษาไทยอยางเขากระดูกดํา”
สํานวน “เขากระดูกดํา” ตามปกติจะใชกับการเกลียด มิใชการชอบ

“เขาลืมฐานะเดิมของตนเสียสนิท เหมือนไกไดพลอย”
สํานวน “เหมือนไกไดพลอย” หมายถึง คนไดของดีแตไมรูคุณคาของสิ่งนั้น ในที่นี้ควรใชสํานวน
“วัวลืมตีน”
2. การใชใหเขากับเรื่อง เมื่อยกสํานวนใดมาใช ควรใหเขากับเรื่องนั้นไดอยางสนิท มิใชเรื่องเปนอยาง
หนึ่ง แตสํานวนที่ยกมาเปรียบเทียบเปนอีกอยางหนึ่ง เชน
“ชายคนนั้นดื่มเหลาเกงจริง ๆ คนอื่นคอพับหมดแลวแตเขายังดื่มได ดูเหมือนเขาเปนพวก คอทั่งสัน
หลังเหล็ก จริง ๆ”
ในที่นี้ควรใชสํานวน “คอทองแดง” เพราะสํานวน “คอทั่งสันหลังเหล็ก” หมายถึง พวกไมเกรงกลัว
กฎหมาย หรืออาญาแผนดิน
“คุณพอซื้อรถใหมเมื่อวานนี้ มาถึงวันนี้มีคนเสนอขายรถยนตคันใหมที่สวยกวา ราคาถูกกวา แตซื้อ
ไมได เขาทํานองวา พบไมงามยามขวานบิ่น” ความหมายของสํานวนนี้ไมเขากับเรื่องที่ดําเนินอยู
3. ไมควรใชสํานวนที่ไมมีในภาษา ไมควรใชสํานวนที่ไมมีภาษา เชน
“สลักหักพัง” ที่ถูกคือ “ปรักหักพัง”
“คาหลังคาเขา” ที่ถูกคือ “คาหนังคาเขา”
“ทํานาบนหัวคน” ที่ถูกคือ “ทํานาบนหลังคน”
4. ไมควรใชสํานวนที่แตงขึ้นเอง เชน
“ตกหัวแลวลูบหาง” ที่ถูกคือ “ตบหัวแลวลูบหลัง”
“ตีเรือทั้งลํา” ที่ถูกคือ “ตีเรือทั้งโกลน”
“ตีปาใหลิงกลัว” ที่ถูกคือ “ตีปาใหเสือกลัว”
“นกมีหูหนูมีหาง” ที่ถูกคือ “นกมีหูหนูมีปก”
หนวยการเรียนรูที่ 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 25
5. ไมควรใชสํานวนมากเกินไป เพราะจะทําใหเฝอ เชน
“ชายคนนั้นพูดเกลี้ยกลอมคูวิวาทแบบ บัวไมใหช้ํา น้ําไมใหขุน ทั้ง ๆ ที่คนอื่นมองกันวาเขาทําแบบ
เนื้ อ ไม ไ ด กิ น หนั ง ไม ไ ด ร องนั่ ง แถมยั ง เอากระดู ก แขวนคอ เพราะคู วิ ว าทของเขาเป น พวก แปดเหลี่ ย ม
แปดคม อาจระแวงกลั บ มากั ด เขาเมื่ อ ไรก็ ไ ด แต เ ขาก็ ทํ า แบบ ป ด ทองหลั ง พระ ถึ ง คราว ผงเข า ตาตั ว เอง
ก็ไมมีใครชวยเหลือเขาไดเลย”
6. ใชสํานวนใหเหมาะสมกับกาลเทศะหรือโอกาส หาสํานวนที่มีบางสํานวนที่มี
ความหมายคลายคลึงกัน แตใชในโอกาสตางกัน ตองเลือกใชใหเหมาะสม เชน
“หมาในรางหญา” กับ “หมาหวงกาง”
“หมาในรางหญา” ใชในโอกาสที่ตนเองไมไดใชประโยชนจากสิ่งนั้นแตกีดกันคนอื่น

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 3-5)
1. กิจกรรมที่ 1การใชถอยคําสํานวน
2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 1 การใชถอยคําสํานวน

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 6)

1. ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1. ผู ส อนจั ด เตรี ย มเอกสาร พร อ มกั บ แนะนํ า
รายวิชา วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเรื่องการใช
ถอยคําสํานวน
2. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน
ที่ 1และขอให ผูเรี ย นร วมกั นทํ า กิ จกรรมการเรีย นการ
สอนผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการใชถอยคํา
สํานวน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1. ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํา
รายวิชา วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเรื่อง การใช
ถอยคําสํานวน
2. ผูเรีย นทํา ความเขา ใจเกี่ย วกับ จุดประสงคก าร
เรียนของหนวยเรียนที่ 1และการใหความรวมมือในการ
ทํา กิจกรรมผูเรีย นแสดงความรูความรูเกี่ยวกับ การใช
ถอยคําสํานวน

2. ขั้นใหความรู (45นาที)
1. ผูสอนแนะนําเปด PowerPoint หนวยที่ 1
เรื่อง การใชถอยคําสํานวนและใหผูเรียนศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน การฟงการพูดภาษาไทย
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันบรรยายความหมาย
ของถอยคําตามที่ไดศึกษาจาก PowerPoint

2. ขั้นใหความรู ( 45 นาที )
1. ผูเรียนศึกษาPowerPoint หนวยที่ 1 เรื่อง การ
ใ ช ถ อ ย คํ า สํ า นว นแล ะ ใ ห ผู เ รี ย นศึ ก ษ าเอก ส า ร
ประกอบการสอน การฟงการพูดภาษาไทย ประกอบ
2. ผูเรียนรวมมือกับผูสอนบรรยายความหมายของ
ถอยคําตามที่ไดศึกษาจาก PowerPoint

3. ขั้นประยุกตใช ( 45นาที )
3. ขั้นประยุกตใช (45นาที )
1. ผูเรีย นทํากิจกรรมที่ 1 เรื่ อง การใชถอยคํา
1. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ 1 เรื่อง การใช
สํานวน
ถอยคําสํานวน
2. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
2. ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15นาที )
1. ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด
เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
หนวยที่ 1 การใชถอยคําสํานวน
3. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15นาที )
1. ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด
เรียนเพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 1
การใชถอยคําสํานวน
3. ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น ด ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)

(รวม 120 นาที หรือ2คาบเรียน)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่1
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่1และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 1

ขณะเรียน

1. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1เรื่องการใชถอยคําสํานวน
2. รวมกันสรุป “การใชถอยคําสํานวน”

หลังเรียน

1. ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 1 การใชถอยคําสํานวน

คําถาม

1. ขอความที่พิมพตัวหนาในขอใดมีความหมายเชิงอุปมาไดอยางเดียว
2. คําบอกรสในขอใดมีความหมายนัยตรง
3. ขอใดใชคําที่มีความหมายแคบกวางไดถูกตอง

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน
กิจกรรมที่ 1เรื่องการใชถอยคําสํานวน

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการใชถอยคําสํานวน
1. วิเคราะหและตีความหมาย
2. ตั้งคําถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการสรางคานิยม

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมการใชถอยคําสํานวน

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

1. ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

สมรรถนะการขยายผล

ความสอดคลอง
การใชถอยคําสํานวนทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจาง
ยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพนี้มาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1.
2.
3.
4.

เอกสารประกอบการสอนวิชา การฟงการพูดภาษาไทย
ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)
กิจกรรมรูที่ 1เรื่อง การใชถอยคําสํานวน(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ
แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 1 การใชถอยคําสํานวน ขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2

5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)

PowerPoint เรื่อง การใชถอยคําสํานวน

สื่อของจริง

1. การใชถอยคําสํานวน(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตนทาง
สังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3. บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

ขณะเรียน

1. ตรวจผลงานตามกิจกรรมที่ 1
2. สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 1การใชถอยคําสํานวน

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน
กิจกรรมที่ 1เรื่องการใชถอยคําสํานวน

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 บรรยายความหมายของถอยคําได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
บรรยายความหมายของถอยคําไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 เรียบเรียงความหมายของสํานวนได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: เรียบเรียงความหมายของสํานวนไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3ฝกหัดใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสม

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ

1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:

ฝกหัดใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสมจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4สาธิตการใชสํานวนไทยไดถูกตองเหมาะสม
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: สาธิตการใชสํานวนไทยไดถูกตองเหมาะสมจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5จําแนกประเภทของสํานวนได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: จําแนกประเภทของสํานวนไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลจะ
ได 2 คะแนน

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 1 เรื่องการใชถอยคําสํานวน

จงทําเครื่องหมาย หรือ หนาขอตอไปนี้
1. ความหมายเชิงอุปมา : หัวใจของเขาแข็งแกรงประดุจเพชร
2. ความหมายนัยประหวัด : พูดแบบนี้เปนพวกพูดแบบพอคา
3. ความหมายเหมือนกัน : นายทาย เรือเมย ลิเก ตํารวจ
4. ความหมายรวมกัน : สงเสริม–สนับสนุน
5. ความหมายแคบกวางตางกัน : เผยแผ กับ เผยแพร
6. การใชคําใหเห็นภาพ : เธอฟอนรําดวยความออนชอยนาชมยิ่ง
7. ลักษณะเดนของสํานวนไทย เปนถอยคําที่มีคารมคมคายกินใจผูฟง
8. ถอยหลังเขาคลอง : พายเรือถอยหลังเขาไปในบาน
9. ขมิ้นกับปูน : ขัดแยงหรือทะเลาะกันเมื่อเขาใกลกัน
10. ใสคะแนนไมทัน : เรียนเกงและฉลาดมากจนใหคะแนนไมทัน

ใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 2 เรื่องการใชถอยคําสํานวน

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือ มาเติมลงในชองวาง
หนาขอทางซายมือ
3. ใสตะกราลางน้ํา ค. โปรดอยาเลยเวลานะ
4. หมอบราบคาบแกว ง. เปนทุกขอยางแสนสาหัส
5. อกไหมไสขม จ. ขาวปลาอุดมสมบูรณ
6. คําที่แสดงความสัมพันธ ฉ. เขาจะมาแลว
7. ขอความที่ชวยชี้เฉพาะ ช. สุรุยสุรายไมรูจักเก็บหอมรอมริบ
8. คําที่แสดงประเภท ฌ. ชิงชนะเลิศระหวางสีแดงกับสีเหลือง
9. คําที่แสดงเจตนา ยอมตามโดยไมขัดขืน
10. คําที่ชวยขยายความหมาย ฎ. ถูกตั้งขอหา 5 กระทง
ฐ. คนที่อึดสูอยางไมคิดชีวิต
ฑ. เมื่อคืนนี้ฝนตกหนัก

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 1 เรื่องการใชถอยคําสํานวน

จงเติมสํานวนไทยตอไปนี้ใหสมบูรณ
1. กําแพงมีหู ....................................................................................................................
2. ขางนอกขรุขระ ....................................................................................................................
3. คนลมอยาขาม ....................................................................................................................
4. เจาไมมีศาล ....................................................................................................................
5. ตกน้ําไมไหล ....................................................................................................................
6. ตอหนามะพลับ ....................................................................................................................
7. ถี่ลอดตาชาง ....................................................................................................................
8. ทําคุณบูชาโทษ ....................................................................................................................
9. พลั้งปากเสียศีล ....................................................................................................................
10. วัวเห็นแกหญา ....................................................................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 1 เรื่อง การใชถอยคําสํานวน

จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. ขอความที่พิมพตัวหนาในขอใด มีความหมายเชิงอุปมาไดอยางเดียว
ก. ฉันเชื่อวาเขาลวงคองูเหาได
ข. ระวังดี ๆ นะ อยาเพิ่งเหวี่ยงแห
ค. เธออุตสาหทอดสะพาน ทําไมไมเดินละ
ง. ดูซิเขาเขาฌานเสียแลว แทนที่จะจดคําบรรยาย
2. คําบอกรสในขอใดมีความหมายนัยตรง
ก. ฉันวาไมฝาดนะ มันอรอยดีออก
ข. งานนี้กรอยเหลือเกิน จืดชืดไมมันเลย
ค. เรื่องนี้เผ็ดรอนถึงอกถึงใจ เปรี้ยวหวานมันเค็มมีพรอม
ง. เธอไมใชแตจะเปรี้ยวอยางเดียวนะ เค็มเปนเกลือทีเดียว
3. ขอใดใชคําที่มีความหมายแคบกวางไดถูกตอง
ก. นายแฉลมมีทรัพยสินและเงินทองมาก
ข. เขาปลูกตนไมหลายชนิดทั้งไมดอก ไมใบและไมผล
ค. หลอนเลือกใชเครื่องสุขภัณฑและอางลางมือที่มีราคาแพง
ง. กอนไปโรงเรียนเธอตองเตรียมเครื่องเขียน สมุด ดินสอ หนังสือใหพรอม
4. “ทานผูอํานวยการจะเปนผูมอบรางวัลให.......ผูชนะเลิศ..........ตนเอง ทุกทานกรุณาไป
ใหตรง.......กําหนดนัดหมาย” ควรเติมคําใดจึงจะเหมาะสม
ก. กับ โดย ตอ
ข. กับ ดวย ตอ
ค. แก ดวย ตาม
ง. สําหรับ ดวย กับ
5. สํานวนในขอใด มีความหมายในทางสั่งสอนใหระมัดระวังในการดํารงชีวิต
ก. จับงูขางหาง
ข. เกี่ยวแฝกมุงปา
ค. ไมดูตามาตาเรือ
ง. กินน้ําไมเผื่อแลง

6. ขอใดมีความหมายใกลเคียงกับสํานวน “นกสองหัว” มากที่สุด
ก. เหยียบเรือสองแคม
ข. จับปลาสองมือ
ค. สองฝกสองฝาย
ง. ตีสองหนา
7. “คนหนึ่งกินเปนยาพิษ อีกคนหนึ่งกินเปนยาบํารุง” ขอความนี้เปรียบเทียบตรงกับขอใด
ก. ตางคนก็ตางจิตตางใจ
ข. ลางเนื้อชอบลางยา
ค. ตัวใครตัวมัน
ง. ตางลิ้นตางรส
8. ขอใดใชสํานวนถูกตอง
ก. สามีภรรยาคูนี้เหมาะสมกันเหมือนนางฟากับหมาวัด
ข. เด็กคนนี้ฉลาด บอกอะไรนิดเดียวก็เขาใจไมตองจ้ําจี้จ้ําไช
ค. คนไทยชอบจัดงานใหญโต เสียเงินเสียทองเทาใดไมวา
ง. เขาเปนคนไมชอบวางแผน ทํางานใหเสร็จไปวัน ๆ ทํานองตําขาวสารกรอกหมอ
9. “ฉันวาเขาพูดไมจริงนะ ก็เรื่องมันแลวไปแลว อยา.............เลยนา”
ก. ฟนฝอยหาตะเข็บ
ข. มากหมอมากความ
ค. แกวงเทาหาเสี้ยน
ง. เอามือไปซุกหีบ
10. “เขาเปนคนฉลาด บอกเขาสั้น ๆ เขาก็ทําตามไดไมตอง....................”
ก. จ้ําจี้จ้ําไช
ข. แจงสี่เบี้ย
ค. ชักแมน้ําทั้งหา
ง. ปากเปยกปากแฉะ

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอทีน่ าสน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 1 เรื่องการใชถอยคําสํานวน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 1 เรื่องการใชถอยคําสํานวน

ใบงานเฉลยกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 1 เรื่องการใชถอยคําสํานวน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 1 เรื่องการใชถอยคําสํานวน

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 1 เรื่อง การใชถอยคําสํานวน
ผลการใชแผนการเรียนรู
1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย ระดับภาษา
ชื่อเรื่อง

ระดับภาษา

หนวยที่ 2
สอนสัปดาหที่ 2
คาบรวม 4
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1. ลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับ

ดานทักษะ

2. ปจจัยที่กําหนดระดับของภาษา

ดานจิตพิสัย

3. การแบงภาษาระดับตาง ๆ
4. ลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ

สาระสําคัญ

ภาษาไทยนอกจากจะใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารแลว ยังใชสรางความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งในวง
แคบและวงกวางดวยเหตุนี้ภาษาจึงมีลักษณะผิดแผกกันเปนหลายระดับซึ่งตองใชภาษาตามความสัมพันธของ
บุคคล ตามโอกาสกาลเทศะ เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลสมความมุงหมาย

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
•

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
5.

•

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเปรียบเทียบลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับได(ดานความรู)
เพื่อใหมีทักษะในการสังเกตปจจัยที่กําหนดระดับของภาษาได(ดานทักษะ)
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการยอมรับการแบงภาษาระดับตาง ๆ ได(ดานจิตพิสัย)
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการผสมผสานลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ ได(ดานจิตพิสัย)
เพื่อใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ(ดานคุณธรรม จริยธรรม)

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

1.
2.
3.
4.
5.

เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับได(ดานความรู)
สังเกตปจจัยที่กําหนดระดับของภาษาได(ดานทักษะ)
ยอมรับการแบงภาษาระดับตาง ๆ ได(ดานจิตพิสัย)
ผสมผสานลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ ได(ดานจิตพิสัย)
ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ(ดานคุณธรรม จริยธรรม/
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง)

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

1.การแบงภาษาเปนระดับตาง ๆ
กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 45) กลาววา การแบงภาษาออกเปนระดับตาง ๆ อาจแบงละเอียดมากหรือ
นอยตางกันอาจแบงออกเปน 2 ระดับคือ ระดับที่เปนแบบแผน และระดับที่ไมเปนแบบแผนหรือแบงเปน 3 ระดับ
คือ ระดับพิธีการ ระดับกึ่งพิธีการ และระดับไมเปนพิธีการ ในการแบงระดับภาษา เพื่อจะไดละเอียดยิ่งขึ้นจึงแบง
ออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับพิธีการระดับทางการ ระดับกึ่งทางการ

2. ลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับ
1. ภาษาระดับพิธีการ
ภาษาระดั บ นี้ ใ ช สื่ อ สารกั น ในที่ ป ระชุ ม ที่ จั ด ขึ้ น อย า งเป น พิ ธี ก าร เช น การเป ด ประชุ ม รั ฐ สภา การกล า ว
อวยพร การกลาวตอนรับ การกลาวตอนรับ การกลาวคําปราศรัย การกลาวรายงานในพิธีมอบปริญญาบัตร หรือ
ประกาศนียบัตร การกลาวสดุดี หรือการกลาวเพื่อจรรโลงใจใหประจักษในคุณงามความดี การกลาวปดพิธี ฯลฯ
ผูสงสารระดับนี้มักเปนบุคคลสําคัญหรือมีตําแหนงสูงในวงการนั้นผูรับสารสวนใหญก็เปนบุคคลใน
วงการเดียวกันกับผูสงสาร
สัมพันธภาพระหวางผูสงสารกับผูรับสารมีตอกันอยางเปนทางการแมวาโดยสวนตัวจะมีความสัมพันธ
ใกลชิดกันก็ตาม
ตัวอยาง
การที่ทานทั้งปวงไดแสดงมุทิตาจิต และใหพรแกขาพเจาดวยความพรอมเพรียงเปนสมานฉันทเชนนี้ ยัง
ความปติยินดีแกขาพเจายิ่งนัก จึงขอขอบใจทานทั้งปวงดวยเปนที่สุดขออํานวยพรใหทานทั้งปวงจงเจริญดวยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ
2. ภาษาระดับทางการ
ภาษาในระดับนี้ใชในการบรรยายหรืออภิปรายอยางเปนทางการในที่ประชุมหรือใชในการเขียนขอความ
ที่จะใหปรากฏตอสาธารณชนอยางเปนการเปนงาน หนังสือที่ใชติดตอกับทางราชการ หรือในวงการธุรกิจก็จะใช
ภาษาในระดับนี้เชนกันผูสงสารและผูรับสารมักเปนบุคคลในวงการหรือวงอาชีเดียวกัน และตางก็มีหนาที่และ
ภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจหรือวิชาการในดานนั้นเนื้อหาของสารมีลักษณะเจาะจงเกี่ยวกับธุรกิจหรือความรู
ความคิดที่มีความสําคัญเปนที่นาสนใจ การใชถอยคําจึงมันตรงไปตรงมา มุงเขาสูจุดประสงค

ตัวอยาง
ผมขอขอบคุณอยางยิ่ง ผมรูสึกซาบซึ้งในน้ําใจไมตรีที่ทานทั้งหลายไดพรอมใจกันมาสงและอวยพรให
ผมเดินทางโดยสวัสดิภาพ ทั้งยังอวยพรใหไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเรื่อยๆ ในหนาที่ราชการ ผมไมอาจกลาวขอบคุณ
ใหไพเราะสมกับความรูสึกได แตก็ขอปรารถนาวา ผมจะอุตสาหปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเต็ม
ความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนทั่วไปเปนอันดับแรกที่สุด ผมเชื่อวาผลดังกลาวก็จะตกอยูแก
ประเทศชาติอันเปนที่รักของเรา หรืออีกนัยหนึ่งตกอยูแกพวกเราทุกคนนั่นเอง
3. ภาษาระดับกึ่งทางการ
ภาษาในระดับนี้ค ลายกับระดับที่ 2 แตลดความเปนงานเปนการลง การใชภาษาระดับนี้มักใชในการ
ประชุมกลุมเล็กกวาการประชุมที่กลาวในขอ 2 มักใชในการประชุมกลุมหรือการอภิปรายกลุม การบรรยายใน
หองเรียน ขาวและบทความในหนังสือพิมพ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีถอยคําสํานวนภาษาที่ทําใหรูสึกคุนเคยกันมากกวา
ภาษาระดับที่ 2
ตัวอยาง
ผมขอขอบคุณ ที่อาจารยมีน้ําใจและไดแสดงออกซึ่งน้ําใจนั้น ณ ที่ประชุมนี้ ผมจะพยายามรักษาตัวใหดี
สมกับความปรารถนาของอาจารย ถามีสิ่งใดที่ผมพอจะรับใชได ที่จะอํานวย ประโยชนแกพวกเราโดยสวนรวม ผม
ก็จะไมรีรอที่จะกระทําเลย ผมขอขอบคุณอยางยิ่งอีกครั้งหนึ่งครับ
4. ภาษาระดับไมเปนทางการ
ภาษาระดับนี้มักใชในการสนทนาโตตอบระหวางบุคคลหรือกลุม บุคคลไมเกนิ 4 – 5 คนในสถานที่
และกาละที่ ไ ม ใ ช ส ว นตั ว ภาษาระดั บ นี้ จ ะใช ใ นการเขี ย นจดหมายระหว า งเพื่ อ นการรายงานข า ว และ
การเสนอบทความในหนั ง สื อ พิ ม พ เ นื้ อ หาของสารมั ก เป น เรื่ อ งทั่ ว ๆ ไปในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น
กิจธุระตาง ๆ รวมไปถึงการปรึกษาหารือรวมกัน
ตัวอยาง
ขอบคุณมากครับที่อวยพรใหผม ขอใหพวกคุณไดรับสิ่งดีงามเหลานั้นดวยเชนกันนะครับ เพราะถาเรามี
อะไรไดอะไรเหมือน ๆ กัน เราก็คงไดมีโอกาสสังสรรคกันเชนนี้อีก วันนี้ขอใหฉลองศรัทธากันใหเต็มอิ่มเลยนะ
ครับ ไมตองเกรงใจ
5. ภาษาระดับกันเอง
ภาษาระดับนี้ เปนภาษาที่ใชในวงจํากัด เชน ภาษาที่ใชในครอบครัว ใชระหวางสามีภรรยา บิดา มารดา
บุตร หรือใชระหวางเพื่อนสนิท สถานที่ที่ใชมักเปนที่สวนตัว เชน ที่บานในหองที่เปนสัดสวนของตนโดยเฉพาะ
เนื้อหาของสารเหมือนระดับที่ 4 คือ ไมมีขอบเขตจํากัดจะพูดจากันในเรื่องใดก็ได ภาษาระดับนี้จึงมักใชในการ
พูดจากัน ไมนิยมบันทึกเปนลายลักษณอักษร ยกเวนแตในนวนิยายหรือเรื่องสั้นบางตอน เพื่อทําใหเรื่องสมจริง

ตัวอยาง
ขอบใจนะพรรคพวก พวกนายทําใหเรามีความสุขมากที่สุดในวันนี้ ขอใหสนุกกันใหเต็มที่ โดยการใช
ปากใหเปนประโยชน ทั้งกิน ทั้งพูด แตอยาทั้งพูดและกินพรอม ๆ กันก็แลวกันวาใหเต็มที่เลยการแบงภาษาเปน 5
ระดับ มีขอสังเกตบางประการดังตอไปนี้
1. การแบงภาษาเปน 5 ระดับ พิจารณาจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในการสื่อสารแลวนํามาจัดระดับ
เพื่อใหเขาใจงาย มิไดหมายความวา แบงกันอยางเด็ดขาด ภาษาระดับหนึ่งอาจเหลื่อมล้ํากับอีกระดับหนึ่ง เชน
ภาษาระดับที่ 2 กับระดับที่ 3 อาจใชปะปนกัน ระดับที่ 3และระดับที่ 4 อาจใชรวมกันบาง หรือระดับที่ 4 กับระดับ
ที่ 5 ก็เชนเดียวกัน
2. บุคคลแตละคนอาจไมมีโอกาสใชภาษาครบทั้ง 5 ระดับ แตทุกคนยอมตองใชภาษาระดับที่ 3 หรือ
ภาษาระดับที่ 4 อยูเปนนิจ ระดับที่ 1 นั้น บางคนแทบไมมีโอกาสไดใชเลย และระดับที่ 5 บางคนก็ไมนิยมใช
3. บุคคลบางคนอาจใชภาษาระดับที่ 3 ในสถานการณที่ตองใชภาษาระดับที่ 4 และที่ 5ไดดังกลาวแลว
แตหากนําภาษาระดับที่ 1 หรือระดับที่ 2 ไปใชในโอกาสที่ควรใชภาษาระดับที่ 4 และที่ 5 หรือนําภาษาระดับที่ 4
และที่ 5 ไปใชในโอกาสที่ควรใชภาษาระดับที่ 2และที่ 3 ยอมไมเหมาะสม หากใชโดยรูเทาไมถึงการณก็จะเปน
อุปสรรคแกการสื่อสารเปนตนวาผูรับสารอาจเห็นไปวา ผูสงสารเสแสรง ขาดความจริงใจ หรือไมรูจักกาลเทศะ
ปจจัยที่กําหนดระดับของภาษา ปจจัยที่กําหนดระดับของภาษา มีดังนี้
1. โอกาสและสถานที่ โอกาสและสถานที่ที่ใชภาษาเปนปจจัยที่ทําใหใชภาษาตางระดับกัน เชน ในตลาด
รานคากับที่บาน ภาษาที่ใชมักตางระดับกัน ภาพที่ประชุม
2. สัมพันธภาพระหวางบุคคล บุคคลอาจมีสัมพันธภาพตอกันหลายลักษณะ เชนเปนเพื่อนสนิทกัน เปนผู
ที่เพิ่งรูจักกัน เปนผูไมเคยรูจักกันมากอน
3. ลักษณะของเนื้อหา เนื้อหาของสารเกี่ยวพันกับโอกาสในการสื่อสารอยูไมนอย เชนเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องสวนตัว ก็ไมสามารถใชในระดับพิธีการ หรือระดับทางการได
4. สื่อที่ใช ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําใหภาษาเปลี่ยนระดับ คือ สื่อ เชน จดหมายสวนตัว ผนึกของกับ
ไปรษณียบัตร ภาษาที่ใชยอมแตกตางกัน หากบุคคลบอกตอ ๆ กันดวยปากระดับของภาษาที่ใช ยอมแตกตางกับ
เพื่อประกาศผานเครื่องขยายเสียง และยอมแตกตางกับภาษาที่พูดทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางวิทยุโทรทัศน
3. ลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ
1. การเรียบเรียง ในภาษาระดับพิธีการและระดับทางการ ผูสงสารซึ่งรวมทั้งผูพูดและผูเขียนจะเรียบเรียง
เนื้อหาใหมีความตอเนื่องกลมกลืนกันอยางมีระเบียบและพิถีพิถันขัดเกลาภาษาใหสละสลวย เชน ในการกลาวคํา
ปราศรัย กลาวตอนรับผูแทนระหวางประเทศ หรือระหวางองคการมักเตรียมวาทนิพนธไวลวงหนา ถาหนังสือ
ราชการจะเขียนอยางมีระเบียบ ซึ่งจะกลาวถึงจุดประสงคของเรื่อง
2. กลวิธีนําเสนอ ภาษาระดับ พิธีการและระดับทางการมักใชกลวิธ ีนําเสนอตามรูปแบบที่กําหนดไวแลว
เชน ในคํากราบบังคมทูลหรือคํากลาวรายงานจะตองใชคําขึ้นตนวรรคนําและคําลงทายตามแนบแผนที่เคยใชกันมา

3. ถอยคําที่ใช ในภาษาไทยมีถอยคําที่แสดงความลดหลั่นตามระดับของภาษา โดยเฉพาะในสํานวนที่เปน
คําซอน 4 พยางค หลายสํานวนใชไดในภาษาระดับไมเปนทางการลงมาเทานั้นเชน เอะอะมะเทิ่ง ทางหนีทีไล ไป
วัดไปวา มีขอสังเกตเกี่ยวกับความลดหลั่นตามระดับของภาษา ดังนี้
3.1 คําสรรพนาม จะใชในระดับทั้งหาระดับแตกตางกัน เชน กระผม ผม ดิฉัน ขาพเจาฉัน กัน เรา หนู
3.2 คํานาม มีคําสามยนามหลายคําที่เราใชเฉพาะในภาษาระดับกึ่งทางการระดับไมเปนทางการและ
ระดับกันเองเทานั้น เชน โรงหนัง ใบขับขี่รถยนต ใบรับรอง ถาใชในระดับทางการขึ้นไปจะใชวาโรงภาพยนตร
ใบอนุญาตขับรถยนต หนังสือรับรอง
3.3 คํากริยา คํากริยาที่แสดงระดับตาง ๆ ของภาษาอยางเห็นไดชัด เชน ตายอาจใชมรณภาพ เสีย สิ้น
สวรรคต
3.4 คําวิเศษณ คําวิเศษณบางคําที่ใชขยายคํากริยา หรือขยายคําวิเศษณดวยกันมีใชมากในภาษาระดับไม
เปนทางการและระดับกันเอง และบางคําก็อาจนําไปใชในภาษาระดับกึ่งทางการและเกือบไมใชเลยในภาษาระดับ
ทางการขึ้นไปในภาษาระดับทางการขึ้นไป เชน เปนอันมาก มากหรือจัดคะ ครับ ซิ นะ เถอะ มักใชในระดับไมเปน
ทางการและระดับกันเองสวนการออกเสียงวา ยังงั้น ยังงี้ ยังไร ใชในภาษาระดับกึ่งทางการลงมา แตถาในระดับ
ทางการขึ้นไปควรใชใหเต็มและออกเสียงใหชัดวา อยางนั้น อยางนี้ อยางไร เปนตน

• ดานทักษะ(ปฏิบัติ) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2-4)

1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 2เรื่อง ระดับภาษา
2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 2 ระดับภาษา

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 5)

2. ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1.ผู สอนใหผูเรี ยนอ านสาระสํ า คัญ หนวยที่ 2
เรื่อง ระดับภาษา
2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน
ที่ 2และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการ
สอนผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับระดับภาษา
2. ขั้นใหความรู (45นาที)
1.ผู ส อนให ผู เ รี ย นศึ ก ษาเอกสารประกอบการ
สอน ภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 2
2.ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สั ง เกตป จ จั ย ที่
กํา หนดระดั บ ของภาษาตามที่ ไ ด ศึ ก ษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
3. ขั้นประยุกตใช (45นาที )
ผูส อนให ผูเรี ย นทํ า กิ จกรรมที่ 2 เรื่อง ระดับ
ภาษา
4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15นาที )
4. ผูสอนและผูเรีย นร วมกันสรุ ปเนื้อหาที่ไ ด
เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
5. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 2 ระดับภาษา
6. ผู ส อนใ ห ผู เ รี ย นศึ ก ษ าเพิ่ ม เติ ม นอ ก
หองเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทํา
ขึ้น

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1. ผูเรียนอานสาระสําคัญ หนวยที่ 2 เรื่อง ระดับ
ภาษา
2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ
เรียนของหนวยเรียนที่ 2และการใหความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมผูเรียนแสดงความรูความรูเกี่ยวกับระดับ
ภาษา
2. ขั้นใหความรู (45นาที )
1.ผู เ รี ย นศึ ก ษาจากเอกสารประกอบการสอน
ภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 2
2.ผู เ รี ย นร ว มมื อ กั บ ผู ส อนสั ง เกตป จ จั ย ที่ กํ า หนด
ระดับของภาษาตามที่ไดศึกษาจากเอกสารประกอบ
3. ขั้นประยุกตใช ( 45นาที )
3. ผูเรียนทํากิจกรรมที่ เรื่อง ระดับภาษา
4. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15นาที )
4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน
เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
5. ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
หนวยที่ 2 ระดับภาษา
6. ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น ด ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)

(รวม 120 นาที หรือ 2 คาบเรียน)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 2
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 2และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 2

ขณะเรียน

3. ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 2เรื่อง ระดับภาษา
4. รวมกันสรุป “ระดับภาษา”

หลังเรียน

2. ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 2 ระดับภาษา

คําถาม

1. ภาษาระดับพิธีการใชสื่อสารตามขอใด
2. ขอใดใชในระดับทางการ
3. การเสนอบทความในหนังสือพิมพเปนการสื่อสารระดับใด

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ระดับภาษา

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องระดับภาษา
5. วิเคราะหและตีความหมาย
6. ตั้งคําถาม
7. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
8. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการสรางคานิยม

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมระดับภาษา

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ

สมรรถนะการขยายผล

ความสอดคลอง
ระดับภาษาทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจางยอมรับ
ความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพนี้มาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1.เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
2.ใชประกอบการเรียนการสอน
3. กิจกรรมทายหนวยที่ 2เรื่อง ระดับภาษา(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ
4. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 2 ระดับภาษาขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ระดับภาษา

สื่อของจริง

ระดับภาษา(ใชประกอบการเรียนการสอน

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

นอกสถานศึกษา

ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตนทาง
สังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3. บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

ขณะเรียน

1.ตรวจผลงานตามกิจกรรมทายหนวยที่ 2 เรื่อง ระดับภาษา
2.สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 2ระดับภาษา

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน
กิจกรรมทายหนวยที่ 2 เรื่อง ระดับภาษา

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับได
4. วิธีการประเมิน
5. เครื่องมือ
6. เกณฑการใหคะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 สังเกตปจจัยที่กําหนดระดับของภาษาได
4. วิธีการประเมิน
5. เครื่องมือ
6. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: อธิบายลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3ยอมรับการแบงภาษาระดับตาง ๆ ได
4. วิธีการประเมิน
5. เครื่องมือ
6. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: ยอมรับการแบงภาษาระดับตาง ๆ ไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4ผสมผสานลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ ได
4. วิธีการประเมิน
5. เครื่องมือ
6. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: ผสมผสานลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ ไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:ตรวจผลงาน
:แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
:ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะจะได
2 คะแนน

เรื่อง ระดับภาษา

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 2 เรือ่ ง ระดับภาษา

จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้
1. ภาษาระดับพิธีการใชสื่อสารในวงการ............................................................................(บุคคลสําคัญ
หรือมีตําแหนงสูงในวงการนั้น)
2. การบรรยายหรืออภิปรายอยางเปนทางการในที่ประชุมใชภาษาระดับ............................................
(ระดับทางการ)
3. บทความในหนังสือพิมพ การบรรยายในหองเรียน ใชภาษาระดับ.....................................................
(ระดับทางการ)
4. การเขียนจดหมายระหวางเพื่อน การรายงานขาว ใชภาษาระดับ............................................................
(ระดับไมเปนทางการ)
5. ภาษาที่ใชพูดจากันในครอบครัว ใชภาษาระดับ..........................................................(กันเอง)
6. ฉันฟาดขาวไป 3 จาน แกเปน.......................................................................(ฉันรับประทานขาว 3 จาน)
7. “ขอเชิญเสด็จลงไดแลว อาหารตั้งโตะพรอมแลว” ขอความนี้ใชภาษาระดับ........................... (กันเอง)
8. เผาศพ ภาษาระดับทางการใชวา......................................................... (ณาปนากิจ)
9. ทั้งจดหมาย ภาษาระดับทางการใชวา......................................................(สงจดหมายทางไปรษณีย)
10. รดน้ําแตงงาน ภาษาระดับทางการใชวา............................................(สงจดหมายทางไปรษณีย)

ใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 2 เรื่อง ระดับภาษา

จงทําเครื่องหมาย หรือ หนาขอตอไปนี้
1. คําที่ใชเชื่อม เชน คําบุพบท คําสันธาน มักจะไมทําใหภาษาเปลี่ยนระดับ
2. ภาษาระดับกึ่งทางการ มักใชถอยคําสํานวนภาษาที่ทําใหรูสึกคุนเคยกัน
3. ภาษาระดับกันเอง อาจใชปะปนกับภาษาระดับที่ 4 คือ ภาษาระดับกึ่งทางการ
4. คําวา ครับ นะ เถอะ คะ มักใชในระดับไมเปนทางการและระดับกันเอง
5. ในวงการธุรกิจควรใชภาษาระดับกันเองเพื่อความสนิทสนม
6. การแสดงความคิดเห็นเขาวิชาการ ควรใชภาษาระดับกึ่งทางการ
7. หนังสือที่ใชติดตอทางราชการ จะใชภาษาในระดับทางการเสมอ
8. ภาษาระดับพิธีการ จะมีการโตตอบหรือถามคําถามจากกลุมผูรับสาร
9. คนทุกคนมีโอกาสใชภาษาระดับที่ 3 หรือระดับที่ 4 อยูเสมอ
10. ภาษาระดับพิธีการ มักใชถอยคําที่เลือกเฟน ไพเราะสละสลวย กอใหเกิดความรูสึกจรรโลงใจ

ใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 2 เรื่อง ระดับภาษา
จงหาภาพระดับของภาษาระดับใด ระดับหนึ่ง พรอมอธิบายตาม
หัวขอที่กําหนด
ภาษาระดับ.............................................................

ที่มา : ................................................................................
เนื้อหา :.................................................................................
....................................................................................
โอกาสสถานที่ : ................................................................................
สื่อที่ใช : ................................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 2 เรื่อง ระดับภาษา
จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ภาษาระดับพิธีการใชสื่อสารตามขอใด
ก. การกลาวอวยพร
ข. หนังสือราชการ
ค. การรายงานขาว
ง. การบรรยายในหองเรียน
2. ขอใดใชในระดับทางการ
ก. ประชุมรัฐสภา
ข. การบรรยายในหองเรียน
ค. การรายงานขาว
ง. หนังสือที่ใชติดตอกับทางราชการ
3. การเสนอบทความในหนังสือพิมพเปนการสื่อสารระดับใด
ก. ระดับพิธีการ
ข. ภาษาระดับทางการ
ค. ภาษาระดับกึ่งทางการ
ง. ภาษาระดับกึ่งทางการ
4. “เชิญเสด็จลงมาอาบน้ําไดแลวคุณลูก” ขอความนี้เปนภาษาระดับใด
ก. ระดับพิธีการ
ข. ภาษาระดับทางการ
ค. ภาษาระดับกันเอง
ง. ภาษาระดับกึ่งทางการ
5. ขอใดมิใชปจจัยที่กําหนดระดับของภาษา
ก. สื่อที่ใช
ข. โอกาสและสถานที่
ค. ลักษณะของเนื้อหา
ง. ระดับของภาษา
6. “แสตมป” ควรเปลี่ยนเปนภาษาระดับทางการวาอยางไร
ก. ดวงตา
ข. ประทับตรา
ค. ดวงตราไปรษณียากร
ง. ขอใดก็ได
7. ขอใดใชภาษาระดับทางการขึ้นไปไดถูกตอง
ก. รถเมล
ข. ใบขับขี่
ค. โรงภาพยนตร
ง. ใบรับรอง

8. “พระ ๙ องค” ใชในภาษาระดับใด
ก. พิธีการ
ค. ระดับกันเอง

ข. ทางการ
ง. กึ่งทางการ

9. ดิฉันได.....................................................ใหทํางานชิ้นสําคัญชิ้นนี้คะ
ก. ทํา
ข. รับมอบ
ค. รับมอบหมาย
ง. สั่ง
10. ขอใดใชภาษาไดถูกตอง
ก. เด็กคนนี้สอแววเปนเด็กดี
ข. อาหารจานนี้สงกลิ่นหอมหึ่งนารับประทาน
ค. ปลาเนาตัวเดียวสงเกลิ่นเหม็นอบอวล
ง. รองเทาคูนี้ถูกขัดจนขึ้นเงา จึงเปนที่สะดุดตาของลูกคา

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอทีน่ าสน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 2 เรื่อง ระดับภาษา

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 2 เรื่อง ระดับภาษา

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 2 เรื่อง ระดับภาษา
ความคิดของนักศึกษา

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 2 เรื่อง ระดับภาษา

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 2 เรื่อง การใชถอยคําสํานวน
ผลการใชแผนการเรียนรู
1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
4. นักศึกษาใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน
ชื่อเรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

หนวยที่ 3
สอนสัปดาหที่ 3
คาบรวม 6
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู
1. ความหมายของการฟง
2. จุดมุงหมายของการฟง
3. ความหมายของการดู
ดานทักษะ
4. มารยาทในการฟง
5. มารยาทในการดู

ดานจิตพิสัย
6. ความสําคัญของการดู
7. รูปแบบของการฟง
8. ประเภทของการดู

สาระสําคัญ

มนุษยเริ่มตนการเรียนรูดวยการฟง การดู ดังนั้น การฟง การดู จึงเปนทักษะที่สําคัญอยางยิ่งในปจจุบัน
เพราะมีสื่อและวิทยาการตาง ๆ ที่เจริญกาวหนา ไดถายทอดใหคนในสังคมไดฟง ไดดู ทั้งที่เปนของจริง และสื่อทาง
เทคโนโลยี

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. นําความรูที่ไดจากการฟงการดูไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับแปลความหมายของการฟงได
2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการยกตัวอยางจุดมุงหมายของการฟงได
3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการขยายความความหมายของการดูได
4. เพื่อใหมีทักษะในการสาธิตมารยาทในการฟงได
5. เพื่อใหมีทักษะในการฝกหัดมารยาทในการดูได
6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการอภิปรายความสําคัญของการดูได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประพฤติตามรูปแบบของการฟงได
8. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดลําดับประเภทของการดูได
9. เพื่อฟงและดูเรื่องราวตางๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู

1. แปลความหมายของการฟงได
2. ยกตัวอยางจุดมุงหมายของการฟงได
3. ขยายความความหมายของการดูได

ดานทักษะ

4. สาธิตมารยาทในการฟงได
5. ฝกหัดมารยาทในการดูได

ดานจิตพิสัย

6. อภิปรายความสําคัญของการดูได
7. ประพฤติตามรูปแบบของการฟงได
8. จัดลําดับประเภทของการดูได

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

9. ฟงและดูเรื่องราวตางๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม(ดานคุณธรรม จริยธรรม)

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

1.ความหมายของการฟง
จุไ รรั ตน ลัก ษณะศิริและบาหยั นอิ่มสําราญ (2548:79) การฟงหมายถึง การรับรูคลื่นเสี ยงแลวแปล
ความหมายของเสียงที่ไดยินเปนกระบวนการคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจ
คณาจารยม หาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย (2551:89) การฟง หมายถึง กระบวนการรั บ รู
ความหมายจากเสียงที่ไดยินทั้งนี้โดยผานขั้นตอนของการรับสารติดตามเรื่องราวเขาใจสารและสามารถจับใจความ
สําคัญของสารได
ราชบัณฑิตยสถาน (2546:811) ใหความหมายไววา“ฟง”เปนคํากริยาหมายถึงตั้งใจสดับคอยรับเสียงดวยหู
ไดยินเชื่อทําตามถอยคํา
สรุปไดวาการฟงคือการรับรูความหมายจากเสียงที่ไดยินโดยผานขั้นตอนการรับสารติดตามเรื่องราวเขาใจ
สารและสามารถจับใจความสําคัญของสารแสดงออกมาเปนความคิดแลวนําไปถายทอดหรือใชประโยชนตอไป
2. จุดมุงหมายของการฟง
การฟงจะมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จจะตองมีจุดมุงหมายในการฟงที่ชัดเจนผูฟงตองทําความ
เขาใจวาตนเองตองการฟงสิ่งใดจากผูพูดซึ่งจุดมุงหมายในการฟงแบงได3 ประการคือ
1. ฟงเพื่อหาความรูในการฟงสารตามจุดมุงหมายนี้ผูฟงตองฝกฝนตนเองอยางสม่ําเสมอจนเกิดเปนกิจนิสัยเพื่อ
ผูฟงจะไดมีความรูเพิ่มพูนสติปญญาดวยตนเองตลอดเวลาในการฟงเพื่อหาความรูมีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้
1.1 ฟงดวยความตั้งใจผูฟงตองคิดและติดตามเนื้อหาที่ฟงอยางระมัดระวังเพื่อจับประเด็นสํา คัญและ
ตีความสาระของผูพูดไดอยางถูกตอง
1.2 ฟงดวยความวิเคราะหผูฟงตองแยกประเด็นที่ฟงวาอะไรเปนขอเท็จจริงอะไรเปนความคิดเห็นของผู
พูดผูพูดมีทัศนคติตอเรื่องที่พูดอยางไรและตองพิจารณาไตรตรองวาสารที่ฟงนั้นควรเชื่อถือไดหรือไมเพราะอะไร
1.3 ฟงอยางพิจารณาผูฟงตองพิจารณาวาผูพูดมีกลวิธีการพูดที่นาสนใจชวนใหติดตามอยางไรและผูพูดใช
สํานวนโวหารคมคายกระชับความและถูกตองเหมาะสมกับระดับการสื่อสารหรือไมอยางไร
ในการฟงเพื่อหาความรูสวนมากฟงเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการขาวสารทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
การฟงบรรยายในชั้นเรียนการเขารับฟงการประชุมสัมมนาแลววิเคราะหเรื่องราวที่ไดฟงเชนการฟงบทกลอนเรื่อง
“ตีนกับตา”

2. ฟงเพื่อความบันเทิงเปนการฟงเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากการเรียนการทํางานหรือจากภาวะปญหา
ตางๆมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความตองการทางอารมณชวยทําใหจิตใจเบิกบานเพราะไมจําเปนตองใชสมาธิมาก
นักการฟงชนิดนี้ยังชวยเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคใหแกผูฟงไดแกการฟงเพลงฟงดนตรีนิทานหรือบท
กวีเชนการฟงเพลงปลุกใจจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
3. ฟงเพื่อจรรโลงใจเปนการฟงเพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นหรือชวยขัดเกลาจิตใจใหประณีตละเอียดออนขึ้น
ผูฟงจะมีจินตนาการความซาบซึ้งหรือสุขใจในการฟงความจรรโลงใจอาจเปนไปในทางความดีความงามหรือความรู
โดยความดีจะชวยยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นความงามจะชวยกลอมเกลาจิตใจใหออนโยนและความรูจะชวยใหเขาถึง
ความจริงจนพนจากอวิชชาและความมั่วเมาการฟงเพื่อจรรโลงใจจึงชวยใหผูฟงมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
และทําใหสังคมสงบสุขไดแกการฟงพระธรรมเทศนาการฟงแสดงปาฐกถาการฟงโอวาทและฟงบทวิจารณตางๆ
3.รูปแบบการฟงการฟงในปจจุบันมี 3 รูปแบบดังนี้
1. การฟงโดยที่ผูฟงไมมีสวนรวม
การฟงรูปแบบนี้เปนการสื่อสารทางเดียวคือผูฟงมีบทบาทเปนผูรับสารเทานั้นไมมีโอกาสพูดหรือโตตอบใน
ลักษณะการสื่อสารสองทางเพราะมีขอจํากัดในดานเวลาโอกาสและสถานที่เพราะเปนการฟงในที่ชุมชนเชนการฟง
การปราศรัยการฟงการกลาวอวยพรการฟงโฆษณาหาเสียงการฟงบรรยายในหองเรียนขนาดใหญ
2. การฟงโดยผูฟงมีสวนรวม
การฟงรูปแบบนี้ผูฟงมีโอกาสเปนผูพูดตอบโตในฐานะผูสงสารเปนการสื่อสารตั้งแต2 คนขึ้นไปไดแกการ
ทักทายการสนทนาการสัมภาษณการเจรจาทางธุรกิจการใชโทรศัพทการประชุมการอภิปราย
3. การฟงโดยประกอบกับการดู
ปจจุบันวิทยาการกาวหนาจึงเกิดเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชวยใหสื่ออิเล็กทรอนิกสทางการสื่อสารไมจํากัดเพียง
ทักษะการฟงเพื่อรับสารเทานั้นแตยังครอบคลุมไปถึงการดูภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวประกอบการฟงสื่ออิเล็กทรอนิกส
ประเภทนี้ไดแกโทรทัศนวีดีโอวีซีดีดีวีดีโทรภาพภาพนิ่งประกอบเสียงทางโทรศัพทมือถือภาพเคลื่อนไหวประกอบ
เสียงทางโทรศัพทมือถือนอกจากนี้การฟงโดยประกอบการดูยังรวมถึงการชมการแสดงสดซึ่งมีหลายรูปแบบเชน
โขนละครระบําลําตัดลิเกทอลคโชวและการแสดงดนตรี
4. มารยาทในการฟง
มารยาททางสังคมที่ผูฟงพึงปฏิบัติแบงตามโอกาสได 2 ลักษณะคือมารยาทการฟงในที่สาธารณะหรือในที่
ประชุมและมารยาทการฟงระหวางบุคคลมีรายละเอียดดังนี้
1. มารยาทการฟงในที่สาธารณะหรือในที่ประชุมผูฟงควรปฏิบัติดังนี้
1.1 ผูฟงควรไปถึงสถานที่กอนเริ่มการพูดและควรนั่งแถวหนาใหเต็มกอน
1.2 ใหเกียรติประธานหรือผูพูดดวยการลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงการตอนรับรอจนกวาประธานหรือผูพูดนั่ง

1.3 ใหเกียรติผูพูดตามโอกาสที่เหมาะสมปรบมือเมื่อมีการแนะนําผูพูดหรือปรบมือเมื่อผูพูดพูดจบเพื่อ
แสดงความขอบคุณ
1.4 ระหวางที่การพูดกําลังดําเนินอยูควรรักษาความสงบเรียบรอยไมสงเสียงรบกวนไมควรลุกเปลี่ยน
ที่นั่งหรือเดินไปมาตามใจชอบหากจําเปนตองลุกจากที่นั่งหรือตองออกจากที่ประชุมควรแสดงความเคารพผูพูดหรือ
ประธานกอน
1.5 สํารวมกิริยาไมแสดงอาการที่ไมสมควรไดแกการกางขาเหยียดขาโอบไหลคนขางเคียงหากไดฟง
เรื่องไมเปนที่สบอารมณก็ควรเก็บความรูสึกไมแสดงอาการหนาบึ้งหรือมีปฏิกิริยาที่รุนแรงกาวราว
1.6 หากมีขอสงสัยควรรอใหผูพูดพูดจบกอนไมควรพูดแทรกขึ้นมาในขณะที่ผูพูดยังพูดไมจบ
1.7 ถาไปชมละครภาพยนตรหรือฟงดนตรีไมควรกอความรําคาญใหผูอื่นเชนสงเสียงดังเฮฮาซุบซิบ
เคี้ยวขนมเสียงดังหรือรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงพูดคุยโทรศัพทขยับสวนตางๆของรางกายบอยๆจะกอใหเกิด
ความรําคาญแกคนขางเคียง
1.8 ไมวิพากษวิจารณการแสดงหรือเรื่องราวที่กําลังพูดจะทําใหผูฟงคนอื่นเสียสมาธิ
2. มารยาทการฟงระหวางบุคคลผูฟงที่ดีมีมารยาทควรปฏิบัติดังนี้
2.1 ระหวางการสนทนาตองมองสบตาผูพูดเพื่อแสดงความสนใจแตระมัดระวังอยาสบตาจนทําใหคู
สนทนาเขินหรือรูสึกวาถูกจองหนาตลอดเวลา
2.2 ตอบสนองในเรื่องที่ฟงดวยกิริยาที่เหมาะสมเชนการยิ้มพยักหนาสั่นศีรษะพูดตอบรับถาสนทนา
กับผูใหญไมควรพยักหนาหรือสั่นศีรษะควรตอบรับดวยคําพูดวาคะหรือครับ
2.3 ควรตั้ ง ใจฟ ง เรื่ องที่ กํ า ลั ง สนทนาไม ควรพะวงกั บ สิ่ง ตา งๆรอบตั วที่ รบกวนการฟ ง เช นเสี ย ง
โทรศัพทเสียงพัดลมเสียงคนคุยกัน
2.4 ไมควรพูดแทรกขณะที่ผูพูดยังพูดไมจบถาฟงไมเขาใจอาจซักถามไดเปนระยะหรือรอใหจบการ
สนทนากอน
2.5 ถามีธุระสําคัญและจําเปนจริงๆควรกลาวขอโทษและขอตัวไปจัดการธุระใหเรียบรอยโดยเร็ว
2.6 อยาพูดตัดบทคูสนทนาจนคูสนทนารูสึกเสียหนา
4. ความหมายของการดู
ราชบัณฑิตยสถาน ( 2546 : 412 ) ใหความหมายไววา “ดู”เปนคํากิริยา หมายถึงใชสายตาเพื่อใหเห็น เชน ดู
ภาพ, ดูละคร, ระวังรักษา เชน ดูบานใหดวย ไมมีคนดูเด็ก, พินิจพิจารณา เชน ดูใหดี, ศึกษาเลาเรียน เชน ดูหนังสือ
สรุปไดวา การดู หมายถึง การรับรูเรื่องราวทางสายตา จากการเห็นภาพของสิ่งตาง ๆ
ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทําใหเกิดความรูความเขาใจไดยิ่งขึ้น

5. ความสําคัญของการดู
ความสําคัญของการดู การดูมีความสําคัญในชีวิตประจําวันดังนี้
1. ทําใหเกิดความรูความเขาใจ การดูชวยใหผูดูเขาใจเรื่องราวที่อธิบายไดงายยิ่งขึ้น หรือเขาใจเรื่องราวที่เปน
นามธรรม ใหเปนรูปธรรมไดจากการดู
2. ทําใหเกิดความบันเทิง การดูชวยใหเกิดความบันเทิงและความเพลิดเพลิน ผูดูอาจจะเขาใจเรื่องราวตาง ๆ
จากการฟงแลว แตถาเห็นภาพประกอบการฟงจะทําใหเกิดความเขาใจและเกิดความบันเทิงจากเรื่องราวไดดียิ่งขึ้น
3. ทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง การดูเรื่องราวตาง ๆ จากสื่อหรือของจริงจากการปฏิบัติงานของบุคคล ผูดูจะได
เห็นบุคลิกภาพของผูพูด เทคนิคและวิธีการพูด ซึ่งผูดูสามารถนําตัวอยางที่เห็นจากการดู มาปรับปรุงการพูดและ
บุคลิกภาพของตนเองใหดียิ่งขึ้น ซึ่งเปนการพัฒนาตนเองในทางที่ดี และมีประโยชนตอการประกอบอาชีพของตนได
อยางมีประสิทธิภาพ
5. มารยาทในการดู ในการดูไมวาผูดูจะดูอะไรก็ตาม ควรคํานึงถึงมารยาทในการดู ดังนี้
1. ดู ดวยกิ ริย ามารยาทที่ ดี หมายถึ ง มีค วามสํ า รวมในการดู และถูก ตองตามวัฒนธรรมไทย โดยคํ า นึ ง ถึ ง
กาลเทศะและสถานที่ เชน การดูละครในโรงละคร ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ไมพูดคุยกันในขณะที่ดูไมนําของ
จุบจิบเขาไปรับประทานขณะที่ดูละคร และควรนั่งใหเรียบรอย
2. ดูดวยความคิดพิจารณา ในการดูเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นผูดูควรใชความคิดพิจารณาแยกแยะสวนที่ดีและ
สวนที่บกพรอง โดยอาศัยความรูและประสบการณ ประกอบกับการใชเหตุผลและขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือ ไมควรดู
แลวปลอยใหผานไปโดยไมไดประโยชนอะไร
3. ดูดวยใจเปนกลาง ในการดูอะไรก็ตาม ผูดูไมควรมีอคติตอรายการ ตอพิธีกร หรือผูมาออกรายการ เพราะถามี
อคติแลว จะทําใหเกิดการตีความจากการดูผิดพลาด
4. มีสมาธิในการดู มีสมาธิ คือ ความตั้งมั่นแหงจิต ความสํารวมใจใหแนวแนเพื่อใหจิตสงบหรือเพื่อใหเกิด
ปญญาเห็นแจง ผูดูควรมีจิตใจแนวแน ดูตั้งแตตนจนจบ ใครครวญสิ่งที่ดูดวยเหตุผล โดยเฉพาะอยางยิ่งสารที่โนม
นาวใจผูดูและผูฟง ตองคนควาหาความจริงใหพบจึงสรุปอยางมีเหตุผลได
6. ประเภทของการดูการดูโดยทั่วไป แบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. การดูของจริง ผูดูสามารถดูไดจากสิ่งที่มีอยูจริงตามสภาพแวดลอมในที่ตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายในการดูวา ดู
เพื่ออะไร ดูเพื่อความรู ดูเพื่อความเพลิดเพลิน หรือดูเพื่อตองการนําไปปฏิบัติ
2. การดูของจําลองแบบ เปนการดูของที่จําลองขึ้นมาใหมีลักษณะเหมือนของจริงสวนใหญจะใชในการเรียน
การสอน เชน ลูกโลกจําลอง จําลองอวัยวะตาง ๆ ภายในรางกายการจําลองสภาพชั้นดิน การจําลองทะเล
3. การดูผานสื่อ เปนการดูภาพที่ปรากฏจากสื่อมวลชน สวนมากเปนภาพของจริงมากกวาของจําลองแบบ ซึ่ง
ทําใหผูดูไดรับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น สื่อที่นําเสนอ ไดแก โทรทัศนสื่อคอมพิวเตอร สื่อภาพยนตร รูปภาพ ฟลม

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 7-11)

1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3เรื่อง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน
2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 3ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่9)

ฟงและดูเรื่องราวตางๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่3
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 3และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมในหนวย
ที่3

ขณะเรียน

3. ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3เรื่อง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน

4. รวมกันสรุป “เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน”

หลังเรียน

5. ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 3 ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน

คําถาม

6. ขอใดคือความหมายของการฟง
7. ขอใดไมใชจุดมุงหมายของการฟง
8. การฟงประเภทใดที่เปนประโยชนตอสังคมมากที่สุด

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน
1. วิเคราะหและตีความหมาย
2. ตั้งคําถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการสรางคานิยม

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

นําความรูที่ไดจากการฟงการดูไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะการขยายผล

ความสอดคลอง
ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวันทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย เมื่อผูเรียนไปทํางาน
ทําใหนายจางยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพนี้มาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของ
ผูปกครอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
2. ใชประกอบการเรียนการสอน
3. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน(ใชประกอบการเรียน
4. การสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ
5. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 3 ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวันขั้นสรุปและประเมินผล
6. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
PowerPoint เรื่อง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน

สื่อของจริง
ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-9)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตนทางสังคม
ดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3. บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน
1. ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน

3. ตรวจผลงานตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน
4. สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

1. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 3ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 แปลความหมายของการฟงได
2. เครื่องมือ

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ

3. เกณฑการใหคะแนน

: แปลความหมายของการฟงไดจะได 1 คะแนน

1. วิธีการประเมิน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 ยกตัวอยางจุดมุงหมายของการฟงได
1. วิธีการประเมิน

:

ทดสอบ

2. เครื่องมือ

:

แบบทดสอบ

3. เกณฑการใหคะแนน

: ยกตัวอยางจุดมุงหมายของการฟงไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3ขยายความความหมายของการดูได
1. วิธีการประเมิน

:

ทดสอบ

2. เครื่องมือ

:

แบบทดสอบ

3. เกณฑการใหคะแนน

: ขยายความความหมายของการดูไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4สาธิตมารยาทในการฟงได
1. วิธีการประเมิน

: ตรวจผลงาน

2. เครื่องมือ

:

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม

3. เกณฑการใหคะแนน

:

สาธิตมารยาทในการฟงไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5ฝกหัดมารยาทในการดูได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: ฝกหัดมารยาทในการดูไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6 อภิปรายความสําคัญของการดูได

:
:
:

1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

ตรวจผลงาน
แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
อภิปรายความสําคัญของการดูไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7 ประพฤติตามรูปแบบของการฟงได

:
:
:

1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

ทดสอบ
แบบทดสอบ
ประพฤติตามรูปแบบของการฟงไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 8 จัดลําดับประเภทของการดูได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
จัดลําดับประเภทของการดูไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 9ฟงและดูเรื่องราวตางๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: อธิบายรูปแบบของการฟงไดจะได 2 คะแนน

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

จงทําเครื่องหมาย หรือ หนาขอตอไปนี้
1. คนสมัยกอนมักยกยองผูที่รอบรูวา“พหูสูต”ซึ่งแปลวาเปนผูฟงและผูพูดมาก
2. สุตแปลวาคิดลิขิตแปลวาเขียนทุกคนตองเรียนรูอยางเขาใจ
3. คนสวนมากชอบใหผูอื่นรับฟงตนเองพูดมากกวาจะมาใหใครแยงพูด
4. การฟงที่มุงตอบสนองความตองการทางอารมณคือการฟงเพื่อหาประสบการณ
5. การฟงเปนการรับรูเสียงที่ผูฟงตั้งใจทําความเขาใจหรือจับประเด็นสําคัญของสาร
6. ถาตองการฟงขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณตองฟงขาวจากวิทยุโทรทัศน
7. การฟงปาฐกถาฟงบทวิจารณเปนการฟงเพื่อความเพลิดเพลิน
8. ควรวิพากษวิจารณเรื่องราวที่กําลังฟงเพื่อแสดงความรูความสามารถ
9. การฟงเพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นเปนการฟงเพื่อความจรรโลงใจ
10. การไดยินคือการรับรูเสียงที่ผานประสาทหูเขามาอาจจะรูสึกรับรูหรือไมรับรูก็ได

ใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือ มาเติมลงในชองวางหนาขอ
ทางซายมือ
1. ฟงออกก. เชื่อถือแตฝายเดียวโดยไมฟงความอีกฝายหนึ่ง
2. ฟงขึ้น
ข. ฟงไมไดความแจมชัดแลวเอาไปพูดตอหรือทําผิดๆพลาดๆ
3. การฟง
ค. สุต
4. ฟงได
ฆ. สุตตะ
5. ฟงอะไรฟงใหชัดถนัดหู
ง. เขาใจรูเรื่อง
6. ไดยินไดฟงแลว
จ. พอเชื่อถือได
7. ฟงดวยกายใจถึงกันนั้นฟงดี
ฉ. พอจะยึดถือได
8. ฟงหูไวหู
ช. ฟงใหไดเรื่องราวที่ถูกตองชัดเจน
9. ฟงความขางเดียว
ฌ. ตั้งใจสดับคอยรับเสียงดวยหู
10. ฟงไมไดศัพทจับไปกระเดียด ญ. มีความพรอมทั้งกายและใจในการฟง
ฎ. การรับฟงดวยความละเอียดรอบคอบ
ฐ. รับฟงไวแตไมเชื่อทั้งหมด

ใบงาน กิจกรรมที่ 4
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน
ใหนักเรียนหาภาพรูปแบบการฟงโดยผูฟงไมมีสวนรวมพรอมอธิบายหัวขอตามที่กําหนด

สอน ภาษาไทยพื้นฐาน
ที่มาของภาพ จากหนังสือ.........................................................................................................
คําบรรยายภาพ ใคร.................................................................................................................
ทําอะไร..................................................................................................................................
แกใคร...................................................................................................................................
ที่ไหน................................................................................................................................
เมื่อไหร.............................................................................................................................
อยางไร...............................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

จงหาภาพจุดมุงหมายของการฟงขอใดขอหนึ่งแลวตอบคําถามตามหัวขอที่กําหนด
จุดมุงหมายการฟงขอ.......................................................

สอน ภาษาไทยพื้นฐาน
ที่มาของภาพ จากหนังสือ.........................................................................................................
จุดมุงหมาย ขอ.........................กลาวถึงการฟงเพื่อ................................................................
คําบรรยายภาพ ใคร....................................................................................................
ทําอะไร.....................................................................................................................
แกใคร...............................................................................................................................
ที่ไหน................................................................................................................................
เมื่อไหร.............................................................................................................................
อยางไร...............................................................................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือความหมายของการฟง
ก. ฟงแลวจับใจความหรือสาระสําคัญใหไดเรื่องราวที่ฟงมาสามารถบรรยายได
ข. การรับรูคลื่นเสียงที่มากระทบโสตประสาทแลวแปลความหมายของเสียงที่ไดยิน
ค. การฟงเปนทักษะที่เชี่ยวชาญควรฝกฝนอยูเสมอจะทําใหการฟงมีประสิทธิภาพ
ง. การใชความคิดพิจารณาไตรตรองวาควรเชื่อหรือไมอยางไรไดประโยชนอะไรบาง
2. ขอใดไมใชจุดมุงหมายของการฟง
ก. ฟงเพื่อความรูและประสบการณ ข. ฟงเพื่อความบันเทิง
ค. ฟงเพื่อความจรรโลงใจ
ง. ฟงเพื่อฝกฝนตนเอง
3. ขอใดเปนการฟงเพื่อนําคติเตือนใจไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตได
ก. ฟงเพลงฟงดนตรี
ข. ฟงนิทานบทกวี
ค. ฟงปาฐกถาพระธรรมเทศนา
ง. ฟงคําบรรยายฟงขาวสารบานเมือง
4. ขอใดเปนการฟงที่ชวยใหจิตใจเบิกบานและไมจําเปนตองใชสมาธิมากนัก
ก. ฟงเรื่องสุขภาพฟงธรรมะ
ข. ฟงบทกวีฟงดนตรี
ค. ฟงสุนทรพจนฟงคําปราศรัย
ง. ฟงการอภิปรายฟงคําอวยพร
5. การฟงประเภทใดที่เปนประโยชนตอสังคมมากที่สุด
ก. ฟงเพื่อฝกฝนตนเอง
ข. ฟงเพื่อความบันเทิง
ค. ฟงเพื่อความจรรโลงใจ
ง. ฟงเพื่อความรูและประสบการณ
6. การฟงเรื่องใดที่ชวยใหผูฟงมีจิตใจออนโยนเมตตาและสุขสงบ
ก. การฟงขาวและเหตุการณสําคัญ
ข. การฟงเรื่องตลกและนิทาน
ค. การฟงบทเพลงและดนตรี
ง. การฟงคําสอนตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ
7. บุคคลในขอใดมีมารยาทในการฟงมากที่สุด
ก. นอยเคาะโตะเมื่อพอใจในคําพูดของผูพูด
ข. แดงแสดงความเคารพที่ประชุมกอนไปนั่งฟง
ค. นิ่มแตงกายเรียบรอยเหมาะกับโอกาสและสถานที่
ง. สาวกับสวยพูดคุยดวยเสียงกระซิบกระซาบขณะฟง

8. การยิ้มหัวเราะพยักหนาตลอดถึงการการพูดโตตอบผูพูดเปนการฟงในขั้นตอนใด
ก. ขั้นใหความสนใจ
ข. ขั้นเขาใจและตีความ
ค. ขั้นตอบสนอง
ง. ขั้นยอมรับผูฟง
9. ผูฟงสามารถแยกแยะเนื้อความที่ฟงไดวาสวนใดเปนเหตุสวนใดเปนผลเปนการฟง
ที่มีประสิทธิภาพในขอใด
ก. เขาใจเรื่องราว
ข. จับประเด็นสําคัญได
ค. วิเคราะหเรื่องราวได
ง. ประเมินคาเรื่องราวได
10. ขอใดคือมารยาทในการฟงมากที่สุด
ก. เมื่อไดฟงสิ่งที่ไมสบอารมณควรขออนุญาตออกนอกหอง
ข. เมื่อไมเขาใจควรยกมือซักถามผูพูดทันทีเพราะจะไดเขาใจ
ค. ถามีสิ่งรบกวนควรลุกเปลี่ยนที่นั่งไดตามความพอใจ
ง. สงบสํารวมขณะนั่งรอฟงการพูดและฟงดวยความตั้งใจ

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอทีน่ าสน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน= ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน= ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 4
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

ความคิดของนักศึกษา

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

ความคิดของนักศึกษา

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 3 เรื่อง ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน
ผลการใชแผนการเรียนรู
1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษานําความรูที่ไดจากการฟงการดูไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพได

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย การอานขาว บทความ และสารคดี
ชื่อเรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

หนวยที่ 4
สอนสัปดาหที่ 4
คาบรวม 8
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1.
2.
3.
4.
5.

ความหมายของของขาว
ความหมายของบทความ
ความหมายของสารคดี
สาระสําคัญของขาว
โครงสรางของขาว

ดานทักษะ

6. ทักษะในการอานขาว
7. อานบทความและสารคดี

ดานจิตพิสัย

8. ลักษณะเฉพาะของบทความ
9. ประเภทของบทความ
10. ประเภทของสารคดี

สาระสําคัญ

ขาวเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนอยางรวดเร็ว ในการอานขาวตองอานดวยการ
วิเคราะห ตรวจสอบแหลงขาว และตองอานขาวทุกวัน สวนบทความและสารคดีตองมีวิจารณญาณในการอาน จะ
ทําใหเขาใจความสําคัญของเนื้อหาไดอยางถูกตอง

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. อานขาวดวยความมีวิจารณญาณในการอาน วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและวิพากษวิจารณขาวได
อยางถูกตอง

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
•

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวการอธิบายความหมายของของขาวได
2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวการแปลความหมายของบทความได
3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวการสรุปความความหมายของสารคดีได
4. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวการยกตัวอยางสาระสําคัญของขาวได
5. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวการเขียนโครงสรางของขาวได
6. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวการรวบรวมองคประกอบของขาวได
7. เพื่อใหมีทักษะในการสาธิตทักษะในการอานขาวได
8. เพื่อใหมีทักษะในการทดลองอานบทความและสารคดีได
9. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการชี้แจงลักษณะเฉพาะของบทความได
10. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการแสวงหาประเภทของบทความได
11. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจําแนกประเภทของสารคดีได
12. เพื่ออานขาว บทความ และสารคดี ดวยความมีวิจารณญาณ ละเอียดรอบคอบ และบอกเลาเรื่องราวที่
อานไดอยางถูกตอง

•

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายความหมายของของขาวได
แปลความหมายของบทความได
สรุปความความหมายของสารคดีได
ยกตัวอยางสาระสําคัญของขาวได
เขียนโครงสรางของขาวได
รวบรวมองคประกอบของขาวได

ดานทักษะ

7. สาธิตทักษะในการอานขาวได
8. ทดลองอานบทความและสารคดีได

ดานจิตพิสัย

9. ชี้แจงลักษณะเฉพาะของบทความได
10. แสวงหาประเภทของบทความได)
11. จําแนกประเภทของสารคดีได

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
12. อานขาว บทความ และสารคดี ดวยความมีวิจารณญาณ ละเอียดรอบคอบ และบอกเลาเรื่องราวที่อาน
ไดอยางถูกตอง

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)
1. ความหมายของขาว

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ( 2546 : 184 ) ใหความหมายของขาวไววา ขาว คือ คํา
บอกเลาเรื่องราว โดยปกติมักเปนเรื่องเกิดขึ้นใหม หรือเปนที่สนใจ
เอกฉัท จารุเมธีชน (2549 : 119) ใหความหมายของขาววา ขาวคือ เหตุการณหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
มีการายงานใหทราบไดทันที เปนที่สนใจของมนุษย
สรุปไดวา ขาว หมายถึงเหตุการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่มาจากรอบทิศทางในชีวิตประจําวัน และเปน
ที่สนใจของมนุษย มีการบอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยูเสมอ โดยเฉพาะเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม ๆ
2. สาระของขาว

คําวา ขาว ในภาษาอังกฤษ ใชคําวา NEWS ซึ่งประกอบดวยอักษรยอจากคําตอไปนี้ คือ
N = North
ทิศเหนือ
E = East
ทิศตะวันออก
W = West
ทิศตะวันตก
S = South
ทิศใต
ขาวจึงมีที่มาจากทุกทิศทุกทางและขาวที่เกิดขึ้นจะตองมีสาระอยู 3 ประการคือ
1. ขอเท็จจริง (Fact)หมายถึง ขอมูลดิบตางๆ ที่นาสนใจ เชน ตัวเลข สถิติ ผลการวิจัยและผลการประชุม
2. เหตุการณ (Events) หมายถึง ขอมูลดิบอยางหนึ่ง เชนไฟไหม รถไฟชนรถเกงเครื่องบินตก น้ําทวม
สุโขทัย ประชาชนรองเรียนศาลปกครอง ฯลฯ
3. ขอคิดเห็น (Opinions) หมายถึง ขอคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีผลกระทบตอการเปลื่ยนแปลงใน
สังคม เชน 6 ปรัฐประหาร ประเทศ(ไม)ไดอะไร ของ รศ.อัษฎางค ปาณิกบุตรนักวิชาการอิสระดาน
รัฐศาสตร เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น ประมวลมาเปนขาว ก็จะไดรับความสนใจจากประชาชน
3. องคประกอบของขาว
ขอเท็จจริง เหตุการณ หรือขอคิดเห็นตางๆที่เปนเรื่องราวจะนํามาเปนขาวนั้น จะตองมีองคประกอบอยาง
ใดอยางหนึ่งตอไปนี้
1. ความรวดเร็ว ขาวตองมีความใหมสด เปนเรื่องที่พึ่งจะเกิดขึ้น หรือพึ่งจะคนพบ ซึ่งมักจะมีคําวา “เชา
วันนี้” “คืนนี้” “ค่ําวันนี้” และ “เที่ยงวันนี้” เสมอ

2. ความใกลชิด เรื่องที่เปนขาวนั้น จะตองใกลชิดกับผูรับขาวทั้งทางกายและใจ เชน ขาวพอแม พี่นอง ที่
เกี่ยวของ
3. ความสําคัญหรือความเดน คือ ความเดนของบุคคลผูเกี่ยวของในเหตุการณ เชนขาวนักกีฬาโอลิมปก
นางงามจักรวาล แชมปโลกมวยสากล
4. ผลกระทบกระเทือน คือ ผลจากเหตุการณที่เปนขาวนั้น มีผลกระทบกระเทือนตอคนจํานวนมาก
ตามมาอยางไร
5. ความเงื่อนงํา คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นแลว แตยังไมยุติลง เชน การเลือกตั้ง การพิจารณาคดีของศาล การ
มีเงื่อนงําในการถูกฆาตกรรม
6. ความแปลก คือ เหตุการณที่ไมคอยเกิดขึ้นบอยนัก เชน “ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราหูถือปนสไน
เปอรเล็งโลก” “หมูคลอดลูกสองหัว” “ประเทศไทยมีอุณภูมิต่ําติดลบ” “คลอดลูกแฝดตัวติดกัน”
7. ความขัดแยง คือ ความขัดแยงภายในสังคม ความขัดแยงของพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาล ความขัดแยง
ในการแกปญหาสามจังหวัดภาคใต
8. องคประกอบเกี่ยวกับเพศ คือ เรื่องการแตงงาน การหมั้น การหยาราง ขาวเพศเดียวกันและตางเพศ
หรือความผิดปกติตางเพศ
9. อารมณ คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นแลว กอใหเกิดการสะเทือนอารมณ เชน พระลูกวัดฆาเจาอาวาสเพื่อชิง
ทรัพย ลูกฆาตกรรมพอแมเพราะยาบา ชายบากามขมขืนเด็ก 6 ขวบ
10. ความกาวหนา คือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีแขนงตางๆที่เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของคนใน
สังคมมนุษย เชน
4. โครงสรางของขาว
ขาวที่นําเสนอตอสาธารณชน ตามหลักสากลโดยทั่วไปจะมีโครงสราง แบงออกไดเปน3 สวน คือ พาดหัว
ขาว ความนํา เนื้อเรื่อง
1. พาดหัวขาว (Headline) คือ การจั่วหัวของขาว คนเขียนพาดหัวขาว มักจะเปนบรรณาธิการขาว พาด
หัวขาวจะเปนประเด็นสําคัญของเรื่องวา คืออะไร แลวหาคําสําคัญ(Key words) ใหได ซึ่งมักจะเปนคํากริยา
จากนั้นจึงเปนประโยคสําคัญ
2. ความนํา (Lead) เปนสวนที่สําคัญที่สุดของขาว ความนําตองไมยาวจนเกินไป เมื่อผูอานอานจบแลว
จะตองไดแนวคิดกวาง ๆ วาขาวนั้นเปนขาวเกี่ยวกับอะไร สวนรายละเอียดจะปรากฏในเนื้อเรื่อง ในความนํานี้
ผูอานขาวจะไดทราบวา ใคร (WHO) ทําอะไร (What) ที่ไหน(Where) เมื่อไร (When) ทําไม (Why) และอยางไร
(HOW)
3. เนื้อเรื่อง (Body) คือ สวนรายละเอียดของขาว สวนใหญจะเปนรายละเอียดเพิ่มเติมสวนยอยของเรื่อง
หรือประเด็นอื่นๆที่ยังไมไดระบุไวในความนํา

5. ทักษะในการอานขาว ในการอานขาวผูอาน ควรมีทักษะ ดังนี้
1. ทักษะการจับใจความ คือ การอานใหรูวาขาวนั้นเปนเรื่องของอะไร อยางไร มีผลดีผลเสียอยางไร
ความเห็นของแตละฝายเปนอยางไร
2. ทักษะการอานเร็ว การนําเสนอขาวที่อยูในความสนใจ จะมีรายละเอียดมากมายผูอานขาว ตองใชทักษะ
การอานเร็ว เพราะขาวบางขาว จะมีการลงทวนขาวของวันกอน กอนจะตอเนื่องขาวของวันใหม
3. ทักษะการอานวิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ผูอานตองสามารถวิเคราะหขาวไดวา สิ่งใดเปนขอเท็จจริง
สิ่งใดเปนขอคิดเห็น เพื่อจะไดวิพากษวิจารณไดถูกตอง นอกจากนี้ตองวิเคราะหน้ําเสียงของผูเขียนขาว เพราะขาว
บางขาว ผูเขียนไดสอดแทรกความรูสึก อารมณสวนตัว เพื่อโนมนาวความคิดของผูอานใหรูสึกคลอยตาม ผูอาน
ตองวิเ คราะหเองวามีหลักฐานอางอิง เชื่อถือไดหรือไม
4. อานหนังสือพิมพหลาย ๆ ฉบับ เปนการอานเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขาวเพราะขาวของ
หนังสือพิมพแตละฉบับจะแสดงเจตนาไวไมเหมือนกัน
5. ตรวจสอบแหลงขาว กอนจะเชื่อถือในขาวใดตองตรวจสอบแหลงขาว หรือผูใหขาวหากมีแหลงขาวที่บง
บอกดวยตัวบุคคลชัดเจน ขาวยอมมีความนาเชื่อถือมากกวาผูใหขาวที่ไดรับการอางวาเปน “แหลงขาว”
6. อานขาวทุกวัน เพราะหนังสือพิมพจะใหรายละเอียดขาว หรือรายงานความเปลื่ยนแปลงของขาวเพิ่มขึ้น
ทุกวัน วันละเล็กวันละนอย หากไมอานติดตอกัน อาจจะ “ตกขาว” ได
6. ความหมายของบทความ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546 : 602) ใหความหมายของบทความไววา บทความ
คือ ขอเขียนซึ่งอาจจะเปนรายงานหรือการแสดงความคิดเห็นมักตีพิมพในหนังสือพิมพ วารสาร สารานุกรม
การุณันทน รัตนแสนวงษและปรัชญา อาภากุล (2548 : 169) ใหความหมายของบทความ คือ ความเรียงที่
เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานขอเท็จจริงและในเนื้อหานั้นผูเขียนไดแทรกขอเสนอแนะเชิงวิจารณหรือสรางสรรคเอาไว
ดวย
สรุปไดวา บทความ หมายถึง การเขียนตามหัวขอที่กําหนดไวแนนอนซึ่งอาจมีทั้งความรูขอเท็จจริง
รวมถึงความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนซึ่งเปนไปโดยอิสระ
สาระของขาว
7. ลักษณะเฉพาะของบทความ
1. บทความตองเปนเรื่องที่คนสวนมากใหความสนใจ
2. บทความตองมีแกนสาร มีสาระ อานแลวไดความรู ความคิดเพิ่มเติม
3. บทความตองมีขอทรรศนะ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูเขียน
4. บทความมีวิธีการเขียนชวนใหอาน ทาทายความคิด

5. สํานวนภาษาเหมาะสําหรับผูอานที่มีการศึกษาอยูในเกณฑที่ดี
8. ประเภทของบทความบทความแบงตามเนื้อเรื่องมี 5 ประการดังนี้
1. บทความแสดงความคิดเห็น เปนบทความที่เขียนจากปญหาในสังคมทั้งโดยสวนรวมและปญหาสวน
บุคคล ปญหาสวนรวมไดแกปญหาทางการศึกษาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การคมนาคม ฯลฯ เมื่อ
หยิกยกปญหาขึ้นมาแลวก็จะวิเคราะหปญหาถึงที่มา สาเหตุความเปนไปของปญหา ใครเปนผูรับเคราะหกรรม
จากปญหา ตอจากนั้นบทความที่ดี ก็จะเสนอวิธีแกไขปญหาที่ฉลาดและสามารถปฏิบัติตามได
2. บทความประเภทวิจารณ บทความประเภทนี้ไดแก
2.1 บทความวิจารณหนังสือ เปนบทความที่วิจารณตามหลักวิชาวาดวยประเภทของหนังสือ เชน ถา
วิจารณนวนิยาย ก็ตองเขียนวิจารณตามลักษณะของ นวนิยาย ผูอานบทความประเภทนี้ตองมีความรูเพียงพอที่จะ
นํามาใชพิจารณาตัดสินวา บทความนี้มีขอเขียนดีหรือไมดีอยางไร
2.2 บทความวิจารณขาว เปนบทความที่นําขาวซึ่งสื่อมวลชนเสนอตอสาธารณชนมาวิเคราะหขอมูล
และผลที่เกิดขึ้นจะเปนขาวอะไรก็ได ผูอานบทความตองศึกษาขอมูลและที่มาของขาว ติดตามเนื้อหาขาววา
นาเชื่อถือหรือไมอยางไร
2.3 บทความวิจารณสังคมและการเมือง เปนบทความที่นําเรื่องราวทางการปกครองการบริหาร
ประเทศ ซึ่งมีผลกระทบถึงความเปนอยูของคนโดยสวนรวมมาเขียนวิจารณ ผูอานบทความประเภทนี้ตองมีความ
รอบคอบและมีความลึกซึ้ง พิจารณาถึงผลได ผลเสียที่เกิดขึ้นแกสวนรวมในทางสังคมและการเมือง
3. บทความประเภทชีวประวัติ เปนบทความที่คนทั่วไปเรียกรองตองการมากที่สุดเพราะมนุษยตองการ
เลียนแบบและมักเลียนแบบสิ่งที่ดีงาม นานิยมยกยอง ถาจะเลียนแบบบุคคลก็มักจะเอาอยางคนที่มีชื่อเสียงในทาง
ดีงามคนที่ไดรับชัยชนะ คนที่ประสบความสําเร็จในการงานและอาชีพ
4. บทความประเภทสัมภาษณ เปนบทความที่เขียนขึ้นเพื่อสนองความรักความกาวหนาของมนุษย บุคคลที่
ควรสัมภาษณ ไดแก บุคคลในขาว บุคคลที่พึ่งไดรับความสําเร็จ แมแตบุคคลที่เสียชีวิตไปนานแลว ปรากฏในชื่อ
ประวัติศาสตรก็เปนสิ่งที่คนทุกรุนทุกสมัย ใครเรียนรูชีวิต
5. บทความประเภทวิชาการ เปนบทความที่มุงถายทอดความรูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออธิบาย
วิชาการ หรือวิธีประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนื้อหาบทความมีทั้งเรื่องรอบรูเกี่ยวกับปจจัย 4 ความรูที่จําเปนตาง ๆ เชน
จิตวิทยา ปรัชญา วรรณคดี ภาษาศาสตร ประวิติศาสตรคุณคาของบทความประเภทนี้ คือ ความถูกตอง แมนยํา
เปนจริง ลึกซึ้ง กวางขวาง สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ภายในขอบเขตที่กําหนดไว
9. ความหมายของสารคดี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546 : 1182) ใหความหมายของสารคดีวา เรื่องที่เขียน
ขึ้นจากเคาความจริง ไมใชจากจินตนาการ เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ

จุไรรัตน ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสําราญ (2548 : 105) กลาววา สารคดีหมายถึง หนังสือเรื่องทั่วไปที่
เปนเรื่องจริง ไมใชเรื่องสมมติเหมือนบันเทิงคดี
สรุปไดวา สารคดี คือ ขอเขียนที่มีเนื้อหาสาระที่เปนจริง โดยมีจุดประสงค เพื่อเผยแพรความรูที่เปน
ประโยชน และใชกลวิธีการเขียนที่กอใหเกิดความบันเทิงใจแกผูอาน
10. ประเภทของสารคดีสารคดีโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. สารคดีทั่วไป เปนสารคดีที่มีแพรหลายไมจํากัดพื้นฐานความรู เพศ หรือวัยของผูอานพรอมทั้งมีเนื้อหา
หลากหลาย ไดแก
1.1 สารคดีประวัติบุคคล เปนสารคดีที่นําเสนอความเปนไปของบุคคลทั้งที่เปนอัตชีวประวัติ คือ
เจาของประวัติเปนผูเขียน หรือ ชีวประวัติเปนการบอกเลาถึงเรื่องราวชีวิตของผูอื่น
1.2 สารคดีทองเที่ยว เปนสารคดีที่บอกสถานที่ที่นาสนใจ บอกเสนทางการเดินทางสภาพชีวิตและ
ผูคนที่ผูเขียนพบเห็นในแงมุมตาง ๆ ใหผูอานสนใจ
1.3 สารคดีแนะนํา เปนสารคดีที่มีเนื้อหาหลากหลายครอบคลุมการดําเนินชีวิตของมนุษยทุกแงทุก
มุม การประกอบอาชีพ การพักผอนหยอนใจ งานอดิเรก ฯลฯ
1.4 สารคดีแนวพุทธิปญญา เปนสารคดีที่เสนอเนื้อหาความรูทั้งทางโลก ทางธรรมโดยผานความรู
ความคิดของผูเขียนสารคดีนั้น ๆ
2. สารคดีวิ ช าการหมายถึ ง สารคดีที่ นํา เสนอความรูข อเท็ จจริง เกี่ย วกั บ วิ ช าการด า นใดดา นหนึ่ ง ซึ่ ง มี
กลุมเปาหมายเฉพาะเชนแพทยวิศวกรนักประวัติศาสตรนักโบราณคดีฯลฯจึงมีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
เพื่อความนาเชื่อถือของงานเขียนสารคดีวิชาการสวนมากมักนําเสนอในรูปแบบของบทความ
11. หลักการอานบทความและสารคดีผูอานบทความและสารคดีควรมีหลักในการอานดังนี้
1. อานบทความหรือสารคดีใหตลอดเรื่องเพื่อจับใจความสําคัญของเนื้อหา
2. วิเคราะหสวนประกอบในการเขียนโดยพิจารณาจาก
2.1 ชื่อเรื่องดึงดูดความสนใจผูอานเพียงใด
2.2 การวางโครงเรื่องซึ่งประกอบดวยสวนนําเรื่องสวนเนื้อหาและสวนสรุปกลาวถึงอะไรสัดสวน
เหมาะสมหรือไม
2.3 พิจารณาเนื้อหามีความนาสนใจมีความถูกตองชัดเจนหรือไมนาเชื่อถือเพียงใด
2.4 พิจารณาความคิดเห็นของผูเขียนผูเขียนนําเสนอความคิดสรางสรรคมีความเที่ยงธรรมหรือมีความ
แปลกใหมหรือไม
2.5 วิเคราะหถอยคําและประโยคผูเขียนตองการบอกอะไรแกผูอาน
2.6 พิจารณากลวิธีการเขียนไดแกการใชถอยคําสํานวนชัดเจนเขาใจงายไมวกวนเรียงตามลําดับกอน

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 5-8)
i. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 4เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี
2. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 4 การอานขาว บทความ และสารคดี

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 12)

อานขาว บทความ และสารคดี ดวยความมีวิจารณญาณ ละเอียดรอบคอบ และบอกเลาเรื่องราวที่อานได
อยางถูกตอง

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)
3. ผูสอนใหผูเรียนอานสาระสําคัญ หนวยที่ 4
1. ผูเรียนอานสาระสําคัญ หนวยที่ 4
2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ
ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียนที่ 4
และขอให ผู เ รี ย นร ว มกั น ทํ า กิ จ กรรมการเรี ย นการ เรียนของหนวยเรียนที่ 4และการใหความรวมมือในการ
ทํากิจกรรม
สอน
3. ผูเรียนสรุปความความหมายของสารคดี
4. ผูส อนให ผูเรี ยนสรุ ป ความความหมายของ
สารคดี
2. ขั้นใหความรู (45นาที)
1. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการ
สอนภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 5เรื่อง การอานขาว
บทความ สารคดี
2. ผูสอนใหผูเรียนสาธิตทักษะในการอานขาว
ตามที่ไดศึกษาจากเอกสารประกอบ

2. ขั้นใหความรู (45นาที)
3. ผู เ รี ย นศึ ก ษาเอกสารประกอบ การสอน
ภาษาไทยพื้ น ฐาน หน ว ยที่ 5 เรื่ อ ง การอ า นข า ว
บทความ สารคดี
4. ผูเรีย นสาธิตทั ก ษะในการอา นขา วตามที่ไ ด
ศึกษาจากเอกสารประกอบ

3. ขั้นประยุกตใช (45นาที )
3. ขั้นประยุกตใช ( 45นาที )
3. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ 4 เรื่อง การ
5. ผูเรียนทํากิจกรรมที่ 4 เรื่อง การอานขาว
อานขาว บทความ และสารคดี
บทความ และสารคดี
4. ผู ส อ น ใ ห ผู เ รี ย น สื บ ค น ข อ มู ล จ า ก
6. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15นาที )
7. ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด
เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
8. ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
หนวยที่ 4 ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน
9. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15นาที )
7. ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด
เรียนเพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
8. ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
หนวยที่ 4 ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน
9. ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น ด ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-12)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-12)

(รวม 120นาที หรือ 2 คาบเรียน)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่4
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 4 และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 4

ขณะเรียน

หลังเรียน

5. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 4เรื่องการอานขาว บทความ และสารคดี
6. รวมกันสรุป “การอานขาว บทความ และสารคดี”

7. ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 4 การอานขาว บทความ และสารคดี

คําถาม

1. ขอใดคือความหมายของขาว
2. News ยอมาจากอะไร
3. สาระของขาวประกอบดวยสิ่งใด

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการอานขาว บทความ และสารคดี
1. วิเคราะหและตีความหมาย
2. ตั้งคําถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

อานขาว บทความ สารคดี และบอกเลาเรื่องราวที่อานดวยความมีวิจารณญาณ

สมรรถนะการขยายผล

ความสอดคลอง
การอานขาว บทความ และสารคดีทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวซึ่งเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
จริงซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนอยางรวดเร็ว ในการอานขาวตองอานดวยการวิเคราะห ตรวจสอบแหลงขาว และ
ตองอานขาวทุกวัน สวนบทความและสารคดีตองมีวิจารณญาณในการอาน จะทําใหเขาใจความสําคัญของเนื้อหา
ไดอยางถูกตอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การอานการเขียนภาษาไทย
2. ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-12)
3. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 4เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี(ใชประกอบการเรียนการ
สอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-11)
4. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 4 การอานขาว บทความ และสารคดีขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

สื่อของจริง
การอานขาว บทความ และสารคดี (ใชประกอบการเรียนการสอน)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตนทาง
สังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3. บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

1. ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน

1. ตรวจผลงานตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี
2. สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 4การอานขาว บทความ และสารคดี

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน
กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 อธิบายความหมายของของขาวได
1.วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: อธิบายความหมายของของขาวไดจะได 0.5 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 แปลความหมายของบทความได
1. วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3.เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: แปลความหมายของบทความไดจะได 0.5 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3สรุปความความหมายของสารคดีได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: สรุปความความหมายของสารคดีไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4ยกตัวอยางสาระสําคัญของขาวได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3.เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบทดสอบ
: ยกตัวอยางสาระสําคัญของขาวไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5เขียนโครงสรางของขาวได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3.เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบทดสอบ
: เขียนโครงสรางของขาวไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6รวบรวมองคประกอบของขาวได

: ตรวจผลงาน
: แบบทดสอบ
: รวบรวมองคประกอบของขาวไดจะได 1 คะแนน

1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7 สาธิตทักษะในการอานขาวได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 8 ทดลองอานบทความและสารคดีได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
ทดลองอานบทความและสารคดีไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 9 ชี้แจงลักษณะเฉพาะของบทความได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
ชี้แจงลักษณะเฉพาะของบทความไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 10แสวงหาประเภทของบทความได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: แสวงหาประเภทของบทความไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 11 จําแนกประเภทของสารคดีได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบทดสอบ
: จําแนกประเภทของสารคดีไดจะได 0.5 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 12 อานขาว บทความ และสารคดี ดวยความมีวิจารณญาณ ละเอียด
รอบคอบ และบอกเลาเรื่องราวที่อานไดอยางถูกตอง
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ

: ตรวจผลงาน
: แบบทดสอบ
: อานขาว บทความ และสารคดี ดวยความมีวิจารณญาณ ละเอียดรอบคอบ

3. เกณฑการใหคะแนน
และบอกเลาเรื่องราวที่อานไดอยางถูกตองจะได 0.5 คะแนน

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 4 เรื่องการอานขาว บทความ และสารคดี

จงทําเครื่องหมาย หรือ หนาขอตอไปนี้
1. ขาวที่ไดรับความสนใจจากผูอานมักจะเปนขาวความกาวหนาหรือภัยพิบัติ
2. ขาวความสําคัญหรือความเดน ไดแก ขาวไดเหรียญทองโอลิมปก
3. ขาวการถูกฆาตกรรมสวนมากจะเปนขาวความแปลกใหม
4. การวิเคราะหขาวควรตรวจสอบแหลงขาว และอานขาวทุกวัน
5. เนสทเล ฟตเนสส 14 วัน หุนสวยสุขภาพดี เปนขาวใหม
6. Laundry Pure ทางเลือกใหมแหงการซักผา เปนขาวความกาวหนา
7. สาระของขาวประกอบดวย ขอเท็จจริง ความรูสึก และขอคิดเห็น
8. ขาวแปลกประหลาด ไดแก ขาวหมูออกลูกสามหัวในตัวเดียว
9. เมื่อคืนนี้เกิดแผนดินไหวที่เชียงใหม 5.8 ริกเตอร เปนขาวผลกระทบ
10. ในการพิจารณาขาวจะไมมีสูตรสําเร็จ เพราะขาวในทัศนะของแตละบุคคลแตกตางกัน

ใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที4่ เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือ มาเติมลงในชองวางหนาขอ
ทางซายมือ
1. ขอเท็จจริง
ก. ความจริงที่ไมมีอคติ คือสิ่งที่ยึดไวในใจตลอดมา
2. เหตุการณ
ข. เชาวันนี้มีการคนพบกรุพระที่ฐานเจดียโบราณ
3. ขอคิดเห็น
ค. ลุย ร.ร.กวดวิชา 3 หัวเมืองใหญ เอาผิดเอกชนสอนนอกระบบ
4. ความมีเงื่อนงํา
ฆ. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมวาชนชาติใดก็มีโอกาสได
เรียน
5. ความแปลก
ง. คดีฆาตกรรมชายไทยไมทราบชื่อใตสะพานกรุงธน
6. ความรวดเร็ว
จ. โตโยตา 86 รถสปอรตพันธุแท ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
7. ความสําคัญ
ฉ. ผัวฆาเมียและลูกเพราะความเครียดที่ตกงาน
8. ความกาวหนา
ช. แผนดินไหว 8 ริกเตอร ที่จีนแผนดินใหญ
9. พาดหัว
ฌ. บารัค โอบามา จะมาเยือนประเทศไทยในสัปดาหหนา
10. อารมณ
ญ. ตนไมตนหนึ่งใหออกซิเจนมากพอสําหรับคนสองคนใชตลอดทั้งชีวิต
ฎ. มะเร็งปากมดลูกเพชฌฆาตเงียบหญิงไทย
ฐ. โกซิก ชางเอเซียวัย 22 ป ใชงวงใสเขาไปในปากเพื่อเลียนเสียงพูดมนุษย

ใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที4่ เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

1. ขอเท็จจริง
ขาวเกี่ยวกับ..................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
ที่มา : ..........................................................................
....................................................................................
2. ขอเท็จจริง
ขาวเกี่ยวกับ..................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
ที่มา : ..........................................................................
....................................................................................
3. ขอเท็จจริง
ขาวเกี่ยวกับ..................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
ที่มา : ..........................................................................
....................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 4
หนวยที4่ เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี
จงศึกษาคนควาหาองคประกอบของขาว ขอใดขอหนึ่ง พรอมบอกที่มาของขาว

องคประกอบของขาวขอ ........................................เรื่อง...........................................................................
เปนขาวเกี่ยวกับ ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ที่ มา ..................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 4
หนวยที4่ เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

จงศึกษาคนควาโครงสรางของขาว 1 เรื่อง โดยบอกรายละเอียด ดังนี้
1. พาดหัวขาว .......................................................................................................................................
............................................................................................ ...............................................................
............................................................................................ ...............................................................
............................................................................................ ...............................................................
2. ความนํา ...........................................................................................................................................
............................................................................................ ...............................................................
............................................................................................ ...............................................................
............................................................................................ ...............................................................
........................................................................................... ...............................................................
........................................................................................... ...............................................................
3. เนื้อเรื่อง .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................... ...............................................................
......................................................................................... ...............................................................
.......................................................................................... ...............................................................
.......................................................................................... ...............................................................
.......................................................................................... ...............................................................
.......................................................................................... ...............................................................
.......................................................................................... ...............................................................
.......................................................................................... ...............................................................
4. ที่มา ................................................................................................................................................
.......................................................................................... ...............................................................
.......................................................................................... ...............................................................
.......................................................................................... ...............................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที4่ เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือความหมายของขาว
ก. การรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีความสําคัญและนาสนใจ
ข. เรื่องราวที่มีผลกระทบตอประชนอยางรวดเร็วหรือทันทวงที
ค. เหตุการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ มีคุณคาอยางยิ่ง
ง. เรื่องราวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วทุกสารทิศ
2. News ยอมาจากอะไร
ก. New Easy West Sour
ข. New Easy West Sound
ค. North Earth West Soon
ง. North East West South
3. สาระของขาวประกอบดวยสิ่งใด
ก. ความนํา เนื้อเรื่อง สรุป
ข. ความถูกตอง ความชัดเจน ขอคิดเห็น
ค. ขอเท็จจริง เหตุการณ ขอคิดเห็น
ง. ความรวดเร็ว ความขัดแยง ผลกระทบ
4. การแขงขันเทนนิสแกรนดสแสม “ยูเอส โอเพน” ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผลเมอรเรย ชนะ โทมัส เบอรดิส 5 - 7, 6 - 2,
6 – 1, 7 – 6(7) ผานเขาชิงชนะเลิศ” ขอความนี้เปนสาระของขาวในขอใด
ก. ขอเท็จจริง
ข. เหตุการณ
ค. ขอคิดเห็น
ง. ความชัดเจน
5. เจาหนาที่กูภัยของทางการจีน เรงคนหาผูรอดชีวิตจากซากบานเรือนที่เขตอี๋เหลียง ใน
มณฑลยูนาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากแผนดินไหวรุนแรง
2 ครั้ง วัดได 5.6 ริกเตอร ในบริเวณตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน สงผลใหถนน
และระบบการสื่อสารถูกตัดขาด โดยมีผูเสียชีวิต 80 ราย ขอความนี้เปนสาระของขาว
ในขอใด

ก. ขอเท็จจริง
ข. เหตุการณ
ค. ขอคิดเห็น
ง. ความชัดเจน
6. “Dtacเดินหนาเตรียมความพรอม สูการเปนผูนําดิจิตอลในเมืองไทย” ขอความนี้
เปนองคประกอบของขาว ในขอใด
ก. ความกาวหนา
ข. ความแปลก
ค. ความรวดเร็ว
ง. ผลกระทบกระเทือน
7. “นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถายรูปรวมกับผูนําชาติตางๆ ปดฉากการ
ประชุมผูนําเอเปค ครั้งที่ 20 ที่นครวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่
9 กันยายน” ขอความนี้คือองคประกอบของขาวในขอใด
ก. องคประกอบเกี่ยวกับเพศ
ข. ความรวดเร็วและความกาวหนา
ค. ผลกระทบกระเทือน
ง. ความสําคัญหรือความเดน
8. “ธาริตแยก 2 พันลานสํานวนเอาผิดคนสั่งเล็ง แจงขอหา 98ศพ” ขอความนี้ คือ โครงสราง
ของขาวในขอใด
ก. พาดหัวขาว
ข. ความนํา
ค. เนื้อเรื่อง
ง. เหตุการณ
9. “พลตํารวจตรี ประพันธ วงคใหญ หัวหนากองทะเบียนกรมตํารวจ ใหสัมภาษณผูแทน
หนังสือพิมพวา เจาของรถที่เสียภาษีประจําปนี้จะยังไมไดปายวงกลม แตอาจใชใบเสร็จ
แทนปายวงกลมเปนการชั่วคราว” ขอความนี้ถือโครงสรางของขาว ในขอใด
ก. พาดหัวขาว
ข. ความนํา
ค. เนื้อเรื่อง
ง. ความกาวหนา
10. ทําไมตองอานขาวจากหนังสือพิมพหลายๆ ฉบับ
ก. เพื่อฆาเวลาในการทํางาน
ข. เพื่อหาความแตกตาง
ค. เพื่อฝกการอานและเพิ่มความรู ง. เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขาว

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2.คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอทีน่ าสน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที4่ เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที4่ เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที4่ เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

ความคิดของนักศึกษา

เฉลยกิจกรรมที่ 4
หนวยที4่ เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 4 เรื่อง การอานขาว บทความ และสารคดี
ผลการใชแผนการเรียนรู
1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาอานขาว บทความ สารคดี และบอกเลาเรื่องราวที่อานดวยความมีวิจารณญาณ

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย การอานวรรณกรรมทองถิ่น
ชื่อเรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น

หนวยที่ 5
สอนสัปดาหที่ 5
คาบรวม 10
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู
1. ความหมายวรรณกรรมทองถิ่น
2. วรรณกรรมทองถิ่น
3. ลักษณะวรรณกรรมทองถิ่น
ดานทักษะ
4. ภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่น
5. วรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสาน
ดานจิตพิสัย
6. เลือกประเภทวรรณกรรมทองถิ่น

สาระสําคัญ

วรรณกรรมทองถิ่น เปนการศึกษาเรื่องราวและความเปนมาของภูมิปญญาในทองถิ่นที่ไดสืบทอดตอกัน
มา เปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่นที่แตกตางกันไปตามสภาพทางสังคม ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และเปนเรื่องราวที่บรรพบุรุษไดสรางสมไวเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาคนควาและพัฒนาทองถิ่น
ตอไป

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. เลาเรื่องราววรรณกรรมทองถิ่นแตละภาคอยางภาคภูมิใจ และคํานึงถึงคุณคาวรรณกรรมทองถิ่น

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับระบุความหมายวรรณกรรมทองถิ่นได
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเห็นความแตกตางของวรรณกรรมทองถิ่นได
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับลงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณกรรมทองถิ่นได
เพื่อใหมีทักษะในการสาธิตภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นได
เพื่อใหมีทักษะในการอานวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานได
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการเลือกประเภทวรรณกรรมทองถิ่นได
เพื่ออานวรรณกรรมทองถิ่นพรอมนํามาประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู

1. ระบุความหมายวรรณกรรมทองถิ่นได
2. เห็นความแตกตางของวรรณกรรมทองถิ่นได
3. ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณกรรมทองถิ่นได

ดานทักษะ
1. สาธิตภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นได
2. อานวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานได

ดานจิตพิสัย

3. เลือกประเภทวรรณกรรมทองถิ่นได

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

อานวรรณกรรมทองถิ่นพรอมนํามาประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

1. ความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น
กตัญูชูชื่น (2550: 4) กลาววาวรรณกรรมทองถิ่นหมายถึงวรรณกรรมพื้นบานซึ่งเปนไดทั้งลายลักษณ
อักษรหรือบอกเลาดวยปากเปลาที่ปรากฎในทองถิ่นตางๆของไทย
ศุภวรรณมองเพชร (2550: 272) กลาววาวรรณกรรมทองถิ่นหมายถึงผลผลิตจากภูมิปญญาของผูรู
พื้นบานที่สรางสรรคผลงานขึ้นมาในรูปแบบตางๆ
สรุปไดวาวรรณกรรมทองถิ่นหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาพื้นบานอาจดวยวิธีการเขียนหรือบอก
เลาของบุคคลในทองถิ่นเพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งแลวสืบทอด
ตอกันมาเปนวรรณกรรมในทองถิ่นของตน
2.ประเภทวรรณกรรมทองถิ่นวรรณกรรมทองถิ่นแบงได 2 ลักษณะดงนี้
1. แบงตามวิธีการสืบสานหมายถึงแบงตามวิธีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแบงออกได 2 อยางคือ
1.1 วรรณกรรมมุขปาฐะคือวรรณกรรมที่บอกเลาสืบตอกันมาดวยปากหรือวาจากหลายชั่วอายุคน
เชนเพลงกลอมเด็กเพลงพื้นบานสุภาษิตคําคมนิทานพื้นบานเฉพาะทองถิ่นไมมีการบันทึกแตอาศัยการจดจําและ
บอกตอกันมา
1.2 วรรณกรรมลายลักษณอักษรคือวรรณกรรมที่สืบทอดตอกันมาโดยบันทึกเปนลายลักษณอักษร
เอาไวเพราะเปนเรื่องราวที่จําไดยากสวนมากเก็บรัก ษาไวที่วัดเชนบทสวดตางๆตํารายาตํา ราสมุนไพรตํารา
โหราศาสตรและไสยศาสตรตําราพิชัยสงคราม
2. แบงตามลักษณะเนื้อหาหมายถึงวรรณกรรมที่พิจารณาเนื้อหาเปนหลักแบงออกได 2 อยางคือ
2.1 วรรณกรรมทางศาสนาเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับคําสอนและประเพณีทางศาสนาโดยเฉพาะคติความ
เชื่อเรื่องผีของบรรพบุรุษประเพณีพิธีกรรมตามแบบศาสนาพราหมณการยึดหลักคําสอนของพุทธศาสนาหรืออีก
อยางหนึ่งวาคดีธรรม
2.2 วรรณกรรมชาวบานเปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของชาวบานหรือทองถิ่นที่ไมกี่ยวของ
โดยตรงกั บ ศาสนาส วนมากจะเป นการบอกเลา เปนมุขปาฐะไดแกเพลงพื้นบา นนิท านนิย ายเพลงกล อมเด็ ก
ปรากฏการณทางธรรมชาติเรื่องราวชีวิตชาวบานเรียกอีกอยางหนึ่งวาคดีโลก
3. ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น
1. เปนเรื่องราวที่ชาวทองถิ่นสรางขึ้นมาเพื่อใชฟงใชอานในกลุมทองถิ่นของตน
2. คนในทองถิ่นเปนผูรวมกันอนุรักษดูแลรักษา
3. วัดเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูล

4. เนื้อหาวรรณกรรมทองถิ่นมักเปนนิทานนิยายและเรื่องคติธรรมทางศาสนา
5. รูปแบบเปนเอกลักษณงายๆและเปนไปตามความนิยมทองถิ่นนั้นๆ
6. ภาษาและอักษรที่ใชใชภาษาและอักษรของทองถิ่นนั้นๆ
2. วรรณกรรมทองถิ่นแตละภาค
วรรณกรรมทองถิ่นแตละภาคการพิจาณาลักษณะเฉพาะวรรณกรรมทองถิ่นแตละภาคแบงออกเปน 4 ภาค
ดังนี้
1. วรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือจะเนนรูปแบบคําประพันธเพื่อใชประโยชนในการอานในที่ชุมชนหรือเพื่อ
ดูการแสดงลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือจะแบงออกเปน 4 ลักษณะดังนี้
1.1 วรรณกรรมประเภทโคลงภาคเหนือนิยมแตงโคลงหรือกะลงกันมากในสมัยราชวงศมังรายแมจะมี
การกําหนดบังคับฉันทลักษณแตก็ไมเครงครัดเหมือนภาคกลางการแตงคําประพันธกะลงของทางภาคเหนือนับวา
เปนมือชั้นครูมีดีทั้งดานวรรณศิลปและเนื้อหาสาระคําประพันธประเภทโคลงที่คนพบและแพรหลายไดแกโคลง
นิราศหริภุญชัยโคลงมังทราตีเมืองเชียงใหมโคลงพระลอสอนโลกโคลงพรหมทัตโคลงปทุมลังกาโคลงอมรา
พิศวาสโคลงเจาวิทูรสอนหลานโคลงนิราศดอยเกิ้งโคลงหงสผาคํา
1.2 วรรณกรรมประเภทคราวธรรมจะนิยมแตงดวยรายยาวหรือกลอนเทศนมีการแทรกภาษบาลีบาง
เปนการแตง วรรณกรรมตามแนวชาดกปกติพ ระภิษุส งฆจะใชครา วธรรมในการเทศนาหรือแหลใ ห อุบ าสก
อุบาสิกาฟงในวันอุโบสถศีลเนื้อเรื่อวเปนนิทานคติสอนใจจากพื้นบานจึงจัดวาเปนเรื่องคดีธรรมเพราะเปนเรื่องที่
ดึงเขาไปหาหลักคําสอนของพระพุทธเจาวรรณกรรมคราวธรรมไดแกปญญาสชาดกมหาวงคแตงออนพรหมจักร
มหาชาติพายัพพระยาคางคกแสงเมืองหลงถ้ําอุสาบารสฯลฯ
1.3 วรรณกรรมประเภทคราวซอคราวซอมีความหมาย 2 นัยนัยที่ 1 หมายถึงฉันทลักษณคราวซอนัยที่
2 คือประเภทของวรรณกรรมที่ใชสําหรับการขับลําการแตงคําประพันธคราวซอเนนการสัมผัสสระนิยมแตงจาก
นิทานพื้นบานที่เปนเรื่องจักรๆวงศๆวรรณกรรมคราวซอไดแกนกกระจาบสุวรรณหงสสุวรรณเมฆะ (หมาขนดํา)
กําพราตูบตองเตไชยาโมนางอุทธลาเจาสุธนจําปาสี่ตนทาวก่ํากาดําชิวหาลิ้นดําแสงเมืองหลงถ้ําโนราบาวนอย
ฯลฯ
1.4 วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดประกอบดวยคราวฮ่ํา (ร่ํารําพัน) กับคราวใชแทนจดหมายหรือเพลงยาวเปน
วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดสามารถแบงยอยไดอีกคือ
1.4.1 คําอูบาวสาวอูคือพูดหมายถึงการเกี้ยวพาราสีกันของหนุมสาว
1.4.2 การจอย (จอย) คือการขับรองของพวกหนุมๆระหวางเดินทางไปเกี้ยวสาว
1.4.3 การฮองขวัญคือการสูหรือสวดขวัญมีเจาพิธีมาทําพิธีวาขวัญไดแกคํารองขวัญทั่วไปคํา
รองขวัญคูบาวสาวคํารองขวัญควาย (เอาใจควายในฤดูทํานา)
1.4.4 การซอเบ็ดเตล็ดคือการขับซอยอยๆไดแกการขับขอเกี้ยวขับรองโตตอบกันหรือตัดตอน
นิทานมาแสดงเชนซอเรื่องพระลอซอเรื่องไชยากับนางแวนแกว

2. วรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานเนนเนื้อหาสาระของเรื่องมากกวารูปแบบคําประพันธคําประพันธที่นิยม
ใชในวรรณกรรมเรียกวาโคลงสารซึ่งเรียกตามภาษาถิ่นวากลอนลําลักษณะวรรณกรรมทองถิ่นอีสานจึงแบงตาม
เนื้อหาสาระดังนี้
2.1 วรรณกรรมพุทธศาสนาประกอบดวย
2.1.1 วรรณกรรมชาดกคื อการดึง นิย ายพื้นบา นมาอิง ชาดกโดยมีพ ระสงฆนํา เรื่องเหลา นั้นมา
เทศนาสั่งสอนประชาชนวรรณกรรมนิทานพื้นบานดึงเขามาเปนชาดกไดแกลํามหาชาติ (เวสสันดรชาดก) ปาจิตต
กุมารชาดกสุวัณณสังขชาดกขวางคันธนามเสียวสวาด(เฉลียวฉลาด) ทาวโสวัตรพระยาคันคากพระเจาสิบชาติ
พระมาลัยหมื่นมาลัยแสน
2.1.2 วรรณกรรมตํานานพุทธศาสนาเปนตํานานเปนประวัติการเผยแผพุทธศาสนาตํานานพุทธ
ธาตุพุทธเจดียไดแกปฐมกัปปปฐมกัลป (ตํานานกําเนิดโลกสรรพสิ่ง) ชมพูทวีป (กลาวถึงการกําเนิดโลกจักรวาล
ศากยวงศการเผยแผศาสนา) เชตพน(การสืบพุทธศาสนาบริเวณลุมแมน้ําโขง) อุรังคธาตุ (ธาตุกระดูกหนาอกพระ
ธาตุพนม) ฯลฯ
2.2 วรรณกรรมประวัติศาสตรวรรณกรรมตางๆในภาคอีสานสวนมากเจริญในหมูชาวบานมากกวาใน
ราชสํานักดังนั้นวรรณกรรมประวัติศาสตรชาวภาคอีสานจึงมีนอยดังนี้
2.2.1 ทาวฮุงหรือเจือง (ทาวรุง) แตงเปนโคลงโบราณทั้งเรื่องกลาวถึงประวัติวีระบุรุษของกลุมคน
ไทยแถบลุมแมน้ําโขงดินแดนลานชางลานนาถึงสิบสองปนนาในจีน
2.2.2 นิทานเรื่องขุนบรมกลาวถึงการสรางบานแปงเมืองของคนไทยแถบลุมแมน้ําโขงตั้งแตสิบ
สองเจาไทในดินแดนเวียดนามเหนือกลาวถึงเมืองนานอยออยหนู(เมืองแถง) ไปถึงเมืองเชียงดงเชียงทอง (หลวง
พระบาง) ของลาว
2.2.3 ตํานานพระพุทธรูปตางๆเชนเรื่องพื้นพระบางพื้นพระแทรกคําพื้นพระแกว (มรกต)
2.2.4 พื้นเมืองเวียงจันทนกลาวถึงการสรางกรุงเวียงจันทนและเมืองนครพนมซึ่งเปนเมืองคูแฝด
เรียกวาเมืองศรีโคตรหรือศรีโคตบูรณแตอยูคนละฝงแมน้ําโขง
2.2.5 พื้นเวียงหรือประวัติเวียงจันทนกลาวถึงเจาอนุวงศไมไดเปนกบฎตอราชธานีการเกิดสงคราม
ไทย-ญวนกลาวถึงเจาอนุวงศพยายามรวบรวมคนลาวกลับถิ่นฐานบานเกิด
2.3 วรรณกรรมนิทานอีสานมีนิทานจํานวนมากจะเลานิทานในรูปแบบการอานทํานองเสนาะคือขับลํา
(ขับรอง) ในที่ชุมชนเชนในงันเฮือนดี (งานศพ) เทศนไตรมาสระหวางพรรษาการลําพื้นลําเรื่องและจะสอดแทรก
คติธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเขาไปดวยวรรณกรรมนิทานไดแกจําปาสี่ตนทาวสีทนไกแกวปลาแดกปลา
สมอกําพราผีนอยกาละเกดขุนทึงขุนเทืองผาแดงนางไอ
2.4 วรรณกรรมคําสอนหมอลําจะหยิบยกคําสอนทางพระพุทธศาสนามาแสดงลําในที่ชุมชนเปนที่นิยม
ฟงในอดีตสวนมากจะเปนเทศนาโวหารตลอดเรื่องไมมีตัวละครจึงมีลักษณะเหมือนโคลงโลกนิติหรือสุภาษิต
ของภาคกลางไดแกธรรมดาสอนโลกฮีตสิบสองคลองสิบสี่พระยาคํากองสอนไพรกาพยปูสอนหลานกาลนับมื้อ

สวย (พุทธทํานายวันศาสนาสิ้น)
2.5 วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดเปนวรรณกรรมที่ไมจัดอยูในพวกใดๆมักเปนวรรณกรรมมุขปาฐะแบงไดดังนี้
2.5.1 บทสูขวัญสูขวัญทั่วไปสูขวัญอยูกรรมสูขวัญเด็กสูขวัญหนุมสาวสูขวัญเรือนสูขวัญเกวียนสู
ขวัญควาย
2.5.2 วรรณกรรมพิธีขอฝนหรือการแหบั้งไฟใชคําประพันธประเภทคํากาพยคําเซิ้งตางๆมักเปน
วรรณกรรมมุขปาฐะเชนคําเซิ้งบั้งไฟคําเซิ้งแหนางแมว
2.5.3 วรรณกรรมใชเกี้ยวพาราสีเรียกวาผญาเครือมักแทรกบทสุภาษิตทองถิ่น (ผญา)
2.5.4 นิทานตลกขบขันไดแกนิทานขบขันเชิงปญหาเชนเรื่องเซียงเมี่ยง(ศรีธนญชัย) นิทานตลก
เรื่องโตงโตยและนิทานเชิงหยาบโลนมักเรียกวานิทานกอม (นิทานสั้นๆ)
3. วรรณกรรมทองถิ่นภาคกลางวรรณกรรมทองถิ่นภาคกลางพิจารณาตามความเจริญรุงเรืองในกลุมของ
ชาวบานและชาววัดจะเห็นไดชัดเจนจากวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในทองถิ่นตางๆจากลักษณะตอไปนี้
3.1 วรรณกรรมกลอนสวดชาวบานภาคกลางนิยมฟงกลอนสวดและนิยมสรางหนังสือกลอนสวด
ถวายวัดเพราะเชื่อวาไดบุญเกิดชาติหนาไดสมองใสปญญาดีวรรณกรรมกลอนสวดไดแกสังขศิลปชัยกลอนสวด
ปลาบูทองกลอนสวดอุทัยเทวีกลอนสวดโสนนอยเรือนงามกลอนสวดพระมาลัยกลอนสวดฯลฯ
3.2 วรรณกรรมกลอนบทละครนอกบทละครนอกมีมาตั้งแตสมัยกรุงเกากวีไมพิถีพิถันในแบบแผน
ของฉันทลักษณจํานวนคําในวรรคตามความสะดวกในการออกเสียงไมกําหนดคําขึ้นตนเมื่อนั้นบัดนั้นบางทีไม
เขียนกําหนดเพลงหนาพาทยใชภาษเรียบงายสํานวนโวหารบางทีหยาบคายแบบชาวบานมุงสื่อความหมายตอ
ผูชมที่เปนสามัญชนบทละครนอกจะพิมพเปนตอนๆไมจบเรื่องขึ้นอยูกับความนิยมวาจะชมการแสดงตอนใดของ
เรื่องใดเชนสังขทอง(ตอนตีคลี) นางมโนหรา (ตอนถูกจับถวายพระสุธน) มณีพิชัยโคบุตรพระรถเมรีการะเกด
ฯลฯ
3.3 วรรณกรรมกลอนนิทานวรรณกรรมประเภทนี้สวนมากจะมีเนื้อเรื่องเดียวกันกับกลอนบทละคร
นอกแตกลอนนิทานจะพิมพจบเรื่องเชนโสนนอยเรือนงามจันทโครพนางสิบสอง(พระรถ-เมรี) ปลาบูทองโค
บุตรไกรทองฯลฯ
3.4 วรรณกรรมกลอนแหลในอดีตพระภิกษุเปนผูอานทํานองเสนาะแบบแหลเพราะเปนเรื่องของ
ศาสนาเลาตามชาดกการแหลเปนการสลับการเทศนมหาชาติเรียกวาแหลนอกคือนอกเรื่องพระเวสสันดรไดแก
แหลชิงนางแหลชูชกขึ้นตนไมแหลนางเดินกลอนแหลบายศรีกลอนแหลนิทานชาดก
3.5 วรรณกรรมกลอนเพลงเปนวรรณกรรมมุขปาฐะไมนิยมการจดบันทึกวรรณกรรมประเภทนี้
ไดแก
3.5.1 เพลงรําวงเปนเพลงธรรมดารองกันหลายแบบหลายทํานองมีทั้งรองหมูรองเดี่ยวรองคู
เชนเพลงตามองตาเพลงดอกอะไร
3.5.2 เพลงปฏิพากยเปนเพลงรองโตตอบกันในเทศกาลตางๆมีทั้งเพลงปฏิพากยสั้นและเพลง

ปฏิพากยยาวเพลงปฏิพากยสั้นเปนเพลงที่รองในฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือฤดูกาลผลผลิตไดแกเพลงรอยชั่งเพลงเตน
กํารําเคียวเพลงสงฟางเพลงพิษฐานเพลงพวงมาลัยฯลฯเพลงปฏิพากยยาวใชรองในพิธีกรรมตางๆเนื้อรองมีความ
ยาวหลายบทการเลนมักเปนไปตามขั้นตอนคือมีบทไหวครูจนถึงบทจากฝายหนึ่งรองจบอีกฝายหนึ่งรองแกไดแก
เพลงเรือเพลงปรบไกเพลงฉอยเพลงเกี่ยวขาวเพลงอีแซวฯลฯ
3.5.3 เพลงกลอมเด็กเปนเพลงที่ใชในกลุมเด็กเปนเพลงปลอบเด็กและเปนเพลงที่เด็กรองเลน
เพื่อความสนุกสนานเปนเพลงที่รองงายใชคําประพันธคลองจองกันงายๆ
4. วรรณกรรมทองถิ่นภาคใตวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตสวนใหญแตงดวยคํากาพยเปนการใหเห็นวาชาว
ใตนิยมฟงการสวดหนังสือแบบชาวภาคกลางและชํานาญในการแตงคํากาพยหนังตะลุงถาพิจารณาตามเนื้อหา
วรรณกรรมทองถิ่นภาคใตแบงได 5 ประเภทดังนี้
4.1 วรรณกรรมศาสนาเนื้อหามาจากนิทานชาดกคือเปนชาติหนึ่งของพระพุทธเจานิยมสวดในวัดเชน
พระมโหสถพระมาลัยคํากาพยพระโพธิสัตวพระมาลัยสูตรสุทธิธรรมชาดกฯลฯ
4.2 วรรณกรรมนิท านเป นนิ ทานพื้นบานภาคใตก วีจะแตงเปนกลอนสวดหรือกาพยบางทีเรียกวา
นิทานประโลมโลกเพราะเปนเรื่องจักรๆวงศๆ
4.3 วรรณกรรมตํานานหรือประวัติศาสตรเรื่องที่ปรากฎมักเปนตํานานทางศาสนาเชนพงศาวดารหง
สาวดีคํากาพยพระพุทธโฆษาจารยไปลังกาตํานานพระเขี้ยวแกวตํานานนางเลือดขาวพระธาตุเมืองรางกุงฯลฯ
4.4 วรรณกรรมคําสอนเปนวรรณกรรมที่เปนบทเทศนาโวหารมุงสอนศีลธรรมและจริยธรรมตางๆ
วรรณกรรมสวนใหญไมมีตัวละครเชนศีลธรรมคํากาพยกฤษณาสอนนองพาลีสอนนองสุภาษิตสอนกุมารคดี
โลก-คดีธรรมศีลกถาฯลฯ
5. วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดไดแกวรรณกรรมตําราความเชื่อตางๆเชนตําราดูวัวชางมาตําราดูโชคชะตาราศี
วรรณกรรมแบบเรียนจินดามณีประถมกกากลอนนิราศ
5.ภูมิปญญาที่ปรากฎในวรรณกรรมทองถิ่น
วรรณกรรมท องถิ่ นของทุ ก ภาคจะแฝงภูมิ ปญญาไวใ นเนื้ อหาทุก ด า นไดแ กรูป แบบการดํ า เนินชีวิ ต
ขนบธรรมเนียมของสังคมซึ่งสามารถแยกไดตามหัวขอตอไปนี้
1. ลักษณะทางสังคมลักษณะทางสังคมที่ปรากฎในวรรณกรรมทองถิ่นจะเห็นไดตามสภาพตอไปนี้
1.1 สังคมที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนสภาพสังคมที่มีพระมหากษัตริยมีมเหสีหลายองค
ทําใหเกิดความอิจฉาริษยาหรือพระโอรสพระธิดาพลัดพรากจากเมืองเชนเรื่องสังขทองโสนนอยเรือนงาม
1.2 สังคมที่นับ ถือพระพุทธศาสนาใหค ติสอนใจในการทํา ดีไดดีทํา ชั่วไดชั่วแฝงคติธรรมให
ขอคิดเตือนใจเชนเรื่องปลาบูทอง
1.3 สังคมเกษตรกรรมเปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในชนบทมีอาชีพเกษตรกรรมและการประมง
เชนเรื่องนางสิบสองปลาบูทอง

1.4 สังคมชนบทที่แหงแลงฝนไมตกตองตามฤดูกาลทําใหคนในสังคมมีความเดือดรอนตองคิด
หาวิธีขอฝนจากเทวดาเชนเรื่องพญาคันคาก
1.5 สังคมครอบครัวเปนครอบครัวใหญมีรุนปูยาตายายลูกหลานอยูอาศัยในบานหลังเดียวกัน
สมาชิกในครอบครัวไมคอยลงรอยกัน
2. ลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นไดแก
2.1 ประเพณีสวนบุคคลเชนประเพณีเกี่ยวกับการเกิดการแตงงานการตายการสรางบานเรือนการ
บวชการทําขวัญ
2.2 ประเพณีสวนรวมเปนประเพณีที่ทุกคนรวมมือกันทําเชนประเพณีทางศาสนาสงกรานตตรุษ
สารท
3. ความเชื่อความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นไดแก
3.1 ความเชื่อทางพระพุทธศาสนายึดมั่นในคําสอนของพระพุทธเจา
3.2 ความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว
3.3 ความเชื่อเรื่องตายแลวเกิดใหมอาจเกิดในโลกมนุษยหรือสวรรค
3.4 ความเชื่อเรื่องเวทมนตรคาถาและวิทยาคมตางๆเครื่องลางของขลังและของวิเศษ
3.5 ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาโหราศาสตรในสิ่งที่ลึกลับที่มองไมเห็น
4. คานิยมคานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นไดแก
4.1 คานิยมเรื่องความกตัญูใหลูกหลานมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ
4.2 คานิยมเรื่องความโลภโดยเนนผลแหงความโลภคือความหายนะไมทางใดก็ทางหนึ่ง
4.3 คานิยมเรื่องปยวาจาคือการพูดที่ไพเราะออนหวานจะเปนที่ชื่นชอบของคนอื่น
4.4 คานิยมเรื่องความอดทนอดกลั้นจะกอใหเกิดความสุขสงบภายในสังคม
4.5 คานิยมเรื่องการเชื่อฟงบิดามารดาหรือผูอาวุโสถาเชื่อฟงจะไดรับความสุขในชีวิต
4.6 คานิยมเรื่องความเอื้อเฟอเผื่อแผการรูจักใหอภัยซึ่งกันและกัน
4.7 คานิยมเรื่องยกยองผูมีความรูและเปนคนฉลาดหลักแหลม
คุณธรรมที่ปรากฏในเรื่องผาแดง-นางไอ
1. ใหคติสอนใจและแนวทางในการดํารงชีวิตไมควรคิดเชนฆาผูอื่นตามอําเภอใจของตนเอง
2. ชี้ใหเห็นบาปบุญคุณโทษจากผลกรรมที่ตัวละครไดรับดังเชนเมื่อฆาพญาพังคีทําใหบานเมืองลมสลาย
และนางไอตองตาย
3. เนื้อหาเกี่ยวของกับความเชื่อคานิยมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความตองการใหลูกเปนฝงเปนฝาความเชื่อเรื่องพระ
ยาแถน
4. สภาพสังคมที่มีพระมหากษัตริยปกครองสังคมที่นับถือพุทธศาสนาแฝงไวซึ่งคติธรรมขอคิดเตือนใจใน

การปกครองและเปนมิตรกับตางเมือง
ขอคิดที่ไดจากเรื่องผาแดง-นางไอ
1. การรูจักใหอภัยตอกันจะทําใหสังคมสงบสุขดังเชนทาวผาแดงและเจาพอศรีสุทโธนาคอภัยใหแกกัน
สงครามจึงยุติ
2. ความรักทําใหคนตาบอดดังเชนความรักของพญาพังคีที่มีตอนางไอความรักของเจาพอศรีสุทโธนาคที่มี
ตอพญาพังคีผูเปนลูก
3. เรื่องผาแดง-นางไอแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่นสะทอนภาพความเปนอยูและการ
ประกอบอาชีพเชนประเพณีเส็งกลองงานบุญบั้งไฟ

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)
5. ผู ส อนแจ ง จุ ดประสงค ก ารเรี ย นของหน ว ย
เรียนที่5และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียน
การสอน
6. ผู ส อนให ผู เ รี ย นเห็ น ความแตกต า งของ
วรรณกรรมทองถิ่น

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)
3. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ
เรียนของหนวยเรียนที่ 5และการใหความรวมมือในการ
ทํากิจกรรม
4. ผู เ รี ย นแสดงความรู ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การอ า น
วรรณกรรมทองถิ่น

2. ขั้นใหความรู (45นาที)
3. ผูสอนแนะนําเปด PowerPoint หนวยที่ 5
เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่นและใหผูเรียนศึกษา
เอกสารประกอบการสอนภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 5
โดยใหผูเรียนศึกษาดวยคนเอง
4. ผูสอนอานวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานได
ศึกษาจากPowerPoint
5. ผู ส อนซั ก ถามป ญหาที่ เกิ ดขึ้ นระหวา งการ
เรียนการสอน

2. ขั้นใหความรู (45นาที)
5. ผูเรียนศึกษาPowerPoint หนวยที่ 5 เรื่อง
การอ า นวรรณกรรมท อ งถิ่ น และให ผู เ รี ย นศึ ก ษา
เอกสารประกอบการสอน ภาษาไทพื้นฐานหนวยที่ 5
โดยใหผูเรียนศึกษาดวยคนเองPowerPoint
6. ผู เ รี ย นดู ผู ส อนอ า นวรรณกรรมท อ งถิ่ น ภาค
อีสานไดศึกษาจาก PowerPoint
7. ผูเรียนตอบขอสงสัยเกิดขึ้นระหวางการเรีย น
การสอน

3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช ( 45 นาที )
5. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ 5 เรื่อง การ
7. ผูเรียนทํา กิจกรรมที่ 5หนาที่ เรื่อง การอา น
อานวรรณกรรมทองถิ่น
วรรณกรรมทองถิ่น
8. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
6. ผู ส อ น ใ ห ผู เ รี ย น สื บ ค น ข อ มู ล จ า ก
อินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15 นาที )
10. ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด
เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
11. ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
หนวยที่ 5 การอานวรรณกรรมทองถิ่น
12. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15 นาที )
10. ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด
เรียนเพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
11. ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
หนวยที่ 3 การอานวรรณกรรมทองถิ่น
12. ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น ด ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-7)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-7)

(รวม 120 นาที หรือ 2 คาบเรียน)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่5
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 5และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 5

ขณะเรียน

1. ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น
2. รวมกันสรุป “การอานวรรณกรรมทองถิ่น”

หลังเรียน

คําถาม

1. ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 5 เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น

1. ขอใดคือความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น
2. ขอใดแตกตางจากขออื่นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น
3. วรรณกรรมทองถิ่นประเภทลายลักษณสวนใหญบันทึกอยางไร

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการอานวรรณกรรมทองถิ่น
1. วิเคราะหและตีความหมาย
2. ตั้งคําถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

2. เลาเรื่องราววรรณกรรมทองถิ่นแตละภาคอยางภาคภูมิใจ และคํานึงถึงคุณคาวรรณกรรมทองถิ่น

สมรรถนะการขยายผล

ความสอดคลอง
การอานวรรณกรรมทองถิ่นทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย เมื่อผูเรียนไปทํางานทําให
นายจางยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพนี้มาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของ
ผูปกครอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การอานวรรณกรรมทองถิ่น
2. ใชประกอบการเรียนการสอน
3. กิจกรรมรูที่ 5เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู
4. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 5การอานวรรณกรรมทองถิ่น ขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
PowerPoint เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น

สื่อของจริง
2. การอานวรรณกรรมทองถิ่น(ใชประกอบการเรียนการสอน)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตนทาง
สังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3. บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

1. ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน

1. ตรวจผลงานตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น
2. สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 5การอานวรรณกรรมทองถิ่น

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน
กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่นแบบทดสอบหลังเรียน

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 ระบุความหมายวรรณกรรมทองถิ่นได
1. วิธีการประเมิน

: ทดสอบ

2. เครื่องมือ

:

3. เกณฑการใหคะแนน

: ระบุความหมายวรรณกรรมทองถิ่นไดจะได 1 คะแนน

แบบทดสอบ

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 เห็นความแตกตางของวรรณกรรมทองถิ่นได
1. วิธีการประเมิน

:

ทดสอบ

2. เครื่องมือ

:

แบบทดสอบ

3. เกณฑการใหคะแนน : เห็นความแตกตางของวรรณกรรมทองถิ่นไดจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณกรรมทองถิ่นได
1. วิธีการประเมิน

:

ทดสอบ

2. เครื่องมือ

:

แบบทดสอบ

3. เกณฑการใหคะแนน

: ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณกรรมทองถิ่นไดจะได 1

คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4สาธิตภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นได
1. วิธีการประเมิน

:

ตรวจผลงาน

2. เครื่องมือ

:

แบบทดสอบ

3. เกณฑการใหคะแนน

: สาธิตภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5อานวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบทดสอบ
: อานวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6 เลือกประเภทวรรณกรรมทองถิ่นได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบทดสอบ
: เลือกประเภทวรรณกรรมทองถิ่นไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7อานวรรณกรรมทองถิ่นพรอมนํามาประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
1. วิธีการประเมิน

:

ตรวจผลงาน

2. เครื่องมือ

:

แบบทดสอบ

3. เกณฑการใหคะแนน
เหมาะสมจะได 1 คะแนน

:

อานวรรณกรรมทองถิ่นพรอมนํามาประยุกตใชไดอยางถูกตอง

กิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 5 เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น

จงทําเครื่องหมาย หรือ หนาขอตอไปนี้
1. คําประพันธที่ใชแตงวรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือ ไดแกโคลง (กะลง) และคาว หรือ คราว
2. คําวาราย (ฮาย) ในวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสาน ไดนําเอาสําเนียงของสัตวที่รอง
สงเสียงยาว ๆ อยางโหยหวนวังเวง เปนตนแบบ
3. พระมาลัยเลียบโลก กลาวถึงการสืบทอดพระศาสนาในชมพูทวีป
4. งันเฮือนดี คือ การที่พระภิกษุนิยมเทศนานิทานในกลุมบานเรือนระหวางเทศกาลเขาพรรษา
5. ปรารภชาดก คือการบอกสาเหตุการแตงกอน เชน เหตุใด พระพุทธองคจึงตรัสชาดกใหสาวกฟง
6. บทสูขวัญใหญ เปนการสูขวัญเด็กเสียขวัญ หรือเด็กเดินทางไกล
7. คราวซอ คือ ประเภทของวรรณกรรมที่ใชสําหรับการ ขับลําหรือนําไปอานทํานอง
เสนาะในที่ประชุมชน
8. คัมภีรใบลานกอม จะจารึกดวยอักษรธรรม อักษรขอม เชน คาถาอาคม ประเพณี
9. วรรณกรรมประเภทคราว ใชเปนสื่อแหงความรัก คือจดหมาย หรือเพลงยาว
10. คาวฮ่ํา ใชแตงเพื่อขับรองรําพัน เรื่องราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่น

ใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 5เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกันโดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือมาเติมลงในชองวางหนาขอทาง
ซายมือ
1. วรรณกรรมทางศาสนา
ก. ยกยองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยชัดเจน
2. วรรณกรรมชาวบาน
ข. ไมนิยมบันทึกเปนลายลักษณอักษร
3. วรรณกรรมแบบฉบับ
ค. ใชแตงพรรณนาความ
4. วรรณกรรมมุขปาฐะ
ง. ใชแตงคําสูขวัญ หรือสวดขวัญ
5. กลอนแหล
จ. คดีโลก
6. เพลงปฏิพากย
ฉ. คาวธรรม คาวซอ
7. วรรณกรรมคําสอน
ช. ฮีตสิบสองคลองสิบสี่
8. กาพยหรือกาบ
ญ. คดีธรรม
9. โคลงสาร
ต. นิบาตชาดก
10. ราย (ฮาย)
ถ. ใชในการอานขับลํา ลําพื้น ลําเรื่อง
ท. เพลงเหยย เพลงอีแซว
น. การบอกเลาดวยปาก

ใบงานกิจกรรมที่ 3

หนวยที่ 5 เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น

จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้

1. เรื่องผาแดงนางไอ เปนตํานานเกี่ยวกับ..............................................................................................................
2. เรื่องนางสิบสอง ปจจุบันคือเรื่อง.............................................................................................................................
3. ศรีธนญชัย ในปจจุบัน อดีตคือเรื่อง...........................................................................................................................
4. เรื่องจําปาสี่ตน ปจจุบันคือเรื่อง...................................................................................................................................
5. งันเฮือนดี หมายถึงงาน...........................................................................................................................................
6. นิทานกอม หมายความวา.......................................................................................................................................
7. คาวธรรม นิยมใชบันทึก.............................................................................................................................................
8. คาวซอ นิยมใชในการ................................................................................................................................................
9. เพลงที่ใชรองประกอบการทํางาน หรือรองในเทศกาลตางๆเพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย คือ
..........................................................................................................................................................................................
10. เปนวรรณกรรมที่ใชอานในที่ชุมชน ในงานสําคัญ คือ............................................................................................

กิจกรรมที่ 4

หนวยที่ 5 เรื่อง การอานวรรณกรรมทองถิ่น

จงศึกษาคนควาวรรณกรรมนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวตอบคําถาม
ตามหัวขอที่กําหนด
1. เรื่อง จําปาสี่ตน
6. ทาวก่ํากาดํา
2. เรื่อง นางแตงออน7. เจารอยขอด
3. เรื่อง ขูลูนางอั้ว
8. นกกระจาบ
4. เรื่อง โสนนอยเรือนงาม 9. อุสาบารส
5. เรื่อง ปลาบูทอง10. พระยาคางคก
1. ชื่อเรื่อง ..............................................................................................................................................................
2. เรื่องยอ ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3. ขอคิดที่ไดจากเรื่อง
3.1 ......................................................................................................................................................................
3.2 ......................................................................................................................................................................
3.3 ......................................................................................................................................................................
3.4 ......................................................................................................................................................................
3.5 ......................................................................................................................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 5 เรื่อง การอานขาว

จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น
ก. งานเขียนที่ไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไป
ข. วรรณกรรมที่ชาวบานสรางสรรคขึ้นใชในโอกาสตางๆ
ค. การนําถอยคําทองถิ่นผสมผสานกันไดอยางประณีต
ง. ศิลปะการเรียบเรียงถอยคําหรือกลวิธีในการแตง
2. ขอใดแตกตางจากขออื่นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น
ก. วัดเปนศูนยกลางการรวบรวม
ข. กวีหรือผูแตงเปนภิกษุหรือชาวบานผูประกอบพิธีการ
ค. เนื้อหาสวนใหญมุงยอพระเกียรติทั้งทางตรงและทางออม
ง. ใชฉันทลักษณงายๆตามความนิยมของทองถิ่น
3. วรรณกรรมทองถิ่นประเภทลายลักษณสวนใหญบันทึกอยางไร
ก. จารึกในแทงศิลาเพื่อทนสภาพดินฟาอากาศ
ข. จารึกไวในแทนหินในถ้ําตามหุบเขา
ค. บันทึกในกระดาษเก็บไวในตูพระไตรปฎก
ง. สมุดขอยสมุดสาใบลาน
4. วรรณกรรมทองถิ่นมีประโยชนทางดานการเมืองการปกครองอยางไร
ก. สรางความเขาใจอันดีระหวางชนในชาติ
ข. ทําใหทราบปรัชญาชีวิตและสังคมทองถิ่น
ค. เปนการศึกษาหาความเปนอัจฉริยะของบรรพบุรุษของถิ่นตน
ง. เปนการจัดระเบียบของสังคมหรือการควบคุมสังคม
5. คําวาคาวหรือคราวในวรรณกรรมภาคเหนือหมายความวาอยางไร
ก. เพลงยาวที่แตงเปนจดหมายรักโตตอบกันไปมาของหนุมสาว
ข. คํารําพันถึงเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นในทองถิ่น
ค. การเอาชาดกมาแตงดวยฉันทลักษณของลานนา
ง. เปนชื่อวรรณกรรมที่คลองจองกันเปนลูกโซ

6. ขอใดเปนวรรณกรรมประวัติศาสตรภาคอีสาน
ก. อินทิญาณสอนลูกกับทาวคําสอน
ข. ทาวฮุงหรือเจื่องกับขุนบรม
ค. พระมาลัยหมื่นกับพระมาลัยแสน
ง. ผาแดงนางไอกับขูลูนางอั้ว
7. วรรณกรรมกลอนนิทานมุขปาฐะของภาคกลางในอดีตไดแกเรื่องใด
ก. ตาเถรกับยายชี – ศรีธนญชัย
ข. เรื่องพระรถเมรี – แกวหนามา
ค. มณีพิชัย – จันทโครพ
ง. โสนนอยเรือนงาม – การะเกด
8. ขอใดไมใชเพลงปฏิพากย
ก. เตนกํารําเคียว – เพลงคลองชาง
ข. เพลงระบําบานนา – เพลงอีแซว
ค. เพลงดอกอะไร – เพลงโยนโยนโยน
ง. เพลงพวงมาลัย – เพลงพิษฐาน
9. วรรณกรรมนิทานภาคใตมักเรียกวานิทานประโลมโลกเพราะอะไร
ก. เพราะเปนนิทานทางศาสนา
ข. เพราะเปนเรื่องจักรๆวงศๆ
ค. เพราะเปนเรื่องบทกลอนสอนใจ
ง. เพราะเปนตํานานทางคดีโลก
10. วรรณกรรมที่เปนบทเทศนาโวหารมุงการสอนศีลธรรมจริยธรรมตางๆไดแกวรรณกรรมเรื่องใด
ก. ตํานานนางเลือดขาว
ข. พระมาลัยคํากาพย
ค. คดีโลก – คดีธรรม
ง. พระธาตุเมืองรางกุง

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นา สน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 5 เรื่อง การอานขาว

เฉลยกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 5 เรื่อง การอานขาว

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 5 เรื่อง การอานขาว

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 5 การอานบทความและสารคดี
ผลการใชแผนการเรียนรู
1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน

1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาอานวรรณกรรมทองถิ่น

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย การพูดในโอกาสตาง ๆ
ชื่อเรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆ

หนวยที่6
สอนสัปดาหที่ 6
คาบรวม 12
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง
ดานความรู

1. วางหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ

ดานทักษะ

2. กลาวแนะนําผูพูด

3.

กลาวขอบคุณวิทยากร

4. กลาวใหเกียรติหรือมอบรางวัล

5.

กลาวตอบรับ

6. กลาวตอนรับ

7.

กลาวตอบการตอนรับ

8. กลาวในการเขารับตําแหนง

9.

กลาวอวยพร

10. กลาวตอบคําอวยพร

11.

กลาวไวอาลัย

ดานจิตพิสัย
12. การพูดในโอกาสตาง ๆ

สาระสําคัญ

ในการดําเนินชีวิตของบุคคล นอกจากจะพูดคุยกันตามปกติแลว คนเรายังมีโอกาสพูดในสังคม ใน
โอกาสตาง ๆ ถาไดศึกษาหลักเกณฑและวิธีการพูดอยางถูกตอง ก็จะสามารถชวยใหการพูดมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพราะผูที่สามารถกลาวแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสม ยอมแสดงวาเปนผูมีความรู
ความสามารถ ซึ่งจะทําใหมีชื่อเสียง เกียรติยศและการยอมรับนับถือ ดังนั้น ทุกคนควรหมั่นศึกษาและฝกฝน เพื่อ
จะไดนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. พูดในโอกาสตาง ๆ ดวยความมั่นใจ

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
•

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับวางหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ
2. เพื่อใหมีทักษะในการกลาวแนะนําผูพูด
3. เพื่อใหมีทักษะในกลาวขอบคุณวิทยากร
4. เพื่อใหมีทักษะในกลาวใหเกียรติหรือมอบรางวัล
5. เพื่อใหมีทักษะในกลาวตอบรับ
6. เพื่อใหมีทักษะในกลาวตอนรับ
7. เพื่อใหมีทักษะในกลาวตอบการตอนรับ
8. เพื่อใหมีทักษะในกลาวในการเขารับตําแหนง
9. เพื่อใหมีทักษะในกลาวอวยพร
10. เพื่อใหมีทักษะกลาวตอบคําอวยพร
11. เพื่อใหมีทักษะกลาวไวอาลัย
12. เพื่อใหมีทักษะกลาวอําลา
13. เพื่อใหมีทักษะในพูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน
14. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการแสดงการพูดในโอกาสตาง ๆ
15. เพื่อพูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

•

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

•

ดานความรู

1. วางหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ

ดานทักษะ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กลาวแนะนําผูพูดได
กลาวขอบคุณวิทยากรได
กลาวใหเกียรติหรือมอบรางวัลได
กลาวตอบรับได
กลาวตอนรับได
กลาวตอบการตอนรับได
กลาวในการเขารับตําแหนงได
กลาวอวยพรได
กลาวตอบคําอวยพรได
กลาวไวอาลัยได)
กลาวอําลาได

ดานจิตพิสัย

13. แสดงการพูดในโอกาสตาง ๆ ได

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

14. พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

1. การพูดในโอกาสตาง ๆ
บุคคลยอมมีโอกาสที่จะพูด การพูดในโอกาสตาง ๆ จึงเปนธรรมเนียมหรือมารยาทที่ควรกระทํา เพื่อให
เกียรติแกบุคคลที่กลาวถึง การรูจักพูดใหถูกกาลเทศะ จึงเปนสิ่งที่ควรศึกษาและถือปฏิบัติอยางยิ่ง เพื่อจะพูดได
ถูกตองเหมาะสม ไมเกอเขิน สอดคลองกับบรรยากาศ เกิดความประทับใจแกผูฟง กระชับความสมัครสมาน
สัมพันธไมตรีใหแนนแฟน การพูดในโอกาสตาง ๆจึงประกอบดวยการพูดตอไปนี้
2. การกลาวแนะนําผูพูด
การพูดในบางโอกาส เชน มีการปาฐกถา การบรรยาย การอภิปราย การโตวาที ฯลฯ จะมีพิธีกรเปนผู
กลาวแนะนําผูพูด หรือวิทยากรใหผูฟงรูจักในเบื้องตนวาเปนใคร มีความรูความสามารถอยางไร มีประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดเพียงใด โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูฟงสนใจ“ผูพูด” และ “เรื่องที่จะพูด” ดังนั้นผูแนะนําจึง
ควรแนะนําผูพูดอยางสุภาพและมีวาทศิลปดังนี้
1. ขอควรปฏิบัติในการแนะนํา
1.1 ควรขอคําแนะนําจากผูพูดวา เขาอยากใหแนะนําเกี่ยวกับอะไรบาง และไมควรแนะนําอะไร
1.2 แนะนําสั้น ๆ แตครบถวน ปกติการแนะนําใชเวลาประมาณไมเกิน 2 นาที
1.3 ผูแนะนําอยาพยายามทําตัวเดนกวาผูพูด โดยการพูดยาวนานเกินกวาเหตุ หรือแสดงสํานวน
โวหารแนะนําเรื่องที่จะพูดจนตัวเองกลายเปนผูพูดไป
1.4 อยายกยองผูพูดเกินควร หรือแนะนําเกี่ยวกับความสามารถในการพูดของผูพูดจนผูพูดขวยเขิน
หรือไมสบายใจ กลัวตัวเองจะพูดไมไดดีเทาที่ถูกแนะนําไว หรือทําใหผูฟงตั้งความคาดหวังไวสูงเกินไป
2. ขั้นตอนในการแนะนําผูพูด
2.1 กลาวทักทายแกผูฟง
2.2 เรียกรองความสนใจ โดยกลาวยอ ๆ เกี่ยวกับตัวผูพูด วุฒิทางการศึกษา (ถาจําเปน) ตําแหนง
ความสามารถและประสบการณตอเรื่องที่จะพูด
2.3 เรียกรองใหเกิดความสนใจเรื่องที่จะพูด กลาวสั้น ๆ ถึงความสําคัญและความเหมาะสมของ
เรื่องที่จะพูด เรงเราใหผูฟงสนใจที่จะฟง
2.4 ประกาศชื่อผูพูด โดยเนนเสียงใหหนักแนน แจมใสชัดเจน
2.5 พยายามแนะนําดวยปากเปลา ไมควรใชอานจากเอกสารที่เตรียมไว และไมควรทองจํา แต
แนะนําจาก “ความทรงจํา” แสดงใหเห็นวามีความสนใจอยางจริงจังตอผูพูด

3. การกลาวขอบคุณวิทยากร
เมื่อวิทยากรบรรยายเสร็จแลว คณะทํางานตองจัดเตรียมผูกลาวขอบคุณไวใหพรอม เพราะการกลาว
ขอบคุณวิทยากร ถือเปนมารยาทและใหเกียรติแกวิทยากร ซึ่งในการกลาวขอบคุณวิทยากรมีแนวทางในการ
ปฏิบัติดังนี้
1.
2.
3.
4.

หันหนาไปทางผูรับการขอบคุณและกลาวทักผูรับการขอบคุณแตเพียงผูเดียว
อาการกลาวหรือถอยคําที่กลาวใหรูสึกวากลาวกับผูรับการขอบคุณเทานั้น
แสดงความรูสึกวาไดรับเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูกลาวขอบคุณ
กลาวถึงความประทับใจที่มีตอบทบาทของผูที่รับการขอบคุณ เชน บอกวาสิ่งที่ทานไดพูดวันนี้ พวก
เราหมดความสงสัยเกิดความสวางไสว
5. ลงทายดวยขอความ “ในนามของ........(ในนามของคณะหรือกลุม มิใชในนามของผูขอบคุณคน
เดียว)”
6. ไมควรชักชวนใหปรบมือ หากปรารถนาจะใหมีการปรบมือ ผูกลาวขอบคุณจะตองมีศิลปะลงทาย
คําขอบคุณ ดวยถอยคําที่ผูฟงอยากปรบมือ แลวปรบมือขึ้นเอง
4. การกลาวใหเกียรติหรือมอบรางวัล
เมื่อมีการมอบทุนใหรางวัล ใหเกียรติ หรือทําพิธีระลึกคุณงามความดีแกผูใด มักจะมีการพูดเพื่อใหเกียรติ
แกผูไดรับผล หรือเกียรติแหงความดีนั้น ปกติจะพูดประมาน 5 – 6 นาทีมีหลักเกณฑดังนี้
1. กลาวถึงเหตุผลในการมอบ โดยกลาวถึงความสําเร็จ ความดี หรือความสามารถของผูไดรับวา
สมควรจะไดรับเกียรตินั้นอยางไร ควรเปนการพูดอยางจริงใจ ไมเสแสรง
2. แสดง “ความพอใจ” ในเกียรติที่มอบใหและควรระบุใหชัดวาใครคือบุคคลที่ไดรับเกียรตินี้ เพื่อเปน
การแสดงวาผูใหตระหนักถึงความดีนั้นอยางแทจริง และเพื่อเปนสัญลักษณแหงเกียรติคุณแกผูไดรางวัลหรือ
ของขวัญ
3. มอบของขวัญหรือรางวัลเมื่อไดกลาวตอผูฟงจบแลว โดยหันไปพูดกับผูรับโดยตรงดวยเสียงที่ดัง
พอไดยินทั่วกัน พรอมกับมอบของขวัญหรือของรางวัลให
5. การกลาวตอนรับ
การกลาวตอนรับ ในกรณีที่มีบุคคลสําคัญ หรือคณะบุคคลมาประชุมกันหรือมาเยี่ยมเยือนอาจมีการกลาว
ตอนรับ เพื่อแสดงความปรารถนาดีและใหผูมาเยือนรูสึกอบอุนใจ การพูดไมควรยาวนัก ควรมีการเตรียมลวงหนา
เปนอยางดี มีหลักเกณฑดังนี้
1. กลาวแสดงความยินดีแกผูมาเยือน
2. กลาวสรรเสริญหรือยกยองผูมาเยือน เชน เปนใคร มีผลงานดีเดนอะไร มีความสัมพันธอยางไรกับผู

ตอนรับ โดยการอธิบายหนวยงาน หรืองานอยางยอ ๆ
3. แสดงความยินดีที่ไดใหการตอนรับ ควรกลาวเพียงสั้น ๆ ย้ําการตอนรับอีกครั้งหนึ่ง
4. ขออภัยหากมีสิ่งใดบกพรองไป และหวังวาผูมาเยือนจะกลับมาเยือนอีก
6. การกลาวในการเขารับตําแหนง
การกล า วในการเข า รั บ ตํ า แหน ง ผู ที่ ไ ด รั บ ตํ า แหน ง ใหม โดยเฉพาะผู ที่ เ ป น หั ว หน า ควรจะเรี ย ก
ผูใตบังคับบัญชามาประชุมกัน เพื่อแถลงนโยบายและแผนงานการดําเนินงานตลอดจน
ความรูความคิดของผูรับตําแหนงใหมมีหลักเกณฑดังนี้
1.
2.
3.
4.

กลาวยินดีที่ไดมีโอกาสทํางานรวมกับคณะผูใตบังคับบัญชา
กลาวยกยองหรือคุณคาของสถาบัน ของสถานที่ที่ตนทํางาน
กลาวถึงหลักการ นโยบาย อุดมคติในการทํางานของตน
พูดใหความสําคัญแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน และเชิญชวนใหมารวมใจในการทํางานเพื่อ
ความกาวหนาของหนวยงาน
7. การกลาวอวยพร
การกลาวอวยพรเปนการแสดงความยินดีในงานมงคลตาง ๆ เชน งานมงคลสมรสงานฉลองยศ งาน
ครบรอบวันเกิด งานครบรอบวันแตงงาน งานฉลองการเลื่อนยศ ซึ่งมักจะมีผูเปนตัวแทนกลาวอวยพรแกเจาภาพ
เพื่อความเปนมงคล และเพื่อเสริมสรางบรรยากาศใหอบอุนดวยมิตรภาพและการสรางสรรค ดังนี้
1. การกลาวอวยพรในงานมงคลสมรส ผูกลาวอวยพรควรเริ่มพูดตามลําดับ ดังนี้
1.1 รูสึกเปนเกียรติที่ไดรับเชิญมากลาวคําอวยพร
1.2 กลาวถึงความสัมพันธของผูพูดกับคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง (ถารูจักฝายเดียว) หรือทั้งสองฝาย (ถา
รูจักทั้งสองฝาย) โดยเนนถึงความดีความงามของคูสมรส
1.3 กลาวแสดงความยินดีที่ทั้งสองไดสมรสกัน และเปนคูครองที่เหมาะสมกัน
1.4 กลาวใหขอคิดในการครองเรือนแกคูสมรส
1.5 กลาวอวยพรโดยการชักชวนใหดื่มแสดงความยินดี
2. การอวยพรในวันเกิด
2.1 กลาวแสดงความยินดีที่ไดรับเกียรติใหขึ้นมากลาวอวยพร
2.2 กลาวถึงความสัมพันธของผูพูดตอเจาภาพ
2.3 กลาวถึงคุณความดีและเกียรติคุณ หรือผลงานเดน ๆ ของเจาภาพ
2.4 กลาวอวยพรขอใหเจาภาพมีอายุยืนยาว มีความสุข ความเจริญ กาวหนายิ่ง ๆขึ้นไป

8. การกลาวไวอาลัย
การกลาวไวอาลัยมีหลายอยาง เชน ไวอาลัยผูตาย อาลัยผูที่ยายไปรับตําแหนงใหม หรือไปศึกษาตอ เปน
ตน
1. ไวอาลัยผูตายหรือในงานศพ ควรยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 กลาวแสดงความเสียใจแกครอบครัวผูที่เสียชีวิต
1.2 กลาวสรรเสริญผูเสียชีวิต โดยบอกเลาถึงประวัติผลงานดีเดนคุณความดี
1.3 ความอาลัยของผูอยูเบื้องหลัง ที่ตองเสียบุคคลอันเปนที่รักไป
1.4 แสดงความหวังวาวิญญาณของผูตายคงไปสูสุคติ
2. อาลัยผูที่ยายไปรับตําแหนงใหม
2.1 กลาวแสดงความอาลัยที่ตองจากกัน หลังจากไดรวมทํางานจนคุนเคยรักใครกันแตก็ดีใจที่เขา
ไดเลื่อนตําแหนง และมีอนาคตสดใสรุงโรจนดีขึ้น
2.2 สรรเสริญยกยองคุณความดีของบุคคลที่จากไป
2.3 กลาวอวยพรแกผูที่จากไป ใหเขาประสบความสําเร็จในตําแหนงใหม
9. การกลาวอําลา
ในกรณีที่จะตองจากถิ่นที่เคยอยูมานานเพื่อไปประกอบธุรกิจ รับราชการ หรือไปประจํา ณ สถานที่อื่น
ถามีการจัดเลี้ยงสง และมีการมอบของขวัญที่ระลึกควรมีการพูดขอบคุณที่ไดรับของขวัญนั้น และกลาวคําอําลา มี
แนวการพูดดังนี้
1. แสดงความเสียใจที่ตองจากไป กลาวใหทราบวาทําไมจึงไมอยากจะจากไป ความสุขที่ไดรับและ
ความคุนเคยที่มีกับบุคคลตาง ๆ ในที่นั้น เลาถึงเหตุการณที่ประทับใจในขณะที่ไดอยูมานานและการระลึกถึง
ความสุข ความภูมิใจตลอดไป
2. สรรเสริญคณะผูจัดทําหรือรวมเลี้ยงสงจากใจจริง
3. คาดหมายความสัมพันธอันแนนแฟนที่จะยังคงมีตลอดไป โดยแสดงความมั่นใจวาแมจะจากไป แต
ความสัมพันธที่มีอยูไมมีวันจางหาย หากผูใดผานไปในสถานที่ที่จะไปอยูใหมขอใหแวะเยี่ยมเยือน
4. กลาวสรุป โดยกลาวคําอําลาและอวยพรควรพูดใหสั้น เชน ขอลากอน ขอใหทานทั้งหลายจงอยูสุข
สวัสดี
.

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2-13)
1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 6เรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆ
2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 6 การพูดในโอกาสตาง ๆ

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 14)

พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ถูกกาลเทศะ

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1.ผูสอนอธิบายการวางหลักการพูดในโอกาสตาง
ๆ
2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียนที่
6และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการ
สอนผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการพูด
ในโอกาสตาง ๆ
2. ขั้นใหความรู (45 นาที)
1.ผูสอนใหผูเรียนเปด PowerPoint หนวยที่ 6
เรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆและใหผูเรียนศึกษา
เอกสารประกอบการสอน ภาษาไทยพื้ น ฐาน
หนวยที่ 6 โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ
กัน
2.ผูสอนและผูเรียนรวมกันอธิบายเกี่ยวกับการพูด
ทักทายตามที่ไดศึกษาจาก PowerPoint

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1. ผูเรียนฟงพรอมจดบันทึก
2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ
เรียนของหนวยเรียนที่ 6 และขอใหผูเรียนรวมกันทํา
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนผู ส อนให ผู เ รี ย นแสดง
ความรูเกี่ยวกับการพูดในโอกาสตาง ๆ
2. ขั้นใหความรู (45 นาที )
1.ผูเรียนศึกษาPowerPoint หนวยที่ 6 เรื่อง การ
พูดในโอกาสตาง ๆ และใหผูเรียนศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐานหน วยที่ 6
โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
2.ผูเรียนรวมมือกับผูสอนอธิบายเกี่ยวกับการพูด
ทักทายตามที่ไดศึกษาจากPowerPoint

3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช ( 45 นาที )
1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ 6 เรื่อง การพูด
1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่ 6 เรื่อง การพูดในโอกาส
ในโอกาสตาง ๆ
ตาง ๆ
2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15 นาที )
4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15 นาที )
1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน
1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน
ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2.ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
2.ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
หนวยที่ 6 การพูดในโอกาสตาง ๆ
หนวยที่ 6 การพูดในโอกาสตาง ๆ
3.ผู ส อนให ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น
3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-14)

(รวม 120 นาที หรือ 2 คาบเรียน)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-14)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 6
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 6และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 6

ขณะเรียน

1.ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 6 เรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆ
2.รวมกันสรุป “การพูดในโอกาสตาง ๆ ”

หลังเรียน

ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 6 การพูดในโอกาสตาง ๆ

คําถาม

1.การพูดในโอกาสตางๆหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
2.การพูดในขอใดถือวาเปนการใชศิลปะชั้นสูง
3.การแนะนําวิทยากรควรเอยชื่อในชวงใดของการแนะนํา

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมที่ 6 เรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆ

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพูดในโอกาสตาง ๆ
1.วิเคราะหและตีความหมาย
2.ตั้งคําถาม
3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

5.พูดในโอกาสตาง ๆ ดวยความมั่นใจ

สมรรถนะการขยายผล

ความสอดคลอง
การพู ดทั ก ทายผู เรีย นมี ความรูความเขา ใจมามากก็นอย เมื่อผูเรีย นไปทํา งานทําใหนายจา งยอมรับ
ความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพนี้มาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1.เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-14)
3.กิจกรรมทายหนวยที่ 6เรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู
เพื่อใหบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-13)
4.แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ การพูดในโอกาสตาง ๆขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
PowerPoint เรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆ

สื่อของจริง

การพูดในโอกาสตาง ๆ (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-14)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตน
ทางสังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2.บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3.บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน

ขณะเรียน
1.ตรวจผลงานตามกิจกรรมทายหนวยที่6 เรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆ
2.สังเกตการทํางาน

หลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 6 เรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆ

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยที่ 6 เรื่อง การพูดในโอกาสตาง ๆ

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1วางหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ ได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน
: วางหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ ไดจะได 0.5 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 กลาวแนะนําผูพูดได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : กลาวแนะนําผูพูดไดจะได 0.5 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3กลาวขอบคุณวิทยากรได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน
: กลาวขอบคุณวิทยากรไดจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4กลาวใหเกียรติหรือมอบรางวัลได
1. วิธีการประเมิน
: ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือ
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
3. เกณฑการใหคะแนน
: กลาวใหเกียรติหรือมอบรางวัลได จะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่5 กลาวตอบรับได
1. วิธีการประเมิน
: ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือ
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
3. เกณฑการใหคะแนน
: กลาวตอบรับไดจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6 กลาวตอนรับได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน
: กลาวตอนรับได จะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7 กลาวตอบการตอนรับได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน
: กลาวตอบการตอนรับไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 8 กลาวในการเขารับตําแหนงได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : กลาวในการเขารับตําแหนงได จะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 9 กลาวอวยพรได
1. วิธีการประเมิน
: ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือ
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
3. เกณฑการใหคะแนน : กลาวอวยพรไดจะได 0.5 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 10 กลาวตอบคําอวยพรได
1. วิธีการประเมิน
: ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือ
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
3. เกณฑการใหคะแนน : กลาวตอบคําอวยพรได จะได 0.5 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 11 กลาวไวอาลัยได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : กลาวไวอาลัยไดจะได 0.5 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 12 กลาวอําลาได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : กลาวอําลาได จะได 0.5 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 13 แสดงการพูดในโอกาสตาง ๆ ได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน
: แสดงการพูดในโอกาสตาง ๆ ไดจะได 0.5 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 14 พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ถูกกาลเทศะ
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม ถูกกาลเทศะจะได 0.5
คะแนน

กิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 6 เรื่อง การพูดทักทาย

จงทําเครื่องหมาย หรือ หนาขอตอไปนี้
1. คําทักทายที่เปนที่ยอมรับในสังคม คือ คําวา สบายดีมั้ย สุขภาพแข็งแรงดีนะคะ
2. เรื่องราวที่นํามาทักทายควรเปนเรื่องเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกับศาสนาและการเมือง
3. การกลาวทักทายเปนถอยคําครั้งแรกที่กลาวแกกันเมื่อพบหนากันในแตละวัน
4. คําทักทาย ภาษาลาว คําวา “สวัสดี” ใชคําวา “สะบายดี”
5. ผูอาวุโสกวาไมจําเปนตองรับไหวผูออนอาวุโสเมื่อกลาวทักทาย
6. “กามเอิน” “ออกุน” และ “ซัวซะไดย” มีความหมายเดียวกัน
7. ควรซักถามเรื่องสวนตัว เพราะถามีปญหาจะไดชวยเหลือทันทวงที
8. การพูดทักทายหากขาดความระมัดระวังอาจเปนการสรางศัตรูแกตนเองได
9. การพูดทักทายไมควรใชพูดกับคนแปลกหนาที่เราไมรูจักคุนเคย
10. การพูดทักทายควรพูดยกยองสรรเสริญเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี

กิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 6 เรื่อง การพูดทักทาย

ใหผูเรียนเขียนคําทักทายเพื่อนรวมงานลงในชองวางตอไปนี้แลวนํามาพูดหนาชั้น
ชื่อ1 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ2 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ2 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ2 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 6 เรื่อง การพูดทักทาย

ใหผูเรียนเขียนคําทักทายผูอาวุโส ลงในชองวางตอไปนี้ แลวนํามาพูดหนาชั้น
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 4
หนวยที่ 6 เรื่อง การพูดทักทาย

ใหผูเรียนเขียนคําทักทายที่ทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝายแลวนํามาพูดหนาชั้น
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ใบงาน กิจกรรมที่ 5
หนวยที่ 6 เรื่อง การพูดทักทาย

แบงผูเรียนออกเปน 4 กลุมเขียนคําทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนแลวใหแตละกลุมออกมาพูดทักทายกัน
หนาชั้น
กลุมที่ 1 คําทักทายสวัสดี

กลุมที่ 2 คําทักทายสบายดีไหม

กลุมที่ 3 คําทักทายขอบคุณ

กลุมที่ 4 คําทักทายลากอน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 9 เรื่อง การพูดทักทาย

จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือความหมายของคําวาการพูดทักทาย
ก. ถอยคําที่ไพเราะออนหวาน
ข. ถอยคําที่พูดคุยกันใหถูกตอง
ค. ถอยคําที่ยกยองสรรเสริญกัน
ง. ถอยคําครั้งแรกที่กลาวแกกัน
2. ขอใดไมใชกิริยาที่ควรทําเมื่อพบผูกลาวทักทาย
ก. ยินดีที่ไดพบ
ข. แสดงความจริงใจ
ค. ทําหนาเศราเพื่อใหเกิดความสงสาร
ง. สีหนายิ้มแยมแจมใสมีความกระตือรือรน
3. คํากลาวทักทายที่เปนที่ยอมรับในสังคมไทยคือคําใด
ก. ไฮดารลิ่งสบายดีมั้ย
ข. ยินดีมากที่ไดพบกับคุณ
ค. ภาคภูมิใจจริงๆที่เราพบกัน
ง. สวัสดีคะ...สวัสดีครับ
4. การกลาวทักทายสามารถสรางศัตรูไดเพราะเหตุใด
ก. กลาวทักทายโดยขาดความระมัดระวัง
ข. กลาวทักทายดวยความมีสมั มาคารวะ
ค. กลาวทักทายเรื่องดินฟาอากาศและสภาพแวดลอม
ง. กลาวทักทายดวยการถามถึงความทุกข-ความสุข
5. สิ่งที่ประทับใจผูพบเห็นเปนประการแรกคือขอใด
ก. รูปรางหนาตาสวยงาม
ข. การแตงกายที่นาประทับใจผูดู
ค. การพูดโดยใชกริยาทาทางประกอบ
ง. หนาตายิ้มแยมแจมใสยิ้มทั้งปากและตา

6. ขอความใดเปนการทักทายที่ดีที่สุด
ก. สวัสดีคะอาจารยอาจารยมาซื้อของหรือคะ
ข. กัลยาตอนนี้ไดยินขาววาเธอลมละลายเหรอ
ค. ฉันวาศาสนาพุทธดีกวาศาสนาอิสลามนะเธอ
ง. ขอโทษครับปนี้คุณกุกไกอายุเทาไหรแลวครับ
7. การทักทายในขอใดไมเหมาะกับกาลเทศะ
ก. วันนี้อากาศรอนอบอาวนะคะ
ข. แตงกวาดูขาวเชาวันนี้แลวคิดยังไง
ค. อานขาวฆาตกรรมแลวไมสบายใจเลย
ง. โอโฮ! แตงตัวมาประชุมหรือมาเดินแฟชั่นจะ
8. เรื่องราวในขอใดที่ไมควรกลาวทักทาย
ก. เรื่องศาสนาและการเมือง
ข. เรื่องเสื้อผาและการแตงกาย
ค. เรื่องอาหารและการออกกําลังกาย
ง. เรื่องการเรียนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
9. คําวาสวัสดี = Hello / Hi ในภาษาประเทศสิงคโปรใชคําวา
ก. กุมุสตา
ข. หนีหาว
ค. ซินจาว
ง. ซัวซะไดย
10. คําทักทายคําวา “ลากอน” ในประเทศสมาชิกอาเซียนขอใดไมถูกตอง
ก. ภาษาพมา = ตุยบาโองแม
ข. ภาษาเวียดนาม = ตั่มเบียด
ค. ภาษาอินโดนีเซีย = เซอลามัตจาลัน
ง. ภาษาเขมร = โกซับบัยเต

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นา สน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 6 เรื่อง การพูดทักทาย

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 6 เรื่อง การพูดทักทาย

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 6เรื่อง เรื่อง การพูดทักทาย
ผลการใชแผนการเรียนรู
1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาพูดในโอกาสตาง ๆ ดวยความมั่นใจ

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา การฟงการพูด ภาษาไทย
ชื่อหนวย การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น
ชื่อเรื่อง การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอ ื่น

หนวยที่ 7
สอนสัปดาหที่ 7
คาบรวม 14
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1.
2.
3.
4.

อธิบายความหมายของการทักทาย
การพูดแนะนําตนเองในโอกาสตาง ๆ
ประเภทการพูดแนะนําตนเอง
ขอความในการทักทาย

ดานทักษะ

5. วิธีการพูดแนะนําผูอื่น
6. ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน
7. พูดแนะนําผูอื่น

ดานจิตพิสัย

8. ขอแนะนําในการพูดทักทาย
9. วิธกี ารพูดแนะนําตนเอง
ดานคุณธรรม จริยธรรม
10. พูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม

สาระสําคัญ

การทักทายเปนการแสดงออกถึงความมีน้ําใจ เมื่อพบกันการทักทายชวยใหมีมิตรภาพและความสัมพันธ

ที่ดี
การแนะนําตนเอง เปนจุดเริ่มตนของการทําความรูจัก และเปนการเปดโอกาสที่จะสรางความคุนเคยใน
โอกาสตอไป
การแนะนําผูอื่น เปนการแนะนําบุคคลที่สามใหบุคคลที่สองไดรูจักคุนเคยกัน เพื่อใหเกิดความเปนกันเอง

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. พูดทักทาย พูดแนะนําตนเองและผูอื่น

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
•

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับอธิบายความหมายของการทักทาย
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับยกตัวอยางการพูดแนะนําตนเองในโอกาสตาง ๆ
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับแยกแยะประเภทการพูดแนะนําตนเอง
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเปรียบเทียบลักษณะขอความในการทักทาย
เพื่อใหมีทักษะในสังเกตวิธีการพูดแนะนําผูอื่น
เพื่อใหมีทักษะในพูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนได
เพื่อใหมีทักษะในพูดแนะนําผูอื่นได
เพื่อใหมีทักษะในพูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการผสมผสานขอแนะนําในการพูดทักทายได
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการแสวงหาวิธีการพูดแนะนําตนเอง
เพื่อใหพูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม

•

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู
1.อธิบายความหมายของการทักทายได
2.ยกตัวอยางการพูดแนะนําตนเองในโอกาสตาง ๆ
3.แยกแยะประเภทการพูดแนะนําตนเองได
4.เปรียบเทียบลักษณะขอความในการทักทายได

ดานทักษะ
1.สังเกตวิธีการพูดแนะนําผูอื่น
2.พูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนได
3.พูดแนะนําผูอื่นได

ดานจิตพิสัย
1.ผสมผสานขอแนะนําในการพูดทักทายได
2.แสวงหาวิธีการพูดแนะนําตนเอง

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.พูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

1. ความหมายของการพูดทักทาย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 (2546 : 516) ใหความหมายของคําวาทักทายวาไตถาม
ถึงความเปนอยูหรือทุกขสุขอยางเปนกันเอง
สรุปไดวาการพูดทักทายเปนถอยคําขั้นแรกที่กลาวแกกันเปนการผูกมิตรไมตรีกับผูอื่นเพื่อถามความ
เปนอยูอยางเปนกันเอง
2. ขอแนะนําในการพูดทักทาย
1. เมื่อพบผูที่เราจะกลาวทักทายดวยควรแสดงสีหนายิ้มแยมแจมใสยินดีที่ไดพบแสดงความจริงใจ
2. กลาวคําทักทายซึ่งเปนที่ยอมรับกันในสังคมคือสวัสดีคะ... สวัสดีครับ... ถาจําชื่อผูที่พบไดก็ควรเอย
ชื่อดวยเพื่อใหผูนั้นรูสึกภูมิใจที่เราระลึกถึงและจดจําไดเสมอ
3. ในกรณีที่กลาวทักทายผูอาวุโสนอกจากจะกลาวสวัสดีแลวควรยกมือไหวทําความเคารพดวย
4. ในกรณีที่ผูรับการทักทายเปนผูอาวุโสเมื่อผูออนอาวุโสกวาทักทายพรอมยกมือไหวผูอาวุโสกวาก็
ควรกลาวสวัสดีตอบพรอมกับรับไหวดวย
5. ในกรณีที่ผูออนอาวุโสเขาไปทักทายผูอาวุโสกวาถาผูอาวุโสจําผูที่เขาไปทักทายไมไดผูออนอาวุโส
ควรแนะนําตนเองทันทีโดยกลาวชื่อนามสกุลอาชีพหรือความสัมพันธกับผูอาวุโสทานนั้นเพื่อชวยเตือนความจํา
ใหทานระลึกถึงได
6. กลาวถึงเรื่องทั่วๆไปเพื่อนําไปสูการสนทนาเชนสภาพอากาศสิ่งแวดลอม
7. พูดแตเรื่องดีงามเพื่อใหจิตใจแจมใส
8. อยาถามเรื่องสวนตัวเชนเรื่องในครอบครัวความลมเหลวในหนาที่การงาน
9. ไมควรถามถึงอายุเรื่องศาสนาและการเมืองเพราะจะนําไปสูการขัดแยง
10. กลาวคําลงทายเชนขอบคุณคะสวัสดีคะแลวพบกันใหมนะคะ
3. ลักษณะขอความในการพูดทักทาย
1. การทักทายผูมีอาวุโสในศูนยการคาแหงหนึ่ง
2. การทักทายบุคคลทั่วไปเมื่อมาทํางานตอนเชา
3. การทักทายเพื่อใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝาย
4. การทักทายเรื่องทั่วๆไปเชนดินฟาอากาศหรือกิจกรรมที่ทําในขณะนั้น
5. หลีกเลี่ยงในเรื่องที่คิดวาผูรับการทักทายจะไมสบายใจซึ่งผูทักทายควรคํานึงถึงใจเขาใจเรา
6. ไมควรกลาวถามถึงเรื่องสวนตัวเพราะจะทําใหผูตอบอึดอัดใจ

4. คําทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน
การเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางนอยเราควรไดศึกษาคําทักทาย
ภาษาตางๆเปนพื้นฐานดังตัวอยางตอไปนี้

5. การพูดแนะนําตนเอง
การพูดแนะนําตนเองเปนการพูดเพื่อบอกรายละเอียดของตนเองใหผูอื่นทราบ หรือเปนที่รูจักใหเกิด
ความคุนเคยในการสนทนา หรือการติดตอธุรกิจ
6. วิธีการพูดแนะนําตนเอง
ในการพูดแนะนําตนเองทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการมีวิธีการดังนี้
1. การพูดแนะนําตนเองในที่ชุมชนเปนการพูดตอคนหมูมากในที่ชุมชนเพื่อใหขอมูลของผูพูดแก
บุคคลทั่วไปดังนั้นในการพูดควรมีขอมูลประกอบตามหัวขอตอไปนี้
1.1 คํานําคือกลาวทักทายผูฟงและอารัมภบทเชนทานประธานและผูมีเกียรติทุกทาน
1.2 บอกชื่อนามสกุลถิ่นกําเนิดการศึกษา
1.3 ตําแหนงหนาที่การงานความรูความสามารถพิเศษงานอดิเรก
1.4 หลักหรือแผนการในการดําเนินชีวิต
1.5 แทรกเรื่องราวของชีวิตที่เดนหรือประทับใจที่สุดหรือคติธรรมประจําใจ
1.6 คํานึงถึงสถานที่บุคคลและโอกาสอยางเหมาะสม

2. การพูดแนะนําตนเองในโอกาสตางๆ การพูดในโอกาสตางๆอาจจะเปนการแนะนําตนเองในการ
สมัครงาน การขอสัมภาษณ การติดตอธุรกิจการงาน หรือในวงสนทนาทั่วไปควรยึดถือแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 กลาวปฏิสันถาร หรือทักทายคําวา สวัสดีคะ/สวัสดีครับ
2.2 กลาวแนะนําตนเอง โดยการบอกชื่อ นามสกุล ตําแหนง บอกสถาบัน หรือหนวยงานที่สังกัด
2.3 กลาวแสดงความยินดีที่ไดรูจัก
2.4 บอกจุดประสงคที่ตองการ
2.5 กลาวขอบคุณ
3. การพูดแนะนําผูอื่น
การแนะนํา ผู อื่น คือ การแนะนํา บุคคลที่ 3 ใหบุค คลที่ 2 ไดรูจัก ซึ่งจะแนะนํา ในโอกาสตา ง ๆ
เชนเดียวกับการแนะนําตนเอง

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 5-9)
1.กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 7เรื่องการพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น
2.แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 7การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 10)

พูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1.ผู ส อนจั ด เตรี ย มเอกสาร พร อ มกั บ แนะนํ า
1.ผูเรีย นเตรีย มอุป กรณและ ฟง ครูผูส อนแนะนํ า
รายวิชา วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเรื่อง
รายวิช า วิธีก ารใหคะแนนและวิ ธีก ารเรีย นเรื่อ ง
ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยพื้นฐาน
2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน
2.ผู เ รี ย นทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ จุ ด ประสงค ก าร
ที่ 7และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียน
เรียนของหนวยเรียนที่ 7และการใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมผูเรียนแสดงความรูความรูเกี่ยวกับ
การสอนผู ส อนให ผูเรี ย นแสดงความรูเกี่ย วกั บ
การพูดทักทาย
การพูดทักทาย
2. ขั้นใหความรู (45 นาที)
2. ขั้นใหความรู (45 นาที )
1.ผูสอนเปด PowerPoint หนวยที่ 7 เรื่อง การ
1.ผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่นและ
หนวยที่ 7 เรื่อง การพูดทักทายและใหผูเรียนศึกษา
เอกสารประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐานหนวย
ให ผู เ รี ย นศึ ก ษาเอกสารประกอบการสอน
ที่ 7 ประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
ภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 7
2.ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น พู ด ทั ก ทายภาษา
ประเทศสมาชิกอาเซียน

2.ผูเรียนรวมมือกับผูสอนพูดทักทายภาษาประเทศ
สมาชิกอาเซียน

3. ขั้นประยุกตใช ( 45 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
1.ผูส อนใหผูเรีย นทํากิจกรรมที่ 7 เรื่อง การ
1.ผู เ รี ย นทํ า กิ จ กรรมที่ 7 เรื่ อ ง การอ า นข า ว
อานขาว บทความ และสารคดี
บทความ และสารคดี
2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15 นาที )
4. ขั้นสรุปและประเมินผล (15 นาที )
1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน
1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน
ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2.ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
2.ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
หนวยที่ 7 การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเอง
ห น ว ย ที่ 7 ทั ก ษ ะ ก า ร ฟ ง แ ล ะ ก า ร ดู ใ น
และผูอื่น
ชีวิตประจําวัน
3.ผู ส อนให ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น
3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-10)

(รวม 120 นาที หรือ 2 คาบเรียน)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-10)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 7
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 7และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่

ขณะเรียน

3.ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น
4.รวมกันสรุป “การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น”

หลังเรียน

5.ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 7 การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น

คําถาม

1.การพูดในโอกาสตางๆหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
2.การพูดในขอใดถือวาเปนการใชศิลปะชั้นสูง
3.การแนะนําวิทยากรควรเอยชื่อในชวงใดของการแนะนํา

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น
1.วิเคราะหและตีความหมาย
2.ตั้งคําถาม
3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

5.พูดทักทาย พูดแนะนําตนเองและผูอื่น

สมรรถนะการขยายผล

ความสอดคลอง
การพู ดทั ก ทายผู เรีย นมี ความรูความเขา ใจมามากก็นอย เมื่อผูเรีย นไปทํา งานทําใหนายจา งยอมรับ
ความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพนี้มาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1.เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-10)
3.กิจกรรมทายหนวยที่7เรื่อง การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น(ใชประกอบการเรียนการ
สอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-9)
4.แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 7 การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น ขั้นสรุปและ
ประเมินผล ขอ 2
5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
PowerPoint เรื่อง การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น

สื่อของจริง
การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ขอที่ 1-10)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตน
ทางสังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2.บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3.บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน
1 .ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน
2..ตรวจผลงานตามกิจกรรมทายหนวยทึ่ 7 เรื่อง การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น
3.สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 7 การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยที่ 7 เรื่อง การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1อธิบายความหมายของการทักทายได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน
: อธิบายความหมายของการทักทายไดจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2
1. วิธีการประเมิน
:
2. เครื่องมือ
:
3. เกณฑการใหคะแนน
:

ยกตัวอยางการพูดแนะนําตนเองในโอกาสตาง ๆ
ทดสอบ
แบบทดสอบ
ยกตัวอยางการพูดแนะนําตนเองในโอกาสตาง ๆจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3แยกแยะประเภทการพูดแนะนําตนเองได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : แยกแยะประเภทการพูดแนะนําตนเองไดจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4เปรียบเทียบลักษณะขอความในการทักทายได
1. วิธีการประเมิน
: ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือ
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
3. เกณฑการใหคะแนน : เปรียบเทียบลักษณะขอความในการทักทายไดจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่
1. วิธีการประเมิน
:
2. เครื่องมือ
:
3. เกณฑการใหคะแนน :

5สังเกตวิธีการพูดแนะนําผูอื่น
ตรวจผลงาน
แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
สังเกตวิธีการพูดแนะนําผูอื่นจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6 พูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : พูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7 พูดแนะนําผูอื่นได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : พูดแนะนําผูอื่นไดจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 8 ผสมผสานขอแนะนําในการพูดทักทายได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : ผสมผสานขอแนะนําในการพูดทักทายไดจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 9 แสวงหาวิธีการพูดแนะนําตนเอง
1. วิธีการประเมิน
: ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือ
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
3. เกณฑการใหคะแนน : แสวงหาวิธีการพูดแนะนําตนเองจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 10 พูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม
1. วิธีการประเมิน
: ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือ
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
3. เกณฑการใหคะแนน : พูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคมจะได
1 คะแนน

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 7 เรื่อง การพูดทักทาย

จงทําเครื่องหมาย หรือ หนาขอตอไปนี้
1. คําทักทายที่เปนที่ยอมรับในสังคม คือ คําวา สบายดีมั้ย สุขภาพแข็งแรงดีนะคะ
2. เรื่องราวที่นํามาทักทายควรเปนเรื่องเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกับศาสนาและการเมือง
3. การกลาวทักทายเปนถอยคําครั้งแรกที่กลาวแกกันเมื่อพบหนากันในแตละวัน
4. คําทักทาย ภาษาลาว คําวา “สวัสดี” ใชคําวา “สะบายดี”
5. ผูอาวุโสกวาไมจําเปนตองรับไหวผูออนอาวุโสเมื่อกลาวทักทาย
6. “กามเอิน” “ออกุน” และ “ซัวซะไดย” มีความหมายเดียวกัน
7. ควรซักถามเรื่องสวนตัว เพราะถามีปญหาจะไดชวยเหลือทันทวงที
8. การพูดทักทายหากขาดความระมัดระวังอาจเปนการสรางศัตรูแกตนเองได
9. การพูดทักทายไมควรใชพูดกับคนแปลกหนาที่เราไมรูจักคุนเคย
10. การพูดทักทายควรพูดยกยองสรรเสริญเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี

ใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 7 เรื่อง การพูดทักทาย

ใหผูเรียนเขียนคําทักทายเพื่อนรวมงานลงในชองวางตอไปนีแลวนํามาพูดหนาชั้น
ชื่อ1 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ2 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ2 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ชื่อ2 (..........................) :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 7 เรื่อง การพูดทักทาย

ใหผูเรียนเขียนคําทักทายผูอาวุโส ลงในชองวางตอไปนี้ แลวนํามาพูดหนาชั้น
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 4
หนวยที่ 7 เรื่อง การพูดทักทาย

ใหผูเรียนเขียนคําทักทายที่ทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝายแลวนํามาพูดหนาชั้น
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ชื่อ1 (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ผูอาวุโส (..........................) : ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 5
หนวยที่ 7 เรื่อง การพูดทักทาย

แบงผูเรียนออกเปน 4 กลุมเขียนคําทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนแลวใหแตละกลุมออกมาพูดทักทายกัน
หนาชั้น
กลุมที่ 1 คําทักทายสวัสดี

กลุมที่ 2 คําทักทายสบายดีไหม

กลุมที่ 3 คําทักทายขอบคุณ

กลุมที่ 4 คําทักทายลากอน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 7 เรื่อง การพูดทักทาย
จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือความหมายของคําวาการพูดทักทาย
ก. ถอยคําที่ไพเราะออนหวาน
ข. ถอยคําที่พูดคุยกันใหถูกตอง
ค. ถอยคําที่ยกยองสรรเสริญกัน
ง. ถอยคําครั้งแรกที่กลาวแกกัน
2. ขอใดไมใชกิริยาที่ควรทําเมื่อพบผูกลาวทักทาย
ก. ยินดีที่ไดพบ
ข. แสดงความจริงใจ
ค. ทําหนาเศราเพื่อใหเกิดความสงสาร ง. สีหนายิ้มแยมแจมใสมีความกระตือรือรน
3. คํากลาวทักทายที่เปนที่ยอมรับในสังคมไทยคือคําใด
ก. ไฮดารลิ่งสบายดีมั้ย
ข. ยินดีมากที่ไดพบกับคุณ
ค. ภาคภูมิใจจริงๆที่เราพบกัน
ง. สวัสดีคะ...สวัสดีครับ
4. การกลาวทักทายสามารถสรางศัตรูไดเพราะเหตุใด
ก. กลาวทักทายโดยขาดความระมัดระวัง
ข. กลาวทักทายดวยความมีสัมมาคารวะ
ค. กลาวทักทายเรื่องดินฟาอากาศและสภาพแวดลอม ง. กลาวทักทายดวยการถามถึงความทุกข-ความสุข
5. สิ่งที่ประทับใจผูพบเห็นเปนประการแรกคือขอใด
ก. รูปรางหนาตาสวยงาม
ข. การแตงกายที่นาประทับใจผูดู
ค. การพูดโดยใชกริยาทาทางประกอบ ง. หนาตายิ้มแยมแจมใสยิ้มทั้งปากและตา

6. ขอความใดเปนการทักทายที่ดีที่สุด
ก. สวัสดีคะอาจารยอาจารยมาซื้อของหรือคะ
ค. ฉันวาศาสนาพุทธดีกวาศาสนาอิสลามนะเธอ

ข. กัลยาตอนนี้ไดยินขาววาเธอลมละลายเหรอ
ง. ขอโทษครับปนี้คุณกุกไกอายุเทาไหรแลวครับ

7. การทักทายในขอใดไมเหมาะกับกาลเทศะ
ก. วันนี้อากาศรอนอบอาวนะคะ
ข. แตงกวาดูขาวเชาวันนี้แลวคิดยังไง
ค. อานขาวฆาตกรรมแลวไมสบายใจเลย ง. โอโฮ! แตงตัวมาประชุมหรือมาเดินแฟชั่นจะ
8. เรื่องราวในขอใดที่ไมควรกลาวทักทาย
ก. เรื่องศาสนาและการเมือง
ค. เรื่องอาหารและการออกกําลังกาย

ข. เรื่องเสื้อผาและการแตงกาย
ง. เรื่องการเรียนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี

9. คําวาสวัสดี = Hello / Hi ในภาษาประเทศสิงคโปรใชคําวา
ก. กุมุสตา
ข. หนีหาว
ค. ซินจาว
ง. ซัวซะไดย
10. คําทักทายคําวา “ลากอน” ในประเทศสมาชิกอาเซียนขอใดไมถูกตอง
ก. ภาษาพมา = ตุยบาโองแม
ข. ภาษาเวียดนาม = ตั่มเบียด
ค. ภาษาอินโดนีเซีย = เซอลามัตจาลัน ง. ภาษาเขมร = โกซับบัยเต

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน = สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นา สน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน= ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน= ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 7

เฉลยใบงาน กิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 7

เฉลยใบงาน กิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 7

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 7

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 7 การพูดทักทาย การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น
ผลการใชแผนการเรียนรู
1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาพูดทักทาย พูดแนะนําตนเองและผูอื่นได

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย การตอบรับและปฏิเสธ
ชื่อเรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ
หัวขอเรื่อง

หนวยที่ 8
สอนสัปดาหที่ 8
คาบรวม 16
จํานวนคาบ 2

ดานความรู

1. ความหมายของการพูดตอบรับ
2. ความหมายของการปฏิเสธ

ดานทักษะ

3. ลักษณะการปฏิเสธ
4. ขอแนะนําในการพูดปฏิเสธ

ดานจิตพิสัย

5.ประเภทของการตอบรับ

สาระสําคัญ

ในระหวางการปฏิบัติงานยอมมีการติดตอกับผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานหรือบุคคลภายนอกบางครั้ง
อาจมีผูขอรองใหชวยทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีขอเสนอหรือมีการชักชวนใหดําเนินการตางๆยอมมีการตอบรับและ
ปฏิเสธในการกลาวตอบรับจะไมมีปญหาแตการกลาวปฏิเสธผูปฏิเสธตองคิดและหาวิธีการที่เหมาะสมเพราะ
อาจจะทําใหผูไดรับการปฏิเสธเกิดความไมพอใจหรือนอยใจได

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
•

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

2.
3.
4.
5.
6.
7.
•

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับขยายความความหมายของการพูดตอบรับ
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับสรุปความความหมายของการปฏิเสธ
เพื่อใหมีทักษะในการแกไขลักษณะการปฏิเสธได
เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติตามขอแนะนําในการพูดปฏิเสธได
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการชี้แจงประเภทของการตอบนรับได
เพื่อพูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และมารยาททางสังคม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู

1. ขยายความความหมายของการพูดตอบรับได
2. สรุปความความหมายของการปฏิเสธได

ดานทักษะ

3. แกไขลักษณะการปฏิเสธได
4. ปฏิบัติตามขอแนะนําในการพูดปฏิเสธได

ดานจิตพิสัย

5. ชี้แจงประเภทของการตอบนรับได
ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
6. พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และมารยาททางสังคม

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

1. ความหมายของการตอบรับ
การตอบรับหมายถึงการพูดที่โตตอบการกระทําของบุคคลอื่นหรือฝายตรงกันขามซึ่งเปนไปในทางที่ดี

มีความเปนมิตรไมตรีตอกันในโอกาสตางๆ
2. ประเภทของการพูดตอบรับ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และการดําเนินชีวิตประจําวัน จะตองมีบุคคลสองฝายเพื่อพูดคุยเกิดการ
สื่อสาร ดังนั้นในสถานการณตาง ๆ จะมีการพูด ตอบรับ ซึ่งแบงออกเปน2 ประเภทคือ
1. การพูดตอบรับโดยทั่วไป เปนการพูดตอบรับในชีวิตประจําวันหรือในการปฏิบัติงานซึ่งการตอบ
รับจะประกอบดวยคําวา ใช ครับ คะ เปนคําพูดที่งายๆ แตตองพูดดวยกริยามารยาทที่งดงาม จึงจะเกิดความ
ประทับใจแกผูพบเห็น เชน
1.1. หนูยินดี ที่จะใหความรวมมือคะ
1.2. ผมพรอมที่จะทํางานแลวครับ
1.3. พวกเราไปกันไดแลวครับ
1.4. ฉันพอใจในผลการทํางานนี้มากคะ
1.5. ฉันจะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่คะ
2. การพูดตอบรับในโอกาสตางๆ
2.1.การพูดตอบรับการตอนรับการพูดตอบรับการตอนรับ เปนการพูดที่แสดงความขอบคุณ เมื่อ
ไดรับการตอนรับการพูดตอบรับตองใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ผูกลาวตอนรับพูด ซึ่งมีหลักในการพูด ดังนี้
2.1.1 พูดแสดงความรูสึกยินดีที่ไดมาเยือน และไดใหการตอนรับเปนอยางดี
2.1.2 พูดขอบคุณอยางจริงใจ ที่ไดรับเกียรติจากผูตอนรับ
2.1.3 กลาวยกยองชมเชยผูใหการตอนรับ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
2.1.4 พูดถึงความสัมพันธอันดีที่มีตอกันทั้งในปจจุบันและในอนาคต
2.1.5 กลาวถึงผลดี และประโยชนที่ไดรับจากการมาเยือน
2.1.6 กลาวเชื้อเชิญผูตอนรับ ใหไปเยือนตนบางตามโอกาสอันสมควร

2.2.การพูดตอบรับในโอกาสเขารับตําแหนงใหมการพูดตอบรับในโอกาสเขารับตําแหนง เปน
การกลาวของผูที่เขารับตําแหนงหัวหนา หรือผูบังคับบัญชาของหนวยงาน โดยจะพูดทันที หลังจากที่มีการกลาว
ตอนรับ และรับชอดอกไมแลว ซึ่งมีหลักในการพูดดังนี้
2.1.7 เริ่มตนดวยการกลาวแสดงความยินดี ที่ไดมีโอกาสรวมงานกับบุคลากรใน
หนวยงาน
2.1.8 พูดถึงความสําคัญของงานในหนวยงานสั้นๆ
2.1.9 พูดถึงหลักการและนโยบาย ในการปฏิบัติงานของตนหรือแผนการดําเนินงานของ
ตน ที่จะนําความเจริญกาวหนา มาสูหนวยงานตอไป
2.1.10 ขณะพูด ควรแสดงออกถึงความเปนกันเองกับบุคลากรทุกคน
2.1.11 พูดเชิญชวน หรือขอความรวมมือกับสมาชิกทุกคนใหความรวมมือในการทํางาน
และพัฒนาหนวยงาน
2.1.12 กลาวขอบคุณในตอนทาย
การพูดตอบรับในโอกาสไดรับของขวัญหรือรางวัลในโอกาสที่ กัลยาณี บัวน้ําทิพย ไดรับรางวัล
ชนะเลิศในการแขงขันการกลาวสุนทรพจน “ทวยราษฎรรักบาทแมยิ่งดวยบิตุรงค”
2.3.การพูดตอบรับในงานมงคลสมรสในโอกาส งานมงคลสมรส ระหวาง นายมิตรไมตรี สมานรัก
และ นางสาวประสานใจ พวงองุน
2.4.การพูดตอบรับในงานเลี้ยงวันคลายวันเกิดในโอกาส วันคลายวันเกิด ครบ 6 รอบ ของคุณตาธานี
เจิดจรัสแสง
3. ความหมายของการปฏิเสธ
พจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน พ.ศ. 2542 ( 2546 : 648 ) ใหความหมาย ปฏิเสธไววา ไมรับ ไม
ยอมรับ เชน ปฏิเสธการเชิญ, ไมยอมรับขอเท็จจริง เชน ปฏิเสธขอกลาวหา
สรุปไดวา การปฏิเสธ หมายถึง การไมยอมรับ ในขอเท็จจริง หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอตนเอง และผูอื่น
4. ลักษณะการปฏิเสธ
โดยทั่วไป ไมมีใครชอบฟง การปฏิเสธอยางรุนแรง เชน พูดตอบวา “ฉันไมกิน” “ไมเอา”
“ไมตอง” “ฉันไมชอบ” “ฉันไมไป” “ฉันไมทํา” หรือ “ทําไมได” “เปนไปไมได” “ไมถูก”
“ไมจริงมั้ง” หรือการปฏิเสธอีกแบบหนึ่ง ไดแก
1. พูดดวยน้ําเสียงหวน ๆ วา “ฉันรูแลว”
2. ทําหนาตาผิดปกติ หรือทําเฉย ทําเปนไมไดยิน
3. ทําทองไมรูรอน เอาหูทวนลม ก็เปนการปฏิเสธ
4. อยูเงียบ ๆ ไมรูไมชี้ เปนการปฏิเสธเชนกัน

การปฏิเสธที่ทําใหตนเองเดือดรอนภายหลัง เชน การพูดปฏิเสธโดยการใหสัญญา
การปฏิเสธโดยการรับประกันผูอื่น ไดแก
4.1. ฉันสัญญาวาโอกาสหนาจะรวมทํางานกับคุณ
4.2. งานหนาขอรับรองวาจะทําใหดีที่สุด
4.3. ฉันทํางานนี้ไมเรียบรอย แตขอประกันวาคุณ มงคล ทํางานนี้ไดดีกวา
5. ขอแนะนําในการพูดปฏิเสธ
ในชีวิตของคนทุกคนไมสามารถรับปากรับคําและรับทําตามคําพูดของทุกคนไดดังนั้น
จึงตองหัดพูดปฏิเสธใหเปนควรฝกพูดเอาไวกอนวาจะพูดอยางไรจึงจะเหมาะสมถึงแมจะ
ไมรับคําแตฟงแลวยังดูดีดังนี้
1. เมื่อไดรับคําขอรองใหชวยงานหรือปฏิบัติหนาที่จงรับฟงอยางสนใจและจริงใจถาไม
สามารถทําไดควรใชคําพูดที่นุมนวลไดแก
1.1 ผมขอคิดดูกอนนะครับ
1.2 ขอเวลาพิจารณาอีกหนอยไดไหมคะ
1.3 นาสนใจดีนะแตยังไมมีความรูเรื่องนี้เลยคะ
1.4 เปนงานที่ดีแตคงเปนเรื่องยากสําหรับฉัน
1.5 ผมยังไมพรอมที่จะทําหนาที่นี้ครับ
2. การกลาวปฏิเสธตองแสดงเหตุผลใหชัดเจนรัดกุมตรงกับความเปนจริงอยาสรางเรื่อง
ขึ้นมาลอยๆไดแก
2.1 ขอโทษนะคะไปไมไดจริงๆเพราะคุณแมไมสบาย
2.2 นาสนุกนะคะแตวันเสารนี้จะตองเขาคายกิจกรรม
2.3 อยากจะไปนะแตตรงกับเวลาที่หมอนัดพอดี
2.4 เรื่องนี้นาสนใจมากแตขอศึกษาโดยละเอียดกอนนะคะ
2.5 ขอเวลาฝกฝนประสบการณกอนแลวจะชวยทํางานนะคะ
3. ควรปฏิเสธดวยสําเนียงที่ชัดเจนเสียงไมคอยและไมดังเกินไปดวยกิริยามารยาท
ที่เรียบรอยหนักแนน
4. ไมแสดงความรังเกียจทางกายวาจาโดยใชสายตาหรือโมโหโทโสออกมาเพราะเปน
การกระทําที่ไมเหมาะสม
5. ถาเปนการขอความชวยเหลือแลวจําเปนตองปฏิเสธควรกลาวคําขอโทษอยางสุภาพ
ไดแก
5.1 ขอโทษนะครับตอนนี้ผมไมสามารถไปรับคุณไดในขณะนี้
5.2 ขอโทษนะคะดิฉันตองรีบกลับบานกอนสองทุมคะ

5.3 ขอโทษนะคะฝนตกหนักมากไปตอนนี้ไมไดคะ
5.4 ขอโทษนะครับผมตองรีบเขาประชุมดวนพรุงนี้
5.5 ขอโทษครับขณะนี้ผมมีเงินไมมากขนาดนั้น
6. ถาเปนคําชักชวนหรือขอเสนอแนะควรปฏิเสธคําชักชวนหรือขอเสนอแนะนั้น
อยางสุภาพและขอขอบคุณที่เสนอแนะหรือชักชวนเชน
6.1 ขอบคุณนะคะที่เสนอแนะวิธีนี้แตขอทดลองใชวิธีการของดิฉันกอนนะคะ
6.2 ขอบคุณครับที่ชวนไปเที่ยวภูเก็ตแตผมอนุญาตนะครับเพราะระยะนี้ไมคอยสบาย
6.3 ขอบคุณนะคะที่แนะนําใชเครื่องสําอาจยี่หอนี้แตขณะนี้ดิฉันกําลังใชยี่หอ.....นี้อยูคะ
6.4 ขอบคุณนะครับที่ชักชวนไปงานเลี้ยงแตชวงนี้คุณหมอใหพักผอนใหมาก

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 3-5)
1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 8เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ
2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 8 การตอบรับและปฏิเสธ

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 6)

1. พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และมารยาททางสังคม

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที )
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที )
จัดใหนักเรียนศึกษาคําศัพทในบทเรียน
นักเรียนศึกษาคําศัพทในบทเรียน
1.ผู ส อนจั ด เตรี ย มเอกสาร พร อ มกั บ แนะนํ า
1.ผูเรีย นเตรีย มอุป กรณและ ฟง ครูผูส อนแนะนํ า
รายวิชา วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเรื่อง
รายวิช า วิธีก ารใหคะแนนและวิ ธีก ารเรีย นเรื่อ ง
ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยพื้นฐาน
2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน
2.ผู เ รี ย นทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ จุ ด ประสงค ก าร
ที่ 11และขอให ผู เ รี ย นร ว มกั น ทํ า กิ จ กรรมการ
เรียนของหนวยเรียนที่ 11และการใหความรวมมือ
เรียนการสอน
ในการทํากิจกรรม
3.ผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการตอบ
4.ผูเรียนแสดงความรูค วามรูเกี่ย วกับ การตอบรับ
รับและปฏิเสธ
และปฏิเสธ
2. ขั้นใหความรู (45 นาที)
2. ขั้นใหความรู (45นาที )
1. ผูสอน PowerPoint หนวยที่ 8 เรื่อง การ
1.ผูเรียนศึกษาPowerPoint หนวยที่ 8 เรื่อง การ
ตอบรั บ และปฏิ เ สธและให ผู เ รี ย นศึ ก ษาเอกสาร
ตอบรั บ และปฏิ เ สธและให ผู เ รี ย นศึ ก ษาเอกสาร
ประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 8
ประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐาน หนวยที่ 8
2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันชี้แจงประเภทของ
2.ผูเรีย นรวมมือกับผูส อนชี้แจงประเภทของการ
การตอบนรับ
ตอบนรับ

3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช ( 45 นาที )
1.ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า กิ จ กรรมที่ 8 เรื่ อ ง การ
1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่ 8 เรื่อง การตอบรับและ
ตอบรับและปฏิเสธ
ปฏิเสธ
2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15 นาที )
4. ขั้นสรุปและประเมินผล (15 นาที )
1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน
1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน
ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2.ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
2.ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
หนวยที่ 8 การตอบรับและปฏิเสธ
ห น ว ย ที่ 8 ทั ก ษ ะ ก า ร ฟ ง แ ล ะ ก า ร ดู ใ น
ชีวิตประจําวัน
3.ผู ส อนให ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น
3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น
(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

(รวม 120 นาที หรือ 2 คาบเรียน)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 8
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 8และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 8

ขณะเรียน

3. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 8เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ
4. รวมกันสรุป “เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ”

หลังเรียน

5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 8เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

คําถาม

1.การตอบรับหรือปฏิเสธในขอใดแตกตางจากขออื่น
2.การตอบรับหรือปฏิเสธในขอใดดีที่สุด
3.การพูดตอบรับดวยทั่วไปมักมีคําวาอะไร

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน

ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการตอบรับและปฏิเสธ
1.วิเคราะหและตีความหมาย
2.ตั้งคําถาม
3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

5.พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคลอง

การตอบรับและปฏิเสธทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจาง
ยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพนี้มาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ

1.เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)
3.กิจกรรมรูที่ 8เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อให
บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)
4.แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 8 การตอบรับและปฏิเสธ ขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
PowerPoint เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ
สื่อของจริง

6.การตอบรับและปฏิเสธ (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตน
ทางสังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2.บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3.บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

1. ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน

2.ตรวจผลงานตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 8เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ
3.สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทาย หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

ายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 ขยายความความหมายของการพูดตอบรับได
1. วิธีการประเมิน

:

ทดสอบ

2. เครื่องมือ

:

แบบทดสอบ

3. เกณฑการใหคะแนน

:

ขยายความความหมายของการพูดตอบรับไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 สรุปความความหมายของการปฏิเสธได
1. วิธีการประเมิน

:

ทดสอบ

2. เครื่องมือ

:

แบบทดสอบ

3. เกณฑการใหคะแนน

: สรุปความความหมายของการปฏิเสธไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3แกไขลักษณะการปฏิเสธได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: แกไขลักษณะการปฏิเสธไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4ปฏิบัติตามขอแนะนําในการพูดปฏิเสธได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: บอกลักษณะการปฏิเสธไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5 ชี้แจงประเภทของการตอบนรับได
1. วิธีการประเมิน

: ตรวจผลงาน

2. เครื่องมือ

:

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม

3. เกณฑการใหคะแนน

:

ชี้แจงประเภทของการตอบนรับไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6 พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และ
มารยาททางสังคม
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และ
มารยาททางสังคมจะได 2 คะแนน

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

ใหผูเรียนเขียนการพูดตอบรับในโอกาสตางๆตอไปนี้แลวนํามาพูดหนาชั้น
1.1 การพูดตอบรับการตอนรับ
ในโอกาส........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

1.2 การพูดตอบรับในงานวันคลายวันเกิด
ในโอกาส........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

ใหผูเรียนเขียนพูดตอบรับในโอกาสตางๆตอไปนี้แลวนํามาพูดหนา
2.1 การพูดตอบรับในโอกาสเขารับตําแหนงใหม
ในโอกาส........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2.2การพูดตอบรับในโอกาสที่ไดรับรางวัล
ในโอกาส........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

จงทําเครื่องหมาย หรือ หนาขอตอไปนี้
1. ฉันรูแลวไมตองมาแนะนําเปนการปฏิเสธที่ดีตรงไปตรงมา
2. กลาวขอบคุณอีกครั้งเพื่อแสดงความยินดีที่ไดมารวมทํางานดวย
3. โครงการนี้ปหนาผมขอรับประกันวาจะทําใหดีที่สุดเปนการปฏิเสธที่ถูกตองที่สุด
4. “ขอโทษคะฉันไมสามารถชวยเหลือคุณไดเพราะคุณรายไดต่ํารสนิยมสูง” เปนคําปฏิเสธที่ลึกซึ้งกินใจ
5. การทําทองไมรูรอนเอาหูทวนลมก็เปนการปฏิเสธอีกรูปแบบหนึ่ง
6. “เสียใจดวยนะเพราะขณะนี้ฉันกําลังมีปารตี้” เปนการปฏิเสธโดยใชคําพูดที่ไมเหมาะสม
7. ปวารณาตนที่จะชวยงานอยางสุดความสามารถเปนการกลาวตอบรับในการไดรางวัล
8. “ขอบคุณมากที่แนะนําแตฉันทดลองใชวิธีการของฉันดูกอนนะคะ” คือการปฏิเสธจากขอเสนอแนะ
9. “เปนไปไมไดหรอกเพราะเขาไมมีฝมือเพียงพอ” เปนการปฏิเสธดวยเหตุผล
10. การพูดในโอกาสเขารับตําแหนงควรพูดความสามารถของตนที่ไดมาอยูในตําแหนงนี้

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. การตอบรับหรือปฏิเสธในขอใดแตกตางจากขออื่น
ก. จะไปดวยกันอยูใชมั้ย
ข. ฉันคิดวาผลงานดีแลวนะ
ค. เขาไมสบายมากคะ
ง. เราภูมิใจในผลการทํางานของเราคะ
2. การตอบรับหรือปฏิเสธในขอใดดีที่สุด
ก. ผมจะไปดวยกับคุณครับ
ข. เชิญไดเต็มที่ถาคุณตองการเชนนั้น
ค. ผมจะทํางานดวยตัวของผมเองครับ
ง. ฉันจะไมทํางานชิ้นนี้อยางเด็ดขาด
3. การพูดตอบรับดวยทั่วไปมักมีคําวาอะไร
ก. ออเหรอฮึ
ข. เออใชถูก
ค. เจงดีเอา
ง. ครับคะใช
4. กิจกรรมในโอกาสใดไมควรกลาวตอบรับ
ก. การกลาวคําไวอาลัยแกผูวายชนม
ข. การกลาวในงานเกษียณอายุราชการ
ค. การกลาวสดุดีบุคคลที่ไดรับรางวัล
ง. เจาสาวกลาวขอบคุณในงานมงคลสมรส
5. ขอใดคือหลักการกลาวตอบรับที่ดีที่สุด
ก. ถอมตนและยกยองเพื่อรวมงานดวยความจริงใจ
ข. ภาคภูมิใจในความเปนเลิศจากผลงานที่ไดรับ
ค. ขอบคุณทุกคนที่มารวมงานจะไดเห็นตัวอยางที่ดี
ง. พูดถึงความรูความสามารถของตนเองจนไดรับรางวัล

6. มีการกลาวเชื้อเชิญผูตอนรับใหไปเยือนตนเองบางเปนการกลาวในโอกาสใด
ก. กลาวตอนรับในโอกาสเขารับตําแหนงใหม
ข. กลาวตอนรับสมาชิกใหม
ค. กลาวยินดีกับผูมาเยือน
ง. กลาวตอบรับการตอนรับ
7. ถาไมสามารถรับปากรับคําและทําตามคําพูดของทุกคนไดควรพูดปฏิเสธอยางไร
ก. ขอคิดดูกอนนะคะ
ข . ควรทําอยางนั้นหรือ
ค. นาสนุกเหมือนกันนะ
ง. ทาทางจะทํายากเสียดวย
8. การปฏิเสธขอเสนอที่ไมทําใหเขาวาเราแลงนํ้าใจควรทําอยางไร
ก. มอบของขวัญหรือสินน้ําใจใหแกเขา
ข. ไมมีความจําเปนที่จะตองทําในตอนนี้
ค. ใหเหตุผลเรื่องเปนเรื่องตายที่สําคัญอยางยิ่ง
ง. ปฏิเสธที่เขาเสนอมาแตควรสนองอะไรกลับไปใหเขาบาง
9. ขอใดเปนการปฏิเสธที่นุมนวลที่สุดในการถูกเชิญไปงานเลี้ยงสังสรรค
ก. ชวงนี้กินอะไรไมไดเพราะหมอหาม
ข. ลูกกําลังไมสบายตองอยูดูแลเขาหนอย
ค. ที่บานไมมีใครอยูเลยตองเฝาบาน
ง. ไมอยากนอนดึกหนาตาจะรวงโรย
10. ขอใดเปนการปฏิเสธที่ดีที่สุด
ก. ไมฉันไมชอบไอเดียนี้
ข. ฉันไมคิดวาไอเดียของคุณจะไดผลนะ
ค. ฉันเกลียดไอเดียนี้และไมอยากใหคุณทํา
ง. ฉันเขาใจแลววาทําไมคุณชอบไอเดียนี้

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3 2
1
1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง ปฏิภาณ
ในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
2 รูปแบบการนําเสนอ
3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
4 บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความสนใจ
รวม

ขอคิดเห็น

ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิน่ มาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน ใจ แตขาดการ
ประยุกตใช วัสดุในทองถิ่น
1 คะแนน= เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน= ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน= ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….
ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ขอคิดเห็น
3
2
1

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รบั ผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /อุปกรณไว
อยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาดการจัดเตรียม
สถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 8 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ
ผลการใชแผนการเรียนรู
1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาพูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และมารยาททางสังคม

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน

หนวยที่ 9
สอนสัปดาหที่ 10

ชื่อหนวย การแสดงความยินดีและเสียใจ

คาบรวม 20

ชื่อเรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1. ความหมายของการแสดงความยินดี
2. ความหมายของการแสดงความเสียใจ

ดานทักษะ

3. พูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ
4. พูดแสดงความเสียใจ

ดานจิตพิสัย

5. หลักการแสดงความยินดี

สาระสําคัญ

การดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม ตางฝายควรมีน้ําใจไมตรีมอบใหแกกัน เมื่อฝายหนึ่งพบกับความสําเร็จ
เราควรแสดงความยินดี เพราะเปนการแสดงน้ําใจใหแกผูที่ทําประโยชนสรางชื่อเสียง หรือพบกับความสําเร็จ
เพื่อเปนการยกยองสรรเสริญในทางตรงกันขาม ถาบุคคลในสังคมประสบเคราะหกรรมในชีวิต ควรพูดแสดง
ความเสียใจและใหกําลังใจแกผูประสบเคราะหกรรมนั้น

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจดวยความมีมารยาท

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
•

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับรวมรวมความหมายของการแสดงความยินดีได
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับระบุความหมายของการแสดงความเสียใจได
เพื่อใหมีทักษะในการพูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ได
เพื่อใหมีทักษะในการพูดแสดงความเสียใจได
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการใชเหตุผลในหลักการแสดงความยินดีได )
เพื่อใหพูดแสดงความยินดี หรือเสียใจ ดวยความมีมารยาทถูกตองตามวัฒนธรรมประเพณีของสังคม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู
1. รวมรวมความหมายของการแสดงความยินดีได
2. ระบุความหมายของการแสดงความเสียใจได

ดานทักษะ

3. พูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ได
4. พูดแสดงความเสียใจได

ดานจิตพิสัย

5. ใชเหตุผลในหลักการแสดงความยินดีได

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

6. พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจ ดวยความมีมารยาทถูกตองตามวัฒนธรรมประเพณีของสังคม

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

1. ความหมายของการแสดงความยินดี
การแสดงความยินดี หมายถึง การแสดงน้ําใจแกผูที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานการไดรับรางวัล
หรือทําคุณประโยชนแกสังคม เพื่อแสดงความมีน้ําใจไมตรีตอกัน
2. ประเภทของการพูดตอบรับ
หลักในการแสดงความยินดี การแสดงความยินดี เปนการกระทําที่นําไปสูการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน
ในการแสดงความยินดี ควรยึดหลัก ดังนี้
1. แสดงความยินดี ใหทันตอเหตุการณและเวลา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสนใจที่มีตอบุคคลนั้น
2. ถาเปนผูอาวุโสกวา ผูไปแสดงความยินดี ควรจัดดอกไมหรือสิ่งของที่เหมาะสม ไปแสดงความยินดี
ดวย และควรไปแสดงความคารวะดวยตนเอง เพื่อแสดงความมีมารยาทและตั้งใจจริง
3. ถาแสดงความยินดีทางธุรกิจขอความทีแสดงควรเปน ขอความที่กลาวเพื่อแสดงความยินดีเทานั้น ไม
ควรมีการโฆษณาทางธุรกิจตอทาย
4. ถาไมสามารถไปแสดงความยินดีไดดวยตนเอง ควรมีนามบัตรพรอมกับขอความขอโทษไปดวย เพื่อ
แสดงความเต็มใจ และเอาใจใสตอกัน
3. การพูดแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ
ในการพูดแสดงความยินดี ควรใชคําพูดที่ถูกตองเหมาะสม น้ําเสียงและทาทางสุภาพนุมนวล ใบหนายิ้ม
แยมแจมใส พูดชัดถอยชัดคํา พูดสั้นๆ ใหไดใจความประทับใจ ตามโอกาสตาง ๆ ตอไปนี้
1. การพูดแสดงความยินดี เมื่อไดรับตําแหนงใหม
2. การพูดแสดงความยินดี ในโอกาสที่ไดรับรางวัล
3. การพูดแสดงความยินดี เนื่องในวันมงคลสมรส
4. ความหมายของการแสดงความเสียใจ
การแสดงความเสียใจ หมายถึง การแสดงออกถึงความมีน้ําใจและมารยาทอันดีงามที่มีตอเพื่อนรวมงาน
หรือผูที่คุนเคย ในเหตุรายหรือการประสบเคราะหกรรมในชีวิต เราควรแสดงความเสียใจ และใหกําลังใจแกผู
ประสบเคราะหกรรมนั้นดวยความจริงใจ

4. การพูดแสดงความเสียใจ
การพูดแสดงความเสียใจ เปนการพูดใหกําลังใจ แกผูประสบเคราะหกรรมในชีวิตอาจเปนเรื่องราวของ
ความเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต เราจึงควรพูดใหกําลังใจแกผูประสบเคราะหกรรมนั้นวิธีการพูด
แสดงความเสียใจ ควรคํานึงถึง
1.
2.
3.
4.
5.

พูดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ใหเปนเรื่องปกติ
แสดงความหวงใย รวมทุกขรวมสุขดวย
พูดดวยน้ําเสียงแสดงความเศราสลดใจ
พูดดวยวาจาที่สุภาพ
ใหกําลังใจ และยินดีใหความชวยเหลือ

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 3-5)
1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

2. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 6)

1. พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจ ดวยความมีมารยาทถูกตองตามวัฒนธรรมประเพณีของสังคม

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1.ผู ส อนจั ด เตรี ย มเอกสาร พร อ มกั บ แนะนํ า
1.ผูเรีย นเตรีย มอุป กรณและ ฟง ครูผูส อนแนะนํ า
รายวิชา วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเรื่อง
รายวิช า วิธีก ารใหคะแนนและวิ ธีก ารเรีย นเรื่อ ง
ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยพื้นฐาน
2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน
2.ผู เ รี ย นทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ จุ ด ประสงค ก าร
ที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจและ
เรียนของหนวยเรียนที่ 9เรื่อง การแสดงความยินดี
ขอให ผู เ รี ย นร ว มกั น ทํ า กิ จ กรรมการเรี ย นการ
และเสียใจ และการใหความรวมมือในการทํา
สอน
กิจกรรม
3.ผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการแสดง
3.ผู เ รี ย นแสดงความรู ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การแสดง
ความยินดีและเสียใจ
ความยินดีและเสียใจ
2. ขั้นใหความรู (45 นาที)
2. ขั้นใหความรู (45 นาที )
1.ผูสอนเปด PowerPoint หนวยที่ 9 เรื่อง การ
1.ผูเรียนศึกษาเปด PowerPoint หนวยที่ 9 เรื่อง
แสดงความยินดีและเสียใจและใหผูเรีย นศึกษา
การแสดงความยินดีและเสียใจและใหผูเรียนศึกษา
เอกสารประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐาน
เอกสารประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐาน
2.ผูสอนและผูเรียนรวมกันอธิบายเกี่ยวกับ การ
2.ผู เ รี ย นร ว มมื อ กั บ ผู ส อนอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การ
แสดงความยินดีและเสีย ใจตามที่ไ ดศึก ษาจาก
แสดงความยิ น ดี แ ละเสี ย ใจตามที่ ไ ด ศึ ก ษาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

3. ขั้นประยุกตใช (60 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช ( 60 นาที )
1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ 9 เรื่อง การ
1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดี
แสดงความยินดีและเสียใจ
และเสียใจ
2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 60 นาที )
4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 60 นาที )
1.ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด
1.ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด เ รี ย น
เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2.ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
2.ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 9เรื่อง
การแสดงความยินดีและเสียใจ การตอบรับและ
หนวยที่ 9เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ
ปฏิเสธ
การตอบรับและปฏิเสธ ผูสอนให
3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรีย น
3.ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น ด ว ย
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

(รวม 180 นาที หรือ 3 คาบเรียน)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 9
3. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 9 และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 9

ขณะเรียน

6. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ
7. รวมกันสรุป “เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ”

หลังเรียน

8. ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

คําถาม

1. การแสดงความยินดี แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมใด
2.ขอใดแสดงใหเห็นถึงความสนใจที่มีตอบุคคลนั้นๆ
3.ทําไมจึงตองไปแสดงความยินดีกับผูอาวุโสดวยตนเอง

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน

ใบงาน กิจกรรมที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

สมรรถนะที่พึงประสงค
ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ
1.วิเคราะหและตีความหมาย
2.ตั้งคําถาม
3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ
5.พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจดวยความมีมารยาท

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคลอง
พูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ไดทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย เมื่อผูเรียนไป
ทํางานทําใหนายจางยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพนี้มาชวยในคาใชจายอุปกรณ
การเรียนของผูปกครอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1.เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)
3.กิจกรรมรูที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู
เพื่อใหบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)
4.ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ
5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
PowerPoint เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

สื่อของจริง

การแสดงความยินดีและเสียใจ(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียน และการฝกปฏิบัติตน
ทางสังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2.บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3.บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน
ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน
1.ตรวจผลงานตามกิจกรรมที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ
2.สังเกตการทํางาน

หลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 9 การแสดงความยินดีและเสียใจ

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

ใบงาน กิจกรรมที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 อธิบายความหมายของการแสดงความยินดีได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
อธิบายความหมายของการแสดงความยินดีได จะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 อธิบายหลักในการแสดงความยินดีได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
อธิบายหลักในการแสดงความยินดีได จะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3 พูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3.เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: พูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ได จะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4 พูดแสดงความเสียใจได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: พูดแสดงความเสียใจได จะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5 ใชเหตุผลในหลักการแสดงความยินดีได
1. วิธีการประเมิน

:

ตรวจผลงาน

2. เครื่องมือ

:
:

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม

3. เกณฑการใหคะแนน

ใชเหตุผลในหลักการแสดงความยินดีได จะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6 พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจ ดวยความมีมารยาทถูกตองตาม
วัฒนธรรมประเพณีของสังคม
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3.

:
:

ตรวจผลงาน
แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม

เกณฑการใหคะแนน : พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจ ดวยความมีมารยาทถูกตองตาม
วัฒนธรรมประเพณีของสังคม จะได 2 คะแนน

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

จงหาภาพแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ ตอไปนี้ พรอมอธิบายและบอกที่มาของภาพ
1. ภาพแสดงความยินดี ทางธุรกิจ
ใคร : ..............................................................................
ทําอะไร : .....................................................................
ที่ไหน : ..........................................................................
เมื่อไร : .........................................................................
ที่มา : ............................................................................
2. ภาพแสดงความยินดีในงานมงคลสมรส
ใคร : ..............................................................................
ทําอะไร : .....................................................................
ที่ไหน : ..........................................................................
เมื่อไร : .........................................................................
ที่มา : ............................................................................

3. ภาพแสดงความยินดีในงานมงคลสมรส
ใคร : ..............................................................................
ทําอะไร : .....................................................................
ที่ไหน : ..........................................................................
เมื่อไร : .........................................................................
ที่มา : ............................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ
ใหผูเรียนเขียนการพูดแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่เพื่อนไดรับตําแหนงสูงขึ้น แลวออกมาพูดหนาชั้น

ใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

ใหผูเรียนเขียนการพูดเพื่อแสดงความยินดี ที่เพื่อนไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน แลวออกมาพูดหนาชั้น

ใบงานกิจกรรมที่ 4
หนวยที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

ใหผูเรียนเขียนการพูดแสดงความเสียใจ ที่พอของเพื่อนถึงแกกรรมแลวออกมาพูดหนาชั้น

ใบงานกิจกรรมที่ 5
หนวยที่ 9 เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

ใหผูเรียนเขียนการพูดเพื่อแสดงความเสียใจ ที่เพื่อนประสบอุบัติเหตุแลวออกมาพูดหนาชั้น

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 9 เรื่อง การตอบรับและปฏิเสธ
จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. การแสดงความยินดี แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมใด
ก. ความมีมนุษยสัมพันธ
ข. ความเปนกันเองตอกัน
ค. ความอาลัยและหวงใย
ง. ความอดทนและจริงใจ
2. ขอใดแสดงใหเห็นถึงความสนใจที่มีตอบุคคลนั้นๆ
ก. การแสดงความยินดีดวยชอดอกไม
ข. การแสดงความยินดีดวยการไปเยี่ยมเยือน
ค. การแสดงความยินดีดวยการโทรศัพทหากัน
ง. การแสดงความยินดีที่ทันตอเหตุการณ
3. ทําไมจึงตองไปแสดงความยินดีกับผูอาวุโสดวยตนเอง
ก. แสดงถึงความมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน
ข. แสดงถึงความมีมารยาทและตั้งใจจริง
ค. แสดงถึงความเคารพนับถืออยางยิ่ง
ง. แสดงถึงความรักความอาลัย
4. ถาไมสามารถไปแสดงความยินดีดวยตนเองไดควรปฏิบัติอยางไร
ก. ควรมีจดหมายชี้แจงเหตุผล
ข. ควรใหผูแทนเขาไปพบพรอมอธิบาย
ค. ควรมีนามบัตรพรอมกับขอความขอโทษ
ง. ควรเขียนบันทึกแจงใหผูเกี่ยวของไดทราบ
5. การพูดแสดงความยินดี ควรพูดในโอกาสใด
ก. มีความสมหวังในความรัก
ข. ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หา
ค. มีความสุขในชีวิตครอบครัว
ง. ไดรับรางวัลผลการเรียนดีเยี่ยมของวิทยาลัย

6. ขอใดเปนการพูดและแสดงความยินดี ที่ดีที่สุด
ก. ดิฉันขอแสดงความยินดีที่ทุกทานทํางานดวยความเรียบรอยเปนอยางดี
ข. ผมขอแสดงความยินดีกับคุณบัวสวรรค ที่ไดรับความไววางใจเปนผูอํานวยการกอง
ค. ขาพเจาในนามของวิทยาลัย ฯ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว สุขสวัสดิ ที่มีรถเกงคันใหม
ง. ดิฉันขอแสดงความยินดีกับคุณ ขวัญฤทัย ที่คลอดลูกชายที่นารักนาชังของครอบครัว
7. ขอใด ไมใช วิธีการพูดแสดงความยินดี
ก. ใชคําพูดที่ถูกตองเหมาะสม
ข. พูดชา ๆ ชัดถอยชัดคํา ใหไดความประทับใจ
ค. ใชน้ําเสียงสุภาพ นุมนวล ใบหนายิ้มแยมแจมใส
ง. แสดงความหวงใย พรอมทั้งจะรวมสุขรวมทุกขดวย
8. การพูดแสดงความเสียใจ ควรพูดในโอกาสใด
ก. การอกหักจากความรัก
ข. ครอบครัวเพื่อนทะเลาะกัน
ค. สามีภรรยาหยารางกัน
ง. การเจ็บปวย หรือเสียชีวิต
9. ขอใดเปนการพูดแสดงความเสียใจ ที่ดีที่สุด
ก. ผมขอแสดงความเสียใจ ที่ทราบวา คุณพอของคุณถึงแกกรรมอยาง กระทันหัน
ข. ฉันเสียใจดวยนะที่ลูกของเธอ สอบเขาเรียนที่พระนครเหนือไมได
ค. หนูเสียใจที่ทําใหคุณแมตองเดือดรอนในครั้งนี้
ง. ผมขอโทษที่ทําใหคุณพอ ประสบอุบัติเหตุ
10. ขอใด ไมใช วิธีการพูดแสดงความเสียใจ
ก. พูดดวยน้ําเสียงนุมนวลชัดถอยชัดคํา
ข. พูดใหกําลังใจและยินดีที่จะชวยเหลือ
ค. พูดดวยน้ําเสียงแสดงความเศราสลดใจ
ง. พูดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเรื่องปกติ

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน = สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นา สน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน = กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน = กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน = กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน = ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน = ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน = ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน = สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน = สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 9เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 9เรื่อง การแสดงความยินดีและเสียใจ
ผลการใชแผนการเรียนรู
1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาพูดแสดงความยินดี หรือเสียใจดวยความมีมารยาท ได

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย การเขียนสรุปความ
ชื่อเรื่อง การเขียนสรุปความ

หนวยที่ 10
สอนสัปดาหที่ 10
คาบรวม 20
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1. ความหมายของการสรุปความได
2. ประเภทการเขียนสรุปความ
3. ตัวอยางการเขียนสรุปความ

ดานทักษะ
4. หลักในการเขียนสรุปความ
5. แบบขึ้นตนการเขียนสรุปความ

ดานจิตพิสัย
6. ประเภทการเขียนสรุปความ

สาระสําคัญ

การเขียนสรุปความ เปนการเขียนยอเรื่องใหสั้นที่สุด โดยกลาวถึงเฉพาะสาระและความคิดสําคัญของ
เรื่อง เพื่อใหเขาใจเนื้อเรื่องและสามารถบอกไดวา เรื่องที่สรุปกลาวถึงเรื่องอะไร ผูเขียนตองการสื่อสารอะไรแก
ผูอานและนํามาเขียนสรุปโดยใชแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความอยางถูกตอง

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามรูปแบบการเขียน

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับแปลความหมายของการสรุปความได
2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับประเภทการเขียนสรุปความ
3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับตัวอยางการเขียนสรุปความได
4.
5.
6.
7.

เพื่อใหมีทักษะในการสังเกตหลักในการเขียนสรุปความได
เพื่อใหมีทักษะในการฝกเขียนแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความได
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดลําดับประเภทการเขียนสรุปความ
เพื่อเขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามรูปแบบ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู

1. แปลความหมายของการสรุปความได
2. ประเภทการเขียนสรุปความ)
3. ตัวอยางการเขียนสรุปความได

ดานทักษะ

4. สังเกตหลักในการเขียนสรุปความได
5. ฝกเขียนแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความได

ดานจิตพิสัย

6. จัดลําดับประเภทการเขียนสรุปความ

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

7. เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามรูปแบบ

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

1. ความหมายของการสรุปความ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 (2546:1137) ใหความหมายวาสรุปหมายถึงยอเอาเฉพาะ
ใจความสําคัญของเรื่องเปนประเด็นๆไปเชนสรุปขาวสรุปสถานการณ
จุไรรัตนลักษณะศิริและบาหยันอิ่มสําราญ (2548:222) ใหความหมายวาการเขียน
สรุปความคือการแสดงสมรรถนะในการอานจับใจความใหถูกตองตรงประเด็นและสามารถเรียบเรียงภาษา
เขียนสรุปประเด็นใหถูกตองชัดเจนตอเนื่องกัน
สรุปไดวาการเขียนสรุปความหมายถึงการเก็บเนื้อความของเรื่องมาเรียบเรียงใหมใหสั้นโดยตัดสวนที่ไม
สําคัญออกแตยังคงความหมายเดิม
2. ประเภทการเขียนสรุปความ
การเขียนสรุปความแบงตามลักษณะของสารแบงไดเปน 3 ประเภทคือสรุปความจากรอยแกวสรุปความจาก
รอยกรองและสรุปความจากเรื่องที่ไดฟงมาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปความจากรอยแกวคือการสรุปความจากขอความเรื่องธรรมดาเชนสรุปความจากบทความจดหมาย
บันทึกรายงานขาวฯลฯ
2. สรุปความจากรอยกรองคือการสรุปความจากบทรอยกรองประเภทตางๆเมื่อสรุปแลวจะไดขอความ
เปนรอยแกว
3. สรุปความจากเรื่องที่ไดฟงคือการสรุปความจากเรื่องที่ฟงในโอกาสตางๆไดแกฟงปาฐกถาฟงพระ
ธรรมเทศนาฟงบรรยายทางวิชาการฟงการกลาวสุนทรพจนฟงคําปราศรัยฟงขาวทางวิทยุหรือโทรทัศน
3. หลักในการเขียนสรุปความ
เมื่อไดอานหรือฟงเรื่องที่ตองการสรุปควรทําความเขาใจเรื่องนั้นๆจับประเด็นสําคัญใหไดวาใครทําอะไรที่
ไหนเมื่อไหรผลเปนอยางไรแลวเก็บใจความนั้นมาเรียบเรียงขอความใหมโดยใชหลักดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใชสํานวนของผูสรุปขอความ
คําสรรพนามที่ใชสรุปขอความใหสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือเอยชื่อ
ไมใชอักษรยอยกเวนอักษรยอที่รูจักกันแพรหลายแลว
ใชคําสุภาพหรือคําราชาศัพทใหถูกตองตามชั้นของบุคคล
เนื้อความที่สรุปแลวไมจําเปนตองเรียงลําดับเหมือนของเดิม
การสรุปความรอยกรองตองสรุปเปนรอยแกวเสมอ

7. อานทบทวนเรื่องที่สรุปแลวพิจารณาวาเนื้อความตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกันหรือไมมีขอความตอนใด
ตองปรับปรุงแกไข
8. ควรศึกษาแบบขึ้นตนสรุปขอความใหถูกตอง
4. แบบขึ้นตนการเขียนสรุปความ
แบบขึ้ น ต น สรุ ป ความมี จุด ประสงคเ พื่ อ ให ผู อ า นเรื่ อ งที่ ส รุ ป ข อ ความได ท ราบที่ม าของเรื่ องสะดวกใน
การศึกษาคนควาหารายละเอียดเพิ่มเติมและชวยใหผูอานเขาใจดียิ่งขึ้นแบบขึ้นตนสรุปขอความมีดังนี้
1. ความเรียงรอยแกวทั่วไปเชนนวนิยายประวัติบุคคลบทความใหบอกวาสรุปเรื่องอะไรใครเปนผูแตง
จากหนังสือหรือเอกสารอะไรหนาที่เทาไรมีความวาอยางไร
2. จดหมายหนังสือราชการสารบุคคลสําคัญใหบอกประเภทเปนของใครถึงใครตําแหนงใดเลขที่เทาไร
วันเดือนปอะไรเรื่องอะไรมีความหมายอยางไร
3. ประกาศแจงความแถลงการณระเบียบคําสั่งใหบอกชื่อประเภทเรื่องอะไรของใครวันเดือนปที่ออก
4. ขาวใหบอกวาสรุปขาวเรื่องอะไรจากหนังสือพิมพหรือที่ใดเมื่อใด
5. รายงานคําปราศรัยสุนทรพจนใหบอกประเภทของใครกลาวแกใครเนื่องในโอกาสใดที่ไหนเมื่อไหร
6. พระราชดํารัสพระบรมราโชวาทโอวาทปาฐกถาใหบอกประเภทของใครกลาวแกใครโอกาสใดที่ไหน
เมื่อไหรหากสรุปจากหนังสือใหบอกชื่อหนังสือวันเดือนปที่พิมพและเลขหนา
7. บทรอยกรองบอกชนิดคําประพันธเรื่องตอนจากหนังสือใดหนาใด
5. ตัวอยางการเขียนสรุปความ
1. สรุปความเรียงรอยแกวทั่วไป
สรุปบทสนทนาเรื่องนรกมีจริงหรือไมของพันเอกนายแพทยพงษศักดิ์ตั้งคณาจากหนังสือสนทนากับ
องคสัมมาสัมพุทธเจาหนา117 ความวานรกมีจริงหรือไมคงพิสูจนกันไมไดและไมตองไปพยายามพิสูจนใหไดรู
เพราะทุกคนก็รูไดดวยตนเองวามีหรือไมมีก็ตอเมื่อตายไปแลวเมื่อถึงเวลานั้นมันสายเกินไปแลวถึงแมอยูบนโลก
มนุษยก็สามารถตกนรกไดเพราะการทําชั่วจะนํามาซึ่งความทุกขที่แสนสาหัสความสุขที่แทจริงไมไดมาซึ่งเงินทอง
หรือวัตถุสิ่งของแตมาจากใจของตนเองพระทานจึงสอนวาสวรรคในอกนรกในใจ
2. สรุปความหนังสือราชการ
สรุปหนังสือราชการจากธนาคารกสิกรไทยถึงนางศุภวรรณมองเพชรเลขที่ธล.28-07008/2556 ลงวันที่ 5
มกราคม 2556 เรื่องแจงผลการจัดสรรสิทธิการจองซื้อ(K BAK18.DA) ความวาธนาคารไดดําเนินการออกใบหุนกู
ที่ไดรับการจัดสรรไวในชื่อของนางศุภวรรณมองเพชรและสงมอบใบหุนกูมาใหนางศุภวรรณมองเพชรภายใน 15
วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพย

3. สรุปความประกาศ
สรุปประกาศของบริษัทอสมทจํากัด (มหาชน) เรื่องของเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก
เลือกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหญ/กรรมการผูอํานวยการใหญลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ความวาตามที่
บริษัทอสมทจํากัด (มหาชน) ไดประกาศรับสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหญ/กรรมการ
ผูอํานวยการใหญตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2555ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นั้นเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และมีความรูความสามารถมาบริหารบริษัทใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นบริษัทฯจึงขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึง
วันที่ 24 สิงหาคม 2555 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
4. สรุปความขาว
สรุปขาวการศึกษาเรื่องติวครูพูดจีนจากหนังสือพิมพมติชนฉบับวันที่ 28 มิถุนายน2555 ความวารอยตรี
หญิ ง คะนองรั ก ษ สุวรรณฉวี นายกอบจ. นครราชสีม าดร.อารามสุวรรณชั ย รบผอ.กองการศึก ษาศาสนาและ
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาจีนเพื่อรองรับการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนโดยมีผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศสังกัดอบจ.นครราชสีมา 58
แหงเจาหนาที่อบจ. 200 คนเขารวมการอบรมที่โรงแรมราชพฤกษอ.เมืองจ.นครราชสีมา
5. สรุปความรายงาน
สรุปรายงานของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเด็กไทยอีคิวต่ํากวามาตรฐานเนื่องในการ
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน2555 ณกระทรวงสาธารณสุขความวากรม
สุขภาพจิตไดจัดทําโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณหรืออีคิว (EQ) ในเด็กและเยาวชนโดยเปรียบเทียบ
ขอมูลตั้งแตป 2545, 2550, 2555 จากกลุมเด็กอายุ 6-11 ปจํานวน 5,325 คนใน 10 จังหวัดพบวาคะแนนอีคิวป 2554
มีคาต่ําสุดที่ 169.72จาก 179.58 ในป 2550 และ 186.42 ในป 2545 ดังนั้นกรมสุขภาพจิตจะรวมมือกับภาคีเครือขาย
ดานเด็กเสริมปจจัยการเรียนรูใหเด็กและครอบครัวสงเสริมพอแมผูปกครองสนับสนุนใหเด็กไดเรียนรูเต็มศักยภาพ
ภายใตบรรยากาศที่มีความสุข
6. สรุปความพระราชดํารัส
สรุปพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกขาราชทานพอคาประชาชนชาว
ไทยเนื่องในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบณสีหบัญชร
พระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ความวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีความปลื้มปติเปนอยาง
ยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมเพรียงกันมาใหพรวันเกิดความพรอมเพรียงเปนคุณธรรมขอหนึ่งที่
ผูกพันคนไทยใหรวมกันเปนเอกภาพสามารถธํารงชาติบานเมืองใหมั่นคงเปนอิสระมาชานานถาในกายในใจของ

ไทยทุกคนมีคุณธรรมความพรอมเพรียงอยูหนักแนนก็จะสามารถรักษาประเทศชาติและความเปนไทยไดอยาง
ยั่งยืนตลอดไป
7. สรุปความรอยกรอง
ใหทานทานจักใหตอบสนอง
นบทานทานจักปองนอบไหว
รักทานทานควรครองความรักเรานา
สามสิ่งนี้เวนไวแตผูทรชน
(โคลงโลกนิติ: สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร)
สรุปโคลงสี่สุภาพจากหนังสือโคลงโลกนิติหนา 88 ของสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรความวาใหสิ่งใดแก
ทานทานก็จะใหสิ่งนั้นตอบแทนนบไหวทานทานก็จะไหวตอบรักใครเมตตาทานทานก็จะรักเมตตาตอบแตสามสิ่ง
นี้เวนไวทํากับคนชั่วเทานั้น
6. การสรุปความจากเรื่องที่ไดฟงมา
สรุป การฟ ง พระธรรมเทศนาเรื่ องธรรมชาติกับ มนุ ษ ยของพระอาจารยพิม ลวาจาโรวัดปา นิย มคุณากรณ
โรงแรมอิมพีเรียลสกลนครเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 ความวาธรรมชาติคือตนไมตนไมมีความหลากหลายชนิด
เปรียบไดกับมนุษยมีหลายเผาพันธหลายความคิดตนไมมีทั้งลําตนใหญ-ใบใหญตนเล็ก-ใบเล็กตนเล็ก-ใบใหญหรือ
ตนใหญ-ใบเล็กเปรียบกับมนุษยที่มีตําแหนง หนาที่การงานใหญก็ทําตัวเปนผูใหไดมากมนุษยบางคนเกิดมามี
ตําแหนงหนาที่การงานเล็กก็ทําหนาที่ไดนอยเหมือนตนไมเล็กและใบเล็กในทางตรงกันขามมนุษยบางคนไมมี
ตําแหนงหนาที่การงานใหญโตหรือไมมียศฐาบรรดาศักดใดๆแตทําหนาที่ชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางเต็มที่สราง
ประโยชนใหผูอื่นมากมายก็เปรียบเสมือนเปนตนไมเล็กแตใบใหญธรรมชาติสอนมนุษยแตมนุษยเคยเรียนรูอะไร
จากธรรมชาติบาง

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 4-6)
1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 10เรื่อง การเขียนสรุปความ
2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 10การเขียนสรุปความ

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 7)

เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามรูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)
1. ผู ส อนให ผู เ รี ย นอ า นสาระสํ า คั ญ หนว ยที่
1. ผูเรียนอานสาระสําคัญ หนวยที่ 10 เรื่อง การ
เขียนสรุปความ
10 เรื่อง การเขียนสรุปความ
2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ
2. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยที่
เรียนของหนวยเรียนที่ 10 และการใหความรวมมือใน
10 เรื่อง การเขียนสรุปความ และขอให
การทํากิจกรรม
ผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการสอน
3. ผูสอนใหผูเรียนตัวอยางการเขียนสรุปความ
2. ขั้นใหความรู (45นาที)
1. ผู ส อนแนะนํ า ให ผู เ รี ย นศึ ก ษาเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย พื้ น ฐ า น
คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยที่ 10 เรื่ อง การเขีย น
สรุปความ
2. ผู ส อนให ผู เ รี ย นฝ ก เขี ย นแบบขึ้ น ต น การ
เขียนสรุปความ

3. ผูเรียนผูเรียนตัวอยางการเขียนสรุปความ
2. ขั้นใหความรู (45นาที)
1. ผู เ รี ย นศึ ก ษาเอกสารประกอบการสอน วิ ช า
ภาษาไทยพื้ น ฐานคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน
หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ
2. ผูเรียนฝกเขียนแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความ

3. ขั้นประยุกตใช ( 45 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
1. ผูเรีย นทํากิจกรรมที่ 10 เรื่อง การตอบรั บ
1. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ 10 เรื่อง การ
และปฏิเสธ
ตอบรับและปฏิเสธ
2. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
2. ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15 นาที )
4. ขั้นสรุปและประเมินผล (15 นาที )
1. ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด
1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน
เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ ทักษะ
การฟงและการดูในชีวิตประจําวัน

3. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-7)

(รวม 120 นาที หรือ 2 คาบเรียน)

3. ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น ด ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-7)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่10
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่10และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 10

ขณะเรียน

1. ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 10เรื่อง การเขียนสรุปความ

2. รวมกันสรุป “การเขียนสรุปความ”

หลังเรียน

3. ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 10 การเขียนสรุปความ

คําถาม

1.ขอใดคือความหมายของการสรุปความ
2.ขอใดเปนการสรุปความจากรอยแกว
3.ขอใดเปนการสรุปความจากรอยกรอง

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน

ใบงาน กิจกรรมทายหนวยการเรียนรู หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนสรุปความ
1.วิเคราะหและตีความหมาย
2.ตั้งคําถาม
3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะการขยายผล

ความสอดคลอง
การเขียนสรุปความทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจาง
ยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพนี้มาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1.เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนสรุปความ
2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)
3.กิจกรรมรูที่ 10เรื่อง การเขียนสรุปความ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)
4.แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 10 การเขียนสรุปความ ขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
PowerPoint เรื่อง การเขียนสรุปความ

สื่อของจริง

การเขียนสรุปความ(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตน
ทางสังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1

3. บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน

1 ตรวจผลงานตามกิจกรรมรูที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ
2 สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

1. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 10การเขียนสรุปความ

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

ใบงาน กิจกรรมรูที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 แปลความหมายของการสรุปความได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: แปลความหมายของการสรุปความไดจะได 1 คะแนน

a. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 ประเภทการเขียนสรุปความ
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
ประเภทการเขียนสรุปความจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3ตัวอยางการเขียนสรุปความได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: ตัวอยางการเขียนสรุปความไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4สังเกตหลักในการเขียนสรุปความได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: สังเกตหลักในการเขียนสรุปความไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5ฝกเขียนแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: ฝกเขียนแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6จัดลําดับประเภทการเขียนสรุปความ
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: จัดลําดับประเภทการเขียนสรุปความจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7 เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามรูปแบบ
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน
ได 2 คะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามรูปแบบจะ

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ

จงทําเครื่องหมาย หรือ หนาขอตอไปนี้
1. กานดาสรุปความจากขาวทางสถานีวิทยุเปนการสรุปความจากการฟง
2. สรรเสริญสรุปความจากเรื่องกฤษณาสอนนองคําฉันทเปนการสรุปความรอยกรอง
3. พงษเลิศสรุปความจากบทความเรื่องเหนือความตายเปนการสรุปความจากรอยแกว
4. เนื้อความที่สรุปแลวควรเรียงตามลําดับขอความเหมือนตนฉบับเดิมทุกประการ
5. คําสรรพนามที่ใชในการสรุปความควรเปนสรรพนามบุรุษที่ 2 หรือบุรุษที่ 3 เทานั้น
6. แบบขึ้นตนสรุปความทําใหทราบที่มาของเรื่องเพื่อสะดวกในการหารายละเอียดเพิ่มเติม
7. ประกาศจดหมายและคําสั่งใชแบบขึ้นตนสรุปความอยางเดียวกัน
8. เรื่องวารีดุริยางคนิราศนรินทรและกาพยเหเรือใชแบบขึ้นตนสรุปความอยางเดียวกัน
9. การสรุปความปาฐกถาควรบอกรายละเอียดเนื่องในโอกาสใดที่ไหนเมื่อวันที่เทาไร
10. การสรุปความสุนทรพจนควรบอกวาเปนของใครกลาวแกใครเนื่องในโอกาสใดที่ไหน เมื่อใด

จงสรุปความจากบทความตอไปนี้

ใบงานกิจกรรมที่2
หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ

สรุปความ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ

จงสรุปความจากบทรอยกรองตอไปนี้
คนใดยืนเหยียบรอยขวบป
ความอุตสาหฤามีเทากอย
เด็กเกิดขวบหนึ่งดีเพียรพาก
พระตรัสวาเด็กนอยนี่เนื้อเวไนย
(โคลงโลกนิติ : สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร)
สรุปความ.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 4
หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ

สรุปความ.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 5
หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ

สรุปความ.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ

จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือความหมายของการสรุปความ
ก. การอานเรื่องราวตางๆแลวเรียบเรียงใหมดวยถอยคําที่สละสลวยถูกตอง
ข. การยอเฉพาะใจความสําคัญของเรื่องใหสั้นแตยังคงความหมายเดิม
ค. การเรียบเรียงเนื้อหาตามลําดับเหตุการณกอนหลังไมวกวน
ง. การเอาใจใสในคําหรือขอความที่ไดจากการอานอยางถูกหลัก
2. ขอใดเปนการสรุปความจากรอยแกว
ก. สรุปความเรื่องโคลงโลกนิติ
ข. สรุปความจากเรื่องพระอภัยมณี
ค. สรุปความบันทึกคําสอนของแม
ง. สรุปความจากกาพยเหเรือ
3. ขอใดเปนการสรุปความจากรอยกรอง
ก. สรุปความคําปราศัยในวันเด็กแหงชาติ
ข. สรุปความเรื่องกาพยพระไชยสุริยา
ค. สรุปความจดหมายเหตุรายวัน
ง. สรุปความขาวจากหนังสือพิมพ
4. ขอใดเปนการสรุปความจากเรื่องที่ไดฟงมา
ก. สรุปความจากหนังสือสารคดีการทองเที่ยว
ข. สรุปความจากบันทึกเหตุการณประจําวัน
ค. สรุปความจากการเขารวมสัมมนาทางวิชาการ
ง. สรุปความจากเรื่องนิราศนรินทร
5. ขอใดคือหลักในการเขียนสรุปความที่ถูกตองที่สุด
ก. การสรุปความรอยกรองตองสรุปเปนรอยแกวเสมอ
ข. การสรุปความเนื้อหาตองมีความสมบูรณถูกตอง
ค. การสรุปความควรใชอักษรยอที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
ง. ควรใชคําสุภาพในการสรุปความเพื่อมารยาททางสังคม

6. “เด็กพิการควรจะไดรับการชวยเหลือฟนฟูใหเขาสามารถใชศักยภาพของเขาเองได
อยางเต็มที่ซึ่งบิดามารดาจะเปนผูชวยเหลือที่ดีที่สุดทั้งทางรางกายและจิตใจแตปรากฏวาเด็กพิการไมเปนที่
ยอมรับของบิดามารดาเก็บไวที่บานเพราะความอับอายเด็กไมไดรับการฟนฟูไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเปน
ปมดอย”
จากขอความนี้สรุปความไดวา
ก. เด็กพิการเปนคนนาสงสารควรไดรับการดูแล
ข. เด็กพิการเปนปญหาของสังคมพอแมควรเอาใจใส
ค. พอแมเด็กพิการควรใหความรักลูกพิการเปนกรณีพิเศษ
ง. พอแมไมยอมรับสภาพลูกพิการทําใหเด็กรูสึกเปนปมดอย
7. “แมนทําคุณทานไดถึงพัน ครั้นโทษมีแคอันหนึ่งไซร ติฉินหมิ่นคําหยันเยาะกลาว กลับลบคุณหลังไดยิ่งดวยพัน
ทวี” ขอความนี้สรุปความไดวา
ก. ทําบุญคุณแกทานพันครั้งไมควรไดรับการดูหมิ่นเหยียดหยาม
ข. ทําบุญคุณแกคนควรพิจารณาใหรอบคอบมิฉะนั้นจะถูกเยาะเยยได
ค. ควรทําบุญคุณแกคนที่ดีเทานั้นจะไดไมถูกติฉินนินทาและถูกเยาะเยยถากถาง
ง. ทําคุณใหเขาถึงพันครั้งแตทําผิดใจเพียงครั้งเดียวก็จะถูกดูหมิ่นติฉินนินทาลบลางคุณรอยเทาพันทวี
8. ขอใดคือแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความรอยแกวทั่วไป
ก. สรุปนวนิยายเรื่องมาลัยสามชายของ ว.วินิจฉัยกุลสํานักพิมพทรีบีสความวา...
ข. สรุปการฟงพระธรรมเทศนาทางพระวินัยคุณากรณวัดปาวิเวกวรารามความวา...
ค. สรุปการสนทนาระหวางคุณพัชราภาสําราญใจกับคุณพงษพันธยิ่งทวีความวา...
ง สรุปกลอนสุภาพเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภูความวา...
9. แบบขึ้นตนการสรุปความในขอใดถูกตองที่สุด
ก. สรุปความบทความของพระราชธรรมวาทีถึงพระคุณวิจิตรสกลการวาดวยเรื่องกรรมความวา
ข. สรุปความพระธรรมเทศนาเรื่องมรณานุสสติกถาณวัดแจงแสงอรุณความวา
ค. สรุปความเศรษฐกิจพอเพียงวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมสกลแกรนดพาเลซความวา
ง. สรุปความหนังสือกวีนิพนธแมน้ํารําลึกของเรวัตรพันธุพิพัฒนสํานักพิมพรูปจันทรความวา
10. การสรุปความตองจับประเด็นใหไดในหัวขอใด
ก. จับประเด็นวาใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไร
ข. จับประเด็นวาตองรัดกุมถูกตองชัดเจน
ค. จับประเด็นหัวขอรอยแกวรอยกรองหรือฟงมา
ง. จับประเด็นหัวขอแบบขึ้นตนเนื้อหาสรุป

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอทีน่ าสน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน= ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน= ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

ผลการใชแผนการเรียนรู

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 10 เรื่อง การเขียนสรุปความ

1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาเขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบ

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย การเขียนสะกดคํา
ชื่อเรื่อง การเขียนสะกดคํา

หนวยที่ 11
สอนสัปดาหที่ 11
คาบรวม 22
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1. หลักการประวิสรรชนียและหลักการไมประวิสรรชนีย

ดานทักษะ

2. “บัน” และ “บรร”
3. หลักการใชไมยมก
4. การเขียนเครื่องหมายวรรคตอน

ดานจิตพิสัย

5.หลักการเขียนตางๆ

ดานคุณธรรม จริยธรรม

6. เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง

สาระสําคัญ

ในการสื่อสารดวยการเขียนกรเขียนสะกดคําใหถูกตองเปนสิ่งที่จําเปนมากเพราะคําในภาษาไทยจํานวน
มากแมจะมีเสียงเหมือนกันถาความหมายตางกันก็จะเขียนสะกดตางกันดังนั้นผูเขียนสะกดคําจึงตองเรียนรูหลัก
ในการเขียนคําประเภทตางๆการใชอักษรเพื่อจะชวยใหการเขียนสะกดคําไดถูกตองยิ่งขึ้น

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1.เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเปรียบเทียบหลักการประวิสรรชนียและหลักการไมประวิสรรชนียได
เพื่อใหมีทักษะการเขียน “บัน” และ “บรร” ได
เพื่อใหมีทักษะการสังเกตหลักการใชไมยมกได
เพื่อใหมีทักษะการสาธิตการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการยอมรับหลักการเขียนตางๆ ได
6. เพื่อใหเขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู

1. เปรียบเทียบหลักการประวิสรรชนียและหลักการไมประวิสรรชนียได

ดานทักษะ

1. เขียน “บัน” และ “บรร” ได
2. สังเกตหลักการใชไมยมกได
3. สาธิตการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได

ดานจิตพิสัย
4. ยอมรับหลักการเขียนตางๆ ได

ดานคุณธรรมจริยธรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
5. เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

1. หลักการประวิสรรชนีย
1. คําไทยแทที่ออกเสียงอะใหประวิสรรชนียทุกพยางคเชนกะบะกระทะปะทะระยะ
2. คําเดิมซึ่งเปนคําประสมตอมาเสียงของคําหนากรอนไปกลายเปนเสียงอะเชน
หมากพราวเปนมะพราว
หมากขามเปนมะขาม
หมากเขือเปนมะเชือ
3. คําที่เพิ่มพยางคซึ่งมีเสียงอะเขาขางหนาซึ่งเปนวิธีซอนตัวอักษรเชน
ครื้นเปนคะครื้น
แยมเปนยะแยม
ริกเปนระริก
4. คําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตถาพยางคหนาออกเสียงกระตระประพระหรือพยางคทายของคําออก
เสียงอะตองประวิสรรชนียเชน
4.1 .พยางคหนา : กระษาปณกระษัยกระลัมพร
ประสิทธิ์ประโยชนประกาศ
พระพุทธพระลักษณพระสงฆ
ตระกูลตระการตระหงาน
4.2 พยางคสุดทาย : คณะขณะอังสะเสนาสนะ
สมณะลักษณะพยัญชนะ
5. คําที่มาจากภาษาทางประเทศตะวันออกไดแกภาษาชวาจีนญี่ปุนพมาชวามลายูมอญตองประวิสรรชนีย
ทุกพยางคที่ออกเสียงอะเชน
ชวา : มะเดหรีประไหมสุหรีมะตาหรีมะงุมมะงาหลา
จีน : แปซะบะหมี่ตือบะพะซี้
ญี่ปุน : โยชิดะซากูระเคนางะซุกะโนบีตะ
พมา : อังวะอะแซหวุนกี้เมาะตะมะตะเบงชะเวตี้
มอญ : มะกะโทกะยอฉะวาตะเกงมะสะลุม

6. คําที่ขึ้นตนดวยสะซึ่งแผลงเปนตะหรือกระไดเสียงตะกระตองประวิสรรชนียเชน
สะพานเปนตะพาน
สะพังเปนตะพัง
สะเทือนเปนกระเทือน
สะทอนเปนกระทอน
7. คําที่เติมรเขาไปขางหลังพยางคตนของคําถาคําเดิมประวิสรรชนียอยูแลวเมื่อเติมรลงไปใหเลื่อน
วิสรรชนียมาประที่ตัว ร เชน
จะเขเปนจระเข
ชะงอนเปนชระงอน
คะครื้นเปนคระครื้น
จะขาบเปนจระขาบ
8. คําที่มาจากภาษาอื่นซึ่งคําเดิมไมประวิสรรชนียเมื่อนํามาเขียนใหประวิสรรชนียถูกตองตามอักขรวิธีของ
ไทยเชน
ภาษาเขมรรเบียบไทยใชระเบียบ
รลกไทยใชระลอก
รมิลไทยใชระเมียล
2.หลักการไมประวิสรรชนีย
1. คําไทยที่อยูในประเภทยกเวนเพราะเขียนไมประวิสรรชนียมาแตโบราณและยอมรับกันวาเปนการ
ถูกตองเชน
ณแปลวาในที่เชนณที่นี่ณเวลานั้น
ทแปลวาคนทาน, ผูเชนทนาย = คนผูเปนนาย
ธแปลวาทาน, เธอเชนธประสงคใด
พแปลวาพอ, พระเชนพนักงาน = พอคนงาน
ฯพณฯแปลวาพอเหนือเชนพณหัวพณหัวเจา
2. พยางคของคําที่ออกเสียงอะไมเต็มมาตราหรือออกเสียงเปนอักษรนําไมตองประวิสรรชนียเชน
กนกขนาดขโมยขยะ
จรวดจรัสฉลากพนม
พยานสลอนสลวยสราญ

3. คําที่ใช “ทร” และออกเสียง “ซ”
“ทร” ที่ออกเสียงเปน “ซ” มีอยูประมาณ 17 คําโดยแตงเปนกาพยยานี 11 เพื่อใหจํางายดังนี้
ทรวดทรวงทราบทรามทรายทรุดโทรมหมายนกอินทรีย
มัททรีอินทรียมีเทริดนนทรีพุทราเพรา
ทรวงไทรทรัพยแทรกวัดโทมนัสฉะเชิงเทรา
ตัว “ทร” เหลานี้เราออกสําเนียงเปนเสียง “ซ”
4. หลักการใชสศษ
“ส” มีหลักการใชคือ
คําไทยเชนสีเสือสุงสวยสอง
คําเขมรเชนเสด็จเสบยสบงสดําสลา
คําบาลีเชนสิริสามัคคีเกสรรังสีมเหสี
คําสันสกฤตเชนสตรีสถานสมุทรสรรพสฤษฏ
คําภาษาอื่นเชนแสตมปสะตาหมันโสรงโสหุย
“ศ” มีหลักการใชคือ
1. เขียนคําทั่วไปที่มาจากภาษาสันสกฤตเชนอาศรมอาศัยศรีศีรษะเกศา
2. เขียนคําสันสกฤตซึ่งมีพยัญชนะวรรค “ตาลุชะ” ตาม (จฉฌญ) เชนอัศจรรยอัศเจรียพฤศจิกายน
3. เขียนคําไทยเชนศอกศึกเศรา
4. เขียนคําตางประเทศเชนไอศกรีมฝรั่งเศสศก (เขมร)
“ษ” มีหลักการใชคือ
1. ใชเขียนคําไทยบางคําเชนดาษดาษดื่นฝดาษ
2. ใชเขียนคําภาษาอื่นเชนอังกฤษกระดาษ
3. ใชเขียนคําสันสกฤตซึ่งสวนมากตามดวยฎฏฐณเชนสฤษฏประดิษฐปฤษฎางคพิษณุ
5. หลักการใชน-ณ
“น” มีหลักการใชคือ
1. เขียนคําไทยทั่วไปเชนนอนนั่งในน้ํานี้
2. เขียนคําบาลีสันสกฤตใช “น” มาแตเดิมเชนนิลนิทานนมัสการนิสัยนัยนา
3. เขียนคําภาษาอื่นเชนไนลอนนิออนไนล

“ณ” มีหลักการใชคือ
1. เขียนคําไทยใชณเชนฯพณฯ
2. เขียนคําบาลีสันสกฤตใช “ณ” มาแตเดิมเชนสามเณรวัณโรคขณะคณะสุวัณณา
3. เขียนเสียง “นอ” ซึ่งเปนคําเรียงพยางคอยูหลังฤรษในคําที่มาจากบาลีสันสกฤตเชนตฤณกรณี
ปริณายกกฤษณะทักษิณทักษิณาภิกษุณียกเวนถาเสียง “นอ” เปนตัวสะกดใช “น” เชนคฤนถอรินทรกรินปกษิณ
6. หลักการใช -ัม, -ำ
ขอสังเกตเกี่ยวกับการใช -ัม, -ำ
1. คําที่เขียน -ัมเปนคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตรูปศัพทเดิมเปน -มเชนกัมปนาทคัมภีรรัมภาลัมพ
(หอยยอย) สัมพันธสัมฤทธิ์อปุ ถัมภ
2. คําที่เขียน -ำอาจเปนคําไทยแทเชนกําคําดําจําลําหรือคํายืมจากภาษาตางๆเชนกํามะลอพะทํามะรง
อําพันอําไพไหหลําตํามะหงงหรือเปนคําแผลงเชนกําจายแผลงมาจากขจาย
จํารัส ” จรัส
ดําริ ” ตริ
ตํารวจ ” ตรวจ
ชําแรก ” แทรก
บําราศ ” ปราศ
บํารุง ” ปรุง
สําราญ ” สราญ
สําเร็จ ” เสร็จ
ถาเปนคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตรูปศัพทเดิมจะเปนอมเชนอํามาตยอํามฤตเดิมเปนอมาต. ยอมฤต
7. หลักการใชใอไอไอยอัย
การใชสระ “ใอ”
สระใอใชกับคําไทย 20 คําคือ
ผูใหญหาผาใหมใหสะใภใชคลองคอ
ใฝใจเอาใสหอมิหลงใหลใครขอดู
จะใครลงเรือใบดูน้ําใสและปลาปู
สิ่งใดอยูในตูมิใชอยูใตตั่งเตียง
บาใบถือใบบัวหูตามัวมาใกลเคียง
เลาทองอยาละเลี่ยงยี่สิบมวนจําจงดี
การใชสระ “ไอ” มีดังนี้

1. เขียนคําไทยทั่วไปซึ่งออกเสียง “ไอ” และไมบังคับใชไมมวนเชนไกลไขไคลไฉไลไซ
2. เขียนคําที่มาจากภาษาอื่นซึ่งออกเสียง “ไอ” เชนไคลไพชยนตไมลไนลไบเบิลไนล
3. เขียนคําบาลีสันสกฤตซึ่งแผลงมาจากสระอิอีเชนวิหาร-ไพหารวิเศษ- ไพเศษรวิ-รําไพวิสิฐ-ไพสิฐ
วิศาล-ไพศาล
การใชสระ “ไอย” มีดังนี้
1. เขียนคําบาลีสันสกฤตซึ่งประสมสระเอและมีตัว “ย” สะกดตัว “ย” ตามเชนอสงเขยย-อสงไขยภาคิ
เนยย-อุปไมยเชยย-ไชย (เจริญ) อุปเมยย-อุปเวเนยย-เวไนย
2. เขียนตามความนิยมของไทยเชนไอยรา (ชาง) ไอยคุปต (อียิปต) ไมยราบ (ตนไมชนิดหนึ่ง)
การใชสระ “อัย” มีดังนี้
1. เขียนคําบาลีสันสกฤตซึ่งเปนคําเรียงพยางคและมีตัว “ย” ตามเชนขย-ขัยชย-ชัยวินิจฉย-วินิจฉัยวินยวินัยหทย-หทัยอาลย-อาลัย
2. เขียนคําบาลีสันสกฤตซึ่งประสมสระอะและมีตัว “ย” สะกดตัว “ย” ตามเชนอยยกา-อัยกาอยยยกาอัยยิกา
8. การเขียน “บัน” และ “บรร”
คําไทยที่ใช “บัน” นําหนาจะปรากฏในกาพยตอไปนี้นอกจากนั้นใหใช “บรร”
บันดาลลงบันไดบันทึกใหดูจงดี
รื่นเริงบันเทิงมีบันลือลั่นสนั่นดัง
บันโดยบันโหยไหบันเหินไปจากรวงรัง
บันทึกถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบันดล
บันกวดเอาลวดรัดมันจวบจัดตกแตงตน
คํา “บัน” นั้นฉงนระวังปนกับร.หัน
9. หลักการใชไมยมก (ๆ) และเครื่องหมายวรรคตอน
หลักการใชไมยมก (ๆ)
1. ใชแทนคําซ้ําซึ่งเปนคําชนิดเดียวกันเชนแดงๆดําๆนั่งๆนอนๆ
2. ใชแทนความซ้ําเชน “ตะวันคลอยลงๆ” แทน “ ตะวันคลอยลงตะวันคลอยลง”
3. คําพองรูปซึ่งเปนคําพูดหรือคําตางชนิดกันใชไมยมกแทนไมไดเชนนานา (คํามูล)ที่ที่ทํางาน (คําตาง
ชนิดกัน) ปากกา 3 ดามดามละ (คําตางชนิดกัน)

10. หลักการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน
เครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใชกันในปจจุบัน
1. . มหัพภาคใชจบขอความในประโยคและกํากับอักษรยอ
2. , จุลภาคใชเวนวรรคคําหรือขอความในประโยค
3. ; อัฒภาคใชแยกขอความซึ่งเปนประโยคขยายหลายๆประโยคออกจากกันใหเห็นชัด
4. ? ปรัศนีใชบอกคําถาม
5. ! อัศเจรียใชบอกคําอุทานหรือความรูสึกทางใจเชนตกใจประหลาดใจ
6. ( ) นขลิขิตใชคั่นขอความอธิบายหรือขยายความขางหนา
7. “...” อัญประกาศใชคั่นขอความที่เปนคําพูดของผูอื่นหรือยกมาจากที่อื่น
8. - ยติภังคใชแสดงการติดตอของคําหรือพยางคที่แยกจากกัน
9. ๆไมยมกใชซ้ําคําวลีหรือประโยค
10. ฯไปยาลนอยใชยอคําที่รูจักทั่วไป
11. ฯลฯไปยาลใหญใชละขอความตอนปลายหรือตอนกลาง
12. ...... ไขปลาใชละขอความที่ไมตองการ
13. = เสมอภาค, สมพลใชบอกความเทากัน
14. ____ สัญประกาศใชเนนความสําคัญหรือใหผูอานสังเกตเปนพิเศษ
15. “ บุพสัญญาใชแทนคําหรือขอความขางบน
16. มหรรถสัญญาใชยอหนาขึ้นบรรทัดใหม
17. วรรคใชแยกคําหรือความที่ไมตอเนื่องกัน

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2-5)
1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคํา
2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 11การเขียนสะกดคํา

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 6)

1. เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)
1. ผู ส อนให ผู เ รี ย นเปรี ย บเที ย บหลั ก การประ
1. ผูเรียนเปรียบเทียบหลักการประวิสรรชนียและ
วิสรรชนียและหลักการไมประวิสรรชนีย
หลักการไมประวิสรรชนีย ตามความเขาใจของ
2. ผู ส อนแจ ง จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นของหน ว ย ตนเอง
เรียนที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคําและขอให
2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ
ผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการสอน
เรียนของหนวยเรียนที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคํา
และการใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
3. ผูสอนสอนหลักการสังเกตหลักการใชไมยมก
3.ผูเรียนจดบันทึกขอมูลที่ผูสอนไดสอน
2. ขั้นใหความรู (45นาที)
2. ขั้นใหความรู (45นาที)
1.ผูสอนเปด PowerPoint หนวยที่ 11 เรื่อง
1.ผูเรียนศึกษาPowerPoint หนวยที่ 11 เรื่อง การ
การเขี ย นสะกดคํ า และให ผู เ รี ย นศึ ก ษาเอกสาร
เขี ย นสะกดคํ า และให ผู เ รี ย นศึ ก ษาเอกสาร
ประกอบการสอนการอานการเขียนภาษาไทยหนวยที่
ประกอบการสอน การอ า นการเขี ย นภาษาไทย
11 เรื่อง การเขียนสะกดคํา โดยใหผูเรียนศึกษาทํา
หนวยที่ 11 เรื่อง การเขียนสะกดคําโดยใหผูเรียน
ความเขาใจเองกอนขอคําแนะนําจากผูสอน
ศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจเองก อ นขอคํ า แนะนํ า จาก
2.ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สาธิ ต การเขี ย น
ผูสอน
เครื่ อ งหมายวรรคตอนตามที่ ไ ด ศึ ก ษาจาก
2. ผู เ รี ย น ร ว ม มื อ กั บ ผู ส อ นส า ธิ ต ก า ร เขี ย น
PowerPoint
เครื่ อ งหมาย ว รรคตอนตาม ที่ ไ ด ศึ ก ษ าจา ก
PowerPoint
3. ขั้นประยุกตใช (60 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช ( 60 นาที )
1.ผู สอนใหผูเรีย นทํ ากิ จกรรมที่ 11 เรื่ อง การ
1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่ 11 เรื่อง การตอบรับและ
ตอบรับและปฏิเสธ
ปฏิเสธ
2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 60 นาที )
4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 60 นาที )
1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน
1.ผูส อนและผูเรีย นรวมกันสรุป เนื้อหาที่ไ ดเรีย น
ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2.ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
2.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวย
หนวยที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคํา การตอบรับ
ที่ 11 เรือ่ ง การเขียนสะกดคํา ทักษะการฟงและการ
และปฏิเสธ
ดูในชีวิตประจําวัน
3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน
3.ผู ส อนให ผูเรี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกหองเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)
(รวม 180 นาที หรือ 3 คาบเรียน)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่11
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่11และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 11

ขณะเรียน

3. ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคํา
4. รวมกันสรุป “การเขียนสะกดคํา”

หลังเรียน

5. ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 11 การเขียนสะกดคํา

คําถาม

1. ขอใดเปนคําไทยแทที่ออกเสียง อะ และประวิสรรชนียทุกคํา

2. คําเดิมที่เปนคําประสมเมื่อเสียงคําหนากรอนไปกลายเปนเสียง อะ คือขอใด
3. การใช -ัมในขอใดเขียนถูกทุกคํา

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 11 เรื่อง การเขียนสะกดคํา

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนสะกดคํา
1. วิเคราะหและตีความหมาย
2. ตั้งคําถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

5. เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ

สมรรถนะการขยายผล

ความสอดคลอง
การเขียนสะกดคําทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจาง
ยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพนี้มาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนสะกดคํา
2. ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)
3. กิจกรรมรูที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคํา(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)
4. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 11 การเขียนสะกดคําขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
PowerPoint เรื่อง การเขียนสะกดคํา
สื่อของจริง

การเขียนสะกดคํา(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติ
ตนทางสังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3. บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน

1. ตรวจผลงานตามกิจกรรมรูที่ 11 เรื่อง การเขียนสะกดคํา
2. สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

1. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคํา

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคํา

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 เปรียบเทียบหลักการประวิสรรชนียและหลักการไมประวิสรรชนียได
1.วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2.เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : หลักการประวิสรรชนียจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 เขียน “บัน” และ “บรร” ได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : เขียน “บัน” และ “บรร” ไดจะได 1 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3สังเกตหลักการใชไมยมกได
1. วิธีการประเมิน
: ทดสอบ
2. เครื่องมือ
: แบบทดสอบ
3. เกณฑการใหคะแนน : สังเกตหลักการใชไมยมกไดจะได 2 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4สาธิตการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได
1. วิธีการประเมิน
: ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือ
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
3. เกณฑการใหคะแนน
: สาธิตการเขียนเครื่องหมายวรรคตอนไดจะได 2 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5ยอมรับหลักการเขียนตางๆ ได
1. วิธีการประเมิน
: ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือ
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
3. เกณฑการใหคะแนน
: ยอมรับหลักการเขียนตางๆ ไดจะได 2 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6 เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียด
รอบคอบและถูกตอง
1. วิธีการประเมิน
: ตรวจผลงาน
2. เครื่องมือ
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
3. เกณฑการใหคะแนน
: เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความ
ละเอียดรอบคอบและถูกตองจะได 2 คะแนน

ใบงาน กิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 11 เรื่อง การเขียนสะกดคํา

จงทําเครื่องหมาย หรือ หนาขอตอไปนี้
1. ใชตัว ศ สะกด เมื่อมีพยัญชนะในวรรค จ หรือตัว ม ตามหลัง
2. คําบาลีสันสกฤตที่มีพยัญชนะในวรรค ป ตามหลัง ใหใช -ำ เชน อําเภอ
3. ตัว น ใชเปนตัวออกเสียงในคําบาลีสันสกฤตทั่วไป
4. เครื่องหมาย มหัพภาค ใชแสดงการติดตอของคําหรือพยางคที่แยกกัน
5. ถาตัว ข ษ ร ฤ อยูขางหนา ตัวถัดไปตองใช ณ เสมอ
6. อัศเจรีย ! คือ เครื่องหมายคําถาม ใชเขียนไวขางหลังคํา
7. ; คือเครื่องหมาย อัฒภาค ใชคั่นคําหรือประโยคเล็ก ๆ
8. ฉมวก แถลง ไสว ขยาย เปนอักษรนํา ไมตองประวิสรรชนีย
9. ประมาท ประพฤติ มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ตองประวิสรรชนีย
……….10.คําไทยแทที่ใช ส ไดแก สถาน สมุทร สบง โสรง

ใบงาน กิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 11 เรื่อง การเขียนสะกดคํา

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกันโดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือมาเติมลงในชองวางหนาขอทาง
ซายมือ
1. คําไทยแทที่เขียนดวย “ศ”
ก. ฯ ไปยาลนอย
2. ใชละขอความที่ไมตองการ
ข. ไฉไล ไคล ไมล
3. คําที่มีเสียง “นอ” เปนตัวสะกด
ค. นนทรี ฉะเชิงเทรา
4. คําที่เขียนดวย “ไอย” ถูกตอง
ง. ทรยศ ทรลักษณ
5. คําที่เขียนดวย “ไอ” ถูกตอง
จ. ไสใจ ไกลเคียง สะไภ
6. คําสมาสทําหนาที่ออกเสียง อะ
ฉ. คฤนถ กริน อรินทร
7. คําเขมรไมนิยมประวิสรรนีย
ช. มะละกอ สะดวก กะละมัง
8. คําไทยแทที่ประวิสรรชนีย
ฌ. ศอก ศึก เศรา
9. “ทร” ออกเสียง “ซ”
ญ. ศรี เกศา อัศจรรย
10. คําแผลงที่ไมประวิสรรชนีย
ฎ. เวไนย ไอยรา อสงไขย
ฐ. เทศบาล ธุรการ สาธารณสุข
ฑ. ไขปลา
ฒ. ชนิด ชงัก สงวน
ณ. ฉบัง ลออ ขนง

ใบงาน กิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 11 เรื่อง การเขียนสะกดคํา

จงคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตอไปนี้
3.1 คัดลายมือการใชสระใอ
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3.2 คัดลายมือการใช “บัน”
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 11 เรื่อง การเขียนสะกดคํา
จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดเปนคําไทยแทที่ออกเสียงอะและประวิสรรชนียทุกคํา
ก. วรรณะซากุระศิลปะ
ข. สะตาหมันธุระกิจมะพราว
ค. พะยอมกระเทียมสะพาน
ง. กะทัดรัดคะแนนกะทันหัน
2. คําเดิมที่เปนคําประสมเมื่อเสียงคําหนากรอนไปกลายเปนเสียงอะคือขอใด
ก. ตะวันฉะนั้นมะมวง
ข. ระลอกระเบียงจะขาม
ค. จะเขตะพาบชะมด
ง. สะกดสะดวกสะอื้น
3. การใช -ัมในขอใดเขียนถูกทุกคํา
ก. สัมมนาอัมรินทรอัมพัน
ค. อัมฤทธิ์อัมมาตยอัมพร

ข. สัมประสิทธิ์อัมพรคัมภีร
ง. อัมพนอัมพะนําอัมมหิต

4. คําไทยที่ใช “ส” สะกดคือขอใด
ก. ไสยาสนโสฬสวิลาส
ค. จรัสดํารัสตรัส

ข. อธิวาสอธิกมาสอนุศาสน
ง. ฝรั่งเศสนมัสการโสมนัส

5. คําในขอใดเขียนสะกดถูกตองที่สุด
ก. บันดลบรรทุกบรรทัด
ค. ปรินายกทักษินานมัสการ

ข. หลงไหลลําไยหางไกล
ง. เกษียณเกษียรกษัตร

6. คํา “ทร” ในขอใดออกเสียง “ซ” ทุกคํา
ก. เทริดมัทรี
ข. จันทรทรชน
ค. ทรลักษณจันทรา
ง. ทรุดโทรมทรพี
7. ฯพณฯปจจุบันนิยมอานวาอยางไร
ก. พณหัว
ข. พะนะทาน
ค. พณหัวเจา
ง . พอเหนือหัว
8. การยอหนาขึ้นบรรทัดใหมใชเครื่องหมายวรรคตอนในขอใด
ก. มหัพภาค
ข. อัฒภาค
ค. มหรรถสัญญา
ง. เสมอภาค
9. ใชแยกคําหรือขอความที่ไมตอเนื่องกันใชเครื่องหมายใด
ก. นขลิขิต
ข. มหัพภาค
ค. อัฒภาค
ง. วรรค
10. ขอใดใชเครื่องหมายไมยมกถูกตอง
ก. เขานุงกระโปรงสีดําๆแดงๆ
ข. เขามาจากวังปารุสกวันๆนี้
ค. เขาชอบที่ๆบาน
ง. นี่ของๆใคร?

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน = สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอทีน่ าสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นา สน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน = กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน = กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน = กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคํา

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคํา

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 11เรื่อง การเขียนสะกดคํา

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 11

ผลการใชแผนการเรียนรู

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 11 เรื่อง การเขียนสะกดคํา

1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน

1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาเขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆได

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี

หนวยที่ 12

ชื่อวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน

สอนสัปดาหที่ 12

ชื่อหนวย การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
ชื่อเรื่องการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

คาบรวม 24
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1. ความหมายของการบรรยาย
2. ความหมายของการอธิบาย

ดานทักษะ

3. หลักการเขียนอธิบาย
4. กลวิธีการเขียนอธิบาย
5. บรรยายตามหลักการ

ดานจิตพิสัย

6. เนื้อหาที่ใชในการบรรยาย
7. วิธกี ารบรรยาย
8. คุณสมบัติของผูอธิบาย

สาระสําคัญ

การเขียนอธิบาย เปนการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรใชแทนคําพูด เพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ
แลวนําไปปฏิบัติ
การเขียนบรรยายเปนการเขียนเรื่องราวที่เปนสาระสําคัญ โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. เขียนอธิบายดวยกลวิธีการเขียนอยางสรางสรรค และถูกตองชัดเจนอยางมีประสิทธิภาพ

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
•

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับบรรยายความหมายของการบรรยายได
2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเรียบเรียงความหมายของการอธิบายได
3. เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติตามหลักการเขียนอธิบายได
4. เพื่อใหมีทักษะการทดลองใชกลวิธีการเขียนอธิบายได
5. เพื่อใหมีทักษะการฝกเขียนบรรยายตามหลักการได
6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการเลือกเนื้อหาที่ใชในการบรรยายได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการสังเกตวิธีการบรรยายได
8. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประพฤติตามคุณสมบัติของผูอธิบายได
9. เพื่ อ ให เ ขี ย นอธิ บ ายและเขี ย นบรรยายด ว ยความคิ ด สร า งสรรค อ ย า งถู ก ต อ งชั ด เจน และมี
ประสิทธิภาพ
•

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู
1. บรรยายความหมายของการบรรยายได
2. เรียบเรียงความหมายของการอธิบายได

ดานทักษะ

3. ปฏิบัติตามหลักการเขียนอธิบายได
4. ทดลองใชกลวิธีการเขียนอธิบายได
5. ฝกเขียนบรรยายตามหลักการได

ดานจิตพิสัย

6. เลือกเนื้อหาที่ใชในการบรรยายได
7. สังเกตวิธีการบรรยายได
8. การประพฤติตามคุณสมบัติของผูอธิบายได

ดานคุณธรรมจริยธรรม/ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

9. เขียนอธิบายและเขียนบรรยายดวยความคิดสรางสรรคอยางถูกตองชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู
ดานความรู(ทฤษฎี)

1. ความหมายของการอธิบาย
ฟองจันทร สุขยิ่ง (2550 : 20) กลาววา การเขียนอธิบาย คือ การเขียนเชิงปฏิบัติที่มีจุดมุงหมายเพื่อขยาย
ความ ตีความ หรือแสดงเนื้อหาความรูใหกระจาง รวมทั้งการวิเคราะหขอเท็จจริง และการใหเหตุผลตาง ๆ ดวย
ซึ่งเปนหัวใจของนักวิชาการที่จะเสนอแนะ ชี้แจงเรื่องตาง ๆ ใหเขาใจเปนเบื้องตน ซึ่งบางรายสามารถนําไป
ทดลองทําจนประสบความสําเร็จราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1324) ไดใหความหมายของคําวา อธิบาย ไวดังนี้
“อธิบายเปนคํากริยา ไขความ ขยายความ ชี้แจง”กรมวิชาการ (2534 : 88) กลาวถึงความหมายของการอธิบายวา
การทําใหบุคคลอื่นเขาใจในความจริง ความสัมพันธ หรือปรากฏการณตาง ๆ ทั้งที่เปนปรากฏการทางธรรมชาติ
หรือปรากฏการณทางสังคมสรุปไดวา การอธิบาย หมายถึง การเขียนใหผูอานมีความรูความเขาใจอยางแจมแจง
ชัดเจน และถูกตอง ตามที่ผูสงสารตองการ
2. หลักการเขียนอธิบาย ควรคํานึงถึงหัวขอตอไปนี้
1. เรื่อง เมื่อตองการอธิบายเรื่องใด ตองอธิบายเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ใหชัดเจน ไมควรนําเรื่องอื่นมาปะปน
2. การแสดงความคิดเห็น ควรเปนความคิดเห็นของผูสงสาร จะอางความคิดเห็นของผูอื่นไดบาง แตอยา
เหนือความคิดเห็นของตน
3. ดานความรูความเขาใจ กอนจะอธิบายเรื่องใด ตองรูเรื่องอยางละเอียด มีขอมูลถูกตองชัดเจน และผู
อธิบายตองมีความเขาใจในเนื้อหาที่จะสามารถเขียนอธิบายใหผูอื่นเขาใจได
4. การลําดับขั้นตอน ผูอธิบายควรเขียนอธิบายตามลําดับขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน เชน กลาว
นําเรื่อง เนื้อเรื่อง และสรุป ใหมีความสัมพันธกันตั้งแตตนจนจบ
5. การใชภาษา ในการเขียนอธิบาย ควรใชภาษาที่สุภาพในการเรียบเรียงประโยค มีการแบงวรรคตอนให
สละสลวยนาอาน ใชถอยคําที่นาสนใจ พยายามยกเวนคําบัญญัติ ถาใชคําบัญญัติตองตีความคําบัญญัติใหเขาใจ
เสียกอน
3. คุณสมบัติของผูอธิบาย
1. เปนผูมีความรูความเขาใจในเรื่องที่จะอธิบายใหละเอียด จึงจะทําใหผูอานเขาใจในการเขียนอธิบายได
ชัดเจน ไมคลุมเครือ
2. เปนผูมีความสามารถในการใชภาษาที่ถูกตอง เหมาะสม ชัดเจน การแบงวรรคตอน
3. เปนผูมีความเอาใจใส หมั่นศึกษาคนควาหาความรู ติดตามขาวสารที่ทันสมัยอยูเสมอ
4. เปนผูรูจักวิเคราะหผูอาน ผูฟง เกี่ยวกับเพศ วัย ระดับการศึกษา เพื่อใชในการเตรียมเรื่อง เตรียมการ
ภาษาใหเหมาะสมกับผูอาน ผูฟงกลวิธีการเขียนอธิบาย
4. การเขียนอธิบายมีวิธีการเขียน 5 วิธี ดังนี้

1. อธิบายดวยคํานิยาม เปนการเขียนอธิบายความหมายของศัพท เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน เชน การ
เขียนนิยามศัพทในงานวิจัย หรือการใหคําจํากัดความในพจนานุกรม เชนพีระมิด หมายถึง สิ่งกอสรางที่มีฐาน
เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดานขางทั้ง 4เปนรูปสามเหลี่ยม มีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอด, ในอียิปตเดิมใชเปนที่ฝง
พระศพและเปนเทวสถาน; รูปทรงตันชนิดหนึ่ง มีฐานเปนรูปหลายเหลี่ยม และดานขางเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีจุด
ยอดรวมกัน(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : ราชบัณฑิตยสถาน)
2. อธิบายดวยลําดับขั้นตอน เปนการเขียนเรียงตามลําดับขั้นตอนเปนระยะ ๆ ไปอยางเปนเหตุเปนผล
ตอเนื่องกัน และแสดงใหเห็นชัดเจนวา เพราะอะไรจึงเรียงลําดับกอนหลังโดยเขียนใหสัมพันธกัน เชน การผลิต
สิ่งของ การประกอบอาหาร หรือการประกอบพิธีกรรมบางอยาง เชน การทําขาวตมหอยนางรม
3. อธิบายดวยลําดับขั้นตอน เปนการเขียนเรียงตามลําดับขั้นตอนเปนระยะ ๆ ไปอยางเปนเหตุเปนผล
ตอเนื่องกัน และแสดงใหเห็นชัดเจนวา เพราะอะไรจึงเรียงลําดับกอนหลังโดยเขียนใหสัมพันธกัน เชน การผลิต
สิ่งของ การประกอบอาหาร หรือการประกอบพิธีกรรมบางอยาง เชน การทําขาวตมหอยนางรม
4. อธิบายดวยตัวอยางเปนการอธิบายเรื่องที่เขาใจยาก เปนการอธิบายถึงหลักการวิธีการ ที่ตองใชตัวอยาง
ประกอบเสริมเพื่อใหเขาใจงายยิ่งขึ้น การเขียนอธิบายนี้จะพบคําวา“ตัวอยาง” “เชน” ปรากฏอยูเสมอ เชน การพูด
เรื่องจูงใจคน
5. อธิบายดวยการชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน เปนการเขียนอธิบายที่ชี้ชัดวาอะไรเปนตนเหตุ อะไร
เปนผลที่เกิดขึ้น และจะมีความสัมพันธกันในลักษณะอยางไร การจัดลําดับในเรื่องที่เสนอ ไมจําเปนตองเรียง
แบบเหตุไปหาผลเสมอไป อาจเรียงจากผลไปหาเหตุก็ได
6. ความหมายของการบรรยาย
สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช (2541 : 257) ให ค วามหมาย บรรยายว า หมายถึง เล า เรื่อ งหรื อ อธิ บ ายเรื่ อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 207) ใหความหมาย การบรรยายวา หมายถึงการเลาเรื่อง การกลาวถึงเหตุการณที่
ตอเนื่องกัน โดยชี้ใหเห็นถึงฉากหรือสถานที่ เวลาที่เกิดเหตุการณ สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณ สภาพแวดลอม
บุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณนั้นราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 606) ใหความหมาย บรรยายไว
วา ชี้แจง หรืออธิบายเรื่องใหฟง เลาเรื่องสรุปไดวา การบรรยาย หมายถึง เลาเรื่อง หรืออธิบายเรื่องราว เหตุการณ
หรือความรูโดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูอานเขาใจเนื้อหาอยางแจมแจง ไดสาระ คงประเด็น
7. วิธีการบรรยาย
วิธีการบรรยายมีหลายวิธี ดังนี้
1. บรรยายใหครบวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร เพื่ออะไร
2. บรรยายโดยเนนเหตุก ารณตามลําดับของเวลาที่เปนจริง เชน ถาบรรยายเรื่องสงครามชิง เกาะ
ฟอลกแลนด ผูบรรยายอาจเริ่มตน ดังนี้
2.1 เนนเหตุการณการเขายึดครองเกาะนี้
2.2 หารเจรจาเพื่อขอใหถอนตัว

2.3 การโตแยงในการเจรจา
2.4 การยื่นคําขาด
2.5 การเขาโจมตีในชวงแรก
2.6 การโจมตีระยะตอมาจนสิ้นสุดสงคราม
3. บรรยายโดยลับดับเหตุการณ ไดแก การเริ่มตนจากเหตุการณตอนสุดทายของเรื่องแลวยอนกลับ
ไปถึงเหตุการณตอนตน
4. บรรยายเฉพาะเหตุการณที่สําคัญ ที่สงผลเกี่ยวเนื่องถึงเหตุการณอื่น ๆ เทานั้นมาบรรยาย
5. เลือกใชวิธีอื่น ๆ แทรกในการบรรยาย เพื่อใหนาสนใจและมีชีวิตชีวา เชน
5.1 การตั้งคําถามเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
5.2 การแทรกบทพรรณนาเขาไปในตอนที่เหมาะสม
5.3 การตั้งคําถามใหผูอานคาดเดาเหตุการณ
5.4 การผูกเรื่องเปนบทสนทนา
8. เนื้อหาที่ใชในการบรรยาย
ในการบรรยายอาจเปนเรื่องจริง หรือเรื่องสมมุติ ดังนี้
1. การบรรยายที่เปนเรื่องจริง ไดแก เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของบุคคล หรือเหตุการณตาง ๆ ที่นํามา
เขียนบรรยาย เชน
1. ประวัติความเปนมาของบุคคล
2. สถานที่ที่นาสนใจ
3. กิจกรรมที่ประทับใจ
4. บรรยายธรรมชาติ
5. บรรยายเรื่องราวจากประสบการณฯลฯ
2. การบรรยายที่เปนเรื่องสมมุติ เปนเรื่องราวที่ผูเขียนใชความคิดของตนเองเรียบเรียงขึ้น ไมใช
ลอกเลียนผูอื่นมา การบรรยายประเภทนี้สวนมากจะเปนบันเทิงคดี ไดแก นิทาน นิยายและเรื่องสั้น ที่มีการเลา
เรื่อง
9. หลักการเขียนบรรยาย
ในการเขียนบรรยายควรคํานึงถึงหลักในการเขียน ดังนี้
1. ใชหลักขอเท็จจริงและสาระสําคัญ
1.1 ขอเท็จจริง คือ เหตุการณ หรือความรูตาง ๆ ที่นาสนใจ ผูเขียนควรมีความรูเรื่องนั้น ๆ อยาง
แทจริง
1.2 สาระสําคัญ คือ ประเด็นสําคัญของเรื่อง ไมควรบรรยายรายละเอียดที่ไมจําเปน

ไมออมคอม ควรเขียนตรงไปตรงมาใหเขาประเด็นโดยเร็วที่สุด หากมีสาระสําคัญหลายอยางควร
กลาวเปนขอ ๆ ใหชัดเจน
2. การเรียบเรียงถอยคํา หมายถึง การเรียบเรียงความคิดแลวถายทอดออกมาเปนถอยคํา ซึ่งตองตรง
กับความคิด หรือมโนภาพของผูเขียน สื่อความเขาใจแกผูรับสารได ในการเรียบเรียงถอยคํา ควรคํานึงถึง
2.1 เอกภาพ คือ มีใจความสําคัญอยางเดียว ในตอนเดียวหรือยอหนาเดียว ไมมีประเด็นหลาย ๆ
อยาง เพราะจะทําใหผูอานจับใจความไมได
2.2 สัมพันธภาพ คือ ขอความแตละตอนหรือแตละยอหนา ควรมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ตลอด ไมแยกจากกันโดยเด็ดขาด
2.3 สารัตถภาพ คือ การเนนสาระสําคัญใหเดนชัด จะเนนไวตอนตนหรือตอนทายก็ได สวน
การเนนตอนกลางไมคอยนิยม
3. การใชภาษา ในการเขียนบรรยายใหเขาใจงายขึ้นนั้น ควรคํานึงถึงหลักการใชภาษาตอไปนี้
3.1 ความถูกตองของภาษา หมายถึง ความถูกตองดานเสียงคํา ประโยค และความหมาย เขียน
สะกดใหถูกตอง เพราะถาเขียนผิดจะทําใหเขาใจผิด หรือผูอานเกิดทัศนคติที่ไมดี การใชคําการใชประโยคตอง
ชัดเจน ไมคลุมเครือ
3.2 ระดับของภาษา หมายถึง ระดับการติดตอวาเปนทางการหรือไมเปนทางการระดับความ
ยากงายของภาษา ยากมาก ปานกลาง หรืองาย ถาเขียนบรรยายสําหรับเด็กตองใชภาษางาย ๆ ประโยคสั้น ๆ ไม
ซับซอน
ขอสังเกตในการเขียน
1. ผูเขียนเริ่มตนดวยการเกริ่นนําถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และความสะดวกในการเดินทางไปยัง
จังหวัดนั้น
2. ตอจากนั้นผูเขียนไปตามลําดับวา ไดไปยังสถานที่ใดบาง จากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง
จนกระทั่งเดินทางกลับ
3. ผูเขียนกลาวถึงประวัติสั้น ๆ ของสิ่งที่ไดพบเห็นพอใหเปนที่สนใจและใหความรูแกผูอานไปดวย
4. ผูเขียนใชวิธีบรรยายเหตุการณไปตามลําดับของการเดินทางครั้งนี้

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 3-8)
1.กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 12เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
2.แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 12เรื่องการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 9)

เขียนอธิบายและเขียนบรรยายดวยความคิดสรางสรรคอยางถูกตองชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ( 15นาที )

1. ผูสอนเตรียมตัวสอนหนวยที่ 12 เรื่องการเขียน
1. ผูเรียนเตรียมตัวเรียนหนวยที่ 12 เรื่องการเขียน
อธิบายและการเขียนบรรยาย
อธิบายและการเขียนบรรยาย
2. ผูสอนแจงวัตถุประสงคของการเรียนหนวยที่ 12
2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ
เรื่องการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
การเรียนหนวยที่ การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
3. ผู ส อนร ว มมื อ กั บ ผู เ รี ย นปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ
3. ผูเรียนรวมมือกับผูสอนปฏิบัติตามหลักการเขียน
อธิบาย
เขียนอธิบาย

2. ขั้นใหความรู (45นาที)
1. ผูสอนใหผูเรี ยนเปดหนังสื อภาษาไทยพื้นฐาน
หนวยที่ 12 เรื่องการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
พรอมอธิบายเนื้อหาทีละหนา
2. ผู ส อนอธิ บ ายความรู เ พิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จาก
หนังสือ และใหผูเรียนชวยกันอภิปรายความจําเปนของ
หนวยที่ 12 เรื่องการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
3. ผูส อนเป ดโอกาสให ผูเรี ยนซั ก ถามข อสงสัย ที่
เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอนและตอบขอซักถาม

2. ขั้นใหความรู (45นาที )
1. ผูเรียนเปดหนังสือ ภาษาไทยพื้นฐาน หนวยที่
12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขีย นบรรยายพรอม
อธิบายเนื้อหาทีละหนา
2. ผูเรียนฟงผูส อน เรื่องการเขียนอธิบายและการ
เขีย นบรรยายและชวยผูส อนอภิ ป รายความจํ า เป นของ
หนวยที่ 12เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
3. ผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกิดขึ้น

3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
1. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ 12 เรื่อง การเขียน
1. ผูเรียนทํากิจกรรมที่ 12 เรื่ อง การเขียนอธิบาย
อธิบายและการเขียนบรรยาย
และการเขียนบรรยาย
2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
2. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15 นาที )
4. ขั้นสรุปและประเมินผล (15 นาที )
1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนใหมี
1.ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด เ รี ย น
ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2.ผู สอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่
2.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวย
12 การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
ที่ 12 การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
3.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวย
3. ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น ด ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-9)
(รวม 120 นาที หรือ 2 คาบเรียน)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-9)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1.จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่12เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
2.ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 12เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมในหนวยที่ 12เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

ขณะเรียน

3.ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
4.รวมกันสรุป “การเขียนสะกดคํา”

หลังเรียน

ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 12การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

คําถาม

1. จุดมุงหมายในการเขียนอธิบายเพื่ออะไรเปนสําคัญ
2. การอธิบายในขอใดแตกตางจากขออื่น
3. ขอใดเปนการเขียนอธิบายเพื่อเปรียบเทียบ

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
1. วิเคราะหและตีความหมาย
2. ตั้งคําถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ
เขียนอธิบายดวยกลวิธีการเขียนอยางสรางสรรค และถูกตองชัดเจนอยางมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคลอง
เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจการเขียนอธิบาย เปนการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรใชแทนคําพูด
เพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจแลวนําไปปฏิบัติการเขียนบรรยายเปนการเขียนเรื่องราวที่เปนสาระสําคัญ โดย
คํานึงถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นทําใหสามารถสื่อสารขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
1. ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-9)
2. กิจกรรมรูที่ 12เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นให
ความรู เพื่อใหบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-8)
3. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 12เรื่อง การเขียนสะกดคําขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
4. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)

PowerPoint เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

สื่อของจริง

การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย(ใชประกอบการเรียนการสอน

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตนทาง
สังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3. บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน

1. ตรวจผลงานตามกิจกรรมรูที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
2. สังเกตการทํางานกลุม

หลังเรียน

1. ตรวจทําแบบฝกหัดหลังเรียน หนวยที่ 12

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมรูที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่1
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

บรรยายความหมายของการบรรยายได

:
:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ
บรรยายความหมายของการบรรยายไดจะได 1คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 เรียบเรียงความหมายของการอธิบายได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมิน
: เรียบเรียงความหมายของการอธิบายไดจะได 1คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3 ปฏิบัติตามหลักการเขียนอธิบายได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมิน
: ปฏิบัติตามหลักการเขียนอธิบายไดจะได 1คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่4ทดลองใชกลวิธีการเขียนอธิบายได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:
:

ตรวจผลงาน

แบบประเมิน
: ทดลองใชกลวิธีการเขียนอธิบายไดจะได 1คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5 ฝกเขียนบรรยายตามหลักการได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: ฝกเขียนบรรยายตามหลักการไดจะได 1คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6 เลือกเนื้อหาที่ใชในการบรรยายได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: เลือกเนื้อหาที่ใชในการบรรยายไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7 สังเกตวิธีการบรรยายได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: สังเกตวิธีการบรรยายไดจะได 1คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 8 ประพฤติตามคุณสมบัติของผูอธิบายได
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมิน
: ประพฤติตามคุณสมบัติของผูอธิบายไดจะได 1คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 9 เขียนอธิบายและเขียนบรรยายดวยความคิดสรางสรรคอยางถูกตองชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ

:
:
:

ตรวจผลงาน
แบบประเมิน

3. เกณฑการใหคะแนน
เขียนอธิบายและเขียนบรรยายดวยความคิดสรางสรรคอยางถูกตอง
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพจะได 2คะแนน

ใบงาน กิจกรรม1
หนวยที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรทางดานบนมาเติมลงในชองวางหนาขอทางดานลาง
ก . ความหมายของการอธิบาย
ข. หลักการเขียนอธิบาย
ค.. คุณสมบัติของผูอธิบาย
1. อธิบายดวยนิยาม
2. อธิบายตามลําดับขั้นตอน
3. อธิบายดวยตัวอยาง
4. อธิบายดวยการเปรียบเทียบ
5. อธิบายดวยการชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

แทรกแผนดิน หมายถึง หลีกหนีไปใหพน ไมอยากใหใครพบหนาเพราะอับอาย
เบญจศีล คือ ขอหามกระทําความชั่ว แตเบญจธรรม คือ แนวทางปฏิบัติแตในสิ่งที่ดี
ความเหงาฆาคนไดอยางเลือดเย็นที่สุดเพราะคอย ๆ ฆา เหมือนตนไมขาดน้ําคอย ๆ เฉา แลวก็ตาย
เตรียมเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูฟง เลือกใชภาษาไมยากเกินไป
ดาราอธิบายการทําคุกกี้เนยใหเพื่อนในหองเรียนฟง
การเขียนไขความ ขยายความ ชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ ใหผูอานเกิดความเขาใจ
กัลยาอธิบายความเหมือนและความแตกตางของตนตาลกับตนมะพราว
สามารถอางความคิดเห็นของผูอื่นไดบาง แตอยาเหนือความคิดเห็นของตน
คุณตากําลังอธิบายเรื่องการรักษาคนปวยในอดีตดวยวิธีการเหยา
อุทยานแหงชาติแกงกระจานเปนผืนปาที่สมบูรณ จึงกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

ใบงาน กิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
จงทําเครื่องหมาย /หรือ Xหนาขอตอไปนี้
1. การอธิบายเรื่องที่เขาใจยากเปนการอธิบายโดยวิธียกตัวอยาง
2. การพูดหรือการเขียนอธิบายโดยแสดงความเห็น เรียกวา การแสดงทัศนะ
3. สลากยา เปนการอธิบายดวยการใชอุปกรณ
4. ถามีคําบัญญัติในการอธิบายตองอธิบายคําบัญญัติใหเขาใจกอน
5. การพูดหรือการเขียนอธิบายโดยการขยายความใหชัดเจน เรียกวา การชี้แจง
6. ถาผูอธิบายไมมีความรูแนชัดในเรื่องที่ตนจะอธิบาย ควรใหผูอื่นชวยอธิบายแทน
7. ลางน้ําใหสะอาด แลวใชแปรงนุมขัดเล็บมือ เปนการอธิบายดวยตัวอยาง
8. การอธิบายถาใชอุปกรณอื่นเขาชวยในการอธิบาย เรียกวา การพูดสาธิต
9. การอธิบายดวยนิยาม หมายถึง การอธิบายความหมายของคําศัพทหรือขอความ
10. เมื่อรูวาจะอธิบายเรื่องอะไร ผูอธิบายจะตองแตงกายใหเหมาะสมกับเรื่องการเขียนอธิบายและการ
เขียนบรรยา

ใบงาน กิจกรรมที่ 3
หนวยที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

จงทําเครื่องหมาย /หรือ Xหนาขอตอไปนี้
1. การบรรยายชี้ใหเห็นวา ใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร เพื่ออะไร
2. การบรรยายจะเนนเนื้อหาที่โดดเดนเฉพาะเรื่องราวที่เปนจริงเทานั้น
3. เพื่อใหการบรรยายนาสนใจ อาจเลือกใชวิธีตั้งคําถามแทรกการเขียนบรรยาย
4. การเขียนบรรยายจะยาวหรือสั้น อยูที่การตั้งจุดมุงหมายในการเขียน
5. ผูบรรยายที่ดีตองเปนผูที่อานมาก ฟงมาก และชางสังเกต
6. การเขียนบรรยายอาจเวนเหตุการณบางตอน เพราะจะทําใหผูอานเบื่อหนาย
7. การเขียนเรื่องสั้นในการบรรยายตองมาจากสภาพชีวิตของบุคคลที่แทจริง
8. ความสามารถในการบรรยายขึ้นอยูกับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอและมากพอ
9. การเขียนบรรยายตองใชภาษาที่กะทัดรัด คมคาย เปนที่นาสนใจผูอาน
10. แม น้ํา บางปะกงยามสนธยา เปนภาพที่ประทับ ใจอยา งยิ่ง ดวงอาทิตยลับทิวไมไปแลวเปนการ
บรรยายเกี่ยวกับสถานที่

ใบงาน กิจกรรมที่ 4
หนวยที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือมาเติมลงในชองวางหนาขอทาง
ซายมือ
1. การบรรยาย
ก. บรรยายทีละเรื่องใหเห็นใจความเดนชัด
2. ขอเท็จจริง
ข. ถาคูหมั้นฝายหนึ่งตายกอนสมรส อีกฝายจะเรียกคาทดแทนมิได
3. สาระสําคัญ
ค. ทัศนียภาพกรุงเทพมหานคร
4. เอกภาพ
ง. จระเข : เครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง
5. สัมพันธภาพ
จ. เนนสาระสําคัญไมคอยนิยมเนนตอนกลาง
6. สารัตถภาพ
ฉ. เหตุการณหรือความรูที่นาสนใจ
7. ภาษาตัวบทกฎหมาย
ช. นิยายเรื่องแฮรรี่พอรตเตอร
8. ภาษาในการเขียนขาว
ซ. เขียนตรงไปตรงมาไมออมคอม
9. เรื่องจริง
ฌ. อาจารยเกงแตสอนไมคอยเขาใจ
10. เรื่องสมมติ
ญ. การเขียนเลาเรื่องราวหรือเหตุการณ
ฐ. บีบีซี ปรับกิจการภายใน ปลดคนออกพันตําแหนง
ฑ. การจัดลําดับความตอเนื่อง

ใบงาน กิจกรรมที่ 5
หนวยที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

จากเขียนบรรยาย จํานวน 15 บรรทัด ใหไดความสมบูรณ โดยใชประโยค ก เปนประโยคแรก และประโยค ข เปน
ประโยคสุดทายโดยเลือกขอใดขอหนึ่งตามหัวขอตอไปนี้
1. ก. ญาญาเปนคนรักแมวมาก
ญาญานั่งยิ้มดวยความเปนสุข
2. ก. เราไมเคยลืมคุณครูแกวตาเลย
ข. คุณครูแกวตารักและเอาใจใสลูกศิษยทุกคน

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

คําสั่ง จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือความหมายของคําวา อธิบาย
ก. การศึกษาหาความรู ติดตามขาวสารที่ทันสมัยอยูเสมอ
ข. การขยายความเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหผูรับสารไดรับความรูความเขาใจ
ค. การลําดับใจความสําคัญใหติดตอกันเพื่อใหเขาใจงายตอการอาน
ง. การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะที่แนนอนตรงตามความตองการของผูรับสาร
2. ขอใดเปนขอควรคํานึงในการเขียนอธิบาย
ก. การลําดับขั้นตอนในการอธิบาย
ข. การฝกการเขียนอธิบายอยางสม่ําเสมอ
ค. ความมั่นใจในการเขียนอธิบาย
ง. การรูจักวิเคราะหผูอานและผูฟง
3. จุดมุงหมายในการเขียนอธิบายเพื่ออะไรเปนสําคัญ
ก. เพื่อแสดงความรูความสามารถทางวิชาการของผูอธิบาย
ข. เพื่อประชาสัมพันธภูมิรู ภูมิธรรมของตนใหผูอื่นทราบ
ค. เพื่อเปนตัวอยางที่ดีในการนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ
ง. เพื่อสรางความเขาใจแกผูอานเปนประการสําคัญ
4. ขอใดเปนการเขียนอธิบายเพื่อเปรียบเทียบ
ก. หอหมกตองรับประทานกับขาวรอนจึงจะอรอย
ข. ปลาราปนนี้รับประทานกับผักอยางเดียว ไมตองมีปลาแกลมเพราะมีเนื้อปลาอยูแลว
ค. ตะพาบน้ําเปนสัตวคลายเตา แตตัวแบน ตามชายกระดองมีเนื้อออน ๆ ยื่นออกมาโดยรอบ เรียกวา เชิง
ง. วัดกับชุมชนควรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกัน จะทําใหสังคมกาวเขาสูภาวะที่มีวินัย
5. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด
ก. การเขียนอธิบายอาจใชหลาย ๆ วิธีก็ไดเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
ข. การเขียนอธิบายควรใชวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้นเพื่อความเปนเอกภาพ
ค. การเขียนอธิบายตองมุงใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ง. การเขียนอธิบายตองจัดลําดับความคิดใหดีจากประสบการณ

6. ขอใดคือความหมายของการเขียนบรรยาย
ก. การเขียนเลาเรื่อง หรือเหตุการณที่ตอเนื่องกัน
ข. การเขียนจากความคิดและจินตนาการของผูเขียน
ค. การเขียนดวยความวิริยอุตสาหะและในทางสรางสรรค
ง. การศึกษาคนควาเรื่องราวตาง ๆ แลวนํามาเขียนบอกเลา
7. ขอใดเปนการเขียนบรรยายที่มาจากเรื่องจริง
ก. วาเลนไทน สวีทตี้
ข. รัก 555 อยาทากอย
ค. เอคโค จิ๋วกองโลก
ง. อาทิตยแรกขึ้นที่ผาแตม
8. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด
ก. ในการเขียนบรรยายจะตองไมละเวนเหตุการณที่เกิดขึ้นแมแตเหตุการณเดียว
ข. ในการเขียนบรรยายโดยใชหัวขอ ใคร ทําอะไร ที่ไหน ฯลฯ จะตองเรียงลําดับเชนนั้นเสมอไป
ค. การบรรยายโดยใชวิธีลําดับเหตกุ ารณ ตองบรรยายตั้งแตเริ่มตน และคลีค ลายตามลําดับเวลาที่เปนจริง
ง. การบรรยายเป นการเขี ย นให รายละเอี ย ดของสิ่ ง ใดสิ่ง หนึ่ ง ไมว า จะเป นบุ คคล วั ตถุ ส ถานที่ หรื อ
เหตุการณ
9. การบรรยายที่ดีมีคุณสมบัติตามขอใด
ก. บรรยายโดยการยกตัวอยาง หรืออางอิงหลักฐานประกอบ
ข. บรรยายดวยความรูสึกที่ละเอียดออน มุงใหผูอานซาบซึ้งใจ
ค. บรรยายโดยการใชคําหรือขอความที่ไพเราะสละสลวยนาอาน
ง. บรรยายตรงกับความคิด และสื่อความเขาใจแกผูรับสารตรงตามเจตนาของผูสงสาร
10. ขอใดเขียนประโยคถูกตองตามหลักภาษาในการเขียนบรรยาย
ก. หลอนเดินเขามาคนเดียวโดยไมมีใครติดตามมาดวย
ข. ทหารกลาวคําปฏิญาณวาจะเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ค. สมพงษโกรธนองชายมาก กระโดดถีบดวยเทาอยางแรง
ง. นงนุชเขามาพรอมกับกระเปาใบใหญ

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอทีน่ าสน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน= เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน= ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน= ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 12 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยายผลการใชแผนการสอน
ผลการใชแผนการเรียนรู

1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. กิจกรรมการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่กําหนด
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความเขาใจในบทเรียนรวมกัน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกันปฏิบัติใบงานที่
ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาเขียนอธิบายและเขียนบรรยายดวยความคิดสรางสรรคอยางถูกตองชัดเจน และมีประสิทธิภาพได

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย การกรอกแบบฟอรม
ชื่อเรื่อง การกรอกแบบฟอรม

หนวยที่ 13
สอนสัปดาหที่ 13
คาบรวม 26
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1. ความหมายของแบบฟอรม
2. คุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรม

ดานทักษะ

3. กรอกแบบฟอรม

ดานจิตพิสัย

4. ประเภทของแบบฟอรม

สาระสําคัญ
การกรอกแบบฟอรมเปนการเติมคําหรือขอความลงในเอกสารสําคัญที่หนวยงานหรือองคกรกําหนดขึ้น
เพื่อใหแบบฟอรมนั้นมีรายละเอียดตางๆถูกตองสมบูรณครบถวนและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอหรือขอ
ขอมูลที่ตองการและการกรอกแบบฟอรมนั้นยังเปนหลักฐานอางอิงนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
•

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.
5.

•

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการขยายความหมายของแบบฟอรม
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการยกตัวอยางคุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรม
เพื่อใหมีทักษะการกรอกแบบฟอรม
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดลําดับประเภทของแบบฟอรม
เพื่อกรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู
1. ขยายความหมายของแบบฟอรมได
2. ยกตัวอยางคุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรมได

ดานทักษะ

3. กรอกแบบฟอรมได

ดานจิตพิสัย

4. จัดลําดับประเภทของแบบฟอรมได

ดานคุณธรรมจริยธรรม /บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

5. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู
ดานความรู(ทฤษฎี)
ความหมายของแบบฟอรม

ราชบัณฑิตยสถาน (2546:641) ใหความหมายคําวาแบบหมายถึงสิ่งที่กําหนดใหถือเปนหลักหรือเปน
แนวดําเนินการฝายวิชาการภาษาอังกฤษ (2543:195) ใหความหมายของ From วา From เปนคําภาษาอังกฤษ
หมายถึงทรวดทรงและโครงสรางของวัตถุรูปรางประเภทระเบียบแบบแผนรูปแบบดังนนเมื่อนําแบบฟอรมมา
รวมกันจึงหมายถึงเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยเวนชองวางไวสําหรับใหบุคคลที่เกี่ยวของกรอกขอความตามที่ผูจัดทํา
ตองการจะไดขอมูลที่เปนระบบสามารถจัดเก็บไดสะดวก

ประเภทของแบบฟอรม

1. แบบฟอร มที่ ใ ชใ นหน ว ยงานหมายถึงแบบฟอรม ที่หนวยงานหรือองคก ารกํา หนดรูป แบบจั ดทํ า ขึ้ น
เพื่อใหความสะดวกแกบุคลากรภายในหนวยงานในการกรอกเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันเพื่อความเปนระเบียบและไดขอมูลรายละเอียดที่ถูกตองตามที่หนวยงานตองการเชนแบบฟอรมขอ
อนุมัติไปราชการแบบฟอรมใบลาแบบฟอรมการเบิกคารักษาพยาบาล
2. แบบฟอรมที่ใชติดตอกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหมายถึงแบบฟอรมที่หนวยงานจัดทําขึ้นเพื่อให
ความสะดวกแกผูมาติดตอไมเสียเวลาในการเขียนทําใหหนวยงานไดรับขอมูลที่ครบถวนตามตองการและเก็บไว
ไดเปนระบบคนหาไดงายเชนแบบฟอรมของงานไปไปรษณียแบบฟอรมสมัครงานแบบฟอรมธนาคารเกี่ยวกับ
การฝากเงิน-ถอนเงิน
3. แบบฟอรมที่ผูอื่นขอความรวมมือใหกรอกหมายถึงแบบฟอรมที่บุคคลองคกรหรือหนวยงานตองการ
ทราบข อ มู ล ทั้ ง ที่ เ ป น ข อ เท็ จ จริ ง และความคิ ด ของประชาชนกลุ ม ต า งๆโดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช มั ก เรี ย กว า
“แบบสอบถาม”ผูที่ไดรับแบบสอบถามเปนผูกรอกขอความตามความคิดเห็นของตนเองในเรื่องราวที่อยูใ น
แบบสอบถามเพื่อนําไปเปนขอมูลทางสถิติวิเคราะหผลเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจตอไปแบบฟอรมประเภท
นี้ไดแกแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิจัยแบบสอบถามทั่วไปแบบสอบถามความคิดเห็นในเรื่องตางๆ
4. แบบฟอรมสัญญาหมายถึงเอกสารที่มีผลผูกพันในทางกฎหมายระหวางบุคคล2 ฝายเพื่อใหคูสัญญาเกิด
ความสะดวกไมตองเรียบเรียงถอยคําขึ้นเองเพียงแตกรอกขอความสัญญาที่ตกลงกันเปนหลักฐานและลงลายมือ
ชื่อกํากับไวแบบฟอรมประเภทนี้ไดแกแบบฟอรมสัญญาซื้อขายสัญญากูเงินสัญญาเชาบานสัญญาจาง

คุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรมผูกรอกแบบฟอรมควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความรูความเขาใจ
1.1 มีความรูความเขาใจในเรื่องที่กรอก
1.2 มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องที่กรอก
1.3 มีความรูความเขาใจในเรื่องราวเหตุการณตางๆที่เกี่ยวของ
1.4 มีความรูความเขาใจในผลไดผลเสียจากการกรอกขอความ
2. มีความสามารถทางภาษา
2.1 มีความสามารถในการอานขอความไดถูกตองชัดเจน
2.2 มีความสามารถในการตีความขอความในแบบฟอรมได
2.3 มีความเขาใจในการใชคําหรือขอความที่จะกรอกในแบบฟอรม
2.4 สามารถใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมลงในการกรอกแบบฟอรม
3. มีความซื่อตรง
3.1 ซื่อตรงในกรอกขอความที่เปนจริงเสมอ
3.2 หลีกเลี่ยงการกรอกขอความที่เปนเท็จหรือดวยความคะนอง
3.3 มีความซื่อสัตยในการใหขอมูลที่ถูกตอง
3.4 ไมใหขอมูลที่มีความคลาดเคลื่อน
4. มีความรอบคอบ
4.1 อานขอความที่อยูในแบบฟอรมใหละเอียด
4.2 ไมควรเดาหรือเขียนทั้งๆที่ไมเขาใจในคําถาม
4.3 ไมปลอยปละละเลยใหผูอื่นกรอกแบบฟอรมแทนตนเอง
4.4 ตรวจสอบความถูกตองกอนสงแบบฟอรม
5. มีความรับผิดชอบ
5.1 ไมละเลยในการกรอกแบบฟอรมที่ขอความรวมมือ
5.2 มีความรับผิดชอบตอขอความที่ตนเองกรอกลงไปในแบบฟอรม
5.3 ใหความรวมมือในการกรอกแบบฟอรม
5.4 เมื่อกรอกแบบฟอรมแลวควรรีบสงคืนผูใหกรอกตามเวลาที่กําหนด

หลักการเขียนบรรยายควรปฏิบัตัดังนี้

1. ควรอานและศึกษาขอความในแบบฟอรมใหเขาใจอยางละเอียด
2. ทําความเขาใจกับความตองการในแบบฟอรมดวยความระมัดระวัง
3. ควรกรอกแบบฟอรมดวยดินสอกอนลงมือกรอกจริง
4. ไมควรกรอกขอความใหมากเกินไปจากชองวางที่กําหนด
5. เรียบเรียงขอความที่กรอกใหเขาใจงายและชัดเจน
6. ถาตองการสําเนาเอกสารควรกรอกขอความดวยหมึกสีดํา
7. ควรเขียนดวยลายมือตัวบรรจงอานงายละเอียดเรียบรอย
8. ควรกรอกขอความในแบบฟอรมตามความเปนจริง
9. ควรสนใจและพยายามกรอกแบบฟอรมทุกชองวางใหสมบูรณ
10. ตรวจทานแบบฟอรมที่กรอกเสร็จแลวกอนสงแบบฟอรม

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 3-4)
3. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 13 เรื่อง การกรอกแบบฟอรม
4. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 13 การกรอกแบบฟอรม

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 5)

4. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ( 15นาที )

2. ขั้นใหความรู (45นาที)
1. ผู ส อนให ผู เ รี ย นเป ด หนั ง สื อ ภาษาไทย
เพื่ อ การสื่ อ สารหน ว ยที่ 13 เรื่ อ งการกรอก
แบบฟอรมพรอมอธิบายเนื้อหาทีละหนา
2. ผู ส อ น อ ธิ บ า ย ค ว า ม รู เ พิ่ ม เ ติ ม
นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ และให ผู เ รี ย นช ว ยกั น
อภิปรายควาจําเปนของหนวยที่ 13 เรื่อง การ
กรอกแบบฟอรม
3. ผู ส อนเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นซั ก ถามข อ
สงสั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งการเรี ย นการสอนและ
ตอบขอซักถาม

2. ขั้นใหความรู (45นาที )

1. ผู ส อนเตรี ย มตั ว สอนหน วยที่ 13 เรื่ อ ง
1. ผู เ รี ย นเตรี ย มตั ว เรี ย นหน ว ยที่ 13เรื่ อ งการกรอก
ก า ร ก ร อ ก แ บ บ ฟ อ ร ม แ ล ะ ใ ห ผู เ รี ย น อ า น แบบฟอรม และใหผูเรียนอานสาระสําคัญ
2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการ
สาระสําคัญ
2. ผู ส อนแจ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการเรี ย น เรียนหนวยที่ 13 เรื่อง การกรอกแบบฟอรม
3. ผู เ รี ย นฟ ง ผู ส อนขยายความความหมายของ
หนวยที่ 13 เรื่องการกรอกแบบฟอรม
แบบฟอรมพรอมจดบันทึก
3. ผูสอนขยายความหมายของแบบฟอรม

1. ผูเรียนเปดหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหนวย
ที่ 13 เรื่อง การกรอกแบบฟอรมพรอมกับจดบันทึกเรื่องที่
ไดเรียน
2. ผูเ รี ย นฟง ผู ส อน เรื่ อ งอัต ราส ว น และชว ยผู ส อน
อภิป รายความจํา เปน ของหนว ยที่ 13 เรื่อง การกรอก
แบบฟอรม
3. ผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกิดขึ้น

3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
1. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ 13
เรื่อง
1. ผูเรียนทํากิจกรรมที่ 13 เรื่อง การกรอกแบบฟอรม
การกรอกแบบฟอรม
2. ผู ส อ น ใ ห ผู เ รี ย น สื บ ค น ข อ มู ล จ า ก
2. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 15 นาที )
4. ขั้นสรุปและประเมินผล (15 นาที )
1.ผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนเพื่อใหมีความ
1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนให
มีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวย
ที่ 13การกรอกแบบฟอรม
3. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)
(รวม 120 นาที หรือ 2 คาบเรียน)

เขาใจในทิศทางเดียวกัน
2.ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 13การ
กรอกแบบฟอรม
3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 13
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 13และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 13

ขณะเรียน

1.ทํากิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 13 เรื่อง การกรอกแบบฟอรม
2.รวมอภิปรายความจําเปนการเขียนบรรยาย

หลังเรียน

1. ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 13 การกรอกแบบฟอรม

คําถาม
1.
2.
3.
4.
5.

ขอใดคือความหมายของการเขียนบรรยาย
ในการเขียนบรรยาย “สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณ” ตรงกับขอใด
ขอใดเปนการเขียนบรรยายที่มาจากเรื่องจริง
ขอใดเปนการเขียนบรรยายที่แตกตางจากขออื่น
การบรรยายที่ดีมีคุณสมบัติตามขอใด

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 13 เรื่อง การกรอกแบบฟอรม

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอรม
1. วิเคราะหและตีความหมาย
2. ตั้งคําถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

1. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคลอง

เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักการกรอกแบบฟอรมซึ่งเปนการเติมคําหรือขอความลงในเอกสาร
สําคัญที่หนวยงานหรือองคกรกําหนดขึ้น เพื่อใหแบบฟอรมนั้นมีรายละเอียดตาง ๆ ถูกตองสมบูรณ ครบถวน
และอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอหรือขอขอมูลที่ตองการ และการกรอกแบบฟอรมนั้นยังเปนหลักฐาน
อางอิงนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การกรอกแบบฟอรม
2. ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)
3.กิจกรรมรูที่ 13 เรื่อง การกรอกแบบฟอรม (ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-4)
4. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 13 การกรอกแบบฟอรมขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)

PowerPoint เรื่อง การกรอกแบบฟอรม

สื่อของจริง

การกรอกแบบฟอรม (ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตน
ทางสังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1

3. บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

1. ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน

2. ตรวจผลงานตามกิจกรรมรูที่ 13 เรื่อง การกรอกแบบฟอรม
3. สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

4. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 13 การกรอกแบบฟอรม

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 13เรื่อง การกรอกแบบฟอรม

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่1ขยายความหมายของแบบฟอรมได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ

:
:

ทดสอบ
แบบทดสอบ

3.เกณฑการใหคะแนน: ขยายความหมายของแบบฟอรมไดจะได 4คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่2ยกตัวอยางคุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรมได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ

:
:

ตรวจผลงาน
แบบประเมิน

3.เกณฑการใหคะแนน: ยกตัวอยางคุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรมไดจะได 2คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่3กรอกแบบฟอรมได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมิน
: กรอกแบบฟอรมไดจะได 2คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่4จัดลําดับประเภทของแบบฟอรมได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:
:

ตรวจผลงาน

แบบประเมิน
: จัดลําดับประเภทของแบบฟอรมไดจะได 2คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3.เกณฑการใหคะแนน
ถูกตองจะได 2 คะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและ

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง............................
รายชื่อสมาชิก

ที่
1
2
3
4

1……………………………………เลขที่……. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที่……. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
รายการประเมิน
ขอคิดเห็น
3

2

1

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอทีแ่ ปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน ใจ แตขาด
การประยุกตใช วัสดุในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง............................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน = กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน = กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน = กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน = ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน = ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน = ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน = สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน = สมาชิกบางสวนมีสวนรวมไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

ใบงาน กิจกรรมที่1
หนวยที่ 13 เรื่อง การกรอกแบบฟอรม

จงนําตัวอักษรก-ชไปเติมลงในชองวางหนาขอที่มีความสัมพันธกัน
ก. ความหมายของแบบฟอรม
ข. แบบฟอรมที่ใชติดตอระหวางหนวยงาน
ค. แบบฟอรมที่ใชในหนวยงาน
ง. แบบฟอรมสัญญา
จ. คุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรม
ฉ. หลักการกรอกแบบฟอรม
ช. แบบฟอรมขอความรวมมือใหกรอก
..............1. แบบฟอรมความพึงพอใจในการใชหองสมุด
..............2 .อานคําสั่งใหละเอียดและปฏิบัติตาม
..............3. แบบฟอรมใบสงของใบสั่งซื้อสินคา
..............4. แบบฟอรมขอหนังสือรับรองเงินเดือน
..............5. แบบฟอรมการสงจดหมายลงทะเบียน
..............6. มีความรอบคอบและรับผิดชอบในการกรอกขอความ
..............7. เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยเวนชองวางไวใหกรอกขอมูล
..............8. แบบฟอรมศึกษาสภาพแวดลอมทางบาน
.............. 9. แบบฟอรมระหวางผูวาจางกับผูรับจาง
...........10. เขียนคําตอบอยางคราวๆกอนลงมือกรอกจริง

ใบงานกิจกรรมที่ 2
หนวยที่12 เรื่องการกรอกแบบฟอรม

จงทําเครื่องหมายถูกหรือผิดหนาขอตอไปนี้
1. การสํารวจความตองการในการศึกษาตอเปนแบบฟอรมที่ใชในหนวยงาน
2. แบบสอบถามเปนแบบฟอรมในการทําสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมกัน
3. แบบฟอรมที่มีพันธะทางกฎหมายเมื่อเขียนผิดควรขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ
4. เพื่อความถูกตองชัดเจนในการกรอกแบบฟอรมควรใชปากกาสีดําเทานั้น
5. แบบฟอรมที่ใชในการสงจดหมายลงทะเบียนเปบแบบฟอรมที่ใชในการขอความรวมมือ
6. ในการสอบถามทรรศนะคติควรใชแบบฟอรมขอความรวมมือ
7. ในการเชาซื้อที่ดินหรือทรัพยสินตางๆควรใชแบบฟอรมเอกสารสัญญา
8. การกรอกแบบฟอรมที่ควรใชความระมัดระวังเปนกรณีพิเศษคือแบบฟอรมสัญญา
9. แบบฟอรมคําขอ/สัญญาการใชบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาเปนแบบฟอรมที่ใชในหนวยงาน
10. แบบฟอรมขอติดตั้งน้ําประปาและแบบฟอรม สมัค รเปนสมาชิกของบริษัท ตางๆเปนแบบฟอรม ประเภท
เดียวกัน

ใบงานกิจกรรมที่ 3
หนวยที่12 เรื่องการกรอกแบบฟอรม

จงนําตัวอักษรขอ ก-จ ไปเติมลงในชองวางหนาขอที่เห็นวาถูกตองที่สุด
ก. มีความรูความเขาใจ
ข. มีความสามารถทางภาษา
ค. มีความซื่อตรง
ง. มีความรอบคอบ
จ. มีความรับผิดชอบ
.............. 1. หลีกเลี่ยงการกรอกขอความที่เปนเท็จ
.............. 2. คํานึงถึงขอเสียจากการกรอกขอความ
.............. 3. ไมควรใหผูอื่นกรอกแบบฟอรมแทนตัวเอง
.............. 4. สงคืนแบบฟอรมตามเวลาที่กําหนด
.............. 5. ตรวจสอบความถูกตองกอนสงแบบฟอรม
.............. 6. ตีความในแบบฟอรมไดโดยตลอด
.............. 7. ไมใหขอมูลที่มีความคลาดเคลื่อน
.............. 8. กรอกคําหรือขอความที่ถูกตองเหมาะสม
.............. 9. พิจารณาเรื่องราวตางๆที่เกี่ยวของในการกรอกขอความ
............. 10. ไมละเลยในการกรอกแบบฟอรมที่ขอความรวมมือ

ใบงานกิจกรรมที่ 5
หนวยที่12 เรื่องการกรอกแบบฟอรม
จงยกตัวอยางแบบฟอรมแตละประเภทตอไปนี้
1. แบบฟอรมที่ใชในหนวยงาน
1.1...........................................................................................................................................................................
1.2...........................................................................................................................................................................
1.3...........................................................................................................................................................................
2. แบบฟอรมที่ใชติดตอกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2.1...........................................................................................................................................................................
2.2...........................................................................................................................................................................
2.3...........................................................................................................................................................................
3. แบบฟอรมที่ผูอื่นขอความรวมมือใหกรอก
3.1...........................................................................................................................................................................
3.2...........................................................................................................................................................................
3.3...........................................................................................................................................................................
4. แบบฟอรมสัญญา
4.1...........................................................................................................................................................................
4.2...........................................................................................................................................................................
4.3...........................................................................................................................................................................

แบบทดสอบหลังรียน
หนวยที่ 13 การกรอกแบบฟอรม

คําสั่งจงทําเครื่องหมาย X ทับขอกขคงที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. การรวบรวมเรื่องราวทุกชนิดที่เกี่ยวของกับบุคลากรดวยวิธีการกรอกขอความ
ในแบบฟอรมเปนแบบฟอรมประเภทใด
ก. แบบฟอรมสัญญา
ข. แบบฟอรมที่ใชในหนวยงาน
ค. แบบฟอรมที่ขอความรวมมือใหกรอก
ง. แบบฟอรมที่ใชติดตอกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. แบบฟอรมที่กรอกอยางเรียบรอยสมบรูณมีประโยชนอยางไร
ก. ทําใหไดขอมูลอยางรวดเร็ว
ข. รวบรวมนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน
ค. ใหความชัดเจนเกี่ยวกับประวัติและการทํางาน
ง. สะดวกตอการรวบรวมหรือคนหาขอมูลที่ตองการ
3. กอนที่จะกรอกขอความในแบบฟอรมผูกรอกควรคํานึงถึงขอใดมากที่สุด
ก. ขอความรวมมือจากเพื่อนมาชวยกรอก
ข. หาที่นั่งเพื่อความสะดวกในการกรอกขอมูล
ค. อานขอความใหเขาใจอยางละเอียดรอบคอบ
ง. ถายสําเนาแบบฟอรมไวกับตัวเอง1 ชุด
4. ใครกรอกขอความในแบบฟอรมไดถูกตองที่สุด
ก. แกวเวนชองวางบางชองไวเพราะไมเขาใจ
ข. กวางเขียนผิดแลวใชลิควิดลบออก
ค. เกงพิมพขอมูลดวยคอมพิวเตดร
ง. แกะเขียนกรอกขอมูลดวยลายมือ
5. ในการกรอกสัญญากูยืมควรใชสมบัติพื้นฐานในขอใด
ก. ความซื่อสัตย
ข. ความซื่อตรง
ค. ความรอบคอบ
ง. ความรูความเขาใจ

6. แบบฟอรมชนิดใดนิยมติดรูปถาย
ก. สัญญากูยืม
ข. ใบเสร็จรับเงิน
ค.แบบสอบถาม
ง. ใบสมัครงาน
7. แบบฟอรมสัญญามีลักษณะอยางไร
ก. ใชในหนวยงาน
ข. ผูอื่นขอใหชวยกรอก
ค. มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ง. กรอก 3 ฝายคือคูสัญญาและพยาน
8. สัญญาเชาบานประกอบดวยบุคคล 2 ฝายคือใคร
ก. ผูเชาผูค้ําประกัน
ข. ผูเชาผูใหเชา
ค. ผูใหเชาผูค้ําประกัน
ง. ผูใหเชาพยาน
9. ขอใดเปนแบบฟอรมที่ใชติดตอกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ก. แบบฟอรมขอเบิกคารักษาพยาบาล
ข. แบบฟอรมแสดงความคิดเห็น
ค. แบบฟอรมสมัครเขาศึกษาตอ
ง. แบบฟอรมสัญญาเชาบาน
10. ขอใดไมใชจุดมุงหมายในการจัดทําแบบฟอรม
ก. เพื่อไมใหเกิดการบันทึกขอความเดิมซ้ําซาก
ข. เพื่อใชรวบรวมขอมูลที่ตองการ
ค. เพื่อประหยัดงบประมาณ
ง. เพื่อความสะดวกในดานตางๆ

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอทีน่ าสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอทีน่ าสน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

บันทึกหลังการสอน
หนวยที1่ 3เรื่องการกรอกแบบฟอรมผลการใชแผนการสอน
1.เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2.กิจกรรมการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่กําหนด
3.สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1.นักศึกษาสวนใหญมีความเขาใจในบทเรียนรวมกัน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2.นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3.นักศึกษากรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ได

ผลการสอนของครู
1.สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2.แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3.สอนทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย การเขียนประวัติยอ
ชื่อเรื่อง การเขียนประวัติยอ

หนวยที่ 14
สอนสัปดาหที่ 14
คาบรวม 28
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1. ความหมายของการเขียนประวัติยอ
2. ความหมายของ Resume
3. สวนประกอบของ Resume

ดานทักษะ

4. การเขียน Resume

ดานจิตพิสัย

5. เขียนประวัติยอ

สาระสําคัญ

การเขียนประวัติยอหรือ Resume เปนการนําเสนอเรื่องราวของบุคคลใหเปนที่ปรากฏแกบุคคลอื่นผูวา
จ า งซึ่ ง เป นการให รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประวัติสวนตัวการศึก ษาและประสบการณคุณสมบัติพิเศษที่เดนชั ด
สอดคลองกับงานที่ตองการสมัครโดยเขียนดวยความละเอียดรอบคอบถูกตองตามความเปนจริงจะทําให Resume
มีความนาสนใจและประทับใจแกผูไดอาน Resume นั้น

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย

1. เขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบ

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการอธิบายความหมายของการเขียนประวัติยอ
2.เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการระบุความหมายของ Resume
3.เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการยกตัวอยางสวนประกอบของ Resume
4.เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน Resume
5.เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการริเริ่มเขียนประวัติยอ
6.เพื่อเขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบอยางมีประสิทธิภาพ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู

1. อธิบายความหมายของการเขียนประวัติยอ
2. ระบุความหมายของ Resume
3. ยกตัวอยางสวนประกอบของ Resume

ดานทักษะ

4. ปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน Resume

ดานจิตพิสัย

5. ริเริ่มเขียนประวัติยอ

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

6. เขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบอยางมีประสิทธิภาพ(ดานคุณธรรม จริยธรรม)

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

ความหมายของการเขียนประวัติยอ
การเขียนประวัติยอมาจากคําภาษาฝรั่งเศสวา Resume มีความหมายวา Summaryซึ่งแปลเปนภาษาไทยวา
สรุปหรือยอเรื่องราววาดวยความเปนไปของคนสถานที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความสําคัญของ Resume
การเขียน Resume มีความสําคัญเพราะเปนการประกาศผลงานความสําเร็จและคุณสมบัตินานาประการ
ของตัวเราใหเปนที่ปรากฏแกสายตาของผูวาจางถา Resume เปนที่ประจักษและถูกใจนายจางแลวก็จะมีโอกาสเขา
ไปสอบสัมภาษณงานโดยการพูดคุยแบบเผชิญหนาได
ลักษณะของ Resume ที่ดี
1. เปนกระดาษสีขาวมีคุณภาพขนาดกระดาษ A4
2. ความยาวของ Resume ไมควรเกิน 2 หนากระดาษ
3. ถาเปนนักศึกษาจบใหมควรเขียนใหจบหนึ่งหนากระดาษเทานั้น
4. ไมควรใชคํายอในคําที่ไมควรยอ
5. ถาระบุงานอดิเรกควรระมัดระวังวางานอดิเรกนั้นมีความเหมาะสมกับงานที่สมัครหรือไม
สวนประกอบสําคัญของ Resume
1. ชื่อผูสมัครบอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล
2. ที่อยูปจจุบันบอกสถานที่อยูในปจจุบันบานเลขที่หมูที่ถนนอําเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย
3. เบอรโทรศัพทบอกเบอรโทรศัพทบานโทรศัพทมือถือ
4. ตําแหนงงานที่สมัครคือตําแหนงที่ตองการสมัครงานถาตองการสมัครในตําแหนงใดก็ระบุชื่อตําแหนง
นั้นหรือบอกรายละเอียดเปนสายงานที่ตองการทําก็ไดเชนพนักงานฝายการตลาดพนักงานขับรถยนต
หรือพนักงานบัญชี
5. รายละเอียดสวนตัวประกอบดวย
Sex เพศ
Age อายุ
Date of birth วันเดือนปเกิด
Place of birth สถานที่เกิด
Height ความสูง
Weight น้ําหนัก

Race เชื้อชาติ
Nationality สัญชาติ
Religion ศาสนา
Marital status สถานภาพการสมรส
Military status สถานภาพทางการทหาร
Health สุขภาพ
6. การศึกษาคือรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับอุดมศึกษา
7. ประสบการณหมายถึงประสบการณในการทํางานจากหนวยงานหรือบริษัทตางๆที่เคยทําหนาที่มาแลวมี
บริษัทหรือหนวยงานใดบางทํางานในตําแหนงใดมากอน
8. คุณ สมบั ติ พิ เ ศษหรื อ ความสามารถพิ เศษ (ถ า มี ) ได แ กค วามรูค วามสามารถในด า นตา งๆเช น
ความสามารถในการเลนดนตรีสากลดนตรีไทยความสาสมารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ
ความสามารถในการขับรถยนตได
9. ผูรับรองหรือบุคคลอางอิงไดแกผูที่มีชื่อเสียงนาเชื่อถือซึ่งไมใชญาติหรือเพื่อนสนิทและเปนบุคคลที่
เหมาะสมที่สุดเชนครูอาจารยที่เคยสอนเพื่อนรวมธุรกิจนายจางคนเกาควรอางอิง 2 - 3 คนพรอมชื่อ-ที่อยู
และอาชีพที่สามารถติดตอได
เทคนิคการเขียน Resume
1. กระชับและรัดกุมเขียนใหกระชับชัดเจนหลีกเลี่ยงการใชยอหนาที่ยาวเกินไปประกอบดวยรายละเอียด
ขอมูลที่จําเปนและเปนประโยชน
2. เลือกใชคําที่ดึงดูดนาสนใจใชถอยคําถูกตองชัดเจนตามหลักไวยกรณโดยเฉพาะการเขียนตัวสะกดการันต
ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงทักษะการใชภาษา
3. เนนใหเห็นประสบการณความสามารถเขียนใหชัดเจนวามีความสามารถอยางไรดวยความซื่อสัตยพรอม
ที่จะพิสูจนไดเชนสามารถพูดเขียนอานฟงภาษาอังกฤษไดดีมากสามารถเพิ่มยอดขายจากปที่ผานมาได
20%
4. การวางรูปแบบ Resume ควรวางรูปแบบใหอานงายอาจเวนขอบบนไว 1นิ้วและขอบลาง 1.25 นิ้วเพื่อ
ความสวยงามอยาพิมพขอความใหเกินหรือลนออกมาจนดูไมเปนระเบียบ
5. การใชกระดาษควรใชกระดาษที่มีคุณภาพสีขาวขนาด A4 ไมมีเสนบรรทัดและไมควรใชหัวกระดาษ
จดหมายของหนวยงานใดๆหากถายเอกสารควรระวังอยาใหมีรอยเลอะเปรอะเปอน

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 4-5)
1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 14เรื่อง การเขียนประวัติยอ
2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 14การเขียนประวัติยอ

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 6)

เขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที )
1. ผู ส อนแจ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการเรี ย น
1. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ
หนวยที่ 14 เรื่องการการเขียนประวัติยอ Resume
การเรี ย นหน ว ยที่ 14 เรื่ อง การการเขี ย นประวั ติ ย อ
Resume
2. ผูเรียนยกตัวอยางสวนประกอบของ Resume
2. ผู ส อนให ผู เ รี ย นยกตั ว อย า งส ว นประกอบ
ของ Resume
2. ขั้นใหความรู ( 60นาที)

2. ขั้นใหความรู ( 60นาที )

1. ผูสอนใหผูเรียนเปดหนังสือ ภาษาไทยเพื่อ
1. ผูเรียนเปดหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสาร หนวยที่ 14 เรื่องการการเขียนประวัติยอ
หน ว ยที่ 14 เรื่ อ ง การการเขี ย นประวั ติ ย อ Resume
Resumeโดยใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง
โดยใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองพรอมกับจดบันทึกเนื้อที่
ไดเรียน
2. ผูสอนอธิบายความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
2. ผู เ รี ย นช ว ยกั น ปฏิ บั ติ ต ามเทคนิ ค การเขี ย น
หนังสือ และใหผูเรียนชวยกันปฏิบัติตามเทคนิคการ Resume หนวยที่ 14 เรื่อง การการเขียนประวัติยอ
เขียน Resume หนวยที่ 14 เรื่องการการเขียนประวัติ Resume
ยอ Resume
3. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัย
3. ผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกิดขึ้น
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งการเรี ย นการสอนและตอบข อ
ซักถาม
3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช (45 นาที )
1.ผู สอนใหผูเรีย นทํ ากิ จกรรมที่ 14 เรื่ อง การ
1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ
เขียนประวัติยอ
2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล (15 นาที )
1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนใหมี
ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวย
ที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ
3. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

4. ขั้นสรุปและประเมินผล (15 นาที )
1. ผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนเพื่อใหมีความ
เขาใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 14เรื่อง
การเขียนประวัติยอ
3.ผู เ รี ย นศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม นอกห อ งเรี ย น ด ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)
(รวม 120 นาที หรือ 2 คาบเรียน)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 14
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 14และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน
หนวยที่ 14

ขณะเรียน

3. ทํากิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ
4. รวมอภิปรายความจําเปนการเขียนบรรยาย

5.

หลังเรียน

ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 13 การเขียนประวัติยอ

คําถาม

1. ขอใดคือความหมายของ Resume
2. สิง่ ใดที่ไมควรสงไปพรอมจดหมายสมัครงาน
3. ขอใดไมใชความสําคัญของ Resume

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

ใบงาน กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการเขียนประวัติยอ Resume
1. วิเคราะหและตีความหมาย
2. ตั้งคําถาม
3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

5. เขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคลอง

เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจเขียนประวัติยอ หรือ Resume เปนการนําเสนอเรื่องราวของบุคคล ให
เป น ที่ ป รากฏแก บุ ค คลอื่ น ผู ว า จ า ง ซึ่ ง เป น การให ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ส ว นตั ว การศึ ก ษา และ
ประสบการณ คุณสมบัติพิเศษที่เดนชัด สอดคลองกับงานที่ตองการสมัคร โดยเขียนดวยความละเอียดรอบคอบ
ถูกตองตามความเปนจริง จะทําให Resume มีความนาสนใจและประทับใจแกผูไดอาน Resume นั้น

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนประวัติยอ
2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)
3. กิจกรรมรูที่ 14เรื่อง การเขียนประวัติยอ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5)
4. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 14การเขียนประวัติยอขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)

PowerPoint เรื่อง การเขียนประวัติยอ

สื่อของจริง

การเขียนประวัติยอ(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

นอกสถานศึกษา

ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1. บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตน
ทางสังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2. บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3. บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

1. ความรูกอนการเรียนการสอน

ขณะเรียน

2. ตรวจผลงานตามกิจกรรมรูที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ
3. สังเกตการทํางาน

หลังเรียน

4.ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 14การเขียนประวัติยอ

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 14เรื่อง การเขียนประวัติยอ

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 อธิบายความหมายของการเขียนประวัติยอได

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: อธิบายความหมายของการเขียนประวัติยอไดจะได 1 คะแนน

1. การประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 ระบุความหมายของ Resume ได

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: อธิบายความสําคัญของ Resume ไดจะได 1 คะแนน

1.การประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3ยกตัวอยางสวนประกอบของ Resume ได

:
:
:

1.วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

ทดสอบ
แบบทดสอบ
ยกตัวอยางสวนประกอบของ Resume ไดจะได 2 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4ปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน Resume ได

: ตรวจผลงาน
: แบบทดสอบ
: ปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน Resume ไดจะได 2 คะแนน

1.วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5ริเริ่มเขียนประวัติยอได

: ตรวจผลงาน
: แบบทดสอบ
: ริเริ่มเขียนประวัติยอไดจะได 2 คะแนน

1.วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6เขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. วิธีการประเมิน
2. เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

:

:
:

ตรวจผลงาน
แบบทดสอบ

เขียนประวัติยอของตนเองดรอบคอบไดอยางมีประสิทธิภาพจะได 2 คะแนน

ใบงาน กิจกรรมที่1
หนวยที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ

จงทําเครื่องหมาย û หรือ ü หนาขอตอไปนี้
1. Resume เปนเรื่องราววาดวยประวัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น
2. Resume มีความสําคัญเพราะเปนการประกาศเกียรติคุณของผูมีความสามารถ
3. การเขียน Resume ที่ดี ยอมมีโอกาสผานเขาไปสอบสัมภาษณ
4. ความยาวของ Resume เขียนใหไดมากที่สุดเพื่อจะไดรายละเอียดชัดเจน
5. การสง Resume สวนมากจะสงไปพรอมจดหมายสมัครงาน
6. คุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ไมไดบังคับวาตองมี ถาไมมีใหตัดออกไป
7. บุคคลอางอิง ควรเปนคุณพอคุณแมจะเหมาะสมที่สุดในการเขียน Resume
8. บุคคลอางอิง คือ บุคคลที่สามารถตรวจสอบประวัติ และความประพฤติของเราได
9. การเขียนจุดมุงหมายใน Resume คือ การบอกตําแหนงที่ตองสมัครงาน
10. การมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีสัมมาคารวะ ถือวาเปนคุณสมบัติพิเศษ

ใบงาน กิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ
จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือมาเติมลงในชองวางหนาขอ
ทางซายมือ
1. ผูสมัคร
ก. Age
2. ที่อยูปจจุบัน
ข. Experiences
3. โทรศัพท
ค. References
4. อายุ
ง. Current Address
5. วันเดือนปเกิด
จ. Race
6. บุคคลอางอิง
ฉ. Date of birth
7. น้ําหนัก
ช. Health
8. เชื้อชาติ
ซ. Religion
9. สุขภาพ
ฌ. Candidate
10. ประสบการณ
ญ. Height
ฎ. Weight
ฏ. Nationality
ฐ. Marital Status
ฑ. Telephone
ฒ. Place of birth

ใบงาน กิจกรรมที่3
หนวยที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ
จงเขียนประวัติสวนตัว (ภาษาไทย)
ผูสมัคร : ........................................................................................................................................
ที่อยูปจจุบัน : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท : ........................................................................................................................................
ตําแหนงงานที่สมัคร : ........................................................................................................................................
รายละเอียดสวนตัว
อายุ : ........................................................................................................................................
วันเดือนปเกิด : ........................................................................................................................................
สถานที่เกิด : ........................................................................................................................................
ความสูง : ........................................................................................................................................
น้ําหนัก : ........................................................................................................................................
เชื้อชาติ : ........................................................................................................................................
สัญชาติ : ........................................................................................................................................
ศาสนา : ........................................................................................................................................
สถานภาพการสมรส : ........................................................................................................................................
สุขภาพ : ........................................................................................................................................
การศึกษา : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ประสบการณ : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ผูรับรอง : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ใบงาน กิจกรรมที่4
หนวยที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ
จงเขียนประวัติสวนตัว (ภาษาอังกฤษ)
Candidate : ........................................................................................................................................
Current Address : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Telephone : ........................................................................................................................................
Position Applied : ........................................................................................................................................
Personal Details : ........................................................................................................................................
Age : ........................................................................................................................................
Birth Date : ........................................................................................................................................
Birth Place : ........................................................................................................................................
Height : ........................................................................................................................................
Weight : ........................................................................................................................................
Nationality : ........................................................................................................................................
Religion : ........................................................................................................................................
Marital Status : ........................................................................................................................................
Health : ........................................................................................................................................
Education : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Experiences : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
References : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ

คําสั่ง จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือความหมายของ Resume
ก. สรุปยอประวัติหรือเรื่องราวความเปนไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข. สรุปความเปนมาของชีวิตแตละบุคคลที่แตกตางกัน
ค. สรุปการศึกษาประสบการณที่โดดเดนของบุคคลทุกคน
ง. สรุปความแตกตางระหวางบุคคลใหเห็นอยางชัดเจน
2. สิ่งใดที่ไมควรสงไปพรอมจดหมายสมัครงาน
ก. ประวัติยอและรูปถาย
ข. งานอดิเรกที่ปฏิบัติ
ค. ตําแหนงที่ตองการ
ง. เงินเดือนที่ตองการ
3. ขอใดไมใชความสําคัญของ Resume
ก. ประกาศผลงาน
ข. ประกาศความสําเร็จ
ค. ประกาศบุคลิกภาพ
ง. ประกาศคุณสมบัติ
4. ขอใดกลาวถูกตองที่สุดใน Resume
ก. ควรใชอักษรยอเพื่อประหยัดการเขียน
ข. กระดาษที่ใชเขียน Resume ควรเปนสีสันสวยงาม
ค. นักศึกษาที่จบใหมควรใหรายละเอียดมากที่สุด
ง. งานอดิเรกที่กลาวถึงตองเหมาะสมกับงานที่สมัคร
5. การใชภาษาใน Resume ควรมีลักษณะเชนใด
ก. ชัดเจน อานงาย อานเขาใจในเวลาอันรวดเร็ว
ข. ใชภาษาที่ไพเราะสละสลวยใหเกิดความประทับใจ
ค. ใชภาษาที่ทันสมัยพรอมรายละเอียดที่นาเชื่อถือ
ง. ใชภาษาที่ดียกยองเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณ

6. บุคคลอางอิงที่เหมาะสมที่สุดคือขอใด
ก. ครู-อาจารย
ข. นายจางเกาของเรา
ค. เพื่อนของเรา
ง. พอแมของเรา
7. ในการเขียนประสบการณใน Resume ควรเขียนอยางไร
ก. ยกยองประสบการณและความสามารถของตนใหมากที่สุด
ข. เขียนถึงความตองการที่จะพัฒนาบริษัทใหกาวหนา
ค. ไมควรเขียนเท็จหรือโออวดจนเกินจริง
ง. เขียนแผนงานและนโยบายที่นาภาคภูมิใจ
8. การเขียน Resume ที่ถูกตองตามหลักไวยากรณสะทอนใหเห็นถึงสิ่งใด
ก. ความสามารถในการใชคําและความหมายของคําอยางถูกตอง
ข. ความรูความเขาใจในการประสานงานกับคนอื่น
ค. ความเปนตัวของตัวเองในการประชาสัมพันธ
ง. ทักษะในการสื่อสารและความเอาใจใสในการเขียน
9. รูปรางหนาตาของ Resume ควรเปนเชนใด
ก. หลีกเลี่ยงการใชตัวอักษรทีอานงาย
ข. ควรใชกระดาษมีเสนบรรทัดเพื่อความสวยงาม
ค. ควรมีหัวกระดาษบอกรายละเอียดที่ถูกตองชัดเจน
ง. วางรูปแบบของ Resume ใหสวยงามนาสนใจ
10. ขอความในขอใดไมถูกตอง
ก. สถานภาพการสมรส = Marital Status
ข. สถานภาพทางการทหาร = Military Status
ค. สุขภาพ = Good health หรือ Excellent
ง. การศึกษา = Educationl Background
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แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอทีน่ าสน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ

เฉลยกิจกรรมที่ 2
หนวยที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ

ผลการใชแผนการเรียนรู

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 14 เรื่อง การเขียนประวัติยอ

1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาเขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน
ชื่อหนวย การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
หัวขอเรื่อง

หนวยที่ 15
สอนสัปดาหที่ 15-16
คาบรวม 32
จํานวนคาบ 4

ดานความรู

1. ความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

ดานทักษะ

2. ขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

ดานจิตพิสัย

3.

สวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ

สาระสําคัญ

รายงานเชิงวิชาการ คือ ผลการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปนการนํา
ขอเท็จจริง มารวบรวมแลวเรีย บเรียงใหมใหเปนระเบียบ โดยอาศัยวัตถุประสงคความคิดและเหตุผลของผูเขีย น
รายงานเปนหลัก จากนั้นจึงเขียน หรือพิมพตามรูปแบบที่เปนสากล

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย
4. เขียนรายงานเชิงวิชาการ

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
•

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
1.
2.
3.
4.

•

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการเรียบเรียงความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติตามขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดลําดับสวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ
เพื่อเขียนรายงานเชิงวิชาการ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามหลักการเขียนรายงาน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู

1. เรียบเรียงความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการได

ดานทักษะ

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการได

ดานจิตพิสัย

3. จัดลําดับสวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการได

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

4. เขียนรายงานเชิงวิชาการดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามหลักการเขียนรายงาน

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู
ดานความรู(ทฤษฎี)

ความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
จุไรรัตน ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสําราญ (2548:229) ใหความหมายการเขียนรายงานทางวิชาการไววา
หมายถึง ผลการศึกษาคนควาเรื่องทางวิช าการ ที่เรีย บเรีย งขึ้นอยางมีแบบแผน เพื่อเสนอเปนสวนประกอบของ
การศึกษาวิชาการตางๆ
สมพร แพงพิพัฒน (2547 : 246) ใหความหมายวา หมายถึง รายงานที่เกิดจากผลการสืบคนหรือคนควาหา
ความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีระบบจากแหลงทรัพยากรสารสนเทศทั้งจากการฟงและการอานแลวเรียบเรียงเปนลาย
ลักษณอักษร
สรุปไดวา การเขียนรายงานเชิงวิชาการ หมายถึง ผลการศึกษาคนควาผลจากการสํารวจหรือวิเคราะหเรื่องใด
เรื่องหนึ่งทางวิชาการอยางมีเหตุผล แลวนําผลมาเรียบเรียงเปนลายลักษณอักษรตามรูปแบบที่กําหนด
สวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการรายงานทางวิชาการมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวนคือสวนตอนตนสวนเนื้อหา
และสวนประกอบตอนทายดังนี้
1. สวนประกอบตอนตนประกอบดวย
1.1 ปกนอกควรระบุชื่อเรื่องชื่อผูทํารายงานชื่อรายวิชาชื่อสถาบันการศึกษาภาคการศึกษาและป
การศึกษา
1.2 ใบรองปกเปนกระดาษเปลา 1 แผนตอจากปกนอก
1.3 ปกในมีขอความเชนเดียวกันกับปกนอก
1.4 คํานําเปนการเกริ่นเรื่องโดยกลาวถึงเหตุผลและจุดประสงคในการทํารายงานขอบเขตของเนื้อหา
และขอบคุณผูใหความสะดวกหรือใหความชวยเหลือในการทํางาน
1.5 สารบัญเปนสวนที่ใหผูอานทราบวารายงานฉบับนี้มีหัวขออะไรบางเพื่อความสะดวกในการคนควา
เนื้อหาที่ตองการ
1.6 สารบัญภาพหรือสารบัญตาราง (ถามี) คือหัวขอของภาพหรือตารางที่ปรากฏในเนื้อหา
2. สวนเนื้อหา เปนสวนประกอบตอนกลางที่กลาวถึงรายละเอียดเนื้อหาของรายงานประกอบดวย
2.1 บทนําเปนสวนที่บอกความเปนมาของปญหาวัตถุประสงคในการทํารายงานขอบเขตของเรื่อง
รวมทั้งวิธีการศึกษาคนควา
2.2 เนื้อหาเปนสวนที่สําคัญที่สุดของรายงานควรเปนบทและแยกหัวขอใหญหัวขอรองหัวขอยอยให
ครอบคลุมรายละเอียดที่แจงไวในสารบัญนอกจากนั้นยังประกอบอัญประภาษหรืออัญพจน ตารางหรือภาพประกอบ
และการอางอิงประกอบเนื้อหา
2.3 สรุป เปนการสรุปผลการศึกษาคนควา ซึ่งอาจจะมีการอภิปรายและใหขอเสนอแนะในการศึกษา

คนควาเรื่องตอไป
3. สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย
3.1 บรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา โสตทัศนวัสดุ หรือแหลงขอมูลอื่น ๆ ที่ใช
อางอิงและศึกษาคนควาในการทํารายงาน ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูอานที่ตองการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
3.2 ภาคผนวก คือ สวนที่รวบรวมรายละเอียดเสริมเนื้อหาของรายงาน ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ได
3.3 ดัชนี หมายถึง บัญชีคํา เรียงตามลําดับอักษรพิมพไวสวนทายของรายงาน รวบรวมคําสําคัญๆ ที่
กลาวถึงในรายงานเลมนั้น โดยบอกเลขที่หนาที่มีคํานั้น ๆ ปรากฏอยู เพื่อสะดวกแกการคนควา
3.4 อภิธานศัพท หมายถึง การอธิบายคําศัพทที่ปรากฏในรายงาน โดยใหรายละเอียด
เพิ่มเติม จากเนื้อหาในรายงาน เรียงลําดับอักษรของคํา หรือศัพทที่มีความหมายเฉพาะดาน
หรือเฉพาะสาขานํามาอธิบายโดยละเอียดไวในสวนนี้
ขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
1. การกําหนดหัวขอเรื่อง หัวขอเรื่องในการทํารายงานทางวิชาการ ควรพิจารณาดังตอไปนี้
1.1 เปนหัวขอเรื่องที่ผูทํารายงานสนใจ มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญเปนพิเศษ
1.2 เปนเรื่องที่อาจารยมอบหมาย หรือผูบังคับบัญชาใหทําตามสาขาวิชาที่เรียน
1.3 เปนเรื่องที่นาสนใจ หรือความตองการของสังคมที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
1.4 เปนเรื่องที่ไดจากการเสนอแนะของผูที่เคยทํารายงานไวแลว
1.5 เปนเรื่องที่ไดจากการติดตามผลงานของผูอื่นแลวคิดหาวิธีมองปญหาแนวใหม
1.6 เปนเรื่องที่ไมเกินความสามารถของผูทํารายงาน ไมยุงยากซับซอน มีแหลงขอมูลคนควา เหมาะสม
กับเวลาและงบประมาณ
2. ขั้นวางโครงการ
โครงเรื่องเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการดําเนินเรื่องเปนไปตามลําดับสอดคลองและตอเนื่องกันไปโดย
ตลอด การมีโครงเรื่องจะทําใหเขียนไดครอบคลุมเนื้อเรื่องในประเด็นที่ตองการลักษณะของโครงเรื่องที่ดี มีดังนี้
2.1 โครงการเรื่องประกอบดวยชื่อเรื่องรายงาน หัวขอใหญที่มีความสําคัญ หัวขอยอยที่มีความสําคัญ
รองลงมาตามลําดับ
2.2 ชื่อของหัวขอควรสั้น กะทัดรัดไดใจความและครอบคลุมเนื้อหาตอนนั้น ๆ
2.3 หัวขอเรื่องตองมีความตอเนื่องและสัมพันธกันคือ หัวขอใหญสัมพันธกับหัวขอรายงานหรือชื่อ
เรื่อง หัวขอยอยสัมพันธกับหัวขอใหญ
2.4 โครงเรื่องตองเขียนอยางเปนระบบ สะดวกแกการอาน อาจใชตัวเลขหรือตัวอักษร ตามหลักการ
เขียนที่ถูกตอง มีการยอหนาอยางเหมาะสม หัวขอที่สําคัญเทากัน จะตองยอหนาใหตรงกัน หัวขอยอยตองยอหนาให
ลึกเขาไปกวาหัวขอใหญ

2.5 การเลือกใชโครงเรื่อง การเขียนโครงเรื่องอาจเขียนได 2 แบบ
3. ขั้นสํารวจแหลงขอมูล ขอมูลแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
3.1 ขอมูลจากเอกสารหลักฐานตางๆ เปนขอมูลที่มีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรประกอบดวย
3.1.1 ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง หรือเปนเรื่องราวนั้น ๆ โดยตรง เชน จารึกจดหมายเหตุ จดหมาย
โตตอบ วรรณกรรมเรื่องตางๆ ขอเขียนประเภทขาว สื่ออิเล็กทรอนิกส
3.1.2 ขอมูลที่เปนการสรุป หรือวิเคราะหวิจารณ เชน บทสรุปขาว บทความบทวิจารณตางๆ ทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3.1.3 แหลงขอมูลเอกสารที่สําคัญ คือ หนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง วารสารหนังสือพิมพ และ
อินเตอรเน็ต
3.2 ขอมูลสนาม เปนขอมูลที่ผูทํารายงาน ตองรวบรวมดวยตนเอง ซึ่งไดขอมูลมาจากการสํารวจ การ
สังเกต การสัมภาษณ การสงแบบสอบถาม หรือการทดลอง
4. ขั้นบันทึกขอมูล
การบันทึกขอมูลที่ดีจะชวยใหการทํารายงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น วิธีการบันทึกขอมูลที่นิยมมากที่สุดคือ
การบันทึกลงกระดาษบันทึก ซึ่งเปนบัตรแข็ง ขนาด 3” x 5”,4” x 6” หรือ 5” x 7” ตามความตองการของผูเขียน โดยมี
ขั้นตอนในการบันทึก ดังนี้
4.1 เมื่ออานหนังสือเลมใดควรบันทึกชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ สํานักพิมพ ปที่พิมพเพื่อสะดวกในการ
เขียนบรรณานุกรม
4.2 หัวขอของเนื้อหาที่บันทึก เปนหัวขอตามโครงเรื่องเขียนไวมุมบนขวาของบัตร
4.3 บัตรบันทึกขอมูล จะเขียนดานเดียว ถาเขียนไมพอตองเขียนในแผนตอไปโดยเขียนหมายเลขบัตร
ไวมุมที่มุมขวาบนสุดของบัตร
4.4 ใหเขียนเลขหนาของหนังสือที่คัดลอกมา โดยเขียนไวในบัตรบันทึกเพื่อนําไปใชอางอิงในการ
เขียนเชิงอรรถ
4.5 ในการจดบันทึกขอความ อาจใชวิธีการสรุปความ คือสรุปเฉพาะใจความสําคัญของขอความที่
อาน โดยบันทึกดวยสํานวนภาษาของตนเอง
4.6 ในการคัดลอกขอความมาโดยตรง ขอความนั้นตองเปนขอความที่สําคัญมากเปนขอความที่
อางอิงเพื่อสนับสนุนความคิดของตน หรือเปนขอความที่จะพิสูจนตอไปวาไมจริงและเปนขอความที่ไมยาวเกินไป
5. ขั้นเรียบเรียงเนื้อหาของรายงาน ควรเรียบเรียงเนื้อหาเปนหัวขอตามโครงเรื่องที่วางไวดังนี้
5.1 ตอนนําเรื่อง บอกเหตุผล วัตถุประสงค ขอบเขตของเรื่องและวิธีการศึกษาคนควา
5.2 ตอนเนื้อหาของเรื่อง ประกอบดวย
5.2.1 รายละเอียดของเนื้อหา ผูทํารายงานทางวิชาการตองนําขอมูลที่ไดมาจัดระเบียบ

วิเคราะห ตีความ แลวเรียบเรียงตามประเด็นหัวขอตาง ๆ เพื่อแสดงความรูความเขาใจ ความคิดเห็น หรือสรุปอันเปน
ผลจากการศึกษาคนควาเรื่องนั้นๆ
5.2.2 อัญพจนหรืออัญประภาษหมายถึง ขอความที่คัดลอกมาจากเอกสาร หรือคําพูดของผูอื่น
โดยไมเปลี่ยนแปลง ขอความที่นํามาเปนอัญประภาษ ไดแก ขอความที่เปนขอเท็จจริงหรือเขียนไวอยางสละสลวย
นาเชื่อถือ
5.2.3 เชิงอรรถ คือ ขอความที่บอกใหทราบวา แนวคิดทฤษฎี หรือเรื่องราวที่นํามาอางอิงนั้น
อยูในสิ่งพิมพชนิดใด หรืออาจเปนขอความใหรายละเอียดเกี่ยวกับคํา หรือขอความในรายงานก็ได การเขียนเชิงอรรถ
แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
(1) เชิงอรรถอางอิง หมายถึง เชิงอรรถที่ใชบอกแหลงที่มาของขอความที่นําเปน
หลักฐานในการเขียนรายงาน เพื่อแสดงใหเห็นวาสิ่งที่นํามาอางนั้นไมเลื่อนลอยเชิงอรรถชนิดนี้มีทั้งเขียนหรือพิมพไว
ทายหนา หรือเขียนหรือพิมพไวในวงเล็บแทรกปนไปกับเนื้อหารายงาน
(2) เชิงอรรถขยายความ คือเชิงอรรถที่อธิบายคําหรือขอความเพิ่มเติมจากเนื้อหาใน
ตอนนั้น โดยเขียนหรือพิมพไวทายหนา
(3) เชิงอรรถโยง คือเชิงอรรถที่บอกใหผูอานไปดูรายละเอียดของคํา หรือขอความเรื่อง
นั้น ๆ จากหนาอื่น ๆ หรือบทอื่นในรายงานฉบับเดียวกัน
5.2.4 ตารางหรือภาพประกอบ คือ ขอมูลที่ผูเขียนรายงานนํามาอางอิง และประกอบในการ
เขียนรายงานใหสมบรูณยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตารางที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเลขขอมูลตารางจากประสบการณ หรือ
ภาพประกอบเครื่องมือ เครื่องจักร ภาพประกอบการสาธิตตาง ๆ
5.2.5 เขียนหนังสืออางอิง หรือบรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อหนังสือ ตําราเอกสารตาง ๆ ที่
ใชประกอบในการทํารายงานและเปนสวนสุดทายที่แยกออกจากเนื้อหาของรายงาน ในการเขียบรรณานุกรมอาจแยก
ตามประเภทของเอกสาร คือ หนังสือ บทความเอกสารอื่น ๆ สัมภาษณ โดยมีแบบแผนการเขียนบรรณานุกรม
6. เขียนรายงานฉบับราง เขียนตามโครงเรื่อง โดยลําดับความคิดดวยภาษาที่เขาใจงาย ตามความคิดของ
ผูเขียนขอมูลหรือเอกสารเปนสวนประกอบที่ใชในการอางอิงเทานั้น
7. ขั้นทบทวนและตรวจสอบเนื้อหา เมื่อเขียนรายงานฉบับรางเสร็จเรียบรอยแลว ผูเขียนตองทบทวนและ
ตรวจเนื้อหาแตละสวนตรงตามหัวขอที่กําหนดไวหรือไมการลําดับเนื้อหามีความสัมพันธกันอยางตอเนื่อง และ
กลมกลืนอยางไร ตรวจการสะกดการันตการเวนวรรคตอน การใชเครื่องหมายตางๆ ใหเรียบรอย
8. ขั้นพิมพและจัดทําเปนรูปเลม เมื่อทบทวนและตรวจเนื้อหาแลวกอนจะคัดลอกรายงานหรือพิมพรายงาน
เปนฉบับที่สมบรูณ ผูเขียนตองศึกษารูปแบบการวางหนากระดาษ การเวนระยะและสวนประกอบตาง ๆ ของรายงาน
ใหถูกตอง กอนการเขาเลมที่สมบรูณตอไป

ดานทักษะ (ปฏิบัติ)

1. แบบประเมินผลการเรียนรู หลังเรียน
2. ปฎิบัติกิจกรรมที่ 1-5
3. ทําแบบฝกหัดหลังเรียน หนวยที่19

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2-3)
4. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 15เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
5. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 15การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 4)

3. เขียนรายงานเชิงวิชาการ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามหลักการเขียนรายงาน

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15นาที)

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ( 15นาที )

1. ผู ส อนเตรี ย มตั ว สอนหน ว ยที่ 15 เรื่ อ งการ
1. ผู เ รี ย นเตรี ย มตั ว เรี ย นหน ว ยที่ 15 เรื่ อ งการ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ
2. ผูสอนแจงวัตถุประสงคของการเรียนหนวย
2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ
ที่ 15 เรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
การเรียนหนวยที่ 15 เรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3. ผูสอนรวมมือกับผูเรียนเรียบเรียงความหมาย
3. ผูเรียนรวมมือกับผูสอนยกตัวอยางความจําเปน
ของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
ของหนวยและการวัดและเตรียมตัวทําแบบประเมินผล
การเรียนรูกอนเรียนหนวยที่ 15 เรื่องการเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ
2. ขั้นใหความรู (60นาที)

2. ขั้นใหความรู (60นาที )

1. ผูสอนใหผูเรียนเปดหนังสือภาษาไทยเพื่อ
1. ผูเรียนเปดหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารหนวยที่ 15 เรื่องการเขียนรายงานเชิง
หนวยที่ 15 เรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการพรอมกับ
วิชาการพรอมอธิบายเนื้อหาทีละหนา
จดบันทึกเนื้อหาที่ไดเรียน
2. ผูสอนอธิบายความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
2. ผู เ รี ย นฟ ง ผู ส อนหน ว ยที่ 1 5 เรื่ อ งการเขี ย น
หนังสือ และใหผูเรียนชวยกันอภิปรายความจําเปน
รายงานเชิงวิชาการและชวยผูสอนอภิปรายความจําเปน
ของหนวยที่ 15 เรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
ของหนวยที่ 15 เรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัย 3.ผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกิดขึ้น
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งการเรี ย นการสอนและตอบข อ
ซักถาม
3. ขั้นประยุกตใช ( 120 นาที )
3. ขั้นประยุกตใช (120 นาที )
1.ผูเรีย นทํา กิจกรรมที่ 1 5เรื่อง การเขี ยนอธิบาย
1. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ 15 เรื่อง การ
และการเขียนบรรยาย
เขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
2. ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล (45นาที )
4. ขั้นสรุปและประเมินผล ( 45นาที )
1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียน
1.ผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนเพื่อใหมีความ
ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
เขาใจในทิศทางเดียวกัน
2.ผูเ รียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 15การ
2.ผู ส อนให ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
เขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
หนวยที่ 15 การเขียนอธิบายและการเขียน
บรรยาย
3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน
3.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-4)
(รวม 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-4)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 15
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 15และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ในหนวยที่ 15

ขณะเรียน
1..ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
2.รวมกันสรุป “การเขียนรายงานเชิงวิชาการ”

หลังเรียน

ทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 15 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

คําถาม

1. ขอใดคือความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
2. ขอใดคือสวนประกอบตอนตนของรายงาน
3. ขอใดคือสวนประกอบสวนเนื้อหาของรายงาน

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

ใบงาน กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
1.วิเคราะหและตีความหมาย
2.ตั้งคําถาม
3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการสรางคานิยม

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ

สมรรถนะการขยายผล

ความสอดคลอง
เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายงานเชิงวิชาการ คือ ผลการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปนการนําขอเท็จจริง มารวบรวมแลวเรียบเรียงใหมใหเปนระเบียบ โดยอาศัย
วัตถุประสงคความคิดและเหตุผลของผูเขียนรายงานเปนหลัก จากนั้นจึงเขียน หรือพิมพตามรูปแบบที่เปนสากล

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ
1.เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนรายงานเชิงวิชาการ
2.ใชประกอบการเรียนการสอน
3.กิจกรรมรูที่ 15เรื่อง เขียนรายงานเชิงวิชาการ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อให
บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-4)
4.แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 15 การเขียนสะกดคําขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)
PowerPoint เรื่อง เขียนรายงานเชิงวิชาการ

สื่อของจริง

เขียนรายงานเชิงวิชาการ(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-9)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต
นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตนทาง
สังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2.บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3.บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน
ความรูกอนการเรียนการสอน
ขณะเรียน
1.ตรวจผลงานตามกิจกรรมรูที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
2.สังเกตการทํางาน

หลังเรียน
ตรวจแบบฝกหัดหลังเรียน หนวยที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน
ใบงาน กิจกรรมรูที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่1
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3.เกณฑการใหคะแนน

เรียบเรียงความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการได

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: เรียบเรียงความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการได

จะได 4คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3.เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมิน
: ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการไดจะ

ได 3คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3 จัดลําดับสวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมิน
: จัดลําดับสวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการไดจะ

ได 2 คะแนน
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่4เขียนรายงานเชิงวิชาการ ดวยความละเอียดรอบคอบและ ถูกตองตาม
หลักการเขียนรายงาน
1.วิธีการประเมิน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมิน

2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน
: เขียนรายงานเชิงวิชาการ ดวยความละเอียดรอบคอบและ
ถูกตองตามหลักการเขียนรายงานจะได 3คะแนน

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือมาเติมลงในชองวางหนาขอ
ทางซายมือ
ปกนอก
ก. มีการอางอิงอัญประภาษ หรืออัญพจน
คํานํา
ข. บอกเลขหนา
สารบัญ
ค. จะมีหรือไมมีก็ได
บทนํา
ง. ชื่อแหลงขอมูลที่ใชอางอิง
เนื้อหา
จ. กลาวถึงเหตุผลและจุดประสงคในการเขียนรายงาน
ภาคผนวก
ฉ. รวบรวมคําสําคัญๆ ที่กลาวถึงในรายงาน
ดัชนี
ช. คือแหลงขอมูลที่ใชในการคนควา
บรรณานุกรม
ซ. ชื่อเรื่อง ชื่อผูทํารายงาน ชื่อรายวิชา
อภิธานศัพท
ฌ. ใชตัวเลขหรือตัวอักษรตามหลักการเขียน
สารบัญตาราง
ญ. รวบรวมรายละเอียดเสริมเนื้อหาของรายงาน
ฎ. ความถนัดหรือความเชี่ยวชาญเปนกรณีพิเศษ
ฏ. กลาวถึงวัตถุประสงค และความเปนมาของปญหา
ฐ. มีการยอหนาอยางเหมาะสมถูกตองชัดเจน
ฑ. อธิบายคําศัพทที่ปรากฏในรายงานโดยละเอียด
ฒ. รายงานนี้มีหัวขออะไรบาง

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

จงทําเครื่องหมาย Xหรือ /หนาขอตอไปนี้
1. บทนําเปนสวนประกอบตอนตนของรายงานทางวิชาการ
2. หนาปกใน ประกอบดวยรายละเอียดเหมือนกับหนาปกทุกประการ
3. สรุป เปนสวนประกอบตอนทายของการเขียนรายงานทางวิชาการ
4. อัญพจน หมายถึง ขอความที่คัดลอกมาจากเอกสาร หรือคําพูดของผูอื่นโดยไมเปลี่ยนแปลง
5. บทสรุปขาว บทวิจารณตางๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
6. บัตรบันทึกขอมูลจะเขียนดานเดียว ถาเขียนไมพอตองเขียนในแผนตอไป
7. เมื่ออานหนังสือเลมใดควรบันทึกชื่อผูแตง ชื่อหนังสือสํานักพิมพ ปที่พิมพ
8. โครงเรื่องประกอบดวยชื่อของรายงาน หัวขอใหญ หัวขอยอยที่มีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ
9. เปลื้อง ณ นคร. ประวัติวรรณคดีไทย. ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพฯ : 2541.
10. ปรียา หิรัญประดิษฐ. การใชภาษาไทยในราชการ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ต, 2552.

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

จงเขียนโครงการเรื่องของรายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหัวขอ
ตอไปนี้
1. รายงานเรื่อง ........................................................................................................................................
2. โครงเรื่อง
2.1 บทนํา
2.1.1 .........................................................................................................................................
2.1.2 ..........................................................................................................................................
2.1.3 ..........................................................................................................................................
2.1.4 ..........................................................................................................................................
2.2 เนื้อหา
2.2.1 ..........................................................................................................................................
2.2.2 ..........................................................................................................................................
2.2.3 ..........................................................................................................................................
2.2.4 ..........................................................................................................................................
2.2.5 ..........................................................................................................................................
2.3 สรุปผลการศึกษา
2.3.1 ..........................................................................................................................................
2.3.2 ..........................................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

จงเขียนบรรณานุกรมตอไปนี้ใหถูกตอง
1. สุชีพ ปุญญานุภาพ. กองทัพธรรม. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 2529.
2. สมพร มันตะสูตร. วรรณกรรมไทยปจจุบัน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2525.
3. กําชัย ทองหลอ. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, 2537.
4. นววรรณ พันธุเมธา. การใชภาษาไทย 2. กรุงเทพฯ : พลพันธการพิมพ, 2527.
5. ธวัช ปุณโณทก. แนวทางการศึกษาวรรณกรรมปจจุบัน. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2522.
6. กระแส มาลยาภรณ. วรรณคดีเปรียบเทียบเบื้องตน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524.
7. วิไลวรรณ ขนิษฐานันท, ภาษาและภาษาศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524.
8. ชุลีพร สุสุวรรณ. อาน-เขียนภาษาไทยอยางถูกตอง. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน, 2545.
9. สําลี รักสุทธี. คารมปราชญทุกศาสนา. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2542.
10. บรรจบ พันธุเมธา. ลักษณะภาษาไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2530.
1..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
6..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
7..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
จงเขียนบัตรบันทึกขอมูล จํานวน 2 เรื่อง ลงในตารางตอไปนี้

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

คําสั่งจงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
ก. รายงานขอเท็จจริงขอคิดเห็นจากการรวบรวมขอมูลตางๆรายงานใหผูสนใจทราบ
ข. รายงานผลจากการศึกษาคนควาทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นมาอยางที่ระเบียบแบบแผน
ค. การรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาในการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบ
ง. รายงานสถานการณที่กําลังเปนอยูในการตรวจตราหรือควบคุมสถานการณแกผูรับผิดชอบ
2. ขอใดคือสวนประกอบตอนตนของรายงาน
ก. บทนํา – เนื้อหา
ข. ดัชนี – อภิธานศัพท
ค. คํานํา – สารบัญตาราง
ง. บรรณานุกรม – ภาคผนวก
3. ขอใดคือสวนประกอบสวนเนื้อหาของรายงาน
ก. คํานํา – สารบัญ
ข. ดัชนี – เนื้อหา
ค. ปกใน – ดัชนี
ง. บทนํา – สรุป
4. ขอใดคือสวนประกอบตอนทายของรายงาน
ก. บรรณานุกรม – ภาคผนวก
ข. บทนํา – เนื้อหา
ค. คํานํา – สรุป
ง. สรุป – สารบัญ
5. ขอใดคือขอมูลที่เปนขอเท็จจริง
ก. บทสรุปขาว – ขอเขียนประเภทขาว
ข. สื่ออิเล็กทรอนิกส – จดหมายโตตอบ
ค. หนังสืออางอิง – อินเทอรเน็ต
ง. อินเทอรเน็ต – สื่ออิเล็กทรอนิกส

6. ขอใดคือขอมูลภาคสนาม
ก. วรรณกรรมเรื่องตางๆ – จดหมายเหตุ
ข. บทวิจารณ – บทความ
ค. แบบสอบถาม – การสัมภาษณ
ง. หนังสือพิมพ – วารสาร
7. ขอใดคือขนาดของกระดาษบันทึกขอมูล
ก. 2 × 4 นิ้ว
ข. 3 × 6 นิ้ว
ค. 5 × 7 นิ้ว
ง. 4 × 6 นิ้ว
8. ขอใดคือตอนนําเรื่องเนื้อหาของรายงาน
ก. บอกเหตุผลวัตถุประสงคขอบเขตของเรื่อง
ข. วิเคราะหตีความและจัดระเบียบขอมูล
ค. ความคิดขอเท็จจริงขอคิดเห็นและสรุป
ง. เชิงอรรถอางอิงเชิงอรรถขยายความเชิงอรรถโยง
9. ขอใดเขียนบรรณานุกรมถูกตอง
ก. ดวงใจสมัครสมาน. การคาระหวางประเทศ. เอเอสการพิมพ, กรุงเทพฯ : 2545.
ข. ศุภวรรณมองเพชร. ศิลปะการพูด. กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมอาชีวะ, 2545.
ค. กาญจนาผาสุก. กรุงเทพฯ : การเขียนที่ดี. ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
ง. แขไขนวลกระจาง. งามอยางไทย. นานมีบุคส, กรุงเทพฯ : 2545.
10. ขอใดเรียงลําดับตัวอักษรถูกตองที่สุด
ก. สุเมธ แสงนิ่มนวล, เสรี วงษมณฑา ,วาสนาจิ๋ว ปญญา, สุโขทัยธรรมาธิราช
ข. ชมภูมิภาค, ทินวัฒน มฤคพิทักษ, ศุภวรรณมองเพชร, เปรมติณสูลานนท
ค. พวงแกว อภิรัตนกุล, มัลลิกา คณานุรักษ,สมจิต ชิวปรีชา, อรวรรณปลันธนโอวาท
ง. สวนิต ยมาภัย, ยุพเรศ วินัยธร,พรรณี ประเสริฐวงษ, วันจักร วรดิลก

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอทีน่ าสน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน= สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน= สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน= กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน= กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน= ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน= ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน= สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน= สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงาน กิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

ผลการใชแผนการเรียนรู

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 15 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน

1.นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2.นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3.นักศึกษาเขียนรายงานเชิงวิชาการ

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี
ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย การเขียนโครงการ
ชื่อเรื่อง การเขียนโครงการ

หนวยที่ 16
สอนสัปดาหที่ 17
คาบรวม 34
จํานวนคาบ 2

หัวขอเรื่อง

ดานความรู

1. ความหมายของโครงการ
2. หลักการเขียนโครงการ
3. ตัวอยางการเขียนโครงการ

ดานทักษะ

4. รูปแบบการเขียน
5. เขียนโครงการ

ดานจิตพิสัย
6. วัตถุประสงคในการเขียนโครงการ
7. องคประกอบองคประกอบของโครงการ

สาระสําคัญ

การเขียนโครงการเปนการกําหนดกิจกรรมตางๆที่จะทําในอนาคตโดยอาศัยขอมูลตางๆที่มีอยูในปจจุบัน
เปนตั วกําหนดกิจกรรมโครงการการเขียนโครงการจะมีหัวขอและรายละเอียดแตกตางกันตามลักษณะหรือ
ประเภทของโครงการบางโครงการมีรายละเอียดนอยบางโครงการมีรายละเอียดมากดังนั้นรูปแบบในการเขียน
โครงการจะยืดหยุนไดตามความเหมาะสม

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย
1.

เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการอธิบายความหมายของโครงการ
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการลงความเห็นเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ
เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการตัวอยางการเขียนโครงการ
เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติตามรูปแบบการเขียน)
เพื่อใหมีทักษะการเขียนโครงการ
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการยอมรับวัตถุประสงคในการเขียนโครงการ
เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการผสมผสานองคประกอบองคประกอบของโครงการ
เพื่อเขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรคในการเขียน

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ดานความรู

1. อธิบายความหมายของโครงการได
2. ลงความเห็นเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการได
3. ตัวอยางการเขียนโครงการได

ดานทักษะ

4. ปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนได
5. เขียนโครงการ

ดานจิตพิสัย

6. ยอมรับวัตถุประสงคในการเขียนโครงการได
7. ผสมผสานองคประกอบองคประกอบของโครงการได

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

9. เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรคในการเขียน

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู

• ดานความรู(ทฤษฎี)

ความหมายของโครงการ

ราชบัณฑิตยสถาน (2546:270) ใหความหมายโครงการวาหมายถึงแผนหรือเคาโครงที่กําหนดไว
กิจจาบานชื่นและเจษฎประกอบทรัพย (2553:12) ใหความหมายวาการเขียนโครงการหมายถึงการ
กํ า หนดแนวทางในการทํ า งานมี ก ารวิ เคราะหปญ หาหรือความตอ งการวา มีก ารดํา เนิ นงานที่ไ หนเมื่อไรใช
ระยะเวลาเท าไรโดยมี ผูรับผิ ดชอบในการดําเนินงานและเสนอตอหัวหนาหนวยงานเพื่อขออนุมัติในการทํา
โครงการ
สรปุ ไ ด ว า โครงการหมายถึ ง การกํ า หนดแผนงานหรื อ เคาโครงในการทํ า งานไว ล ว งหน า โดยมี
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารดํ า เนิ น งานขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานมี เ ป า หมายและระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน

วัตถุประสงคในการเขียนโครงการ

การเขียนโครงการตางๆสงผลถึงการประกันคุณภาพของหนวยงานดังนั้นในการเขียนโครงการควรมี
วัตถุประสงคตอไปนี้
1. เพื่อวิเคราะหจุดแข็งจุดออนและภาระที่ตองปฏิบัติ
2. เพื่อใหสมาชิกในโครงการเขาใจตรงกันวาทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอยางไร
3. เพื่อเปนตัวชี้วัดในการพัฒนาระบบการทํางานในหนวยงานตางๆ
4. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและประสิทธิภาพในหนวยงาน
5. เพื่อนําความรูที่ไดจากโครงการไปประยุกตใชกับหนวยงานอื่น
6. เพื่อใชของบประมาณคาใชจายในการทํากิจกรรมตางๆ
7. เพื่อขออนุมัติการทําโครงการจากหัวหนาหนวยงาน

องคประกอบของโครงการโครงการมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
หลักการและเหตุผล
สนองหนวยงานหรือยุทธศาสตร
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินงาน

8.
9.
10.
11.
12.

สถานที่ดําเนินงาน
วิธีดําเนินงาน
งบประมาณคาใชจาย
ผลที่คาดวาจะไดรับ
การติดตามและประเมินผล

หลักการเขียนโครงการ

1. ชื่อโครงการการตั้งชื่อโครงการตองมีความหมายเฉพาะเจาะจงเขาใจงายครอบคลุมกิจกรรมที่ทําสื่อ
ความหมายไดชัดเจนการตั้งชื่อโครงการสามารถตั้งชื่อไดใน 2 ลักษณะคือ
1.1 ตั้งชื่อตามกิจกรรมที่ทําเชน
ชื่อโครงการ : โครงการเครื่องทําน้ําอุนพลังงานและแสงอาทิตย
โครงขุดลอกคูคลองในชุมชน
โครงการผาปดปากอนามัยแฟนซี
โครงการประกวดมารยาทไทย
1.2 ตั้งชื่อในลักษณะเชิงสรางสรรคเชน
ชื่อโครงการ : โครงการขามถนนปลอดภัยใชสะพานลอย
โครงการรวมดวยชวยประชาชน
โครงการนักธุรกิจในฝนของอาชีวะ
โครงการมารยาทไทยประทับใจผูพบเห็น
2. ผูรับผิดชอบโครงการการระบุชื่อผูรับผิดชอบโครงการสามารถทําได 3 วิธีดังนี้
2.1 ระบุชื่อผูรับผิดชอบบุคคลคนเดียวเชน
ผูรับผิดชอบโครงการนายวินิจโยธีนุรักษหัวหนางานบุคคล
นางศุภวรรณมองเพชรหัวหนาแผนกวิชาสามัญ
นายเอกพลสมบูรณหัวหนางานทะเบียน
นางสาววัลยาทองแทหัวหนางานศูนยขอมูล
2.2 ระบุชื่อคณะบุคคลเชน
ผูรับผิดชอบโครงการแผนกวิชาเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ชมรมดนตรีพื้นเมืองวิทยาการอาชีพสวางแดนดิน
คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2.3 ระบุชื่อหนวยงานหรือองคกรเชน
ผูรับผิดชอบโครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม
สโมสรโรตารี่สกลนคร
เทศบาลนครเมืองพัทยา
3. หลักการและเหตุผลหรือความเปนมาของโครงการอธิบายความเปนมาของโครงการหรือสาเหตุสําคัญที่
คิดโครงการขึ้นมาวามีความจําเปนและมีประโยชนตอองคกรหรือกลุมเปาหมายเพียงใดตลอดจนรายละเอียด
ตางๆเพื่อใหผูอานเขาใจภูมิหลังรวมทั้งเห็นความสําคัญที่ควรดําเนินการหลักการและเหตุผลประกอบดวยสวน
สําคัญ 2 สวนคือสวนที่เปนหลักการและสวนที่เปนเหตุผลดังนั้นในการเขียนจึงตองมีเนื้อหาอยางนอย 2 ยอหนา
ดังนี้
3.1 สวนที่เปนหลักการมีวิธีเขียนไดหลายวิธีเชน
3.1.1 อ า ง ถึ ง ก ฎ ห ม า ย น โ ย บ า ย ห รื อ คํ า สั่ ง เ ช น “ด ว ย น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ.............................”
3.1.2 กลาวถึงปญหาเชน“ปจจุบันปญหานักศึกษาขาดคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคซึ่ง
สืบเนื่องจาก....................................”
3.1.3 กลาวถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีเชน“ปจจุบันเทคนิคยานยนตมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและพัฒนาไปอยางรวดเร็วไรขีดจํากัดนักเรียนนักศึกษาจึง............................”
3.2 สวนที่เปนเหตุผลเปนการเขียนถึงความจําเปนที่จะตองมีโครงการขึ้นมาโดยชี้ใหเห็นวาเปนความ
สนองหรือแกปญหาในสวนที่เปนหลักการซึ่งตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
4. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตรใหระบุชัดเจนวาสนองนโยบายของใครหรือสถาบันใดจะชวยให
โครงการมีโอกาสไดรับการอนุมัติสูงขึ้น
5. วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจนวาตองการทําโครงการนี้เพื่ออะไรโดยการเขียนแยกเปนขอๆให
สอดคลองกับหลักการและเหตุผลเกิดประโยชนกับสวนรวมเนนประสิทธิผลของงาน
6. เปาหมายคือผลลัพธที่คาดหวังวามีคุณภาพอยางไรและมีปริมาณเทาใดเปาหมายแบงเปน 2 ประเภทคือ
6.1 เปาหมายเชิงคุณภาพใหระบุวาจะเกิดคุณภาพอยางไรกับใครเชน“นักศึกษาแผนกชางไฟฟาสามารถ
สรางเครื่องทําน้ําอุนพลังงานแสงอาทิตยได”
6.2 เปาหมายเชิงปริมาณใหระบุจํานวนของผลสําเร็จที่คาดวาจะเกิดจากโครงการเชน“นักศึกษาแผนก
ชางไฟฟาจํานวน 20 คนสรางเครื่องทําน้ําอุนพลังงานแสงอาทิตยได”
7. ระยะเวลาดําเนินงานผูทําโครงการตองระบุวันเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสุดโครงการอยางชัดเจน
8. สถานที่ดําเนินการใหระบุสถานที่เจาะจงใหแคบที่สุดเพื่อความชัดเจนและระบุใหละเอียดพอสมควร

9. วิธีการดําเนินการใหระบุถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามลําดับอยางชัดเจนวิธีดําเนินการเปนการนํา
วัตถุประสงคมาแยกเปนกิจกรรมยอยๆ
10. งบประมาณคาใชจายใหระบุจํานวนเงินที่ใชจายในการทําโครงการทั้งหมดอาจจะระบุยอดรวมแลวแจก
แจงรายละเอียดคาใชจายเปนขอยอยๆใหชัดเจน
11. ผลที่คาดวาจะไดรับควรเขียนเชิงคาดคะเนวาผูเขารวมโครงการจะเกิดความรูความเขาใจและนําไป
ปฏิบัติใหเกิดประโยชนดานใดบาง
12. การติดตามและประเมิลผลโครงการ
12.1 การติดตามผลระบุวาจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานกอนทํากิจกรรมระหวางทํากิจกรรมและ
หลังทํากิจกรรมเสร็จสิ้นแลวจะติดตามชวงไหนบางติดตามอยางไรใครเปนผูรับผิดชอบ
12.2 การประเมินผลระบุวิธีการประเมินผลการทํากิจกรรมหลังเสร็จโครงการแลววาประเมินดวยวิธีใด
เชนการสังเกตสัมภาษณหรือทดสอบ

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย) (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 4-7)
1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 16เรื่อง การเขียนโครงการ
2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 16การเขียนโครงการ

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 9)

เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรคในการเขียน

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที )
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน (15 นาที)
1. ผูเรียนอานสาระสําคัญ หนวยที่ 16 เรื่องการ
1. ผูสอนใหผูเรียนอานสาระสําคัญ หนวยที่
เขียนโครงการ
16 เรื่องการเขียนโครงการ
2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ
2. ผูสอนแจงวัตถุประสงคของการเรียน
การเรียนหนวยที่ 16 เรื่องการเขียนโครงการ
หนวยที่ 16 เรื่องการเขียนโครงการ
3. ผูเรียนรวมมือกับผูสอนยกตัวความจําเปนของ
3. ผูสอนรวมมือกับผูเรียนยกตัวอยางความ
หนวยและการวัดและเตรียมตัวทําแบบประเมินผลการ
จําเปนของหนวยที่ 16 เรื่องการเขียนโครงการ
เรียนรูหนวยที่ 12 เรื่องการเขียนโครงการ
2. ขั้นใหความรู (60นาที)
1. ผูสอนใหผูเรียนเปดหนังสือ ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารและเปด PowerPoint หนวยที่ 16 เรื่อง
การเขียนโครงการพรอมอธิบายเนื้อหาทีละหนา
2. ผูสอนอธิบายความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
หนังสือ และใหผูเรียนชวยกันอภิปรายความจําเปน
หนวยที่ 16เรื่องการเขียนโครงการ
3. ผู ส อนเป ด โอกาสให ผู เ รี ย นซั ก ถามข อ
สงสัยที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอนและตอบขอ
ซักถาม
3. ขั้นประยุกตใช (120 นาที )
1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ 16 เรื่อง การ
เขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

2. ขั้นใหความรู (60นาที )
1. ผูเรียนเปดหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หนวยที่ 16 เรื่องการเขียนโครงการพรอมกับจดบันทึก
เนื้อที่ไดเรียน
2. ผูเรียนฟงผูสอน เรื่อง การเขียนโครงการ และ
ชวยผูสอนอภิปรายความจําเปนของหนวยที่ 20เรื่องการ
เขียนโครงการ
3. ผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกิดขึ้น

3. ขั้นประยุกตใช ( 120 นาที )
1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่ เรื่อง การเขียนอธิบายและ
การเขียนบรรยาย
2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน
4. ขั้นสรุปและประเมินผล (45นาที )
4. ขั้นสรุปและประเมินผล (45 นาที )
1.ผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนเพื่อใหมีความ
1. ผู ส อนและผู เ รี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาที่ ไ ด
เขาใจในทิศทางเดียวกัน
เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
2. ผู ส อนให ผู เรี ย นทํ า แบบทดสอบหลัง เรี ย น
2.ผู เ รี ย นทํ า แบบทดสอบหลั ง เรี ย น หน ว ยที่ 16
หน ว ยที่ 16 เรื่ อ ง การเขี ย นอธิ บ ายและการเขี ย น
เรื่องการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
บรรยาย
3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น
3. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-8)
(รวม 240 นาที หรือ 4 คาบเรียน)

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-8)

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่16
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 16และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ใน หนวยที่ 16

ขณะเรียน

3.ทํากิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 16เรื่อง การเขียนโครงการ
4.รวมอภิปรายความจําเปนการเขียนโครงการ

หลังเรียน

5.ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 16 การเขียนโครงการ

คําถาม

1. ขอใดคือความหมายของการเขียนโครงการ
2. ขอใดเปนวัตถุประสงคของการเขียนโครงการดีที่สุด
3. การเขียนโครงการทําใหมีการพัฒนางานตางๆและสงผลตองานใดในสถานศึกษา

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

ใบงาน กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 16 เรื่อง การเขียนโครงการ

สมรรถนะที่พึงประสงค

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ
1.วิเคราะหและตีความหมาย
2.ตั้งคําถาม
3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง
4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ

5.เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะการขยายผล
ความสอดคลอง

เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักการเขียนโครงการซึ่ง เปนการกํา หนดกิจกรรมตา งๆที่จะทําใน
อนาคต โดยอาศัยขอมูลตาง ๆที่มีอยูในปจจุบันเปนตัวกําหนดกิจกรรมโครงการ การเขียนโครงการจะมีหัวขอ
และรายละเอี ย ดแตกต า งกั นตามลั ก ษณะหรือประเภทของโครงการ บางโครงการมีร ายละเอีย ดน อย บาง
โครงการมีรายละเอียดมาก ดังนั้นรูปแบบในการเขียนโครงการจะยืดหยุนไดตามความเหมาะสม

สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู
สื่อสิ่งพิมพ

1.เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนโครงการ
ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-8)
2.กิจกรรมรูที่ 16เรื่อง การเขียนโครงการ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-7)
3.แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 16 การเขียนสะกดคําขั้นสรุปและประเมินผล ขอ 2
4.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1

สื่อโสตทัศน (ถามี)

PowerPoint เรื่อง เขียนรายงานเชิงวิชาการ

สื่อของจริง

เขียนรายงานเชิงวิชาการ(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-8)

แหลงการเรียนรู
ในสถานศึกษา
1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต

นอกสถานศึกษา
ผูประกอบการ สถานประกอบการ ในทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบูรณาการ/ความสัมพันธกับวิชาอื่น

1.บูรณาการกับวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย ดานการพูด การอาน การเขียนและการฝกปฏิบัติตนทาง
สังคมดานการเตรียมความพรอม ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝรู
2.บูรณาการกับวิชาภาษาไทย 1
3.บูรณาการกับวิชาภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู
• หลักการประเมินผลการเรียนรู
กอนเรียน

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 16
2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 16และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ใน หนวยที่ 16

ขณะเรียน

1.ตรวจผลงานตามกิจกรรมรูที่ 16 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย
2.สังเกตการทํางานกลุม

หลังเรียน

ตรวจทําแบบฝกหัดหลังเรียน หนวยที่ 16 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน

ใบงาน กิจกรรมรูที่ 16 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู
• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 อธิบายความหมายของโครงการได
1.การประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: อธิบายความหมายของโครงการไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 ลงความเห็นเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการได
1.การประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: ลงความเห็นเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3ตัวอยางการเขียนโครงการได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ทดสอบ
: แบบทดสอบ
: ตัวอยางการเขียนโครงการไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4ปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนได
1.วิธีการประเมิน :ตรวจผลงาน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: ปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5เขียนโครงการ
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3.เกณฑการใหคะแนน

:
:
:

ตรวจผลงาน
แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
เขียนโครงการจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6ยอมรับวัตถุประสงคในการเขียนโครงการได
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3.เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: ยอมรับวัตถุประสงคในการเขียนโครงการไดจะได 1 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7ผสมผสานองคประกอบองคประกอบของโครงการได
1. วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3. เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: ผสมผสานองคประกอบองคประกอบของโครงการไดจะได 6 คะแนน

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่8เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรคใน
การเขียน
1.วิธีการประเมิน
2.เครื่องมือ
3.เกณฑการใหคะแนน

: ตรวจผลงาน
: แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
: เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรค
ในการเขียนจะได 6 คะแนน

ใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 16 เรื่อง การเขียนโครงการ

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวเลขหนาขอความทางขวามือมาเติมลงในชองวาง
หนาขอความทางซายมือ
............ ชื่อโครงการ
1. สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงามใหคงอยู
............ ผูรับผิดชอบโครงการ
2. ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555
............ หลักการและเหตุผล
3. ผูนําชุมชนเปนแบบอยางที่ดีในสังคม
............ วัตถุประสงค
4. บุคคลที่มีคุณภาพยอมมีการพัฒนา
............ เปาหมาย
5. คาวัสดุการประชุมสัมมนา 6,000 บา
........... ระยะเวลาดําเนินการ
6. ตรวจสอบคุณภาพของงานจากการสัมภาษณ
............ สถานที่ดําเนินการ
7. การถายทอดทางวัฒนธรรมที่ดี
............ งบประมาณคาใชจาย
8. โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
............ ผลที่คาดวาจะไดรับ
9. พัฒนาใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคา
............ การติดตามและประเมินผล
10. ความเจริญรุงเรืองอยางยั่งยืน
11. นักศึกษาชมรมลีลาศ
12. เปนคุณลักษณะสําคัญที่ตองการ
13. คณะวิศวกรรมศาสตร
14. ตึกรมฉัตรโรงพยาบาลสกลนคร
15. อธิบายสาเหตุที่สําคัญของโครงการ

แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 16เรื่อง การเขียนโครงการ

คําสั่ง จงทําเครื่องหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือความหมายของการเขียนโครงการ
ก. แนวทางการดําเนินงานที่มีความสัมพันธกันตามขั้นตอน มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอน
ข. การใชความรูความสามารถพัฒนาตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเองและชุมชน
ค. เครื่องมือกําหนดความรับผิดชอบระยะสั้นและระยะยาวของหนวยงาน
ง. เครื่องมือตรวจสอบการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
2. ขอใดเปนวัตถุประสงคของการเขียนโครงการที่ดีที่สุด
ก. เพื่อความรวมมือในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ข. ใหสมาชิกในโครงการเขาใจวาโครงการทําอะไร ที่ไหน อยางไร
ค. เพื่อการพัฒนาตนเองในหนาที่การงานอยางเต็มความสามารถ
ง. เพื่อสรางความสามัคคี ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางาน
3. การเขียนโครงการทําใหมีการพัฒนางานตางๆ และสงผลตองานใดในสถานศึกษา
ก. งานกิจการนักเรียนนักศึกษา
ข. งานประชาสัมพันธของวิทยาลัย
ค. งานประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ง. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
4. “สอดคลองกับหลักการและเหตุผล เกิดประโยชนกับสวนรวม เนนประสิทธิผลของงาน”คือลักษณะใดของ
โครงการ
ก. นโยบายหรือยุทธศาสตร
ข. เปาหมายเชิงคุณภาพ
ค. เปาหมายเชิงปริมาณ
ง. วัตถุประสงค
5. “นักศึกษาสามารถเรียนรูวิชาตาง ๆ เพิ่มเติมไดจากทางอินเทอรเน็ต” ขอความนี้เปนองคประกอบสวนใดข
โครงการ
ก. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตร ข. เปาหมายเชิงคุณภาพ
ค. การติดตามและประเมินผล
ง. ผลที่คาดวาจะไดรับการเขียนโครงการภาษาไทยพื้นฐาน 254
6. “ประกาศรับสมัครผูสนใจ” เปนองคประกอบสวนใดของโครงการ
ก. การดําเนินงานโครงการ
ข. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ค. วัตถุประสงค
ง. หลักการและเหตุผล

7. สถานที่ดําเนินการในขอใดชัดเจนที่สุด
ก. บริเวณเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร
ข. ณ ริมทะเลสาบหนองหาน จังหวัดสกลนคร
ค. หองประชุมนุชนาฏ ชั้น 2 โรงแรมราชาวดี สกลนคร
ง. บริเวณภายในสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร
8. “พนักงานเทคนิคการแพทยสามารถทํากายภาพบําบัดแกผูปวยอัมพาตได” เปน
องคประกอบสวนใดของโครงการ
ก. ผลที่คาดวาจะไดรับดานผลผลิต
ข. ผลที่คาดวาจะไดรับดานผลลัพธ
ค. เปาหมายเชิงปริมาณ
ง. เปาหมายเชิงคุณภาพ
9. ผูเสนอโครงการในขอใดแตกตางจากขออื่น
ก. คณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ข. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสกลนคร
ค. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ง. สถาบันเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
10. ชื่อโครงการในขอใดเหมาะสมที่สุด
ก. โครงการเสริมสรางคุณภาพจริยธรรม
ข. โครงการรักษาความสะอาดรวบยอดในหนวยงาน
ค. โครงการวัฒนธรรมศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ง. โครงการประกันมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ISO 9002 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน

101

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
3

1
2
3
4

2

1

ขอคิดเห็น

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง
ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา)
รูปแบบการนําเสนอ
การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
บุคลิกลักษณะ กิริยา ทาทางในการพูด น้ําเสียง ซึ่งทําใหผูฟงมีความ
สนใจ
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………

เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง
3 คะแนน = มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง ตรงตามจุดประสงค
2 คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค
1 คะแนน= สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค
2. รูปแบบการนําเสนอ
3 คะแนน = มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยี
ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด
2 คะแนน = มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอทีน่ าสน ใจ แตขาดการประยุกตใช วัสดุ
ในทองถิ่น
1 คะแนน = เทคนิคการนําเสนอไมเหมาะสม และไมนาสนใจ
3. การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
3 คะแนน= สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมกิจกรรมกลุม
4. ความสนใจของผูฟง
3 คะแนน = ผูฟงมากกวารอยละ 90 สนใจ และใหความรวมมือ
2 คะแนน = ผูฟงรอยละ 70-90 สนใจ และใหความรวมมือ
1 คะแนน = ผูฟงนอยกวารอยละ 70 สนใจ และใหความรวมมือ

แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม
ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง...........................
รายชื่อสมาชิก

1……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ ….

ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

2……………………………………เลขที…
่ ….
4……………………………………เลขที…
่ ….

คะแนน
3

2

1

ขอคิดเห็น

การกําหนดเปาหมายรวมกัน
การแบงหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
การปฏิบัตหิ นาทีท่ ี่ไดรบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม
ผูประเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...

เกณฑการใหคะแนน
1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน
2 คะแนน = สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
1 คะแนน = สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
2. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม
3 คะแนน = กระจายงานไดทั่วถึง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ /
อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง
2 คะแนน = กระจายงานไดทั่วถึง แตไมตรงตามความสามารถ และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด
การจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน = กระจายงานไมทั่วถึงและมีสื่อ / อุปกรณไมเพียงพอ
3. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3 คะแนน = ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด
2 คะแนน = ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด
1 คะแนน = ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะ
2 คะแนน = สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ แตไมปรับปรุงงาน
1 คะแนน = สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
หนวยที่ 16 เรื่อง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยที่ 16 เรื่อง การเขียนโครงการ

ผลการใชแผนการเรียนรู

บันทึกหลังการสอน
หนวยที่ 16 เรื่อง การเขียนโครงการ

1. เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2. สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน
3. สื่อการสอนเหมาะสมดี

ผลการเรียนของนักเรียน
1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู เขาใจในบทเรียน อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน
ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย
2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด
3. นักศึกษาเขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ

ผลการสอนของครู
1. สอนเนื้อหาไดครบตามหลักสูตร
2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเนื้อหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ
3. สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี
แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี

ชื่อเรื่อง

ชื่อวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ชื่อหนวย ประเมินผลปลายภาคเรียน
ประเมินผลปลายภาคเรียน

สอบปลายภาค

หนวยที่ 1-16
สอนสัปดาหที่ 18
คาบรวม 36
จํานวนคาบ 2

