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แผนการเรียนรูรายวิชา 

รหัสวิชา     2000-1101         ช่ือวิชา   ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ระดับช้ัน      ปวช                    สาขาวิชา  บริหารธุรกิจ 

หนวยกิต    2             จํานวนคาบรวม        36               คาบ 

ทฤษฏี           2             คาบ/สัปดาห          ปฏิบัติ       0       คาบ/สัปดาห 
 

จุดประสงครายวิชาเพ่ือให 

      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

และผูอ่ืนตอบรับและปฏิเสธแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดตอกิจธุระพูดสรุปความ พูดแสดง

ความคิดเห็น การเขียนขอความติดตอกิจธุระเขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอรมอม

เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ 

 

 

 

 



 

 

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน 

ตารางบุคคล ชื่อ   นางสาวสวง   นามสกุล  บุญรอต 

 

พฤติกรรม 

 

 

เน้ือหา 

 

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย 

รวม 

อัน
ดับ

คว
าม

สาํ
คัญ

 

ป
ระ

เมิ
น

ผล
/ค

าบ
เร

ียน
 

คว
าม

รู 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รน

าํไ
ป

ใช
 

วิเ
คร

าะ
ห

 

สัง
เค

รา
ะห

 

ป
ระ

เมิ
น

คา
 

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ 

กา
รล

งมื
อท

ําต
าม

แบ
บ 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บี
ยบ

วิน
ัย 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

1. การใชถอยคําสํานวน 9 10 9 8 9 7 8 8 10 9    

2. ระดับภาษา 8 9 10 9 9 6 6 7 7 7    

3. ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 9 9 9 10 9 6 9 10 10 10    

4. การอานขาว บทความ และสารคดี 7 8 10 7 7 8 8 10 9 9    

5. การอานวรรณกรรมทองถิ่น 10 10 10 8 9 8 7 7 9 9    

6. การพูดในโอกาสตาง ๆ 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10    

7. การพูดทักทาย การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 9 10 9 8 9 7 8 8 10 9    

8. การตอบรับและปฏิเสธ 8 9 10 9 9 6 6 7 7 7    

9. การแสดงความยินดีและเสียใจ 9 9 9 10 9 6 9 10 10 10    

10. การเขียนสรุปความ 7 8 10 7 7 8 8 10 9 9    

11. การตอบรับและปฏิเสธ 10 10 10 8 9 8 7 7 9 9    

12. การเขียนอธิบายและการบรรยาย 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10    

13. การกรอกแบบฟอรม 7 8 10 7 7 8 8 10 9 9    

14. การเขียนประวัติยอ 9 10 9 8 9 7 8 8 10 9    

15. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 8 9 10 9 9 6 6 7 7 7    

16. การเขียนโครงการ 9 9 9 10 9 6 9 10 10 10    

รวม              

ระดับความสําคัญ              



 

 

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

                                                                          วิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน 

ตารางบุคคล ชื่อ  นางทิพยวรินทร       นามสกุล   ธัญญเจริญ 

 

พฤติกรรม 

 

 

เน้ือหา 

 

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย 

รวม 

อัน
ดับ

คว
าม

สาํ
คัญ

 

ป
ระ

เมิ
น

ผล
/ค

าบ
เร

ียน
 

คว
าม

รู 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รน

าํไ
ป

ใช
 

วิเ
คร

าะ
ห

 

สัง
เค

รา
ะห

 

ป
ระ

เมิ
น

คา
 

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ 

กา
รล

งมื
อท

ําต
าม

แบ
บ 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บี
ยบ

วิน
ัย 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

1. การใชถอยคําสํานวน 9 10 9 8 9 7 8 8 10 9    

2. ระดับภาษา 8 9 10 9 9 6 6 7 7 7    

3. ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 9 9 9 10 9 6 9 10 10 10    

4. การอานขาว บทความ และสารคดี 7 8 10 7 7 8 8 10 9 9    

5. การอานวรรณกรรมทองถิ่น 10 10 10 8 9 8 7 7 9 9    

6. การพูดในโอกาสตาง ๆ 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10    

7. การพูดทักทาย การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 9 10 9 8 9 7 8 8 10 9    

8. การตอบรับและปฏิเสธ 8 9 10 9 9 6 6 7 7 7    

9. การแสดงความยินดีและเสียใจ 9 9 9 10 9 6 9 10 10 10    

10. การเขียนสรุปความ 7 8 10 7 7 8 8 10 9 9    

11. การตอบรับและปฏิเสธ 10 10 10 8 9 8 7 7 9 9    

12. การเขียนอธิบายและการบรรยาย 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10    

13. การกรอกแบบฟอรม 7 8 10 7 7 8 8 10 9 9    

14. การเขียนประวัติยอ 9 10 9 8 9 7 8 8 10 9    

15. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 8 9 10 9 9 6 6 7 7 7    

16. การเขียนโครงการ 9 9 9 10 9 6 9 10 10 10    

รวม              

ระดับความสําคัญ              



 

 

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 

ตารางบุคคล ชื่อ   นางจารุณี              นามสกุล   กันนุช 

 

พฤติกรรม 

 

 

เน้ือหา 

 

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย 

รวม 

อัน
ดับ

คว
าม

สาํ
คัญ

 

ป
ระ

เมิ
น

ผล
/ค

าบ
เร

ียน
 

คว
าม

รู 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รน

าํไ
ป

ใช
 

วิเ
คร

าะ
ห

 

สัง
เค

รา
ะห

 

ป
ระ

เมิ
น

คา
 

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ 

กา
รล

งมื
อท

ําต
าม

แบ
บ 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บี
ยบ

วิน
ัย 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

1. การใชถอยคําสํานวน 9 10 9 8 9 7 8 8 10 9    

2. ระดับภาษา 8 9 10 9 9 6 6 7 7 7    

3. ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 9 9 9 10 9 6 9 10 10 10    

4. การอานขาว บทความ และสารคดี 7 8 10 7 7 8 8 10 9 9    

5. การอานวรรณกรรมทองถิ่น 10 10 10 8 9 8 7 7 9 9    

6. การพูดในโอกาสตาง ๆ 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10    

7. การพูดทักทาย การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 9 10 9 8 9 7 8 8 10 9    

8. การตอบรับและปฏิเสธ 8 9 10 9 9 6 6 7 7 7    

9. การแสดงความยินดีและเสียใจ 9 9 9 10 9 6 9 10 10 10    

10. การเขียนสรุปความ 7 8 10 7 7 8 8 10 9 9    

11. การตอบรับและปฏิเสธ 10 10 10 8 9 8 7 7 9 9    

12. การเขียนอธิบายและการบรรยาย 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10    

13. การกรอกแบบฟอรม 7 8 10 7 7 8 8 10 9 9    

14. การเขียนประวัติยอ 9 10 9 8 9 7 8 8 10 9    

15. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 8 9 10 9 9 6 6 7 7 7    

16. การเขียนโครงการ 9 9 9 10 9 6 9 10 10 10    

รวม              

ระดับความสําคัญ              



 

 

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิชา    ภาษาไทยพื้นฐาน 

ตารางเฉลี่ย 

 

พฤติกรรม 

 

 

เน้ือหา 

 

พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย 

รวม 

อัน
ดับ

คว
าม

สาํ
คัญ

 

ป
ระ

เมิ
น

ผล
/ค

าบ
เร

ียน
 

คว
าม

รู 

คว
าม

เข
าใ

จ 

กา
รน

าํไ
ป

ใช
 

วิเ
คร

าะ
ห

 

สัง
เค

รา
ะห

 

ป
ระ

เมิ
น

คา
 

กา
รเ

ลีย
น

แบ
บ 

กา
รล

งมื
อท

ําต
าม

แบ
บ 

คว
าม

ถูก
ตอ

ง 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ

มีร
ะเ

บี
ยบ

วิน
ัย 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

1. การใชถอยคําสํานวน 9.3 9.6 9.6 8.3 9.6 7.3 8.0 7.6 9.6 9.6 87.5   

2. ระดับภาษา 8.0 9.6 9.6 8.3 7.6 6.0 6.0 7.0 7.3 7.3 76.7   

3. ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 9.3 9.6 9.0 9.3 8.6 7.3 8.3 9.0 9.3 9.6 89.3   

4. การอานขาว บทความ และสารคดี 8.0 9.6 9.3 7.3 7.0 8.3 7.3 9.3 9.0 9.0 84.1   

5. การอานวรรณกรรมทองถิ่น 9.6 9.3 9.6 7.3 8.3 7.3 6.3 6.6 8.3 8.6 81.2   

6. การพูดในโอกาสตาง ๆ 9.6 9.6 8.6 8.6 7.6 7.6 7.3 9.3 9.6 9.6 87.4   

7. การพูดทักทาย การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 9.3 9.6 9.6 8.3 9.6 7.3 8.0 7.6 9.6 9.6 87.5   

8. การตอบรับและปฏิเสธ 8.0 9.6 9.6 8.3 7.6 6.0 6.0 7.0 7.3 7.3 76.7   

9. การแสดงความยินดีและเสียใจ 9.6 9.6 8.6 8.6 7.6 7.6 7.3 9.3 9.6 9.6 87.4   

10. การเขียนสรุปความ 9.3 9.6 9.6 8.3 9.6 7.3 8.0 7.6 9.6 9.6 87.5   

11. การตอบรับและปฏิเสธ 8.0 9.6 9.6 8.3 7.6 6.0 6.0 7.0 7.3 7.3 76.7   

12. การเขียนอธิบายและการบรรยาย 9.3 9.6 9.0 9.3 8.6 7.3 8.3 9.0 9.3 9.6 89.3   

13. การกรอกแบบฟอรม 8.0 9.6 9.3 7.3 7.0 8.3 7.3 9.3 9.0 9.0 84.1   

14. การเขียนประวัติยอ 9.6 9.3 9.6 7.3 8.3 7.3 6.3 6.6 8.3 8.6 81.2   

15. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 9.6 9.6 8.6 8.6 7.6 7.6 7.3 9.3 9.6 9.6 87.4   

16. การเขียนโครงการ 8.0 9.6 9.3 7.3 7.0 8.3 7.3 9.3 9.0 9.0 84.1   

รวม              

ระดับความสําคัญ 7 1 2 8 10 6 9 3 4 5    



 

 

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

รหัสวชิา     2000-1101     ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

จํานวน     2     หนวยกิต 

ระยะเวลาเรียน  18  สัปดาห   จํานวน  2 คาบ / สัปดาหรวมจํานวน  36     คาบ 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู 
พฤติกรรมท่ีคาดหวังตอการเรียนการสอน  

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 การแนะนําตนเองและผูอ่ืน 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 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

1 การใชถอยคําสํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

2 ระดับภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของ

ภาษาแตละระดับได 

 

ดานทักษะ 

2. สังเกตปจจัยที่กําหนดระดับของ

ภาษาได 

 

ดานจิตพิสัย 

3. ยอมรับการแบงภาษาระดับตาง ๆ 

ได 

4. ผสมผสานลักษณะของภาษาระดับ

ตาง ๆ ได 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการ

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 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

3 ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน สมรรถนะ: 

1. นํ า ค ว า ม รู ที่ ไ ด จ า ก ก า ร ฟ ง ก า ร ดู ไ ป

ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม: 

ดานความรู 

1. แปลความหมายของการฟงได 

2. ยกตัวอยางจุดมุงหมายของการฟงได 

3. ขยายความความหมายของการดูได 

 

ดานทักษะ 

4. สาธิตมารยาทในการฟงได 

5. ฝกหัดมารยาทในการดูได 

 

ดานจิตพิสัย 

6. อภิปรายความสําคัญของการดูได 

7. ประพฤติตามรูปแบบของการฟงได 

8. จัดลําดับประเภทของการดูได 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

9. ฟงและดูเร่ืองราวตางๆ  ที่เปนประโยชน

ตอตนเองและสังคม 

 

 

  



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1101  ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

รวม     2   คาบ/สัปดาห 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

4 การอานขาว บทความ และสารคดี สมรรถนะ: 

1. อานขาว  บทความ  สารคดี  และบอก

เลาเร่ืองราวที่อานดวยความมีวิจารณญาณ 

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 

และบอกเลาเร่ืองราวที่อานไดอยาง

ถูกตอง 

 



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1101  ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

รวม     2   คาบ/สัปดาห 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

5 การอานวรรณกรรมทองถิ่น 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 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

6 

 

การพูดในโอกาสตาง ๆ 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 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

7 การพูดทักทายการพูดแนะนําตนเองและผูอื่น สมรรถนะ: 

1. พูดทักทาย  พูดแนะนําตนเองและ

ผูอ่ืน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ดานความรู 

1. อธิบายความหมายของการทักทายได 

2. ยกตัวอยางการพูดแนะนําตนเองใน

โอกาสตาง ๆ 

3. แยกแยะประเภทการพูดแนะนํา

ตนเองได 

4. เปรียบเทียบลักษณะขอความในการ

ทักทายได 

ดานทักษะ 

5. สังเกตวิธีการพูดแนะนําผูอ่ืน 

6. พูดทักทายภาษาประเทศสมาชิก

อาเซียนได 

7. พูดแนะนําผูอ่ืนได 

ดานจิตพิสัย 

8. ผสมผสานขอแนะนําในการพูด

ทักทายได 

9. แสวงหาวิธีการพูดแนะนําตนเอง 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

10. พูดทักทายดวยความมีมารยาท และ

คํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม 



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1101  ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

รวม     2  คาบ/สัปดาห 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

8 การตอบรับและปฏิเสธ 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. พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมี

เหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และ

มารยาททางสังคม 

 

 

  



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1101  ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

รวม     2  คาบ/สัปดาห 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

9 การแสดงความยินดีและเสียใจ สมรรถนะ:  

1. พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจดวย

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. พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจ ดวย

ความมีมารยาทถูกตองตามวัฒนธรรม

ประเพณีของสังคม 

 



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1101  ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

รวม     2  คาบ/สัปดาห 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

10 การเขียนสรุปความ 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. เ ขี ย น ส รุ ป ค ว า ม ด ว ย ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด

รอบคอบและถูกตองตามรูปแบบ 

 

 



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1101   ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

รวม     2   คาบ/สัปดาห 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

11 การเขียนสะกดคํา สมรรถนะ:  

1. เขียนสะกดคําตามหลักการเขียน

ประเภทตางๆ 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ดานความรู 

1. เปรียบเทียบหลักการประวิสรรชนีย

และหลักการไมประวิสรรชนียได 

ดานทักษะ 

2. เขียน“บัน” และ “บรร”  ได 

3. สังเกตหลักการใชไมยมกได 

4. สาธิตการเขียนเคร่ืองหมายวรรค

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 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

12 การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

 

สมรรถนะ:  

1. เขียนอธิบายดวยกลวิธีการเขียนอยาง

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. เลือกเน้ือหาที่ใชในการบรรยายได 

7. สังเกตวิธีการบรรยายได 

8. ประพฤติตามคุณสมบัติของผูอธิบายได 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

9. เขี ย นอธิบ าย แล ะเขี ยนบรรย าย ดวย

ความคิดสรางสรรคอยางถูกตองชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ 



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1101  ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

รวม     2   คาบ/สัปดาห 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

13 การกรอกแบบฟอรม สมรรถนะ:  

1. กรอกแบบฟอรมประเภทตางๆ 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ดานความรู 

1. ขยายความหมายของแบบฟอรมได 

2. ยกตัวอยางคุณสมบัติของผูกรอก

แบบฟอรมได 

 

ดานทักษะ 

3. กรอกแบบฟอรมได 

 

ดานจิตพิสัย 

4. จัดลําดับประเภทของแบบฟอรมได 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ดวย

ความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1101  ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

รวม     2  คาบ/สัปดาห 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

14 การเขียนประวัติยอ สมรรถนะ:  

1. เขียนประวัติยอของตนเองดวยความ

ละเอียดรอบคอบ 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ดานความรู 

1. อธิบายความหมายของการเขียนประวัติ

ยอได 

2. ระบุความหมายของ Resume  ได 

3. ยกตัวอยางสวนประกอบของ  Resume  

ได 

 

ดานทักษะ 

4. ปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน Resume  ได 

 

ดานจิตพิสัย 

5. ริเร่ิมเขียนประวัติยอได 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. เขียนประวัติยอของตนเองดวยความ

ละเอียดรอบคอบอยางมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1101  ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

รวม     2  คาบ/สัปดาห 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

15 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ สมรรถนะ:  

1. เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ดานความรู 

1. เ รีย บเ รียง ความหมา ยของก ารเขีย น

รายงานเชิงวิชาการได 

ดานทักษะ 

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเขียนรายงาน

เชิงวิชาการได 

 

ดานจิตพิสัย 

3. จัดลําดับสวนประกอบของรายงานเชิง

วิชาการได 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. เขียนรายงานเชิง วิชาการ ดวยความ

ล ะ เ อี ย ด ร อ บ ค อ บ แ ล ะ ถู ก ต อ ง ต า ม

หลักการเขียนรายงาน 

 

 

 

  



 

 

หนวยการเรียนรู 

รหัสวิชา     2000-1101  ชื่อวิชา     ภาษาไทยพื้นฐาน 

รวม     2  คาบ/สัปดาห 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สมรรถนะและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 

16 การเขียนโครงการ 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. ผสมผสานองคประกอบองคประกอบ

ของโครงการได 

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมี

ความคิดสรางสรรคในการเขียน 

 

 ประเมินผลผูเรียน  

 



 

 

แผนการเรียนรู 
 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา กิจกรรม 

1 

 

1-2 

 

(1)การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

และงานอาชีพ 

1 การสื่อสาร 

2 ภาษาที่ใชในการสื่อสาร 

3 การใชถอยคําและสํานวน 

4 ระดับของภาษา 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

- แบบฝกหัด/ทดสอบ 

2 

 

3-4 

 

การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ

งานอาชีพ(ตอ) 

5 การฟง 

6 การดู 

7 การอาน 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียนแบบฝกหัด/ทดสอบ 

3 

 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

การใชภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันและ

งานอาชีพ(ตอ) 

8 การวิเคราะหและประเมินคาสารจากการฟง

การดูและการอานสารในชีวิตประจําวันและ

งานอาชีพ 

9 ประโยชนของการประเมินคาสาร 

 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียนแบบฝกหัด/ทดสอบ 

4 

 

7-8 

 

(2)สภาเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา 

2.1  บทนําเร่ือง 

2.2  เร่ืองยอ 

2.3  คุณคาของเร่ือง 

 

 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 



 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา กิจกรรม 

5 

 

9-10 

 

เสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชางถวายฎีกา

(ตอ) 

2.4  บทเสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน ตอน ขุนชาง

ถวายฎีกา 

2.5  คําอธิบายศัพท 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 

6 

 

11-12 

 

(3)  การพูดในโอกาสตางๆ 

3.1  ความหมายของการพูด 

3.2  ความสําคัญของการพูด 

3.3  ประโยชนของการพูด 

3.4  องคประกอบของการพูด 

3.5  การพูดในโอกาสตางๆ 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 

7 

 

 

13-14 

 

การพูดในโอกาสตางๆ (ตอ) 

3.6  การพูดติดตอกิจธุระ 

3.7  การพูดแสดงความคิดเห็น 

 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 

8 

 

15-16 

 

การพูดในโอกาสตางๆ (ตอ) 

3.8  การพูดสรุปความ 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 



 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา กิจกรรม 

9 

 

 

17-18 

 

 

(4)  การเขียนบันทึกขอความภายในหนวยงาน 

4.1  การเขียนบันทึกขอความติดตอกิจธุระใน

หนวยงาน 

4.2  การเขียนบันทึกทางธุรกิจ 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

- แบบฝกหัด/ทดสอบ 

10 

 

19-20 

 

 

(5)  การเขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบายและการ

เขียนบรรยาย 

5.1  สาเหตุการเขียนสะกดคําผิด 

5.2  หลักเกณฑการเขียนสะกดคําในภาษาไทย 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 

11 

 

21-22 

 

การเขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบายและการ

เขียนบรรยาย(ตอ) 

5.3  การเขียนสรุปความ 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 

12 23-24 การเขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบายและการ

เขียนบรรยาย(ตอ) 

5.4  การเขียนอธิบาย 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 



 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา กิจกรรม 

13 

 

25-26 

 

การเขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบายและการ

เขียนบรรยาย(ตอ) 

5.5  การเขียนบรรยาย 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 

14 

 

27-28 

 

(6)  การกรอกแบบฟอรม การเขียนรายงานเชิง

วิชาการและการเขียนโครงการ 

6.1  การกรอกแบบฟอรม 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 

15 

 

29-30 

 

 

 

การกรอกแบบฟอรม การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

และการเขียนโครงการ(ตอ) 

6.2  การเขียนประวัติยอ 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 
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31-32 

 

การกรอกแบบฟอรม การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

และการเขียนโครงการ(ตอ) 

6.3  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 



 

 

สัปดาหท่ี คาบท่ี หนวยการเรียนรู/เน้ือหา กิจกรรม 
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33-34 

 

 

การกรอกแบบฟอรม การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

และการเขียนโครงการ(ตอ) 

6.4  การเขียนโครงการ 

 

- ใหผูเรียนคนควาหนวยการเรียน 

- บรรยาย 

- อธิบาย ยกตัวอยาง 

- แสดงวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอ

การเรียนและใหผูเรียนปฏิบัติไป

พรอมกัน 

- สรุปบทเรียน 

แบบฝกหัด/ทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  ประเมินผลผูเรียน  

รวม  

 



 

 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  1 

ช่ือวิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สอนสัปดาหท่ี  1 

ช่ือหนวย  การใชถอยคําสํานวน คาบรวม  2 

ช่ือเร่ือง การใชถอยคําสํานวน จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. ความหมายของถอยคํา 

2. ความหมายของสํานวน 

ดานทักษะ 

3. การใชถอยคํา 

4. การใชสํานวนไทย 

 

ดานจิตพิสัย 

5. ประเภทของสํานวน 

 

 

สาระสําคัญ 

การใชถอยคําสํานวนในการสื่อสารกับผูอ่ืน ยอมมีความมุงหมายอยางใดอยางหน่ึง เชนมุงหมายใหผูฟง 

รับทราบ ผูฟงเชื่อถือใหผูฟงปฏิบัติหรือคลอยตาม ถาผูฟงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมาย ถือไดวาการใช

ถอยคําสํานวนใหเกิดประสิทธิผลไดมากที่สุดน้ัน ตองอาศัยความรู ความเขาใจในเร่ืองถอยคําสํานวนใหดีพอ 

และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ตองอาศัยการฝกฝนใหมากดวย 

 

 

 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

1. ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับความหมายของถอยคํา 

2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับความหมายของสํานวน  

3. เพื่อใหมีทักษะในการฝกหัดใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสม 

4. เพื่อใหมีทักษะในทดลองใชสํานวนไทยไดถูกตองเหมาะสม 

5. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจําแนกประเภทของสํานวน 

 6.  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 และความหมายเทียบเคียงกับคําอ่ืน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ความหมายเฉพาะของคํา หมายถึง คําคําหน่ึงอาจมีความหมายหลายอยาง เชนคําวา หนา 

หนา : หมายถึง สวนของศีรษะต้ังแตหนาผากลงมาจดคาง 

หนา : หมายถึง ซีกของรางกายตรงกันขามกับหลัง 

หนา : หมายถึง เคร่ืองปรุงที่ปะบนขาวเหนียว เชน ขาวเหนียวหนากุง หนาสังขยา 

หนา : หมายถึง คราวหรือฤดูกาล 

ดังน้ัน ในการพิจารณาความเหมาะสมเฉพาะของคํา จึงพิจารณาได 2 ทาง คือ 

1.1 ความหมายตามตัวกับความหมายเชิงอุปมา เชน 

ประโยคที่ 1 : เมื่อคืนมีดาวเต็มทองฟา 

ประโยคที่ 2 : งานเลี้ยงเมื่อคืนน้ี มีดาวมากันมากมาย 

ดาว ในประโยคที่ 1 มีความหมายตามตัว หมายถึง ดวงดาวที่อยูในทองฟา 

ดาว ในประโยคที่ 2 มีความหมายเชิงอุปมา หมายถึง คนเดนเปนพิเศษ อาจจะ 

เปนผูมีความงามหรือมีสมรรถภาพที่คนจํานวนมากเพงเล็ง 

1.2 ความหมายนัยตรมกับความหมายนัยประหวัด 

ความหมายนัยตรง หมายถึง  ความหมายที่มักจะปรากฏในพจนานุกรม ซึ่ งผู ใชภาษาเขาใจตรงกัน 

ค วา ม หม า ย นัย ป ระ หวัด  หม า ย ถึ ง  ค วา ม หม า ย ที่ คํ า น้ันก อใ ห เกิ ดค วา ม รู สึ ก ต า ง  ๆ กั นไ ป  อา จจ ะ 

เปนในทางที่ดีหรือไมดีก็ได 

ตัวอยาง 

คําวา มะเร็ง ความหมายนัยตรง คือ โรครายชนิดหน่ึง แตเมื่อนําไปใชในประโยคที่วา เขาคือ 

มะเร็งรายในการทํางาน จะทําใหเกิดความหมายนัยประหวัด หมายถึง บุคคลอันตราย 

คําวา เสือ ความหมายนัยตรง คือ สัตวปาชนิดหน่ึง แตถาปรากฏในประโยคที่วา 

คนบานน้ีเสือทั้งน้ัน อาจมีความหมายนัยประหวัดไปในทางดี คือ เปนผูมีกําลัง กลาหาญ หรือ 

เชื่อมั่นในตนเอง หรือมีความหมายนัยประหวัดไปในทางไมดี คือ เปนอันธพาลหรือเปนผูมีใจ 

อํามหิตก็ได 

 

 



 

 

2. ความหมายเทียบเคียงกับคําอ่ืน ในการใชถอยคํา เราอาจจะนําถอยคําในภาษา 

มาเทียบเคียงกันไดในแงตาง ๆ กัน ดังน้ี 

2.1 คําที่มีความหมายเหมือนกัน มีคําอยูมากมายที่มีความหมายเหมือนกัน เชน 

นํ้า  : 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” 

หรือ “ไมใช” เข าไป เชน ดี-ไม ดี  มนุษย -ไมใชมนุษย  แตมีคํา อีกจําพวกหน่ึงมีความหมายตรง 

ขามกันโดยตรง เชน ขาว–ดํา ซาย–ขวา มืด–สวาง สุจริต–ทุจริต บน–ลางใน–นอก ฯลฯ 

2.3 คําที่มีความหมายรวมกัน มีคําจํานวนมากที่มีความหมายสวนหน่ึง รวมกันแตอีกสวนหน่ึงมี 

ความหมายตางกัน เชน 

ขํา–ขัน ความหมายรวม คือ เกิดอารมณสนุก ชวนใหหัวเราะความหมายตางกัน คือ ขัน มักแสดง 

อาการหัวเราะออกมาใหเห็นชัด แต ขํา แสดงอาการหัวเราไมชัดเทา 

ตัด–ห่ัน ความหมายรวม คือ ทําใหขาดดวยของมีคมความหมายตางกัน คือ ห่ัน ตองใชเขียงหรือ 

ภาชนะรอง แต ตัดไมจําเปนตองมีภาชนะรอง 

2.4 คําที่มีความหมายแคบกวางตางกัน คําบางคํามีความหมายครอบคลุมรวม 

ความหมายของอีกคําหน่ึงไว เชน 

คําวา พืช มีความหมายครอบคลุม ตนไม ผัก หญาทุกชนิด ทั้งที่มีดอกและไมมี 

ดอก ทั้งไมเลื้อยและไมยืนตน 

คําวา เคร่ืองเขียน มีความหมายครอบคลุมดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด สมุด 

2. การใชถอยคํา 

เมื่อรูจักถอยคําแลว ก็ควรรูจักนําคําเหลาน้ันมาใชใหมีประสิทธิผล ซึ่งควรคํานึงถึงตอไปน้ี คือ 

1. การใชคําใหตรงตามความหมาย ควรระวัง ดังน้ี 

1.1 เมื่อมีเจตนาจะใชความหมายตรง ตองระวังถอยคําใชใหมีความหมายกระชับ 

หาบริบทประกอบใหเขาใจชัดเจนมากขึ้น เชน “นองชายผมชอบโดดรมเสมอ” โดยรมมี 

ความหมา ยว า  กระ โดดจาก ที่สู งโดยใ ชรมชูชีพ  แตโดดร มมีความหมายตาม นัยประหวัดว า  กา ร 

หลบหลีกหรือหลีก เลี่ ยงไมม าปฏิบั ติงาน เพื่ อใหชัด เจนตอง เพิ่มคํ าใ นบริบทว า  “น องชายผมเข า 

ชอบฝกการกระโดดรมมาก” 

 

 



 

 

1.2 ใชคําไมกอใหเกิดความหมายกํากวม เชน เขาบอกวา “ใบพลูปูนอนได” ปู 

อาจหมายถึงสัตวชนิดหน่ึง หรืออาจหมายถึงกิริยาอาการของปู เชน ปูเสื่อ ตองเติมคําลงไป 

ใหสื่อความหมายชัดเจนขึ้นเปน “ใบพลูใชปูนอนแทนเสื่อได” หรือ “ใบพลูตัวปูสามารถนอน 

ได” 

        “ผมตองไปผาตัด” คําวา ผาตัด อาจหมายความวา ผูพูดไปทําการผาตัดเพราะเปนหมอ หรือจะไป 

ผาตัดเพราะปวยก็ได ควรแกเปน “ผมตองไปผาตัดคนไข” หรือ “ผมตองไปรับการผาตัด” ก็ได 

1.3 เลือกคําที่ตรงกับความตองการ เชน นักเรียนมาโรงเรียนไมทัน จึงบอกวา “ผม 

ไมสบาย” ผูฟงอาจเขาใจผิดวา ไมสบาย คือ มีความลําบากทางกายทางใจก็ได ควรบอกใหตรงวา ปวดหัวเปนไข 

หรือทองเสีย ถานักเรียนนัดเพื่อนไวตอนเย็นแลวไปไมทันตามนัด อาจบอกวา มาชาไปหนอย วันน้ีรถสตารดไม

ติดไมควรบอกวา “มาสายไปรถไมติด” เพราะคําวามาสายหมายถึง ชวงเวลาหลังจากตอนเชาถึงกอนเที่ยงสวนรถ

ไมติด อาจหมายถึง การจราจรไมติดขัดก็ได 

1.4 เลือกใชถอยคําที่มีความหมายเกี่ยวเน่ืองกับคําอ่ืนใหเหมาะสม หมายถึง คําที่มีความสําคัญตอ

คําอ่ืนที่อยูแวดลอม ทําใหเกิดความหมายแจมชัดในการสื่อสาร ถาใชผิดอาจทําใหการสื่อสารไมสัมฤทธิ์ผลคํา

ประเภทน้ีมีดังน้ี 

ก. คําชวยแสดงความสัมพันธ เชน กับ ได ระหวาง กวา ถา แมวา ฯลฯ 

ตัวอยาง 

 พี่ขาวกวานอง 

พอกับลูก 

ยืนใตตนไม 

เขาอวนเพราะกินจุ 

ข. คําชวยชี้เฉพาะ เชน น้ี น้ัน โนน 

ตัวอยาง  

บานน้ี 

หลังโนนคนน้ัน 

ค. คําที่แสดงประเภทหรือลักษณะคําอ่ืน 

ตัวอยาง ความผิด 3 กระทง 

ผาชิ้นน้ี 

แฟชั่นสมัยน้ี 

เปนอยางน้ีทุกคร้ัง 

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. คําที่ใชแทนคําอ่ืนในบริบท เชน แก มัน น่ัน 

ตัวอยาง 

สุนัขชนิดน้ี มันไมชอบอากาศหนาว (มันใชแทนสุนัข) 

ยายมาลําบากอยูไมนาน แกก็จบชีวิตลง 

2. การใชคําใหตรงตามความนิยมของผูที่ใชภาษาเดียวกัน คําที่มีความหมายอยางเดียวกัน บางทีก็ใชคําวา 

 ดก ชุก ชุม ชุกชุม ลนหลาม เจ่ิง แนนขนัด ขึ้นอยูกับ บริบท เชน 

ที่น่ีปลาชุม มะมวงดก โจรผูรายชุกชุม 

ผูคนแนนขนัด อาหารบริบูรณ ฝนตกชุก 

ประชาชนลนหลาม อาการหนัก ฯลฯ 

3. การใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทสะและบุคคล หมายถึง ในที่สาธารณะหรือสถานที่สําคัญตองใชคําพูด 

แสดงความสํารวมและใหความเคารพสถานที่  ในที่ประชุมสาธารณะตองไมใชคําตลกคะนอง ถาเปน 

โอกาสจัดงานร่ืนเริงก็ใชถอยคําเปนกันเองได การพูดกับบุคคลที่เรายกยองใหใชคําพูดสุภาพและแสดง 

การใหเกียรติ แตเมื่อพูดกับผูที่คุนเคยก็ใชคําแสดงความเปนกันเองได 

4. การใชคําไมซ้ําซากหรือการหลากคํา หมายถึง การเลือกใชคําใหแปลกๆ ออกไปโดยคําเหลาน้ันมี 

ความหมายใกลเคียง เชน 

พระเสด็จผันผาย กุมแสงกรายกรนาด ยุรยาตรอยางไกรสร จากคิชรคูหาลีลายังวังราช 

- คําที่ขีดเสนใตมีความหมายวา ไปหรือเดิน ทั้งน้ัน 

เขาชางมีความสุขกับการทํางาน พอใจที่จะจายตลอดเอง เพลิดเพลินกับการเลี้ยงสัตว สบาย 

ใจกับครอบครัวที่อบอุน 

5. การใชคําใหเห็นภาพ หมายถึง การใชคําที่ทําใหผูฟงหรือผูอานเห็นภาพราวกับได 

สัมผัสดวยตนเอง เชน 

ดําขลับ ดําทะมึน ขาวผอง ขาวจ๊ัวะ 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 อาจมีความหมายไมตรงไปตรงมาจากความหมายดังกลาว สรุปไดวา สํานวน หมายถึง 

ถอยคําที่เรียบเรียงไวโดยมิไดมีความหมายตรงไปตรงมาตามตัวอักษร แตมีความหมายเปนอยางอื่น ตอง

ตีความกอนจึงจะเขาใจ 

ความหมายเปนชั้นเชิงชวนใหคิด ซึ่งอาจจะเปนเชิงเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยก็ไดประเภทของ

สํานวนไทย 

สํานวนไทยแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

1. ประเภทคําคลองจอง เนนเร่ืองความไพเราะ มีความหมายลึกซึ้งสัมผัสดี มีจํานวน 

ต้ังแต 4 คํา ถึง 12 คํา เชน 

กรวดนํ้าควํ่าขัน - ตัดขาดไมเกี่ยวของ 

คดในของอในกระดูก - มีสันดานโกง 

ฆาไมตายขายไมขาด - ตัดไมขาด 

ชักนํ้าเขาลึกชักศึกเขาบาน – ชัดนําศัตรูเขาบาน 

4. ประเภทของสํานวนไทย 

สํานวนไทยแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

1. ประเภทคําคลองจอง เนนเร่ืองความไพเราะ มีความหมายลึกซึ้งสัมผัสดี มีจํานวนต้ังแต 4 คํา ถึง 12 คํา 

 เชน 

กรวดนํ้าควํ่าขัน - ตัดขาดไมเกี่ยวของ 

คดในของอในกระดูก - มีสันดานโกง 

ฆาไมตายขายไมขาด - ตัดไมขาด 

ชักนํ้าเขาลึกชักศึกเขาบาน – ชัดนําศัตรูเขาบาน 

มีทองเทาหนวดกุง นอนสะดุงจนเรือนไหว - มีสมบัติเพียงเล็กนอย แตกังวลจนนอนไมหลับ 

2. ประเภทเปรียบเทียบ คือ ไมพูดออกมาตรง ๆ แตจะใชการเปรียบเทียบ เชน 

เสือนอนกิน - ไดรับประโยชนไมตองลงทุนลงแรง 

ตัวเปนเกลียว - ขยันทํางานอยูตลอดเวลา 

ดาวลอมเดือน - มีบริวารแวดลอมมาก 

ผาขี้ร้ิวหอทอง - คนมั่งมีแตแตงตัวซอมซอ 

ไมปาเดียวกัน – พวกเดียวกัน 

 



 

 

3. ประเภทคําซ้ํา คือ พูดซ้ําคําเดิม เพื่อใหเกิดความไพเราะและมีความหมาย เชน 

เลนหูเลนตา - แสดงอาการยียนดวยสายตา 

ตัดเปนตัดตาย - ตัดขาดจากกันอยางเด็ดขาด 

กลับเน้ือกลับตัว - เลิกทําชั่วหันมาทําความดี 

เคียงบาเคียงไหล - รวมทุกขรวมสุข หรือรวมเปนรวมตาย 

ปากหอยปากปู - ชอบนินทาเล็กนินทานอย 

4. ประเภทเบ็ดเตล็ด มีลักษณะทั่วไป อาจเปนสํานวน 1 คํา สํานวน 2 คํา หรือสํานวน3 คํา เชน 

สํานวน 1 คํา สวนมากจะประกอบในประโยค เชน 

ผูหญิงคนน้ีเปร้ียวจริงนะ 

เปร้ียว หมายถึง ผูหญิงคนน้ีกลาทําอะไรล้ําหนาผูหญิงอ่ืน 

เขาเปนเสือผูหญิง 

เสือ หมายถึง เขาเปนคนเกงในเร่ืองผูกสมัครรักใครผูหญิง 

สํานวน 2 คํา สวนมากเปนคําประสม เชน 

ควันหลง หมายถึง เร่ืองราวที่เกิดขึ้นแลว แตยังมีผูกลาวถึงอีก 

จนมุม หมายถึง ไมมีทางหนี 

จนตรอก หมายถึง หมดหนทางหนี 

สํานวน 3 คํา           

กบเลือกนาย หมายถึง ตองการเปลี่ยนผูบังคับบัญชาอยูเร่ือย 

เงาตามตัว หมายถึง ไปไหนไปดวยกันแทบไมคลาดกันเลย 

จมไมลง หมายถึง เคยทําตัวใหญมาแลวทําใหเล็กลงไมได 

ตายดาบหนา หมายถึง บากบั่นไปสูกับชะตากรรมที่ตองพบขางหนา 

วัวลืมตีน หมายถึง ลืมพื้นเพของตัวเอง 

5. การใชสํานวนไทย 

สํานวนไทยมีประโยชนอยางมากในการสงเสริมการใชภาษาไทยใหมีความไพเราะ สละสลวยลึกซึ้งกินใจ แต

ในทางตรงกันขามอาจไมเกิดประโยชนดังกลาวเลย ถาผูใชขาดความรูความเขาใจในการนําไปใชอยางถูกตอง 

ดังน้ันจึงควรคํานึงและระมัดระวังในการใชสํานวนไทย ดังตอไปน้ี 

1. การใชใหตรงตามความหมาย กอนใชสํานวนแตละสํานวน ผูใชควรศึกษาใหเขาใจความหมายอยาง 

แจม แจ ง กอนว าจะใช กับอะไร  ใ ชอย างไ ร ใ นขอบเข ตแค ไหน ก ารใ ชไม ถูกต องนอกจากไ มสื่ อ 

ความหมายตามประสงคแลว ยังทําใหคุณคาของสํานวนน้ันหมดคุณคาและเสียหายได เชน 

“เธอชอบเรียนภาษาไทยอยางเขากระดูกดํา” 

สํานวน “เขากระดูกดํา” ตามปกติจะใชกับการเกลียด มิใชการชอบ 



 

 

“เขาลืมฐานะเดิมของตนเสียสนิท เหมือนไกไดพลอย” 

สํานวน “เหมือนไกไดพลอย” หมายถึง คนไดของดีแตไมรูคุณคาของสิ่งน้ัน ในที่น้ีควรใชสํานวน 

“วัวลืมตีน” 

2. การใชใหเขากับเร่ือง เมื่อยกสํานวนใดมาใช ควรใหเขากับเร่ืองน้ันไดอยางสนิท มิใชเร่ืองเปนอยาง 

หน่ึง แตสํานวนที่ยกมาเปรียบเทียบเปนอีกอยางหน่ึง เชน 

“ชายคนน้ันด่ืมเหลาเกงจริง ๆ คนอ่ืนคอพับหมดแลวแตเขายังด่ืมได ดูเหมือนเขาเปนพวก คอทั่งสัน 

หลังเหล็ก จริง ๆ” 

ในที่น้ีควรใชสํานวน “คอทองแดง” เพราะสํานวน “คอทั่งสันหลังเหล็ก” หมายถึง พวกไมเกรงกลัว 

กฎหมาย หรืออาญาแผนดิน 

“คุณพอซื้อรถใหมเมื่อวานน้ี มาถึงวันน้ีมีคนเสนอขายรถยนตคันใหมที่สวยกวา ราคาถูกกวา แตซื้อ 

ไมได เขาทํานองวา พบไมงามยามขวานบิ่น” ความหมายของสํานวนน้ีไมเขากับเร่ืองที่ดําเนินอยู 

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 

“ชายคนน้ันพูดเกลี้ยกลอมคูวิวาทแบบ บัวไมใหช้ํานํ้าไมใหขุน ทั้ง ๆ ที่คนอ่ืนมองกันวาเขาทําแบบ  

เน้ือไมไดกิน หนังไมไดรองน่ัง แถมยังเอากระดูกแขวนคอ เพราะคูวิวาทของเขาเปนพวก แปดเหลี่ยม 

แปดคม อาจระแวงกลับมากัดเขาเมื่อไรก็ได แตเขาก็ทําแบบ ปดทองหลังพระ ถึงคราว ผงเขาตาตัวเอง 

 ก็ไมมีใครชวยเหลือเขาไดเลย” 

6. ใชสํานวนใหเหมาะสมกับกาลเทศะหรือโอกาส หาสํานวนที่มีบางสํานวนที่มี 

ความหมายคลายคลึงกัน แตใชในโอกาสตางกัน ตองเลือกใชใหเหมาะสม เชน 

“หมาในรางหญา” กับ “หมาหวงกาง” 

“หมาในรางหญา” ใชในโอกาสที่ตนเองไมไดใชประโยชนจากสิ่งน้ันแตกีดกันคนอ่ืน 



 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 3-5) 

1. กิจกรรมที่  1การใชถอยคําสํานวน 

2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 1 การใชถอยคําสํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

(จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  6) 
 

1. ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที ) 

1. ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ืองการใช

ถอยคําสํานวน 

2. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน

ที่ 1และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการ

สอนผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการใชถอยคํา

สํานวน 

 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

1. ผูสอนแนะนําเปด  PowerPoint   หนวยที่  1  

เร่ือง  การใชถอยคําสํานวนและใหผูเรียนศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน การฟงการพูดภาษาไทย 

2.  ผูสอนและผูเรียนรวมกันบรรยายความหมาย

ของถอยคําตามที่ไดศึกษาจาก  PowerPoint 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45นาที ) 

1. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  1   เร่ือง  การใช

ถอยคําสํานวน 

2. ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที ) 

1. ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  การใช

ถอยคําสํานวน 

2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่ 1และการใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรมผูเรียนแสดงความรูความรูเกี่ยวกับการใช

ถอยคําสํานวน 

 

2.  ข้ันใหความรู ( 45  นาที ) 

1. ผูเรียนศึกษาPowerPoint หนวยที่  1  เร่ือง  การ

ใ ช ถ อ ย คํ า สํ า น ว น แ ล ะ ใ ห ผู เ รี ย น ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร

ประกอบการสอน การฟงการพูดภาษาไทย ประกอบ 

2. ผูเรียนรวมมือกับผูสอนบรรยายความหมายของ

ถอยคําตามที่ไดศึกษาจาก  PowerPoint 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 45นาที ) 

1. ผูเรียนทํากิจกรรมที่  1    เร่ือง  การใชถอยคํา

สํานวน 

2. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15นาที ) 

1. ผูสอนและผู เรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผูสอนใหผู เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  1  การใชถอยคําสํานวน 

3. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-6) 

(รวม 120 นาที หรือ2คาบเรียน) 

 
 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15นาที ) 

1. ผูสอนและผู เรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนเพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  1  

การใชถอยคําสํานวน 

3. ผู เ รียนศึกษาเพิ่ม เติมนอกหองเรียน ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-5) 
 

 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่1 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่1และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน 

หนวยที่ 1 

 

      ขณะเรียน 

1. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 1เร่ืองการใชถอยคําสํานวน 

2. รวมกันสรุป “การใชถอยคําสํานวน”   

 

 หลังเรียน 

1. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  1  การใชถอยคําสํานวน 

 

 

คําถาม 

1. ขอความที่พิมพตัวหนาในขอใดมีความหมายเชิงอุปมาไดอยางเดียว 

2. คําบอกรสในขอใดมีความหมายนัยตรง 

3. ขอใดใชคําที่มีความหมายแคบกวางไดถูกตอง 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

                กิจกรรมที่ 1เร่ืองการใชถอยคําสํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองการใชถอยคําสํานวน 

1. วิเคราะหและตีความหมาย 

2. ต้ังคําถาม 

3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการสรางคานิยม 

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมการใชถอยคําสํานวน 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

1. ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

การใชถอยคําสํานวนทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย  เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจาง

ยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพน้ีมาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

สื่อสิ่งพิมพ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การฟงการพูดภาษาไทย 

2. ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6) 

3. กิจกรรมรูที่ 1เร่ือง  การใชถอยคําสํานวน(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ 

4. แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  1  การใชถอยคําสํานวน   ขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง 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/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

 

             กิจกรรมที่ 1เร่ืองการใชถอยคําสํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  บรรยายความหมายของถอยคําได 

1. วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ 

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน          :   บรรยายความหมายของถอยคําไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  2 เรียบเรียงความหมายของสํานวนได 

1. วิธีการประเมิน                  :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน       : เรียบเรียงความหมายของสํานวนไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3ฝกหัดใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสม 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน       :   ฝกหัดใชถอยคําไดถูกตองเหมาะสมจะได  2  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4สาธิตการใชสํานวนไทยไดถูกตองเหมาะสม 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน        : สาธิตการใชสํานวนไทยไดถูกตองเหมาะสมจะได  2  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5จําแนกประเภทของสํานวนได 

1. วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน         :  จําแนกประเภทของสํานวนไดจะได 2   คะแนน 

 

 
 



 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

1. วิธีการประเมิน                :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน        :  ใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลจะ

ได  2  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่1   เร่ืองการใชถอยคําสํานวน 

           จงทําเคร่ืองหมาย หรือ หนาขอตอไปน้ี 

1. ความหมายเชิงอุปมา : หัวใจของเขาแข็งแกรงประดุจเพชร 

2. ความหมายนัยประหวัด : พูดแบบน้ีเปนพวกพูดแบบพอคา 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่2  

หนวยที ่2   เร่ืองการใชถอยคําสํานวน 

                   จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือ มาเติมลงในชองวาง

หนาขอทางซายมือ 

    3. ใสตะกราลางนํ้า 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. ถูกต้ังขอหา 5 กระทง 

ฐ. คนที่อึดสูอยางไมคิดชีวิต 

ฑ. เมื่อคืนน้ีฝนตกหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่1   เร่ืองการใชถอยคําสํานวน 

          จงเติมสํานวนไทยตอไปน้ีใหสมบูรณ 

1. กําแพงมีหู .................................................................................................................... 

2. ขางนอกขรุขระ .................................................................................................................... 

3. คนลมอยาขาม .................................................................................................................... 

4. เจาไมมีศาล .................................................................................................................... 

5. ตกนํ้าไมไหล .................................................................................................................... 

6. ตอหนามะพลับ .................................................................................................................... 

7. ถี่ลอดตาชาง .................................................................................................................... 

8. ทําคุณบูชาโทษ .................................................................................................................... 

9. พลั้งปากเสียศีล .................................................................................................................... 

10. วัวเห็นแกหญา ....................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่1  เร่ือง  การใชถอยคําสํานวน 

จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  

 

1. ขอความที่พิมพตัวหนาในขอใด มีความหมายเชิงอุปมาไดอยางเดียว 

ก. ฉันเชื่อวาเขาลวงคองูเหาได 

ข. ระวังดี ๆ นะ อยาเพิ่งเหว่ียงแห 

ค. เธออุตสาหทอดสะพาน ทําไมไมเดินละ 

ง. ดูซิเขาเขาฌานเสียแลว แทนที่จะจดคําบรรยาย 

 

2. คําบอกรสในขอใดมีความหมายนัยตรง 

ก. ฉันวาไมฝาดนะ มันอรอยดีออก 

ข. งานน้ีกรอยเหลือเกิน จืดชืดไมมันเลย 

ค. เร่ืองน้ีเผ็ดรอนถึงอกถึงใจ เปร้ียวหวานมันเค็มมีพรอม 

ง. เธอไมใชแตจะเปร้ียวอยางเดียวนะ เค็มเปนเกลือทีเดียว 

 

3. ขอใดใชคําที่มีความหมายแคบกวางไดถูกตอง 

ก. นายแฉลมมีทรัพยสินและเงินทองมาก 

ข. เขาปลูกตนไมหลายชนิดทั้งไมดอก ไมใบและไมผล 

ค. หลอนเลือกใชเคร่ืองสุขภัณฑและอางลางมือที่มีราคาแพง 

ง. กอนไปโรงเรียนเธอตองเตรียมเคร่ืองเขียน 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. กินนํ้าไมเผื่อแลง 



 

 

 

6. ขอใดมีความหมายใกลเคียงกับสํานวน “นกสองหัว” มากที่สุด 

ก. เหยียบเรือสองแคม                       ข. จับปลาสองมือ 

ค. สองฝกสองฝาย                            ง. ตีสองหนา 

 

7. “คนหน่ึงกินเปนยาพิษ อีกคนหน่ึงกินเปนยาบํารุง” ขอความน้ีเปรียบเทียบตรงกับขอใด 

ก. ตางคนก็ตางจิตตางใจ 

ข. ลางเน้ือชอบลางยา 

ค. ตัวใครตัวมัน 

ง. ตางลิ้นตางรส 

 

8. ขอใดใชสํานวนถูกตอง 

ก. สามีภรรยาคูน้ีเหมาะสมกันเหมือนนางฟากับหมาวัด 

ข. เด็กคนน้ีฉลาด บอกอะไรนิดเดียวก็เขาใจไมตองจํ้าจ้ีจํ้าไช 

ค. คนไทยชอบจัดงานใหญโต เสียเงินเสียทองเทาใดไมวา 

ง. เขาเปนคนไมชอบวางแผน ทํางานใหเสร็จไปวัน ๆ ทํานองตําขาวสารกรอกหมอ 

 

9. “ฉันวาเขาพูดไมจริงนะ ก็เร่ืองมันแลวไปแลว อยา.............เลยนา” 

ก. ฟนฝอยหาตะเข็บ 

ข. มากหมอมากความ 

ค. แกวงเทาหาเสี้ยน 

ง. เอามือไปซุกหีบ 

 

10. “เขาเปนคนฉลาด บอกเขาสั้น ๆ เขาก็ทําตามไดไมตอง....................” 

ก. จํ้าจ้ีจํ้าไช 

ข. แจงสี่เบี้ย 

ค. ชักแมนํ้าทั้งหา 

ง. ปากเปยกปากแฉะ 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอทีน่าสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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  

หนวยที ่1   เร่ืองการใชถอยคําสํานวน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2  

หนวยที ่1 เร่ืองการใชถอยคําสํานวน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงานเฉลยกิจกรรมที่ 3  

หนวยที ่1  เร่ืองการใชถอยคําสํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่1  เร่ืองการใชถอยคําสํานวน 

 



 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่1 เร่ือง การใชถอยคําสํานวน 
 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.  นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.  นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3.  นักศึกษาใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  2 

ช่ือวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  2 

ช่ือหนวย      ระดับภาษา คาบรวม  4 

ช่ือเร่ือง      ระดับภาษา จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. ลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับ 

ดานทักษะ 

2. ปจจัยที่กําหนดระดับของภาษา 

ดานจิตพิสัย 

3. การแบงภาษาระดับตาง ๆ 

4. ลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ 

 

สาระสําคัญ 

ภาษาไทยนอกจากจะใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารแลว ยังใชสรางความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งในวง

แคบและวงกวางดวยเหตุน้ีภาษาจึงมีลักษณะผิดแผกกันเปนหลายระดับซึ่งตองใชภาษาตามความสัมพันธของ

บุคคล ตามโอกาสกาลเทศะ เพื่อใหสัมฤทธิ์ผลสมความมุงหมาย 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

1. ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ 

 

 

 

 

 



 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเปรียบเทียบลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับได(ดานความรู)   

2. เพื่อใหมีทักษะในการสังเกตปจจัยที่กําหนดระดับของภาษาได(ดานทักษะ) 

3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการยอมรับการแบงภาษาระดับตาง ๆ ได(ดานจิตพิสัย) 

4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการผสมผสานลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ ได(ดานจิตพิสัย) 

5. เพื่อใชภาษาในระดับตาง  ๆไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ(ดานคุณธรรม จริยธรรม) 
 

 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับได(ดานความรู)   

2. สังเกตปจจัยที่กําหนดระดับของภาษาได(ดานทักษะ) 

3. ยอมรับการแบงภาษาระดับตาง ๆ ได(ดานจิตพิสัย) 

4. ผสมผสานลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ ได(ดานจิตพิสัย) 

5. 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 

ภาษาระดับน้ีใชสื่อสารกันในที่ประชุมที่ จัดขึ้นอยางเปนพิธีการ เชน การเปดประชุมรัฐสภา การกลาว 

อวยพร การกลาวตอนรับ การกลาวตอนรับ การกลาวคําปราศรัย การกลาวรายงานในพิธีมอบปริญญาบัตร หรือ

ประกาศนียบัตร การกลาวสดุดี หรือการกลาวเพื่อจรรโลงใจใหประจักษในคุณงามความดี การกลาวปดพิธี ฯลฯ 

ผูสงสารระดับน้ีมักเปนบุคคลสําคัญหรือมีตําแหนงสูงในวงการน้ันผูรับสารสวนใหญก็เปนบุคคลใน

วงการเดียวกันกับผูสงสาร 

สัมพันธภาพระหวางผูสงสารกับผูรับสารมีตอกันอยางเปนทางการแมวาโดยสวนตัวจะมีความสัมพันธ

ใกลชิดกันก็ตาม 

ตัวอยาง 

การที่ทานทั้งปวงไดแสดงมุทิตาจิต และใหพรแกขาพเจาดวยความพรอมเพรียงเปนสมานฉันทเชนน้ี ยัง

ความปติยินดีแกขาพเจายิ่งนัก จึงขอขอบใจทานทั้งปวงดวยเปนที่สุดขออํานวยพรใหทานทั้งปวงจงเจริญดวยอายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ 

2. ภาษาระดับทางการ 

ภาษาในระดับน้ีใชในการบรรยายหรืออภิปรายอยางเปนทางการในที่ประชุมหรือใชในการเขียนขอความ

ที่จะใหปรากฏตอสาธารณชนอยางเปนการเปนงาน หนังสือที่ใชติดตอกับทางราชการ หรือในวงการธุรกิจก็จะใช

ภาษาในระดับน้ีเชนกันผูสงสารและผูรับสารมักเปนบุคคลในวงการหรือวงอาชีเดียวกัน และตางก็มีหนาที่และ

ภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจหรือวิชาการในดานน้ันเน้ือหาของสารมีลักษณะเจาะจงเกี่ยวกับธุรกิจหรือความรู

ความคิดที่มีความสําคัญเปนที่นาสนใจ การใชถอยคําจึงมันตรงไปตรงมา มุงเขาสูจุดประสงค 



 

 

ตัวอยาง 

ผมขอขอบคุณอยางยิ่ง ผมรูสึกซาบซึ้งในนํ้าใจไมตรีที่ทานทั้งหลายไดพรอมใจกันมาสงและอวยพรให

ผมเดินทางโดยสวัสดิภาพ ทั้งยังอวยพรใหไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นเร่ือยๆ ในหนาที่ราชการ ผมไมอาจกลาวขอบคุณ

ใหไพเราะสมกับความรูสึกได แตก็ขอปรารถนาวา ผมจะอุตสาหปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเต็ม

ความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนทั่วไปเปนอันดับแรกที่สุด ผมเชื่อวาผลดังกลาวก็จะตกอยูแก

ประเทศชาติอันเปนที่รักของเรา หรืออีกนัยหน่ึงตกอยูแกพวกเราทุกคนน่ันเอง 

3. ภาษาระดับก่ึงทางการ 

ภาษาในระดับน้ีคลายกับระดับที่ 2 แตลดความเปนงานเปนการลง การใชภาษาระดับน้ีมักใชในการ

ประชุมกลุมเล็กกวาการประชุมที่กลาวในขอ 2 มักใชในการประชุมกลุมหรือการอภิปรายกลุม การบรรยายใน

หองเรียน ขาวและบทความในหนังสือพิมพ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีถอยคําสํานวนภาษาที่ทําใหรูสึกคุนเคยกันมากกวา

ภาษาระดับที่ 2 

ตัวอยาง 

ผมขอขอบคุณ ที่อาจารยมีนํ้าใจและไดแสดงออกซึ่งนํ้าใจน้ัน ณ ที่ประชุมน้ี ผมจะพยายามรักษาตัวใหดี

สมกับความปรารถนาของอาจารย ถามีสิ่งใดที่ผมพอจะรับใชได ที่จะอํานวย ประโยชนแกพวกเราโดยสวนรวม ผม

ก็จะไมรีรอที่จะกระทําเลย ผมขอขอบคุณอยางยิ่งอีกคร้ังหน่ึงครับ 

4. ภาษาระดับไมเปนทางการ 

ภาษาระดับน้ีมักใชในการสนทนาโตตอบระหวางบุคคลหรือกลุม บุคคลไมเกนิ 4 – 5 คนในสถานที่ 

และกาละที่ไมใชสวนตัว ภาษาระดับน้ีจะใชในการเขียนจดหมายระหวางเพื่อนการรายงานขาว และ 

การเสนอบทความในหนังสือพิมพ เ น้ือหาของสารมักเปนเ ร่ืองทั่ว  ๆ ไปในการดํา เนินชี วิตประจําวัน 

กิจธุระตาง ๆ รวมไปถึงการปรึกษาหารือรวมกัน 

ตัวอยาง 

ขอบคุณมากครับที่อวยพรใหผม ขอใหพวกคุณไดรับสิ่งดีงามเหลาน้ันดวยเชนกันนะครับ เพราะถาเรามี

อะไรไดอะไรเหมือน ๆ กัน เราก็คงไดมีโอกาสสังสรรคกันเชนน้ีอีก วันน้ีขอใหฉลองศรัทธากันใหเต็มอ่ิมเลยนะ

ครับ ไมตองเกรงใจ 

5. ภาษาระดับกันเอง 

ภาษาระดับน้ี เปนภาษาที่ใชในวงจํากัด เชน ภาษาที่ใชในครอบครัว ใชระหวางสามีภรรยา บิดา มารดา 

บุตร หรือใชระหวางเพื่อนสนิท สถานที่ที่ใชมักเปนที่สวนตัว เชน ที่บานในหองที่เปนสัดสวนของตนโดยเฉพาะ 

เน้ือหาของสารเหมือนระดับที่ 4 คือ ไมมีขอบเขตจํากัดจะพูดจากันในเร่ืองใดก็ได ภาษาระดับน้ีจึงมักใชในการ

พูดจากัน ไมนิยมบันทึกเปนลายลักษณอักษร ยกเวนแตในนวนิยายหรือเร่ืองสั้นบางตอน เพื่อทําใหเร่ืองสมจริง 

 



 

 

ตัวอยาง 

ขอบใจนะพรรคพวก พวกนายทําใหเรามีความสุขมากที่สุดในวันน้ี ขอใหสนุกกันใหเต็มที่ โดยการใช

ปากใหเปนประโยชน ทั้งกิน ทั้งพูด แตอยาทั้งพูดและกินพรอม ๆ กันก็แลวกันวาใหเต็มที่เลยการแบงภาษาเปน 5 

ระดับ มีขอสังเกตบางประการดังตอไปน้ี 

1. การแบงภาษาเปน 5 ระดับ พิจารณาจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในการสื่อสารแลวนํามาจัดระดับ

เพื่อใหเขาใจงาย มิไดหมายความวา แบงกันอยางเด็ดขาด ภาษาระดับหน่ึงอาจเหลื่อมล้ํากับอีกระดับหน่ึง 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 น้ัน 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 มีดังน้ี 

1. โอกาสและสถานที่ โอกาสและสถานที่ที่ใชภาษาเปนปจจัยที่ทําใหใชภาษาตางระดับกัน เชน ในตลาด

รานคากับที่บาน ภาษาที่ใชมักตางระดับกัน ภาพที่ประชุม 

2. สัมพันธภาพระหวางบุคคล บุคคลอาจมีสัมพันธภาพตอกันหลายลักษณะ เชนเปนเพื่อนสนิทกัน เปนผู

ที่เพิ่งรูจักกัน เปนผูไมเคยรูจักกันมากอน 

3. ลักษณะของเน้ือหา เน้ือหาของสารเกี่ยวพันกับโอกาสในการสื่อสารอยูไมนอย เชนเน้ือหาเกี่ยวกับ

เร่ืองสวนตัว ก็ไมสามารถใชในระดับพิธีการ หรือระดับทางการได 

4. สื่อที่ใช ปจจัยสําคัญอีกอยางหน่ึงที่ทําใหภาษาเปลี่ยนระดับ คือ สื่อ เชน จดหมายสวนตัว ผนึกของกับ

ไปรษณียบัตร ภาษาที่ใชยอมแตกตางกัน หากบุคคลบอกตอ ๆ กันดวยปากระดับของภาษาที่ใช ยอมแตกตางกับ

เพื่อประกาศผานเคร่ืองขยายเสียง และยอมแตกตางกับภาษาที่พูดทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางวิทยุโทรทัศน 

3. ลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ 

1. การเรียบเรียง ในภาษาระดับพิธีการและระดับทางการ ผูสงสารซึ่งรวมทั้งผูพูดและผูเขียนจะเรียบเรียง

เน้ือหาใหมีความตอเน่ืองกลมกลืนกันอยางมีระเบียบและพิถีพิถันขัดเกลาภาษาใหสละสลวย เชน ในการกลาวคํา

ปราศรัย กลาวตอนรับผูแทนระหวางประเทศ หรือระหวางองคการมักเตรียมวาทนิพนธไวลวงหนา ถาหนังสือ

ราชการจะเขียนอยางมีระเบียบ ซึ่งจะกลาวถึงจุดประสงคของเร่ือง 

            2. กลวิธีนําเสนอ ภาษาระดับ พิธีการและระดับทางการมักใชกลวิธ  ีนําเสนอตามรูปแบบที่กําหนดไวแลว

เชน ในคํากราบบังคมทูลหรือคํากลาวรายงานจะตองใชคําขึ้นตนวรรคนําและคําลงทายตามแนบแผนที่เคยใชกันมา 



 

 

3. ถอยคําที่ใช ในภาษาไทยมีถอยคําที่แสดงความลดหลั่นตามระดับของภาษา โดยเฉพาะในสํานวนที่เปน

คําซอน 4 พยางค หลายสํานวนใชไดในภาษาระดับไมเปนทางการลงมาเทาน้ันเชน เอะอะมะเทิ่ง ทางหนีทีไล ไป

วัดไปวา มีขอสังเกตเกี่ยวกับความลดหลั่นตามระดับของภาษา ดังน้ี 

3.1 คําสรรพนาม จะใชในระดับทั้งหาระดับแตกตางกัน เชน กระผม ผม ดิฉัน ขาพเจาฉัน กัน เรา หนู  

              3.2 คํานาม มีคําสามยนามหลายคําที่เราใชเฉพาะในภาษาระดับกึ่งทางการระดับไมเปนทางการและ

ระดับกันเองเทาน้ัน 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 อยางน้ัน อยางน้ี อยางไร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• ดานทักษะ(ปฏิบัติ)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2-4) 

1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 2เร่ือง ระดับภาษา 

2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 2 ระดับภาษา 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  5) 
 

2. ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนอานสาระสําคัญ  หนวยที่  2  

เร่ือง  ระดับภาษา   

2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน

ที่ 2และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการ

สอนผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับระดับภาษา 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

        1.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการ

สอน ภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 2  

        2 .ผูสอนและผู เ รียนรวมกันสัง เกตปจ จัยที่

กําหนดระดับของภาษาตามที่ไดศึกษาจากเอกสาร

ประกอบการสอน 

3.  ข้ันประยุกตใช (45นาที ) 

        ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  2  เร่ือง  ระดับ

ภาษา 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15นาที ) 

4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

5. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  2  ระดับภาษา 

6.  ผู ส อ น ใ ห ผู เ รี ย น ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม น อ ก

หองเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทํา

ขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-5) 

(รวม 120  นาที หรือ 2 คาบเรียน) 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที ) 

      1. ผูเรียนอานสาระสําคัญ  หนวยที่  2  เร่ือง  ระดับ

ภาษา   

        2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่ 2และการใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรมผูเรียนแสดงความรูความรูเกี่ยวกับระดับ

ภาษา 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที ) 

     1 .ผู เ รียนศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

ภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 2  

     2.ผู เรียนรวมมือกับผูสอนสังเกตปจจัยที่กําหนด

ระดับของภาษาตามที่ไดศึกษาจากเอกสารประกอบ 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 45นาที ) 

3. ผูเรียนทํากิจกรรมที่  เร่ือง  ระดับภาษา 

4. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15นาที ) 

4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

5. ผูสอนใหผู เ รียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  2  ระดับภาษา   

6. ผู เ รียนศึกษาเพิ่ม เ ติมนอกหองเ รียน ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-5) 

 

 

 



 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 2 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 2และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน 

หนวยที่ 2 

 

      ขณะเรียน 

3. ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 2เร่ือง ระดับภาษา 

4. รวมกันสรุป “ระดับภาษา”   

 

 หลังเรียน 

2. ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 2 ระดับภาษา 

 

คําถาม 

            1.  ภาษาระดับพิธีการใชสื่อสารตามขอใด 

 2.  ขอใดใชในระดับทางการ 

            3.  การเสนอบทความในหนังสือพิมพเปนการสื่อสารระดับใด 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

                     กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 2  เร่ือง ระดับภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองระดับภาษา 

5. วิเคราะหและตีความหมาย 

6. ต้ังคําถาม 

7. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

8. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการสรางคานิยม 

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมระดับภาษา 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

           ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

ระดับภาษาทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย  เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจางยอมรับ

ความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพน้ีมาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

              1.เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 

2.ใชประกอบการเรียนการสอน 

   3. กิจกรรมทายหนวยที่ 2เร่ือง  ระดับภาษา(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ 

    4. แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  2  ระดับภาษาขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

 5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

เอกสารประกอบการสอนเร่ือง 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  เร่ือง  ระดับภาษา 

2.สังเกตการทํางาน 

 

 

          หลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 2ระดับภาษา 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

 

                     กิจกรรมทายหนวยที่ 2  เร่ือง  ระดับภาษา 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับได 

4. วิธีการประเมิน                   :   ทดสอบ 

5. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

6.  เกณฑการใหคะแนน         :  เปรียบเทียบลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับไดจะได 2   คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  2 สังเกตปจจัยที่กําหนดระดับของภาษาได 

4. วิธีการประเมิน               :   ทดสอบ      

5. เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             

6. เกณฑการใหคะแนน     : อธิบายลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับไดจะได  2  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3ยอมรับการแบงภาษาระดับตาง ๆ ได 

4. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

5. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

6.  เกณฑการใหคะแนน        : ยอมรับการแบงภาษาระดับตาง ๆ ไดจะได  2  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4ผสมผสานลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ ได 

4. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

5. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

6.  เกณฑการใหคะแนน       : ผสมผสานลักษณะของภาษาระดับตาง ๆ ไดจะได  2  คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ 

1. วิธีการประเมิน                :ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                       :แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน        :ใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะจะได  

2  คะแนน 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1  

                                                   หนวยที่ 2   เร่ือง  ระดับภาษา 

เร่ือง  ระดับภาษา 

จงเติมคําลงในชองวางตอไปน้ี 

1. ภาษาระดับพิธีการใชสื่อสารในวงการ............................................................................(บุคคลสําคัญ 

หรือมีตําแหนงสูงในวงการน้ัน) 

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 อาหารต้ังโตะพรอมแลว” ขอความน้ีใชภาษาระดับ........................... (กันเอง) 

8. เผาศพ ภาษาระดับทางการใชวา......................................................... (ณาปนากิจ) 

9. ทั้งจดหมาย ภาษาระดับทางการใชวา......................................................(สงจดหมายทางไปรษณีย) 

10. รดนํ้าแตงงาน ภาษาระดับทางการใชวา............................................(สงจดหมายทางไปรษณีย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่2  

หนวยที ่2   เร่ือง  ระดบัภาษา 

      จงทําเคร่ืองหมาย หรือ หนาขอตอไปน้ี 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่3  

หนวยที ่2 เร่ือง  ระดับภาษา 

 

                 จงหาภาพระดับของภาษาระดับใด ระดับหน่ึง พรอมอธิบายตาม 

หัวขอที่กําหนด 

ภาษาระดับ............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ................................................................................ 

เน้ือหา :................................................................................. 

 

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

โอกาสสถานที่ : ................................................................................ 

สื่อที่ใช : ................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่2 เร่ือง  ระดับภาษา 

                  

                จงทําเคร่ืองหมาย 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. “เชิญเสด็จลงมาอาบนํ้าไดแลวคุณลูก” ขอความน้ีเปนภาษาระดับใด 

ก. ระดับพิธีการ                   ข. ภาษาระดับทางการ 

ค. ภาษาระดับกันเอง           ง. ภาษาระดับกึ่งทางการ 

5. ขอใดมิใชปจจัยที่กําหนดระดับของภาษา 

ก. สื่อที่ใช                             ข. โอกาสและสถานที่ 

ค. ลักษณะของเน้ือหา           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                                  ข. ทางการ 

ค. ระดับกันเอง                        ง. กึ่งทางการ 

 

9. ดิฉันได.....................................................ใหทํางานชิ้นสําคัญชิ้นน้ีคะ 

ก. ทํา                                   ข. รับมอบ 

ค. รับมอบหมาย                 ง. สั่ง 

 

10. ขอใดใชภาษาไดถูกตอง 

ก. เด็กคนน้ีสอแววเปนเด็กดี 

ข. อาหารจานน้ีสงกลิ่นหอมห่ึงนารับประทาน 

ค. ปลาเนาตัวเดียวสงเกลิ่นเหม็นอบอวล 

ง. รองเทาคูน้ีถูกขัดจนขึ้นเงา จึงเปนที่สะดุดตาของลูกคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอทีน่าสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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  

หนวยที ่2    เร่ือง  ระดับภาษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2  

หนวยที ่2      เร่ือง  ระดับภาษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 3  

หนวยที ่2    เร่ือง  ระดับภาษา 

 

ความคิดของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่2  เร่ือง  ระดับภาษา 

 

 



 

 

 

  

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่2 เร่ือง การใชถอยคําสํานวน 
 

 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3. นักศึกษาใชถอยคําสํานวนดวยความถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

4. นักศึกษาใชภาษาในระดับตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะสมกับบุคคล โอกาสกาลเทศะ 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  3 

ช่ือวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  3 

ช่ือหนวย   ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน คาบรวม  6 

ช่ือเร่ือง  ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. ความหมายของการฟง 

2. จุดมุงหมายของการฟง 

3. ความหมายของการดู 

ดานทักษะ 

4. มารยาทในการฟง 

5. มารยาทในการดู 

 

ดานจิตพิสัย 

6. ความสําคัญของการดู 

7. รูปแบบของการฟง 

8. ประเภทของการดู 

 

 

สาระสําคัญ 

มนุษยเร่ิมตนการเรียนรูดวยการฟง การดู ดังน้ัน 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. เพื่อฟงและดูเร่ืองราวตางๆ  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. ฟงและดูเร่ืองราวตางๆ  ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม(ดานคุณธรรม จริยธรรม) 



 

 

 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

1.ความหมายของการฟง 

จุไรรัตนลักษณะศิริและบาหยันอ่ิมสําราญ (2548:79) การฟงหมายถึงการรับรูคลื่นเสียงแลวแปล

ความหมายของเสียงที่ไดยินเปนกระบวนการคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจ 

คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551:89) การฟงหมายถึงกระบวนการรับรู

ความหมายจากเสียงที่ไดยินทั้งน้ีโดยผานขั้นตอนของการรับสารติดตามเร่ืองราวเขาใจสารและสามารถจับใจความ

สําคัญของสารได 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546:811) ใหความหมายไววา“ฟง”เปนคํากริยาหมายถึงต้ังใจสดับคอยรับเสียงดวยหู

ไดยินเชื่อทําตามถอยคํา 

สรุปไดวาการฟงคือการรับรูความหมายจากเสียงที่ไดยินโดยผานขั้นตอนการรับสารติดตามเร่ืองราวเขาใจ

สารและสามารถจับใจความสําคัญของสารแสดงออกมาเปนความคิดแลวนําไปถายทอดหรือใชประโยชนตอไป 

2. จุดมุงหมายของการฟง 

 การฟงจะมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จจะตองมีจุดมุงหมายในการฟงที่ชัดเจนผูฟงตองทําความ

เขาใจวาตนเองตองการฟงสิ่งใดจากผูพูดซึ่งจุดมุงหมายในการฟงแบงได3 ประการคือ 

1. ฟงเพื่อหาความรูในการฟงสารตามจุดมุงหมายน้ีผูฟงตองฝกฝนตนเองอยางสม่ําเสมอจนเกิดเปนกิจนิสัยเพื่อ

ผูฟงจะไดมีความรูเพิ่มพูนสติปญญาดวยตนเองตลอดเวลาในการฟงเพื่อหาความรูมีแนวทางในการปฏิบัติ

ดังน้ี 

1.1 ฟงดวยความต้ังใจผูฟงตองคิดและติดตามเน้ือหาที่ฟงอยางระมัดระวังเพื่อจับประเด็นสําคัญและ

ตีความสาระของผูพูดไดอยางถูกตอง 

1.2 ฟงดวยความวิเคราะหผูฟงตองแยกประเด็นที่ฟงวาอะไรเปนขอเท็จจริงอะไรเปนความคิดเห็นของผู

พูดผูพูดมีทัศนคติตอเร่ืองที่พูดอยางไรและตองพิจารณาไตรตรองวาสารที่ฟงน้ันควรเชื่อถือไดหรือไมเพราะอะไร 

1.3 ฟงอยางพิจารณาผูฟงตองพิจารณาวาผูพูดมีกลวิธีการพูดที่นาสนใจชวนใหติดตามอยางไรและผูพูดใช

สํานวนโวหารคมคายกระชับความและถูกตองเหมาะสมกับระดับการสื่อสารหรือไมอยางไร 

ในการฟงเพื่อหาความรูสวนมากฟงเร่ืองราวเกี่ยวกับวิชาการขาวสารทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

การฟงบรรยายในชั้นเรียนการเขารับฟงการประชุมสัมมนาแลววิเคราะหเร่ืองราวที่ไดฟงเชนการฟงบทกลอนเร่ือง

“ตีนกับตา” 

 



 

 

2. ฟงเพื่อความบันเทิงเปนการฟงเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากการเรียนการทํางานหรือจากภาวะปญหา

ตางๆมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความตองการทางอารมณชวยทําใหจิตใจเบิกบานเพราะไมจําเปนตองใชสมาธิมาก

นักการฟงชนิดน้ียังชวยเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคใหแกผูฟงไดแกการฟงเพลงฟงดนตรีนิทานหรือบท

กวีเชนการฟงเพลงปลุกใจจากสถานีวิทยุกระจายเสียง 

3. ฟงเพื่อจรรโลงใจเปนการฟงเพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นหรือชวยขัดเกลาจิตใจใหประณีตละเอียดออนขึ้น

ผูฟงจะมีจินตนาการความซาบซึ้งหรือสุขใจในการฟงความจรรโลงใจอาจเปนไปในทางความดีความงามหรือความรู

โดยความดีจะชวยยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นความงามจะชวยกลอมเกลาจิตใจใหออนโยนและความรูจะชวยใหเขาถึง

ความจริงจนพนจากอวิชชาและความมั่วเมาการฟงเพื่อจรรโลงใจจึงชวยใหผูฟงมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม

และทําใหสังคมสงบสุขไดแกการฟงพระธรรมเทศนาการฟงแสดงปาฐกถาการฟงโอวาทและฟงบทวิจารณตางๆ 

3.รูปแบบการฟงการฟงในปจจุบันมี 3 รูปแบบดังน้ี 

1. การฟงโดยท่ีผูฟงไมมีสวนรวม 

การฟงรูปแบบน้ีเปนการสื่อสารทางเดียวคือผูฟงมีบทบาทเปนผูรับสารเทาน้ันไมมีโอกาสพูดหรือโตตอบใน

ลักษณะการสื่อสารสองทางเพราะมีขอจํากัดในดานเวลาโอกาสและสถานที่เพราะเปนการฟงในที่ชุมชนเชนการฟง

การปราศรัยการฟงการกลาวอวยพรการฟงโฆษณาหาเสียงการฟงบรรยายในหองเรียนขนาดใหญ 

2. การฟงโดยผูฟงมีสวนรวม 

การฟงรูปแบบน้ีผูฟงมีโอกาสเปนผูพูดตอบโตในฐานะผูสงสารเปนการสื่อสารต้ังแต2 คนขึ้นไปไดแกการ

ทักทายการสนทนาการสัมภาษณการเจรจาทางธุรกิจการใชโทรศัพทการประชุมการอภิปราย 

3. การฟงโดยประกอบกับการดู 

ปจจุบันวิทยาการกาวหนาจึงเกิดเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชวยใหสื่ออิเล็กทรอนิกสทางการสื่อสารไมจํากัดเพียง

ทักษะการฟงเพื่อรับสารเทาน้ันแตยังครอบคลุมไปถึงการดูภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหวประกอบการฟงสื่ออิเล็กทรอนิกส

ประเภทน้ีไดแกโทรทัศนวีดีโอวีซีดีดีวีดีโทรภาพภาพน่ิงประกอบเสียงทางโทรศัพทมือถือภาพเคลื่อนไหวประกอบ

เสียงทางโทรศัพทมือถือนอกจากน้ีการฟงโดยประกอบการดูยังรวมถึงการชมการแสดงสดซึ่งมีหลายรูปแบบเชน

โขนละครระบําลําตัดลิเกทอลคโชวและการแสดงดนตรี 

4. มารยาทในการฟง 

มารยาททางสังคมที่ผูฟงพึงปฏิบัติแบงตามโอกาสได 2 ลักษณะคือมารยาทการฟงในที่สาธารณะหรือในที่

ประชุมและมารยาทการฟงระหวางบุคคลมีรายละเอียดดังน้ี 

1. มารยาทการฟงในท่ีสาธารณะหรือในท่ีประชุมผูฟงควรปฏิบัติดังน้ี 

1.1 ผูฟงควรไปถึงสถานที่กอนเร่ิมการพูดและควรน่ังแถวหนาใหเต็มกอน 

1.2 ใหเกียรติประธานหรือผูพูดดวยการลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงการตอนรับรอจนกวาประธานหรือผูพูดน่ัง 



 

 

1.3 ใหเกียรติผูพูดตามโอกาสที่เหมาะสมปรบมือเมื่อมีการแนะนําผูพูดหรือปรบมือเมื่อผูพูดพูดจบเพื่อ

แสดงความขอบคุณ 

1.4 ระหวางที่การพูดกําลังดําเนินอยูควรรักษาความสงบเรียบรอยไมสงเสียงรบกวนไมควรลุกเปลี่ยน

ที่น่ังหรือเดินไปมาตามใจชอบหากจําเปนตองลุกจากที่น่ังหรือตองออกจากที่ประชุมควรแสดงความเคารพผูพูดหรือ

ประธานกอน 

1.5 สํารวมกิริยาไมแสดงอาการที่ไมสมควรไดแกการกางขาเหยียดขาโอบไหลคนขางเคียงหากไดฟง

เร่ืองไมเปนที่สบอารมณก็ควรเก็บความรูสึกไมแสดงอาการหนาบึ้งหรือมีปฏิกิริยาที่รุนแรงกาวราว 

1.6 หากมีขอสงสัยควรรอใหผูพูดพูดจบกอนไมควรพูดแทรกขึ้นมาในขณะที่ผูพูดยังพูดไมจบ 

1.7 ถาไปชมละครภาพยนตรหรือฟงดนตรีไมควรกอความรําคาญใหผูอ่ืนเชนสงเสียงดังเฮฮาซุบซิบ

เคี้ยวขนมเสียงดังหรือรับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงพูดคุยโทรศัพทขยับสวนตางๆของรางกายบอยๆจะกอใหเกิด

ความรําคาญแกคนขางเคียง 

1.8 ไมวิพากษวิจารณการแสดงหรือเร่ืองราวที่กําลังพูดจะทําใหผูฟงคนอ่ืนเสียสมาธิ 

2. มารยาทการฟงระหวางบุคคลผูฟงที่ดีมีมารยาทควรปฏิบัติดังน้ี 

2.1 ระหวางการสนทนาตองมองสบตาผูพูดเพื่อแสดงความสนใจแตระมัดระวังอยาสบตาจนทําใหคู

สนทนาเขินหรือรูสึกวาถูกจองหนาตลอดเวลา 

2.2 ตอบสนองในเร่ืองที่ฟงดวยกิริยาที่เหมาะสมเชนการยิ้มพยักหนาสั่นศีรษะพูดตอบรับถาสนทนา

กับผูใหญไมควรพยักหนาหรือสั่นศีรษะควรตอบรับดวยคําพูดวาคะหรือครับ 

2.3 ควรต้ังใจฟงเร่ืองที่กําลังสนทนาไมควรพะวงกับสิ่งตางๆรอบตัวที่รบกวนการฟงเชนเสียง

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 การรับรูเร่ืองราวทางสายตา จากการเห็นภาพของสิ่งตาง ๆ 

ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทําใหเกิดความรูความเขาใจไดยิ่งขึ้น 

 

 



 

 

 

5. ความสําคัญของการดู  

ความสําคัญของการดู การดูมีความสําคัญในชีวิตประจําวันดังน้ี 

1. ทําใหเกิดความรูความเขาใจ การดูชวยใหผูดูเขาใจเร่ืองราวที่อธิบายไดงายยิ่งขึ้น หรือเขาใจเร่ืองราวที่เปน

นามธรรม ใหเปนรูปธรรมไดจากการดู 

2. ทําใหเกิดความบันเทิง การดูชวยใหเกิดความบันเทิงและความเพลิดเพลิน ผูดูอาจจะเขาใจเร่ืองราวตาง ๆ 

จากการฟงแลว แตถาเห็นภาพประกอบการฟงจะทําใหเกิดความเขาใจและเกิดความบันเทิงจากเร่ืองราวไดดียิ่งขึ้น 

3. ทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง การดูเร่ืองราวตาง ๆ จากสื่อหรือของจริงจากการปฏิบัติงานของบุคคล ผูดูจะได

เห็นบุคลิกภาพของผูพูด เทคนิคและวิธีการพูด ซึ่งผูดูสามารถนําตัวอยางที่เห็นจากการดู มาปรับปรุงการพูดและ

บุคลิกภาพของตนเองใหดียิ่งขึ้น ซึ่งเปนการพัฒนาตนเองในทางที่ดี และมีประโยชนตอการประกอบอาชีพของตนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

5. มารยาทในการดู ในการดูไมวาผูดูจะดูอะไรก็ตาม ควรคํานึงถึงมารยาทในการดู ดังน้ี 

1. ดูดวยกิริยามารยาทที่ดี หมายถึง มีความสํารวมในการดู และถูกตองตามวัฒนธรรมไทย โดยคํานึงถึง

กาลเทศะและสถานที่ เชน การดูละครในโรงละคร ตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ไมพูดคุยกันในขณะที่ดูไมนําของ

จุบจิบเขาไปรับประทานขณะที่ดูละคร และควรน่ังใหเรียบรอย 

2. ดูดวยความคิดพิจารณา ในการดูเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นผูดูควรใชความคิดพิจารณาแยกแยะสวนที่ดีและ

สวนที่บกพรอง โดยอาศัยความรูและประสบการณ ประกอบกับการใชเหตุผลและขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือ ไมควรดู

แลวปลอยใหผานไปโดยไมไดประโยชนอะไร 

3. ดูดวยใจเปนกลาง ในการดูอะไรก็ตาม ผูดูไมควรมีอคติตอรายการ ตอพิธีกร หรือผูมาออกรายการ เพราะถามี

อคติแลว จะทําใหเกิดการตีความจากการดูผิดพลาด 

4. มีสมาธิในการดู มีสมาธิ คือ ความต้ังมั่นแหงจิต ความสํารวมใจใหแนวแนเพื่อใหจิตสงบหรือเพื่อใหเกิด

ปญญาเห็นแจง ผูดูควรมีจิตใจแนวแน ดูต้ังแตตนจนจบ ใครครวญสิ่งที่ดูดวยเหตุผล โดยเฉพาะอยางยิ่งสารที่โนม

นาวใจผูดูและผูฟง ตองคนควาหาความจริงใหพบจึงสรุปอยางมีเหตุผลได 

6. ประเภทของการดูการดูโดยทั่วไป แบงไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

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)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  7-11) 

1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3เร่ือง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 

2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 3ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี9) 
 

 ฟงและดูเร่ืองราวตางๆ  ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่3 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 3และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมในหนวย

ที่3 

 

ขณะเรียน 

3. ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3เร่ือง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 

4. รวมกันสรุป “เร่ือง  ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน”   

 

หลังเรียน 

5. ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 3 ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 

 

คําถาม 

6.  ขอใดคือความหมายของการฟง 

7.  ขอใดไมใชจุดมุงหมายของการฟง 

8.  การฟงประเภทใดที่เปนประโยชนตอสังคมมากที่สุด 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

              กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3  เร่ือง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 

1. วิเคราะหและตีความหมาย 

2. ต้ังคําถาม 

3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

สมรรถนะการสรางคานิยม 

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

  นําความรูที่ไดจากการฟงการดูไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวันทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย  เมื่อผูเรียนไปทํางาน

ทําใหนายจางยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพน้ีมาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของ

ผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

2. ใชประกอบการเรียนการสอน 

3. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3  เร่ือง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน(ใชประกอบการเรียน 

4. การสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ 

5. แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่ 3 ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวันขั้นสรุปและประเมินผล   

6. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง 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  เร่ือง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน   

4. สังเกตการทํางาน 

 

 

         หลังเรียน 

1. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 3ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน   

 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

                      กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 3  เร่ือง ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  แปลความหมายของการฟงได 

  1.   วิธีการประเมิน                     : ทดสอบ 

2. เคร่ืองมือ                              : แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน          : แปลความหมายของการฟงไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 ยกตัวอยางจุดมุงหมายของการฟงได 

1. วิธีการประเมิน              :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน   : ยกตัวอยางจุดมุงหมายของการฟงไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3ขยายความความหมายของการดูได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน         : ขยายความความหมายของการดูไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4สาธิตมารยาทในการฟงได 

1. วิธีการประเมิน               :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                   :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน     :  สาธิตมารยาทในการฟงไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5ฝกหัดมารยาทในการดูได 

 1.  วิธีการประเมิน           :   ตรวจผลงาน 

  2.  เคร่ืองมือ                  :   แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

 3.   เกณฑการใหคะแนน   :   ฝกหัดมารยาทในการดูไดจะได  1  คะแนน 

 

 

 



 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6  อภิปรายความสําคัญของการดูได 

1. วิธีการประเมิน                :   ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                       :   แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน           :  อภิปรายความสําคัญของการดูไดจะได  1  คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7  ประพฤติตามรูปแบบของการฟงได 

1. วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ 

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน          :   ประพฤติตามรูปแบบของการฟงไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 8  จัดลําดับประเภทของการดูได 

1. วิธีการประเมิน                 :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                          :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน     :   จัดลําดับประเภทของการดูไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  9ฟงและดูเร่ืองราวตางๆ  ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน        :  อธิบายรูปแบบของการฟงไดจะได  2  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่3   เร่ือง  ทกัษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

จงทําเคร่ืองหมาย หรือ หนาขอตอไปน้ี 

1. คนสมัยกอนมักยกยองผูที่รอบรูวา“พหูสูต”ซึ่งแปลวาเปนผูฟงและผูพูดมาก                                                     

                  2. สุตแปลวาคิดลิขิตแปลวาเขียนทุกคนตองเรียนรูอยางเขาใจ 

3. คนสวนมากชอบใหผูอ่ืนรับฟงตนเองพูดมากกวาจะมาใหใครแยงพูด 

4. การฟงที่มุงตอบสนองความตองการทางอารมณคือการฟงเพื่อหาประสบการณ 

5. การฟงเปนการรับรูเสียงที่ผูฟงต้ังใจทําความเขาใจหรือจับประเด็นสําคัญของสาร 

6. ถาตองการฟงขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณตองฟงขาวจากวิทยุโทรทัศน 

7. การฟงปาฐกถาฟงบทวิจารณเปนการฟงเพื่อความเพลิดเพลิน 

8. ควรวิพากษวิจารณเร่ืองราวที่กําลังฟงเพื่อแสดงความรูความสามารถ 

9. การฟงเพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นเปนการฟงเพื่อความจรรโลงใจ 

10. การไดยินคือการรับรูเสียงที่ผานประสาทหูเขามาอาจจะรูสึกรับรูหรือไมรับรูก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่2  

หนวยที ่3   เร่ือง  ทกัษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือ มาเติมลงในชองวางหนาขอ

ทางซายมือ 

                      1. ฟงออกก. เชื่อถือแตฝายเดียวโดยไมฟงความอีกฝายหน่ึง 

2. ฟงขึ้น                                           ข. ฟงไมไดความแจมชัดแลวเอาไปพูดตอหรือทําผิดๆพลาดๆ 

3. การฟง                                          ค. สุต 

4. ฟงได                                           ฆ. สุตตะ 

5. ฟงอะไรฟงใหชัดถนัดหู               ง. เขาใจรูเร่ือง 

6. ไดยินไดฟงแลว                            จ. พอเชื่อถือได 

7. ฟงดวยกายใจถึงกันน้ันฟงดี          ฉ. พอจะยึดถือได 

8. ฟงหูไวหู                                       ช. ฟงใหไดเร่ืองราวที่ถูกตองชัดเจน 

9. ฟงความขางเดียว                           ฌ. ต้ังใจสดับคอยรับเสียงดวยหู 

10. ฟงไมไดศัพทจับไปกระเดียด      ญ. มีความพรอมทั้งกายและใจในการฟง 

                                                          ฎ. การรับฟงดวยความละเอียดรอบคอบ 

                                                          ฐ. รับฟงไวแตไมเชื่อทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงาน กิจกรรมที่ 4 

หนวยที ่3  เร่ือง  ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

 

ใหนักเรียนหาภาพรูปแบบการฟงโดยผูฟงไมมีสวนรวมพรอมอธิบายหัวขอตามที่กําหนด 

 

สอน ภาษาไทยพื้นฐาน 

ที่มาของภาพ จากหนังสือ......................................................................................................... 

คําบรรยายภาพ ใคร................................................................................................................. 

ทําอะไร.................................................................................................................................. 

              แกใคร................................................................................................................................... 

              ที่ไหน................................................................................................................................ 

              เมื่อไหร............................................................................................................................. 

              อยางไร............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่3  

หนวยที ่3 เร่ือง  ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

จงหาภาพจุดมุงหมายของการฟงขอใดขอหน่ึงแลวตอบคําถามตามหัวขอท่ีกําหนด 

จุดมุงหมายการฟงขอ....................................................... 

 

สอน ภาษาไทยพื้นฐาน 

ที่มาของภาพ จากหนังสือ......................................................................................................... 

จุดมุงหมาย ขอ.........................กลาวถึงการฟงเพื่อ................................................................ 

               คําบรรยายภาพ ใคร.................................................................................................... 

               ทําอะไร..................................................................................................................... 

แกใคร............................................................................................................................... 

ที่ไหน................................................................................................................................ 

เมื่อไหร............................................................................................................................. 

 อยางไร............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่3 เร่ือง  ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 1. ขอใดคือความหมายของการฟง 

ก. ฟงแลวจับใจความหรือสาระสําคัญใหไดเร่ืองราวที่ฟงมาสามารถบรรยายได 

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. ขอใดเปนการฟงท่ีชวยใหจิตใจเบิกบานและไมจําเปนตองใชสมาธิมากนัก 

ก. ฟงเร่ืองสุขภาพฟงธรรมะ              ข. ฟงบทกวีฟงดนตรี 

ค. ฟงสุนทรพจนฟงคําปราศรัย          ง. ฟงการอภิปรายฟงคําอวยพร 

5. การฟงประเภทใดท่ีเปนประโยชนตอสังคมมากท่ีสุด 

ก. ฟงเพื่อฝกฝนตนเอง                       ข. ฟงเพื่อความบันเทิง 

ค. ฟงเพื่อความจรรโลงใจ                  ง. ฟงเพื่อความรูและประสบการณ 

6. การฟงเร่ืองใดท่ีชวยใหผูฟงมีจิตใจออนโยนเมตตาและสุขสงบ 

ก. การฟงขาวและเหตุการณสําคัญ 

ข. การฟงเร่ืองตลกและนิทาน 

ค. การฟงบทเพลงและดนตรี 

ง. การฟงคําสอนตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือ 

7. บุคคลในขอใดมีมารยาทในการฟงมากท่ีสุด 

ก. นอยเคาะโตะเมื่อพอใจในคําพูดของผูพูด 

ข. แดงแสดงความเคารพที่ประชุมกอนไปน่ังฟง 

ค. น่ิมแตงกายเรียบรอยเหมาะกับโอกาสและสถานที ่

ง. สาวกับสวยพูดคุยดวยเสียงกระซิบกระซาบขณะฟง 



 

 

 

8. การย้ิมหัวเราะพยักหนาตลอดถึงการการพูดโตตอบผูพูดเปนการฟงในข้ันตอนใด 

ก. ขั้นใหความสนใจ                ข. ขั้นเขาใจและตีความ 

ค. ขั้นตอบสนอง                       ง. ขั้นยอมรับผูฟง 

9. ผูฟงสามารถแยกแยะเน้ือความท่ีฟงไดวาสวนใดเปนเหตุสวนใดเปนผลเปนการฟง 

ท่ีมีประสิทธิภาพในขอใด 

ก. เขาใจเร่ืองราว                        ข. จับประเด็นสําคัญได 

ค. วิเคราะหเร่ืองราวได                ง. ประเมินคาเร่ืองราวได 

10. ขอใดคือมารยาทในการฟงมากท่ีสุด 

ก. เมื่อไดฟงสิ่งที่ไมสบอารมณควรขออนุญาตออกนอกหอง 

ข. เมื่อไมเขาใจควรยกมือซักถามผูพูดทันทีเพราะจะไดเขาใจ 

ค. ถามีสิ่งรบกวนควรลุกเปลี่ยนที่น่ังไดตามความพอใจ 

ง. สงบสํารวมขณะน่ังรอฟงการพูดและฟงดวยความต้ังใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอทีน่าสน 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…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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  

                                    หนวยที ่3  เร่ือง  ทกัษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2 

   หนวยที่ 3 เร่ือง  ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 4 

หนวยที ่3  เร่ือง  ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 3  

หนวยที ่3 เร่ือง  ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่3  เร่ือง  ทักษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

  

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่ 3  เร่ือง  ทกัษะการฟงในชีวิตประจําวัน 

 
 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3. นักศึกษานําความรูที่ไดจากการฟงการดูไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพได 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  4 

ช่ือวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  4 

ช่ือหนวย  การอานขาว บทความ และสารคดี คาบรวม  8 

ช่ือเร่ือง  การอานขาว บทความ และสารคดี จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. ความหมายของของขาว 

2. ความหมายของบทความ 

3. ความหมายของสารคดี 

4. สาระสําคัญของขาว 

5. โครงสรางของขาว 

ดานทักษะ 

6. ทักษะในการอานขาว 

7. อานบทความและสารคดี 

ดานจิตพิสัย 

8. ลักษณะเฉพาะของบทความ 

9. ประเภทของบทความ 

10. ประเภทของสารคดี 

 

สาระสําคัญ 

ขาวเปนเร่ืองราวที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนอยางรวดเร็ว ในการอานขาวตองอานดวยการ

วิเคราะห ตรวจสอบแหลงขาว และตองอานขาวทุกวัน สวนบทความและสารคดีตองมีวิจารณญาณในการอาน จะ

ทําใหเขาใจความสําคัญของเน้ือหาไดอยางถูกตอง 

 

 

 



 

 

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 และบอกเลาเร่ืองราวที่

อานไดอยางถูกตอง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

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   

 

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

12. อานขาว บทความ และสารคดี ดวยความมีวิจารณญาณ ละเอียดรอบคอบ และบอกเลาเร่ืองราวที่อาน

ไดอยางถูกตอง   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

1. ความหมายของขาว 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ( 2546 : 184 ) ใหความหมายของขาวไววา ขาว คือ คํา

บอกเลาเร่ืองราว โดยปกติมักเปนเร่ืองเกิดขึ้นใหม หรือเปนที่สนใจ 

เอกฉัท จารุเมธีชน (2549 : 119) ใหความหมายของขาววา ขาวคือ เหตุการณหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ

มีการายงานใหทราบไดทันที เปนที่สนใจของมนุษย 

สรุปไดวา ขาว หมายถึงเหตุการณหรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้น ที่มาจากรอบทิศทางในชีวิตประจําวัน และเปน

ที่สนใจของมนุษย มีการบอกเลาเร่ืองราวที่เกิดขึ้นอยูเสมอ โดยเฉพาะเปนเร่ืองราวที่เกิดขึ้นใหม ๆ 

2. สาระของขาว 

คําวา ขาว ในภาษาอังกฤษ ใชคําวา NEWS ซึ่งประกอบดวยอักษรยอจากคําตอไปน้ี 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 ขอมูลดิบอยางหน่ึง เชนไฟไหม รถไฟชนรถเกงเคร่ืองบินตก นํ้าทวม

สุโขทัย ประชาชนรองเรียนศาลปกครอง ฯลฯ 

3. ขอคิดเห็น (Opinions) หมายถึง ขอคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ที่มีผลกระทบตอการเปลื่ยนแปลงใน

สังคม เชน 6 ปรัฐประหาร ประเทศ(ไม)ไดอะไร ของ รศ.อัษฎางค  ปาณิกบุตรนักวิชาการอิสระดาน

รัฐศาสตร เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น ประมวลมาเปนขาว ก็จะไดรับความสนใจจากประชาชน 

3. องคประกอบของขาว 

ขอเท็จจริง เหตุการณ หรือขอคิดเห็นตางๆที่เปนเร่ืองราวจะนํามาเปนขาวน้ัน จะตองมีองคประกอบอยาง

ใดอยางหน่ึงตอไปน้ี 

1. ความรวดเร็ว ขาวตองมีความใหมสด เปนเร่ืองที่พึ่งจะเกิดขึ้น หรือพึ่งจะคนพบ ซึ่งมักจะมีคําวา “เชา

วันน้ี” “คืนน้ี” “ค่ําวันน้ี” และ “เที่ยงวันน้ี” เสมอ 



 

 

2. ความใกลชิด เร่ืองที่เปนขาวน้ัน จะตองใกลชิดกับผูรับขาวทั้งทางกายและใจ เชน ขาวพอแม พี่นอง ที่

เกี่ยวของ 

3. ความสําคัญหรือความเดน คือ ความเดนของบุคคลผูเกี่ยวของในเหตุการณ เชนขาวนักกีฬาโอลิมปก 

นางงามจักรวาล แชมปโลกมวยสากล 

4. ผลกระทบกระเทือน คือ ผลจากเหตุการณที่เปนขาวน้ัน มีผลกระทบกระเทือนตอคนจํานวนมาก

ตามมาอยางไร 

5. ความเงื่อนงํา คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นแลว แตยังไมยุติลง เชน การเลือกต้ัง การพิจารณาคดีของศาล การ

มีเงื่อนงําในการถูกฆาตกรรม 

6. ความแปลก คือ เหตุการณที่ไมคอยเกิดขึ้นบอยนัก เชน “ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราหูถือปนสไน

เปอรเล็งโลก” “หมูคลอดลูกสองหัว” “ประเทศไทยมีอุณภูมิตํ่าติดลบ” “คลอดลูกแฝดตัวติดกัน” 

7. ความขัดแยง คือ ความขัดแยงภายในสังคม ความขัดแยงของพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาล ความขัดแยง

ในการแกปญหาสามจังหวัดภาคใต 

8. องคประกอบเกี่ยวกับเพศ คือ เร่ืองการแตงงาน 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 เน้ือเร่ือง 

1. พาดหัวขาว (Headline) คือ การจ่ัวหัวของขาว คนเขียนพาดหัวขาว มักจะเปนบรรณาธิการขาว พาด

หัวขาวจะเปนประเด็นสําคัญของเร่ืองวา คืออะไร แลวหาคําสําคัญ(Key words) ใหได ซึ่งมักจะเปนคํากริยา 

จากน้ันจึงเปนประโยคสําคัญ  

2. ความนํา (Lead) เปนสวนที่สําคัญที่สุดของขาว ความนําตองไมยาวจนเกินไป เมื่อผูอานอานจบแลว 

จะตองไดแนวคิดกวาง ๆ วาขาวน้ันเปนขาวเกี่ยวกับอะไร สวนรายละเอียดจะปรากฏในเน้ือเร่ือง ในความนําน้ี

ผูอานขาวจะไดทราบวา ใคร (WHO) ทําอะไร (What) ที่ไหน(Where) เมื่อไร (When) ทําไม (Why) และอยางไร 

(HOW)  

3. เน้ือเร่ือง (Body) คือ สวนรายละเอียดของขาว สวนใหญจะเปนรายละเอียดเพิ่มเติมสวนยอยของเร่ือง 

หรือประเด็นอ่ืนๆที่ยังไมไดระบุไวในความนํา  

 



 

 

5. ทักษะในการอานขาว ในการอานขาวผูอาน ควรมีทักษะ ดังน้ี 

1. ทักษะการจับใจความ คือ การอานใหรูวาขาวน้ันเปนเร่ืองของอะไร อยางไร มีผลดีผลเสียอยางไร

ความเห็นของแตละฝายเปนอยางไร 

2. ทักษะการอานเร็ว การนําเสนอขาวที่อยูในความสนใจ จะมีรายละเอียดมากมายผูอานขาว ตองใชทักษะ

การอานเร็ว เพราะขาวบางขาว จะมีการลงทวนขาวของวันกอน กอนจะตอเน่ืองขาวของวันใหม 

3. ทักษะการอานวิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น ผูอานตองสามารถวิเคราะหขาวไดวา สิ่งใดเปนขอเท็จจริง 

สิ่งใดเปนขอคิดเห็น เพื่อจะไดวิพากษวิจารณไดถูกตอง นอกจากน้ีตองวิเคราะหนํ้าเสียงของผูเขียนขาว 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

เขียนขึ้นโดยมีหลักฐานขอเท็จจริงและในเน้ือหาน้ันผูเขียนไดแทรกขอเสนอแนะเชิงวิจารณหรือสรางสรรคเอาไว

ดวย 

สรุปไดวา บทความ หมายถึง การเขียนตามหัวขอที่กําหนดไวแนนอนซึ่งอาจมีทั้งความรูขอเท็จจริง 

รวมถึงความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนซึ่งเปนไปโดยอิสระ 

สาระของขาว 

7. ลักษณะเฉพาะของบทความ 

1. บทความตองเปนเร่ืองที่คนสวนมากใหความสนใจ 

2. บทความตองมีแกนสาร มีสาระ อานแลวไดความรู ความคิดเพิ่มเติม 

3. บทความตองมีขอทรรศนะ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูเขียน 

4. บทความมีวิธีการเขียนชวนใหอาน ทาทายความคิด 



 

 

5. สํานวนภาษาเหมาะสําหรับผูอานที่มีการศึกษาอยูในเกณฑที่ดี 

8. ประเภทของบทความบทความแบงตามเน้ือเร่ืองมี 5 ประการดังน้ี 

1. บทความแสดงความคิดเห็น เปนบทความที่เขียนจากปญหาในสังคมทั้งโดยสวนรวมและปญหาสวน

บุคคล ปญหาสวนรวมไดแกปญหาทางการศึกษาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การคมนาคม ฯลฯ เมื่อ

หยิกยกปญหาขึ้นมาแลวก็จะวิเคราะหปญหาถึงที่มา สาเหตุความเปนไปของปญหา ใครเปนผูรับเคราะหกรรม

จากปญหา ตอจากน้ันบทความที่ดี ก็จะเสนอวิธีแกไขปญหาที่ฉลาดและสามารถปฏิบัติตามได 

2. บทความประเภทวิจารณ บทความประเภทน้ีไดแก 

2.1 บทความวิจารณหนังสือ เปนบทความที่วิจารณตามหลักวิชาวาดวยประเภทของหนังสือ เชน ถา

วิจารณนวนิยาย ก็ตองเขียนวิจารณตามลักษณะของ นวนิยาย ผูอานบทความประเภทน้ีตองมีความรูเพียงพอที่จะ

นํามาใชพิจารณาตัดสินวา บทความน้ีมีขอเขียนดีหรือไมดีอยางไร 

2.2 บทความวิจารณขาว เปนบทความที่นําขาวซึ่งสื่อมวลชนเสนอตอสาธารณชนมาวิเคราะหขอมูล 

และผลที่เกิดขึ้นจะเปนขาวอะไรก็ได ผูอานบทความตองศึกษาขอมูลและที่มาของขาว ติดตามเน้ือหาขาววา

นาเชื่อถือหรือไมอยางไร 

2.3 บทความวิจารณสังคมและการเมือง เปนบทความที่นําเร่ืองราวทางการปกครองการบริหาร

ประเทศ ซึ่งมีผลกระทบถึงความเปนอยูของคนโดยสวนรวมมาเขียนวิจารณ ผูอานบทความประเภทน้ีตองมีความ

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 เปนบทความที่มุงถายทอดความรูเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรืออธิบาย

วิชาการ หรือวิธีประดิษฐสิ่งใดสิ่งหน่ึง เน้ือหาบทความมีทั้งเร่ืองรอบรูเกี่ยวกับปจจัย 4 ความรูที่จําเปนตาง ๆ เชน 

จิตวิทยา ปรัชญา วรรณคดี ภาษาศาสตร ประวิติศาสตรคุณคาของบทความประเภทน้ี คือ ความถูกตอง แมนยํา 

เปนจริง ลึกซึ้ง กวางขวาง สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ภายในขอบเขตที่กําหนดไว 

9. ความหมายของสารคดี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546 : 1182) ใหความหมายของสารคดีวา เร่ืองที่เขียน

ขึ้นจากเคาความจริง ไมใชจากจินตนาการ เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ 

 



 

 

จุไรรัตน ลักษณะศิริ และบาหยัน อ่ิมสําราญ (2548 : 105) กลาววา สารคดีหมายถึง หนังสือเร่ืองทั่วไปที่

เปนเร่ืองจริง ไมใชเร่ืองสมมติเหมือนบันเทิงคดี 

สรุปไดวา สารคดี คือ ขอเขียนที่มีเน้ือหาสาระที่เปนจริง โดยมีจุดประสงค เพื่อเผยแพรความรูที่เปน

ประโยชน และใชกลวิธีการเขียนที่กอใหเกิดความบันเทิงใจแกผูอาน 

10. ประเภทของสารคดีสารคดีโดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. สารคดีทั่วไป เปนสารคดีที่มีแพรหลายไมจํากัดพื้นฐานความรู เพศ หรือวัยของผูอานพรอมทั้งมีเน้ือหา

หลากหลาย ไดแก 

1.1 สารคดีประวัติบุคคล เปนสารคดีที่นําเสนอความเปนไปของบุคคลทั้งที่เปนอัตชีวประวัติ คือ

เจาของประวัติเปนผูเขียน หรือ ชีวประวัติเปนการบอกเลาถึงเร่ืองราวชีวิตของผูอ่ืน 

1.2 สารคดีทองเที่ยว เปนสารคดีที่บอกสถานที่ที่นาสนใจ บอกเสนทางการเดินทางสภาพชีวิตและ

ผูคนที่ผูเขียนพบเห็นในแงมุมตาง ๆ ใหผูอานสนใจ 

1.3 สารคดีแนะนํา เปนสารคดีที่มีเน้ือหาหลากหลายครอบคลุมการดําเนินชีวิตของมนุษยทุกแงทุก

มุม การประกอบอาชีพ การพักผอนหยอนใจ งานอดิเรก ฯลฯ 

1.4 สารคดีแนวพุทธิปญญา เปนสารคดีที่เสนอเน้ือหาความรูทั้งทางโลก ทางธรรมโดยผานความรู 

ความคิดของผูเขียนสารคดีน้ัน ๆ 

2. สารคดีวิชาการหมายถึงสารคดีที่นําเสนอความรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิชาการดานใดดานหน่ึงซึ่งมี

กลุมเปาหมายเฉพาะเชนแพทยวิศวกรนักประวัติศาสตรนักโบราณคดีฯลฯจึงมีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล

เพื่อความนาเชื่อถือของงานเขียนสารคดีวิชาการสวนมากมักนําเสนอในรูปแบบของบทความ 

11. หลักการอานบทความและสารคดีผูอานบทความและสารคดีควรมีหลักในการอานดังน้ี 

1. อานบทความหรือสารคดีใหตลอดเร่ืองเพื่อจับใจความสําคัญของเน้ือหา 

2. วิเคราะหสวนประกอบในการเขียนโดยพิจารณาจาก 

2.1 ชื่อเร่ืองดึงดูดความสนใจผูอานเพียงใด 

2.2 การวางโครงเร่ืองซึ่งประกอบดวยสวนนําเร่ืองสวนเน้ือหาและสวนสรุปกลาวถึงอะไรสัดสวน

เหมาะสมหรือไม 

2.3 พิจารณาเน้ือหามีความนาสนใจมีความถูกตองชัดเจนหรือไมนาเชื่อถือเพียงใด 

2.4 พิจารณาความคิดเห็นของผูเขียนผูเขียนนําเสนอความคิดสรางสรรคมีความเที่ยงธรรมหรือมีความ

แปลกใหมหรือไม 

2.5 วิเคราะหถอยคําและประโยคผูเขียนตองการบอกอะไรแกผูอาน 

2.6 พิจารณากลวิธีการเขียนไดแกการใชถอยคําสํานวนชัดเจนเขาใจงายไมวกวนเรียงตามลําดับกอน  



 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 5-8) 

i. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 4เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี 

             2.  แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  4  การอานขาว บทความ และสารคดี 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 12) 
 

             อานขาว บทความ และสารคดี ดวยความมีวิจารณญาณ ละเอียดรอบคอบ และบอกเลาเร่ืองราวที่อานได

อยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

3. ผูสอนใหผูเรียนอานสาระสําคัญ  หนวยที่  4  

ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียนที่  4

และขอใหผู เรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการ

สอน 

4. ผูสอนใหผูเรียนสรุปความความหมายของ

สารคดี 

 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

1. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการ

สอนภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 5เร่ือง  การอานขาว  

บทความ  สารคดี   

2. ผูสอนใหผูเรียนสาธิตทักษะในการอานขาว

ตามที่ไดศึกษาจากเอกสารประกอบ 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45นาที ) 

3. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  4  เร่ือง  การ

อานขาว 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

อินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

1. ผูเรียนอานสาระสําคัญ  หนวยที่  4   

2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่ 4และการใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรม 

3. ผูเรียนสรุปความความหมายของสารคดี 
 

 

 

 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

3. ผู เ รียนศึกษาเอกสารประกอบ  การสอน

ภาษาไทยพื้นฐาน  หนวยที่  5   เ ร่ือง  การอานขาว  

บทความ  สารคดี   

4. ผูเรียนสาธิตทักษะในการอานขาวตามที่ได

ศึกษาจากเอกสารประกอบ 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 45นาที ) 

5. ผูเรียนทํากิจกรรมที่  4   เร่ือง  การอานขาว 

บทความ และสารคดี 

6. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15นาที ) 

7. ผูสอนและผู เรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

8. ผูสอนใหผู เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  4  ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 

9. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-12) 

(รวม 120นาที หรือ 2 คาบเรียน) 

 

 

 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15นาที ) 

7. ผูสอนและผู เรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนเพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

8. ผูสอนใหผู เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  4  ทักษะการฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 

9. ผู เ รียนศึกษาเพิ่ม เติมนอกหองเรียน ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-12) 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่4 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 4 และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน

หนวยที่   4 

 

ขณะเรียน 

5. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 4เร่ืองการอานขาว บทความ และสารคดี 

6. รวมกันสรุป “การอานขาว บทความ และสารคดี”   

 

หลังเรียน 

7. ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 4 การอานขาว บทความ และสารคดี 

 

 

คําถาม 

        1.  ขอใดคือความหมายของขาว 

         2.  News ยอมาจากอะไร 

         3. สาระของขาวประกอบดวยสิ่งใด 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

           กิจกรรมที่ 4  เร่ือง   การอานขาว บทความ และสารคดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการอานขาว บทความ และสารคดี 

1. วิเคราะหและตีความหมาย 

2. ต้ังคําถาม 

3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

 อานขาว  บทความ  สารคดี  และบอกเลาเร่ืองราวที่อานดวยความมีวิจารณญาณ 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

การอานขาว บทความ และสารคดีทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวซึ่งเปนเร่ืองราวที่เกิดขึ้น

จริงซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนอยางรวดเร็ว ในการอานขาวตองอานดวยการวิเคราะห ตรวจสอบแหลงขาว และ

ตองอานขาวทุกวัน สวนบทความและสารคดีตองมีวิจารณญาณในการอาน จะทําใหเขาใจความสําคัญของเน้ือหา

ไดอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การอานการเขียนภาษาไทย 

2. ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-12) 

3. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 4เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี(ใชประกอบการเรียนการ

สอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-11) 

4. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่  4  การอานขาว บทความ และสารคดีขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2         

5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

เอกสารประกอบการสอน   เร่ือง 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  เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี 

                        2.  สังเกตการทํางาน 

 

 

            หลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่  4การอานขาว บทความ และสารคดี 

 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

 

                   กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 4  เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 อธิบายความหมายของของขาวได 

1.วิธีการประเมิน                     :  ทดสอบ 

2. เคร่ืองมือ                              :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน           :  อธิบายความหมายของของขาวไดจะได  0.5  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 แปลความหมายของบทความได 

1. วิธีการประเมิน              :   ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน   :  แปลความหมายของบทความไดจะได  0.5  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3สรุปความความหมายของสารคดีได 

1.วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน        : สรุปความความหมายของสารคดีไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4ยกตัวอยางสาระสําคัญของขาวได 

1.วิธีการประเมิน                :  ตรวจผลงาน 

2.เคร่ืองมือ                    :   แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน     :  ยกตัวอยางสาระสําคัญของขาวไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5เขียนโครงสรางของขาวได 

1.วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2.เคร่ืองมือ                        :  แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน         :  เขียนโครงสรางของขาวไดจะได  1  คะแนน 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6รวบรวมองคประกอบของขาวได 

1. วิธีการประเมิน                 : ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        : แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         : รวบรวมองคประกอบของขาวไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7 สาธิตทักษะในการอานขาวได 

1. วิธีการประเมิน                 : ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        : แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน         : ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 8 ทดลองอานบทความและสารคดีได 

1. วิธีการประเมิน                        :   ทดสอบ 

2. เคร่ืองมือ                                  :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน               :  ทดลองอานบทความและสารคดีไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  9   ชี้แจงลักษณะเฉพาะของบทความได 

1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         :  ชี้แจงลักษณะเฉพาะของบทความไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  10แสวงหาประเภทของบทความได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน          : แสวงหาประเภทของบทความไดจะได  1  คะแนน 

 

 

 



 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 11  จําแนกประเภทของสารคดีได 

1. วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         :  จําแนกประเภทของสารคดีไดจะได  0.5  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 12  อานขาว บทความ และสารคดี ดวยความมีวิจารณญาณ ละเอียด

รอบคอบ และบอกเลาเร่ืองราวที่อานไดอยางถูกตอง 

1. วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         :  อานขาว บทความ และสารคดี ดวยความมีวิจารณญาณ ละเอียดรอบคอบ 

และบอกเลาเร่ืองราวที่อานไดอยางถูกตองจะได  0.5  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่4   เร่ืองการอานขาว บทความ และสารคด ี  

จงทําเคร่ืองหมาย หรือ หนาขอตอไปน้ี 

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. เมื่อคืนน้ีเกิดแผนดินไหวที่เชียงใหม 5.8 ริกเตอร เปนขาวผลกระทบ 

10. ในการพิจารณาขาวจะไมมีสูตรสําเร็จ เพราะขาวในทัศนะของแตละบุคคลแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่2  

หนวยที4่    เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี  

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือ มาเติมลงในชองวางหนาขอ

ทางซายมือ 

                 1. ขอเท็จจริง                       ก. ความจริงที่ไมมีอคติ คือสิ่งที่ยึดไวในใจตลอดมา 

2. เหตุการณ                        ข. เชาวันน้ีมีการคนพบกรุพระที่ฐานเจดียโบราณ 

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. ตนไมตนหน่ึงใหออกซิเจนมากพอสําหรับคนสองคนใชตลอดทั้งชีวิต 

                                            ฎ. มะเร็งปากมดลูกเพชฌฆาตเงียบหญิงไทย 

                                            ฐ. โกซิก ชางเอเซียวัย 22 ป ใชงวงใสเขาไปในปากเพื่อเลียนเสียงพูดมนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่3  

หนวยที4่    เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี  

 

 

 

1. ขอเท็จจริง 

ขาวเกี่ยวกับ.................................................................. 

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

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

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

ที่มา : .......................................................................... 

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

 

2. ขอเท็จจริง 

ขาวเกี่ยวกับ.................................................................. 

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

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

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

ที่มา : .......................................................................... 

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

 

3. ขอเท็จจริง 

ขาวเกี่ยวกับ.................................................................. 

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

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

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

ที่มา : .......................................................................... 

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

 



 

 

 

ใบงานกิจกรรมที ่4 

หนวยที4่    เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี  

 

จงศึกษาคนควาหาองคประกอบของขาว ขอใดขอหน่ึง พรอมบอกท่ีมาของขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของขาวขอ ........................................เร่ือง........................................................................... 

เปนขาวเกี่ยวกับ ........................................................................................................................................ 

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

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

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

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

                                                                                    ท่ีมา .................................................................. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               ใบงานกิจกรรมที่ 4 

หนวยที4่    เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี  

จงศึกษาคนควาโครงสรางของขาว 1 เร่ือง โดยบอกรายละเอียด ดังน้ี 

1. พาดหัวขาว ....................................................................................................................................... 

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

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

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

2. ความนํา ........................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

3. เน้ือเร่ือง ............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ท่ีมา ................................................................................................................................................ 

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

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

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

 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที4่    เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี  

     จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดคือความหมายของขาว 

ก. การรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีความสําคัญและนาสนใจ 

ข. เร่ืองราวที่มีผลกระทบตอประชนอยางรวดเร็วหรือทันทวงที 

ค. เหตุการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ มีคุณคาอยางยิ่ง 

ง. เร่ืองราวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นทั่วทุกสารทิศ 

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 เน้ือเร่ือง สรุป 

ข. ความถูกตอง ความชัดเจน ขอคิดเห็น 

ค. ขอเท็จจริง เหตุการณ ขอคิดเห็น 

ง. ความรวดเร็ว ความขัดแยง ผลกระทบ 

4. การแขงขันเทนนิสแกรนดสแสม “ยูเอส โอเพน” ประเภทชายเด่ียว รอบรองชนะเลิศ 

ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผลเมอรเรย ชนะ โทมัส เบอรดิส 5 - 7, 6 - 2, 

6 – 1, 7 – 6(7) ผานเขาชิงชนะเลิศ” ขอความน้ีเปนสาระของขาวในขอใด 

ก. ขอเท็จจริง 

ข. เหตุการณ 

ค. ขอคิดเห็น 

ง. ความชัดเจน 

5. เจาหนาที่กูภัยของทางการจีน เรงคนหาผูรอดชีวิตจากซากบานเรือนที่เขตอ๋ีเหลียง ใน 

มณฑลยูนาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผานมา ซึ่งเปนผลมาจากแผนดินไหวรุนแรง 

2 คร้ัง วัดได 5.6 ริกเตอร ในบริเวณตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน สงผลใหถนน 

และระบบการสื่อสารถูกตัดขาด โดยมีผูเสียชีวิต 80 ราย ขอความน้ีเปนสาระของขาว 

ในขอใด 



 

 

 

ก. ขอเท็จจริง                                   ข. เหตุการณ 

ค. ขอคิดเห็น                                   ง. ความชัดเจน 

6. “Dtacเดินหนาเตรียมความพรอม สูการเปนผูนําดิจิตอลในเมืองไทย” ขอความน้ี 

เปนองคประกอบของขาว ในขอใด 

ก. ความกาวหนา                             ข. ความแปลก 

ค. ความรวดเร็ว                              ง. ผลกระทบกระเทือน 

7. “นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถายรูปรวมกับผูนําชาติตางๆ ปดฉากการ 

ประชุมผูนําเอเปค คร้ังที่ 20 ที่นครวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 

9 กันยายน” ขอความน้ีคือองคประกอบของขาวในขอใด 

ก. องคประกอบเกี่ยวกับเพศ            ข. ความรวดเร็วและความกาวหนา 

ค. ผลกระทบกระเทือน                    ง. ความสําคัญหรือความเดน 

8. “ธาริตแยก 2 พันลานสํานวนเอาผิดคนสั่งเล็ง แจงขอหา 98ศพ” ขอความน้ี คือ โครงสราง 

ของขาวในขอใด 

ก. พาดหัวขาว                                 ข. ความนํา 

ค. เน้ือเร่ือง                                      ง. เหตุการณ 

9. “พลตํารวจตรี ประพันธ วงคใหญ หัวหนากองทะเบียนกรมตํารวจ ใหสัมภาษณผูแทน 

หนังสือพิมพวา เจาของรถที่เสียภาษีประจําปน้ีจะยังไมไดปายวงกลม แตอาจใชใบเสร็จ 

แทนปายวงกลมเปนการชั่วคราว” ขอความน้ีถือโครงสรางของขาว ในขอใด 

ก. พาดหัวขาว                                   ข. ความนํา 

ค. เน้ือเร่ือง                                        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…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอทีน่าสน 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…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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    เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2 

หนวยที4่    เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 3 

หนวยที4่    เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี  

 

 

 

 

ความคิดของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยกิจกรรมที ่4 

หนวยที4่    เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่4 เร่ือง การอานขาว บทความ และสารคดี 
 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3. นักศึกษาอานขาว  บทความ  สารคดี  และบอกเลาเร่ืองราวที่อานดวยความมีวิจารณญาณ 

 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  5 

ช่ือวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  5 

ช่ือหนวย การอานวรรณกรรมทองถ่ิน คาบรวม 10 

ช่ือเร่ือง การอานวรรณกรรมทองถ่ิน จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. ความหมายวรรณกรรมทองถิ่น 

2. วรรณกรรมทองถิ่น 

3. ลักษณะวรรณกรรมทองถิ่น 

 

ดานทักษะ 

4. ภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่น 

5. วรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสาน 

 

ดานจิตพิสัย 

6. เลือกประเภทวรรณกรรมทองถิ่น 

 

สาระสําคัญ 

วรรณกรรมทองถิ่น เปนการศึกษาเร่ืองราวและความเปนมาของภูมิปญญาในทองถิ่นที่ไดสืบทอดตอกัน

มา เปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่นที่แตกตางกันไปตามสภาพทางสังคม ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และเปนเร่ืองราวที่บรรพบุรุษไดสรางสมไวเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาคนควาและพัฒนาทองถิ่น

ตอไป 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

1. เลาเร่ืองราววรรณกรรมทองถิ่นแตละภาคอยางภาคภูมิใจ และคํานึงถึงคุณคาวรรณกรรมทองถิ่น 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับระบุความหมายวรรณกรรมทองถิ่นได   

2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเห็นความแตกตางของวรรณกรรมทองถิ่นได 

3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับลงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณกรรมทองถิ่นได  

4. เพื่อใหมีทักษะในการสาธิตภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นได 

5. เพื่อใหมีทักษะในการอานวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานได 

6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการเลือกประเภทวรรณกรรมทองถิ่นได 

7. 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

เลาของบุคคลในทองถิ่นเพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหน่ึงแลวสืบทอด 

ตอกันมาเปนวรรณกรรมในทองถิ่นของตน 

2.ประเภทวรรณกรรมทองถิ่นวรรณกรรมทองถิ่นแบงได 2 ลักษณะดงน้ี 

1. แบงตามวิธีการสืบสานหมายถึงแบงตามวิธีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมแบงออกได 2 อยางคือ 

1.1 วรรณกรรมมุขปาฐะคือวรรณกรรมที่บอกเลาสืบตอกันมาดวยปากหรือวาจากหลายชั่วอายุคน

เชนเพลงกลอมเด็กเพลงพื้นบานสุภาษิตคําคมนิทานพื้นบานเฉพาะทองถิ่นไมมีการบันทึกแตอาศัยการจดจําและ

บอกตอกันมา 

1.2 วรรณกรรมลายลักษณอักษรคือวรรณกรรมที่สืบทอดตอกันมาโดยบันทึกเปนลายลักษณอักษร

เอาไวเพราะเปนเร่ืองราวที่จําไดยากสวนมากเก็บรักษาไวที่วัดเชนบทสวดตางๆตํารายาตําราสมุนไพรตํารา

โหราศาสตรและไสยศาสตรตําราพิชัยสงคราม 

2. แบงตามลักษณะเน้ือหาหมายถึงวรรณกรรมที่พิจารณาเน้ือหาเปนหลักแบงออกได 2 อยางคือ 

2.1 วรรณกรรมทางศาสนาเปนเน้ือหาที่เกี่ยวกับคําสอนและประเพณีทางศาสนาโดยเฉพาะคติความ

เชื่อเร่ืองผีของบรรพบุรุษประเพณีพิธีกรรมตามแบบศาสนาพราหมณการยึดหลักคําสอนของพุทธศาสนาหรืออีก

อยางหน่ึงวาคดีธรรม 

2.2 วรรณกรรมชาวบานเปนเน้ือหาที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของชาวบานหรือทองถิ่นที่ไมกี่ยวของ

โดยตรงกับศาสนาสวนมากจะเปนการบอกเลาเปนมุขปาฐะไดแกเพลงพื้นบานนิทานนิยายเพลงกลอมเด็ก

ปรากฏการณทางธรรมชาติเร่ืองราวชีวิตชาวบานเรียกอีกอยางหน่ึงวาคดีโลก 

3. ลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น 

1. เปนเร่ืองราวที่ชาวทองถิ่นสรางขึ้นมาเพื่อใชฟงใชอานในกลุมทองถิ่นของตน 

2. คนในทองถิ่นเปนผูรวมกันอนุรักษดูแลรักษา 

3. วัดเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูล 



 

 

4. เน้ือหาวรรณกรรมทองถิ่นมักเปนนิทานนิยายและเร่ืองคติธรรมทางศาสนา 

5. รูปแบบเปนเอกลักษณงายๆและเปนไปตามความนิยมทองถิ่นน้ันๆ 

6. ภาษาและอักษรที่ใชใชภาษาและอักษรของทองถิ่นน้ันๆ 

2. วรรณกรรมทองถิ่นแตละภาค 

วรรณกรรมทองถิ่นแตละภาคการพิจาณาลักษณะเฉพาะวรรณกรรมทองถิ่นแตละภาคแบงออกเปน 4 ภาค

ดังน้ี 

1. วรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือจะเนนรูปแบบคําประพันธเพื่อใชประโยชนในการอานในที่ชุมชนหรือเพื่อ

ดูการแสดงลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมทองถิ่นภาคเหนือจะแบงออกเปน 4 ลักษณะดังน้ี 

1.1 วรรณกรรมประเภทโคลงภาคเหนือนิยมแตงโคลงหรือกะลงกันมากในสมัยราชวงศมังรายแมจะมี

การกําหนดบังคับฉันทลักษณแตก็ไมเครงครัดเหมือนภาคกลางการแตงคําประพันธกะลงของทางภาคเหนือนับวา

เปนมือชั้นครูมีดีทั้งดานวรรณศิลปและเน้ือหาสาระคําประพันธประเภทโคลงที่คนพบและแพรหลายไดแกโคลง

นิราศหริภุญชัยโคลงมังทราตีเมืองเชียงใหมโคลงพระลอสอนโลกโคลงพรหมทัตโคลงปทุมลังกาโคลงอมรา

พิศวาสโคลงเจาวิทูรสอนหลานโคลงนิราศดอยเกิ้งโคลงหงสผาคํา 

1.2 วรรณกรรมประเภทคราวธรรมจะนิยมแตงดวยรายยาวหรือกลอนเทศนมีการแทรกภาษบาลีบาง

เปนการแตงวรรณกรรมตามแนวชาดกปกติพระภิษุสงฆจะใชคราวธรรมในการเทศนาหรือแหลใหอุบาสก

อุบาสิกาฟงในวันอุโบสถศีลเน้ือเร่ือวเปนนิทานคติสอนใจจากพื้นบานจึงจัดวาเปนเร่ืองคดีธรรมเพราะเปนเร่ืองที่

ดึงเขาไปหาหลักคําสอนของพระพุทธเจาวรรณกรรมคราวธรรมไดแกปญญาสชาดกมหาวงคแตงออนพรหมจักร

มหาชาติพายัพพระยาคางคกแสงเมืองหลงถ้ําอุสาบารสฯลฯ 

1.3 วรรณกรรมประเภทคราวซอคราวซอมีความหมาย 2 นัยนัยที่ 1 หมายถึงฉันทลักษณคราวซอนัยที่ 

2 คือประเภทของวรรณกรรมที่ใชสําหรับการขับลําการแตงคําประพันธคราวซอเนนการสัมผัสสระนิยมแตงจาก

นิทานพื้นบานที่เปนเร่ืองจักรๆวงศๆวรรณกรรมคราวซอไดแกนกกระจาบสุวรรณหงสสุวรรณเมฆะ (หมาขนดํา) 

กําพราตูบตองเตไชยาโมนางอุทธลาเจาสุธนจําปาสี่ตนทาวก่ํากาดําชิวหาลิ้นดําแสงเมืองหลงถ้ําโนราบาวนอย

ฯลฯ 

1.4 วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดประกอบดวยคราวฮํ่า (รํ่ารําพัน) กับคราวใชแทนจดหมายหรือเพลงยาวเปน

วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดสามารถแบงยอยไดอีกคือ 

1.4.1 คําอูบาวสาวอูคือพูดหมายถึงการเกี้ยวพาราสีกันของหนุมสาว 

1.4.2 การจอย (จอย) คือการขับรองของพวกหนุมๆระหวางเดินทางไปเกี้ยวสาว 

1.4.3 การฮองขวัญคือการสูหรือสวดขวัญมีเจาพิธีมาทําพิธีวาขวัญไดแกคํารองขวัญทั่วไปคํา

รองขวัญคูบาวสาวคํารองขวัญควาย (เอาใจควายในฤดูทํานา) 

1.4.4 การซอเบ็ดเตล็ดคือการขับซอยอยๆไดแกการขับขอเกี้ยวขับรองโตตอบกันหรือตัดตอน

นิทานมาแสดงเชนซอเร่ืองพระลอซอเร่ืองไชยากับนางแวนแกว 



 

 

2. วรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานเนนเน้ือหาสาระของเร่ืองมากกวารูปแบบคําประพันธคําประพันธที่นิยม

ใชในวรรณกรรมเรียกวาโคลงสารซึ่งเรียกตามภาษาถิ่นวากลอนลําลักษณะวรรณกรรมทองถิ่นอีสานจึงแบงตาม

เน้ือหาสาระดังน้ี 

2.1 วรรณกรรมพุทธศาสนาประกอบดวย 

2.1.1 วรรณกรรมชาดกคือการดึงนิยายพื้นบานมาอิงชาดกโดยมีพระสงฆนําเร่ืองเหลาน้ันมา

เทศนาสั่งสอนประชาชนวรรณกรรมนิทานพื้นบานดึงเขามาเปนชาดกไดแกลํามหาชาติ (เวสสันดรชาดก) ปาจิตต

กุมารชาดกสุวัณณสังขชาดกขวางคันธนามเสียวสวาด(เฉลียวฉลาด) ทาวโสวัตรพระยาคันคากพระเจาสิบชาติ

พระมาลัยหมื่นมาลัยแสน 

2.1.2 วรรณกรรมตํานานพุทธศาสนาเปนตํานานเปนประวัติการเผยแผพุทธศาสนาตํานานพุทธ

ธาตุพุทธเจดียไดแกปฐมกัปปปฐมกัลป (ตํานานกําเนิดโลกสรรพสิ่ง) ชมพูทวีป (กลาวถึงการกําเนิดโลกจักรวาล

ศากยวงศการเผยแผศาสนา) เชตพน(การสืบพุทธศาสนาบริเวณลุมแมนํ้าโขง) อุรังคธาตุ (ธาตุกระดูกหนาอกพระ

ธาตุพนม) ฯลฯ 

2.2 วรรณกรรมประวัติศาสตรวรรณกรรมตางๆในภาคอีสานสวนมากเจริญในหมูชาวบานมากกวาใน

ราชสํานักดังน้ันวรรณกรรมประวัติศาสตรชาวภาคอีสานจึงมีนอยดังน้ี 

2.2.1 ทาวฮุงหรือเจือง (ทาวรุง) แตงเปนโคลงโบราณทั้งเร่ืองกลาวถึงประวัติวีระบุรุษของกลุมคน

ไทยแถบลุมแมนํ้าโขงดินแดนลานชางลานนาถึงสิบสองปนนาในจีน 

2.2.2 นิทานเร่ืองขุนบรมกลาวถึงการสรางบานแปงเมืองของคนไทยแถบลุมแมนํ้าโขงต้ังแตสิบ

สองเจาไทในดินแดนเวียดนามเหนือกลาวถึงเมืองนานอยออยหนู(เมืองแถง) ไปถึงเมืองเชียงดงเชียงทอง (หลวง

พระบาง) ของลาว 

2.2.3 ตํานานพระพุทธรูปตางๆเชนเร่ืองพื้นพระบางพื้นพระแทรกคําพื้นพระแกว (มรกต) 

2.2.4 พื้นเมืองเวียงจันทนกลาวถึงการสรางกรุงเวียงจันทนและเมืองนครพนมซึ่งเปนเมืองคูแฝด

เรียกวาเมืองศรีโคตรหรือศรีโคตบูรณแตอยูคนละฝงแมนํ้าโขง 

2.2.5 พื้นเวียงหรือประวัติเวียงจันทนกลาวถึงเจาอนุวงศไมไดเปนกบฎตอราชธานีการเกิดสงคราม

ไทย-ญวนกลาวถึงเจาอนุวงศพยายามรวบรวมคนลาวกลับถิ่นฐานบานเกิด 

2.3 วรรณกรรมนิทานอีสานมีนิทานจํานวนมากจะเลานิทานในรูปแบบการอานทํานองเสนาะคือขับลํา 

(ขับรอง) ในทีชุ่มชนเชนในงันเฮือนดี (งานศพ) เทศนไตรมาสระหวางพรรษาการลําพื้นลําเร่ืองและจะสอดแทรก

คติธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเขาไปดวยวรรณกรรมนิทานไดแกจําปาสี่ตนทาวสีทนไกแกวปลาแดกปลา

สมอกําพราผีนอยกาละเกดขุนทึงขุนเทืองผาแดงนางไอ 

2.4 วรรณกรรมคําสอนหมอลําจะหยิบยกคําสอนทางพระพุทธศาสนามาแสดงลําในที่ชุมชนเปนที่นิยม

ฟงในอดีตสวนมากจะเปนเทศนาโวหารตลอดเร่ืองไมมีตัวละครจึงมีลักษณะเหมือนโคลงโลกนิติหรือสุภาษิต

ของภาคกลางไดแกธรรมดาสอนโลกฮีตสิบสองคลองสิบสี่พระยาคํากองสอนไพรกาพยปูสอนหลานกาลนับมื้อ



 

 

สวย (พุทธทํานายวันศาสนาสิ้น) 

2.5 วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดเปนวรรณกรรมที่ไมจัดอยูในพวกใดๆมักเปนวรรณกรรมมุขปาฐะแบงไดดังน้ี 

2.5.1 บทสูขวัญสูขวัญทั่วไปสูขวัญอยูกรรมสูขวัญเด็กสูขวัญหนุมสาวสูขวัญเรือนสูขวัญเกวียนสู

ขวัญควาย 

2.5.2 วรรณกรรมพิธีขอฝนหรือการแหบั้งไฟใชคําประพันธประเภทคํากาพยคําเซิ้งตางๆมักเปน

วรรณกรรมมุขปาฐะเชนคําเซิ้งบั้งไฟคําเซิ้งแหนางแมว 

2.5.3 วรรณกรรมใชเกี้ยวพาราสีเรียกวาผญาเครือมักแทรกบทสุภาษิตทองถิ่น (ผญา) 

2.5.4 นิทานตลกขบขันไดแกนิทานขบขันเชิงปญหาเชนเร่ืองเซียงเมี่ยง(ศรีธนญชัย) นิทานตลก

เร่ืองโตงโตยและนิทานเชิงหยาบโลนมักเรียกวานิทานกอม (นิทานสั้นๆ) 

3. วรรณกรรมทองถิ่นภาคกลางวรรณกรรมทองถิ่นภาคกลางพิจารณาตามความเจริญรุงเรืองในกลุมของ

ชาวบานและชาววัดจะเห็นไดชัดเจนจากวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในทองถิ่นตางๆจากลักษณะตอไปน้ี 

3.1 วรรณกรรมกลอนสวดชาวบานภาคกลางนิยมฟงกลอนสวดและนิยมสรางหนังสือกลอนสวด

ถวายวัดเพราะเชื่อวาไดบุญเกิดชาติหนาไดสมองใสปญญาดีวรรณกรรมกลอนสวดไดแกสังขศิลปชัยกลอนสวด

ปลาบูทองกลอนสวดอุทัยเทวีกลอนสวดโสนนอยเรือนงามกลอนสวดพระมาลัยกลอนสวดฯลฯ 

3.2 วรรณกรรมกลอนบทละครนอกบทละครนอกมีมาต้ังแตสมัยกรุงเกากวีไมพิถีพิถันในแบบแผน

ของฉันทลักษณจํานวนคําในวรรคตามความสะดวกในการออกเสียงไมกําหนดคําขึ้นตนเมื่อน้ันบัดน้ันบางทีไม

เขียนกําหนดเพลงหนาพาทยใชภาษเรียบงายสํานวนโวหารบางทีหยาบคายแบบชาวบานมุงสื่อความหมายตอ

ผูชมที่เปนสามัญชนบทละครนอกจะพิมพเปนตอนๆไมจบเร่ืองขึ้นอยูกับความนิยมวาจะชมการแสดงตอนใดของ

เร่ืองใดเชนสังขทอง(ตอนตีคลี) นางมโนหรา (ตอนถูกจับถวายพระสุธน) มณีพิชัยโคบุตรพระรถเมรีการะเกด

ฯลฯ 

3.3 วรรณกรรมกลอนนิทานวรรณกรรมประเภทน้ีสวนมากจะมีเน้ือเร่ืองเดียวกันกับกลอนบทละคร

นอกแตกลอนนิทานจะพิมพจบเร่ืองเชนโสนนอยเรือนงามจันทโครพนางสิบสอง(พระรถ-เมรี) ปลาบูทองโค

บุตรไกรทองฯลฯ 

3.4 วรรณกรรมกลอนแหลในอดีตพระภิกษุเปนผูอานทํานองเสนาะแบบแหลเพราะเปนเร่ืองของ

ศาสนาเลาตามชาดกการแหลเปนการสลับการเทศนมหาชาติเรียกวาแหลนอกคือนอกเร่ืองพระเวสสันดรไดแก

แหลชิงนางแหลชูชกขึ้นตนไมแหลนางเดินกลอนแหลบายศรีกลอนแหลนิทานชาดก 

3.5 วรรณกรรมกลอนเพลงเปนวรรณกรรมมุขปาฐะไมนิยมการจดบันทึกวรรณกรรมประเภทน้ี

ไดแก 

3.5.1 เพลงรําวงเปนเพลงธรรมดารองกันหลายแบบหลายทํานองมีทั้งรองหมูรองเด่ียวรองคู

เชนเพลงตามองตาเพลงดอกอะไร 

3.5.2 เพลงปฏิพากยเปนเพลงรองโตตอบกันในเทศกาลตางๆมีทั้งเพลงปฏิพากยสั้นและเพลง



 

 

ปฏิพากยยาวเพลงปฏิพากยสั้นเปนเพลงที่รองในฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือฤดูกาลผลผลิตไดแกเพลงรอยชั่งเพลงเตน

กํารําเคียวเพลงสงฟางเพลงพิษฐานเพลงพวงมาลัยฯลฯเพลงปฏิพากยยาวใชรองในพิธีกรรมตางๆเน้ือรองมีความ

ยาวหลายบทการเลนมักเปนไปตามขั้นตอนคือมีบทไหวครูจนถึงบทจากฝายหน่ึงรองจบอีกฝายหน่ึงรองแกไดแก

เพลงเรือเพลงปรบไกเพลงฉอยเพลงเกี่ยวขาวเพลงอีแซวฯลฯ 

3.5.3 เพลงกลอมเด็กเปนเพลงที่ใชในกลุมเด็กเปนเพลงปลอบเด็กและเปนเพลงที่เด็กรองเลน

เพื่อความสนุกสนานเปนเพลงที่รองงายใชคําประพันธคลองจองกันงายๆ 

4. วรรณกรรมทองถิ่นภาคใตวรรณกรรมทองถิ่นภาคใตสวนใหญแตงดวยคํากาพยเปนการใหเห็นวาชาว

ใตนิยมฟงการสวดหนังสือแบบชาวภาคกลางและชํานาญในการแตงคํากาพยหนังตะลุงถาพิจารณาตามเน้ือหา

วรรณกรรมทองถิ่นภาคใตแบงได 5 ประเภทดังน้ี 

4.1 วรรณกรรมศาสนาเน้ือหามาจากนิทานชาดกคือเปนชาติหน่ึงของพระพุทธเจานิยมสวดในวัดเชน

พระมโหสถพระมาลัยคํากาพยพระโพธิสัตวพระมาลัยสูตรสุทธิธรรมชาดกฯลฯ 

4.2 วรรณกรรมนิทานเปนนิทานพื้นบานภาคใตกวีจะแตงเปนกลอนสวดหรือกาพยบางทีเรียกวา

นิทานประโลมโลกเพราะเปนเร่ืองจักรๆวงศๆ 

4.3 วรรณกรรมตํานานหรือประวัติศาสตรเร่ืองที่ปรากฎมักเปนตํานานทางศาสนาเชนพงศาวดารหง

สาวดีคํากาพยพระพุทธโฆษาจารยไปลังกาตํานานพระเขี้ยวแกวตํานานนางเลือดขาวพระธาตุเมืองรางกุงฯลฯ 

4.4 วรรณกรรมคําสอนเปนวรรณกรรมที่เปนบทเทศนาโวหารมุงสอนศีลธรรมและจริยธรรมตางๆ

วรรณกรรมสวนใหญไมมีตัวละครเชนศีลธรรมคํากาพยกฤษณาสอนนองพาลีสอนนองสุภาษิตสอนกุมารคดี

โลก-คดีธรรมศีลกถาฯลฯ 

5. วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดไดแกวรรณกรรมตําราความเชื่อตางๆเชนตําราดูวัวชางมาตําราดูโชคชะตาราศี

วรรณกรรมแบบเรียนจินดามณีประถมกกากลอนนิราศ 

5.ภูมิปญญาท่ีปรากฎในวรรณกรรมทองถิ่น 

วรรณกรรมทองถิ่นของทุกภาคจะแฝงภูมิปญญาไวในเน้ือหาทุกดานไดแกรูปแบบการดําเนินชีวิต

ขนบธรรมเนียมของสังคมซึ่งสามารถแยกไดตามหัวขอตอไปน้ี 

1. ลักษณะทางสังคมลักษณะทางสังคมที่ปรากฎในวรรณกรรมทองถิ่นจะเห็นไดตามสภาพตอไปน้ี 

1.1 สังคมที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนสภาพสังคมที่มีพระมหากษัตริยมีมเหสีหลายองค

ทําใหเกิดความอิจฉาริษยาหรือพระโอรสพระธิดาพลัดพรากจากเมืองเชนเร่ืองสังขทองโสนนอยเรือนงาม 

1.2 สังคมที่นับถือพระพุทธศาสนาใหคติสอนใจในการทําดีไดดีทําชั่วไดชั่วแฝงคติธรรมให

ขอคิดเตือนใจเชนเร่ืองปลาบูทอง 

1.3 สังคมเกษตรกรรมเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวิตในชนบทมีอาชีพเกษตรกรรมและการประมง

เชนเร่ืองนางสิบสองปลาบูทอง 



 

 

1.4 สังคมชนบทที่แหงแลงฝนไมตกตองตามฤดูกาลทําใหคนในสังคมมีความเดือดรอนตองคิด

หาวิธีขอฝนจากเทวดาเชนเร่ืองพญาคันคาก 

1.5 สังคมครอบครัวเปนครอบครัวใหญมีรุนปูยาตายายลูกหลานอยูอาศัยในบานหลังเดียวกัน

สมาชิกในครอบครัวไมคอยลงรอยกัน 

2. ลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นไดแก 

2.1 ประเพณีสวนบุคคลเชนประเพณีเกี่ยวกับการเกิดการแตงงานการตายการสรางบานเรือนการ

บวชการทําขวัญ 

2.2 ประเพณีสวนรวมเปนประเพณีที่ทุกคนรวมมือกันทําเชนประเพณีทางศาสนาสงกรานตตรุษ

สารท 

3. ความเชื่อความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นไดแก 

3.1 ความเชื่อทางพระพุทธศาสนายึดมั่นในคําสอนของพระพุทธเจา 

3.2 ความเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรมทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว 

3.3 ความเชื่อเร่ืองตายแลวเกิดใหมอาจเกิดในโลกมนุษยหรือสวรรค 

3.4 ความเชื่อเร่ืองเวทมนตรคาถาและวิทยาคมตางๆเคร่ืองลางของขลังและของวิเศษ 

3.5 ความเชื่อเร่ืองผีสางเทวดาโหราศาสตรในสิ่งที่ลึกลับที่มองไมเห็น 

4. คานิยมคานิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นไดแก 

4.1 คานิยมเร่ืองความกตัญูใหลูกหลานมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

4.2 คานิยมเร่ืองความโลภโดยเนนผลแหงความโลภคือความหายนะไมทางใดก็ทางหน่ึง 

4.3 คานิยมเร่ืองปยวาจาคือการพูดที่ไพเราะออนหวานจะเปนที่ชื่นชอบของคนอ่ืน 

4.4 คานิยมเร่ืองความอดทนอดกลั้นจะกอใหเกิดความสุขสงบภายในสังคม 

4.5 คานิยมเร่ืองการเชื่อฟงบิดามารดาหรือผูอาวุโสถาเชื่อฟงจะไดรับความสุขในชีวิต 

4.6 คานิยมเร่ืองความเอ้ือเฟอเผื่อแผการรูจักใหอภัยซึ่งกันและกัน 

4.7 คานิยมเร่ืองยกยองผูมีความรูและเปนคนฉลาดหลักแหลม 

คุณธรรมท่ีปรากฏในเร่ืองผาแดง-นางไอ 

1. ใหคติสอนใจและแนวทางในการดํารงชีวิตไมควรคิดเชนฆาผูอ่ืนตามอําเภอใจของตนเอง 

2. ชี้ใหเห็นบาปบุญคุณโทษจากผลกรรมที่ตัวละครไดรับดังเชนเมื่อฆาพญาพังคีทําใหบานเมืองลมสลาย

และนางไอตองตาย 

3. เน้ือหาเกี่ยวของกับความเชื่อคานิยมและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ความตองการใหลูกเปนฝงเปนฝาความเชื่อเร่ืองพระ

ยาแถน 

4. สภาพสังคมที่มีพระมหากษัตริยปกครองสังคมที่นับถือพุทธศาสนาแฝงไวซึ่งคติธรรมขอคิดเตือนใจใน



 

 

การปกครองและเปนมิตรกับตางเมือง 

ขอคิดท่ีไดจากเร่ืองผาแดง-นางไอ 

1. การรูจักใหอภัยตอกันจะทําใหสังคมสงบสุขดังเชนทาวผาแดงและเจาพอศรีสุทโธนาคอภัยใหแกกัน

สงครามจึงยุติ 

2. ความรักทําใหคนตาบอดดังเชนความรักของพญาพังคีที่มีตอนางไอความรักของเจาพอศรีสุทโธนาคที่มี

ตอพญาพังคีผูเปนลูก 

3. เร่ืองผาแดง-นางไอแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่นสะทอนภาพความเปนอยูและการ

ประกอบอาชีพเชนประเพณีเส็งกลองงานบุญบั้งไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

5. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวย

เรียนที่5และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียน

การสอน 

6. ผูสอนใหผู เ รียนเห็นความแตกตางของ

วรรณกรรมทองถิ่น 
 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

3. ผูสอนแนะนําเปด  PowerPoint   หนวยที่  5  

เร่ือง การอานวรรณกรรมทองถิ่นและใหผูเรียนศึกษา

เอกสารประกอบการสอนภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 5 

โดยใหผูเรียนศึกษาดวยคนเอง 

4. ผูสอนอานวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานได

ศึกษาจากPowerPoint   

5. ผูสอนซักถามปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการ

เรียนการสอน 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

5. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  5  เร่ือง  การ

อานวรรณกรรมทองถิ่น   

6. ผู ส อ น ใ ห ผู เ รี ย น สื บ ค น ข อ มู ล จ า ก

อินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

3. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่ 5และการใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรม 

4. ผูเรียนแสดงความรูความรูเกี่ยวกับการอาน

วรรณกรรมทองถิ่น 
 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

5. ผูเรียนศึกษาPowerPoint   หนวยที่  5  เร่ือง 

การอานวรรณกรรมทองถิ่น  และใหผู เ รียนศึกษา

เอกสารประกอบการสอน ภาษาไทพื้นฐานหนวยที่  5  

โดยใหผูเรียนศึกษาดวยคนเองPowerPoint 

6. ผูเรียนดูผูสอนอานวรรณกรรมทองถิ่นภาค

อีสานไดศึกษาจาก PowerPoint   

7. ผูเรียนตอบขอสงสัยเกิดขึ้นระหวางการเรียน

การสอน 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 45 นาที ) 

7. ผูเรียนทํากิจกรรมที่  5หนาที่  เร่ือง  การอาน

วรรณกรรมทองถิ่น   

8. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15  นาที ) 

10. ผูสอนและผู เรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

11. ผูสอนใหผู เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  5  การอานวรรณกรรมทองถิ่น   

12. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-7) 

(รวม 120  นาที หรือ 2 คาบเรียน) 

 

 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15 นาที ) 

10. ผูสอนและผู เรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนเพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

11. ผูสอนใหผู เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  3  การอานวรรณกรรมทองถิ่น   

12. ผู เ รียนศึกษาเพิ่ม เติมนอกหองเรียน ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-7) 

 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่5 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่  5และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน

หนวยที่ 5 

 

ขณะเรียน 

                1. ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 5  เร่ือง การอานวรรณกรรมทองถิ่น 

                 2. รวมกันสรุป “การอานวรรณกรรมทองถิ่น”   

 

หลังเรียน 

1. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  5  เร่ือง การอานวรรณกรรมทองถิ่น 

 

คําถาม 

1. ขอใดคือความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น 

2. ขอใดแตกตางจากขออ่ืนเกี่ยวกับลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น 

3. วรรณกรรมทองถิ่นประเภทลายลักษณสวนใหญบันทึกอยางไร 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 5  เร่ือง การอานวรรณกรรมทองถิ่น 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการอานวรรณกรรมทองถิ่น 

1. วิเคราะหและตีความหมาย 

2. ต้ังคําถาม 

3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 



 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

2. เลาเร่ืองราววรรณกรรมทองถิ่นแตละภาคอยางภาคภูมิใจ และคํานึงถึงคุณคาวรรณกรรมทองถิ่น 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

การอานวรรณกรรมทองถิ่นทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย  เมื่อผูเรียนไปทํางานทําให

นายจางยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพน้ีมาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของ

ผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การอานวรรณกรรมทองถิ่น 

2. ใชประกอบการเรียนการสอน 

3. กิจกรรมรูที่ 5เร่ือง  การอานวรรณกรรมทองถิ่น(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู  

4. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่   5การอานวรรณกรรมทองถิ่น  ขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง 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  เร่ือง การอานวรรณกรรมทองถิ่น 

          2. สังเกตการทํางาน 

 

 

          หลังเรียน 

               แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 5การอานวรรณกรรมทองถิ่น 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

 

                    กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 5  เร่ือง การอานวรรณกรรมทองถิ่นแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 ระบุความหมายวรรณกรรมทองถิ่นได 

1. วิธีการประเมิน                     :  ทดสอบ 

2. เคร่ืองมือ                             :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน          : ระบุความหมายวรรณกรรมทองถิ่นไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 เห็นความแตกตางของวรรณกรรมทองถิ่นได 

1. วิธีการประเมิน              :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน   : เห็นความแตกตางของวรรณกรรมทองถิ่นไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณกรรมทองถิ่นได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน        : ลงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะวรรณกรรมทองถิ่นไดจะได  1  

คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4สาธิตภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นได 

1. วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                     :  แบบทดสอบ         

3. เกณฑการใหคะแนน        : สาธิตภูมิปญญาที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถิ่นไดจะได  2  คะแนน 

 

 



 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5อานวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานได 

1. วิธีการประเมิน                 : ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        : แบบทดสอบ         

3. เกณฑการใหคะแนน         : อานวรรณกรรมทองถิ่นภาคอีสานไดจะได  2  คะแนน 
 

 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6  เลือกประเภทวรรณกรรมทองถิ่นได 

1. วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :  แบบทดสอบ         

3. เกณฑการใหคะแนน         :  เลือกประเภทวรรณกรรมทองถิ่นไดจะได  2  คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7อานวรรณกรรมทองถิ่นพรอมนํามาประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 1.  วิธีการประเมิน                            :   ตรวจผลงาน 

  2.  เคร่ืองมือ                                     :   แบบทดสอบ         

3.  เกณฑการใหคะแนน             :  อานวรรณกรรมทองถิ่นพรอมนํามาประยุกตใชไดอยางถูกตอง

เหมาะสมจะได  1  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมที่ 1 

หนวยที ่5 เร่ือง  การอานวรรณกรรมทองถ่ิน 

จงทําเคร่ืองหมาย หรือ หนาขอตอไปน้ี 

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. คาวฮํ่า ใชแตงเพื่อขับรองรําพัน เร่ืองราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่2 

หนวยที ่5เร่ือง  การอานวรรณกรรมทองถ่ิน 

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกันโดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือมาเติมลงในชองวางหนาขอทาง

ซายมือ 

1. วรรณกรรมทางศาสนา                           ก. ยกยองสถาบนัชาติ 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 ลําเร่ือง 

                                                                     ท. เพลงเหยย เพลงอีแซว 

                                                                                   น. การบอกเลาดวยปาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่3 

หนวยที ่ 5 เร่ือง  การอานวรรณกรรมทองถิ่น 

จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้ 

1. เร่ืองผาแดงนางไอ เปนตํานานเกี่ยวกับ.............................................................................................................. 

2. เร่ืองนางสิบสอง ปจจุบันคือเร่ือง............................................................................................................................. 

3. ศรีธนญชัย ในปจจุบัน อดีตคือเร่ือง........................................................................................................................... 

4. เร่ืองจําปาสี่ตน ปจจุบันคือเร่ือง................................................................................................................................... 

5. งันเฮือนดี หมายถึงงาน........................................................................................................................................... 

6. นิทานกอม หมายความวา....................................................................................................................................... 

7. คาวธรรม นิยมใชบันทึก............................................................................................................................................. 

8. คาวซอ นิยมใชในการ................................................................................................................................................ 

9. เพลงที่ใชรองประกอบการทํางาน หรือรองในเทศกาลตางๆเพื่อบรรเทาความเหน็ดเหน่ือย คือ

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

10. เปนวรรณกรรมที่ใชอานในที่ชุมชน ในงานสําคัญ คือ............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมที่ 4 

หนวยที ่5 เร่ือง  การอานวรรณกรรมทองถิ่น 

จงศึกษาคนควาวรรณกรรมนิทานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลวตอบคําถาม 

ตามหัวขอที่กําหนด 

1. เร่ือง จําปาสี่ตน                  6. ทาวก่ํากาดํา 

2. เร่ือง นางแตงออน7. เจารอยขอด 

3. เร่ือง ขูลูนางอั้ว                  8. นกกระจาบ 

4. เร่ือง โสนนอยเรือนงาม      9. อุสาบารส 

5. เร่ือง ปลาบูทอง10. พระยาคางคก 

1. ชื่อเร่ือง .............................................................................................................................................................. 

2. เร่ืองยอ .............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. ขอคิดท่ีไดจากเร่ือง 

3.1 ...................................................................................................................................................................... 

3.2 ...................................................................................................................................................................... 

3.3 ...................................................................................................................................................................... 

3.4 ...................................................................................................................................................................... 

3.5 ...................................................................................................................................................................... 

 

 

 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่5 เร่ือง  การอานขาว 

จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดคือความหมายของวรรณกรรมทองถิ่น 

ก. งานเขียนที่ไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไป 

ข. วรรณกรรมที่ชาวบานสรางสรรคขึ้นใชในโอกาสตางๆ 

ค. การนําถอยคําทองถิ่นผสมผสานกันไดอยางประณีต 

ง. ศิลปะการเรียบเรียงถอยคําหรือกลวิธีในการแตง 

2. ขอใดแตกตางจากขออื่นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณกรรมทองถิ่น 

ก. วัดเปนศูนยกลางการรวบรวม 

ข. กวีหรือผูแตงเปนภิกษุหรือชาวบานผูประกอบพิธีการ 

ค. เน้ือหาสวนใหญมุงยอพระเกียรติทั้งทางตรงและทางออม 

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. คํารําพันถึงเร่ืองราวตางๆที่เกิดขึ้นในทองถิ่น 

ค. การเอาชาดกมาแตงดวยฉันทลักษณของลานนา 

ง. เปนชื่อวรรณกรรมที่คลองจองกันเปนลูกโซ 

 

 



 

 

6. ขอใดเปนวรรณกรรมประวัติศาสตรภาคอีสาน 

ก. อินทิญาณสอนลูกกับทาวคําสอน 

ข. ทาวฮุงหรือเจ่ืองกับขุนบรม 

ค. พระมาลัยหมื่นกับพระมาลัยแสน 

ง. ผาแดงนางไอกับขูลูนางอ้ัว 

7. วรรณกรรมกลอนนิทานมุขปาฐะของภาคกลางในอดีตไดแกเร่ืองใด 

ก. ตาเถรกับยายชี – ศรีธนญชัย 

ข. เร่ืองพระรถเมรี – 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. เพราะเปนเร่ืองจักรๆวงศๆ 

ค. เพราะเปนเร่ืองบทกลอนสอนใจ 

ง. เพราะเปนตํานานทางคดีโลก 

10. วรรณกรรมท่ีเปนบทเทศนาโวหารมุงการสอนศีลธรรมจริยธรรมตางๆไดแกวรรณกรรมเร่ืองใด 

ก. ตํานานนางเลือดขาว 

ข. พระมาลัยคํากาพย 

ค. คดีโลก – คดีธรรม 

ง. พระธาตุเมืองรางกุง 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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  

หนวยที ่5 เร่ือง  การอานขาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เฉลยกิจกรรมที ่2 

หนวยที ่5  เร่ือง  การอานขาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่5 เร่ือง  การอานขาว 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่5 การอานบทความและสารคดี 
 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3. นักศึกษาอานวรรณกรรมทองถิ่น 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎ ี หนวยท่ี6 

ช่ือวิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน สอนสัปดาหท่ี 6 

ช่ือหนวย   การพูดในโอกาสตาง ๆ  คาบรวม 12 

ช่ือเร่ือง  การพูดในโอกาสตาง ๆ  จํานวนคาบ 2 

หัวขอเร่ือง 

 

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 ดังน้ัน 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. 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 

 

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 ๆจึงประกอบดวยการพูดตอไปน้ี 

2. การกลาวแนะนําผูพูด 

การพูดในบางโอกาส เชน มีการปาฐกถา การบรรยาย การอภิปราย การโตวาที ฯลฯ จะมีพิธีกรเปนผู

กลาวแนะนําผูพูด หรือวิทยากรใหผูฟงรูจักในเบื้องตนวาเปนใคร มีความรูความสามารถอยางไร มีประสบการณ

เกี่ยวกับเร่ืองที่จะพูดเพียงใด โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูฟงสนใจ“ผูพูด” และ “เร่ืองที่จะพูด” ดังน้ันผูแนะนําจึง

ควรแนะนําผูพูดอยางสุภาพและมีวาทศิลปดังน้ี 

1. ขอควรปฏิบัติในการแนะนํา 

1.1 ควรขอคําแนะนําจากผูพูดวา เขาอยากใหแนะนําเกี่ยวกับอะไรบาง และไมควรแนะนําอะไร 

1.2 แนะนําสั้น ๆ แตครบถวน ปกติการแนะนําใชเวลาประมาณไมเกิน 2 นาที 

1.3 ผูแนะนําอยาพยายามทําตัวเดนกวาผูพูด โดยการพูดยาวนานเกินกวาเหตุ หรือแสดงสํานวน

โวหารแนะนําเร่ืองที่จะพูดจนตัวเองกลายเปนผูพูดไป 

1.4 อยายกยองผูพูดเกินควร หรือแนะนําเกี่ยวกับความสามารถในการพูดของผูพูดจนผูพูดขวยเขิน

หรือไมสบายใจ กลัวตัวเองจะพูดไมไดดีเทาที่ถูกแนะนําไว หรือทําใหผูฟงต้ังความคาดหวังไวสูงเกินไป 

2. ขั้นตอนในการแนะนําผูพูด 

2.1 กลาวทักทายแกผูฟง 

2.2 เรียกรองความสนใจ โดยกลาวยอ ๆ เกี่ยวกับตัวผูพูด วุฒิทางการศึกษา (ถาจําเปน) ตําแหนง

ความสามารถและประสบการณตอเร่ืองที่จะพูด 

2.3 เรียกรองใหเกิดความสนใจเร่ืองที่จะพูด กลาวสั้น ๆ ถึงความสําคัญและความเหมาะสมของ

เร่ืองที่จะพูด เรงเราใหผูฟงสนใจที่จะฟง 

2.4 ประกาศชื่อผูพูด โดยเนนเสียงใหหนักแนน แจมใสชัดเจน 

2.5 พยายามแนะนําดวยปากเปลา ไมควรใชอานจากเอกสารที่เตรียมไว และไมควรทองจํา แต

แนะนําจาก “ความทรงจํา” แสดงใหเห็นวามีความสนใจอยางจริงจังตอผูพูด 

 



 

 

 

3. การกลาวขอบคุณวิทยากร 

เมื่อวิทยากรบรรยายเสร็จแลว คณะทํางานตองจัดเตรียมผูกลาวขอบคุณไวใหพรอม เพราะการกลาว

ขอบคุณวิทยากร ถือเปนมารยาทและใหเกียรติแกวิทยากร ซึ่งในการกลาวขอบคุณวิทยากรมีแนวทางในการ

ปฏิบัติดังน้ี 

1. หันหนาไปทางผูรับการขอบคุณและกลาวทักผูรับการขอบคุณแตเพียงผูเดียว 

2. อาการกลาวหรือถอยคําที่กลาวใหรูสึกวากลาวกับผูรับการขอบคุณเทาน้ัน 

3. แสดงความรูสึกวาไดรับเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูกลาวขอบคุณ 

4. กลาวถึงความประทับใจที่มีตอบทบาทของผูที่รับการขอบคุณ เชน บอกวาสิ่งที่ทานไดพูดวันน้ี พวก

เราหมดความสงสัยเกิดความสวางไสว 

5. ลงทายดวยขอความ “ในนามของ........(ในนามของคณะหรือกลุม มิใชในนามของผูขอบคุณคน

เดียว)” 

6. ไมควรชักชวนใหปรบมือ หากปรารถนาจะใหมีการปรบมือ ผูกลาวขอบคุณจะตองมีศิลปะลงทาย

คําขอบคุณ ดวยถอยคําที่ผูฟงอยากปรบมือ แลวปรบมือขึ้นเอง 

4. การกลาวใหเกียรติหรือมอบรางวัล 

เมื่อมีการมอบทุนใหรางวัล ใหเกียรติ หรือทําพิธีระลึกคุณงามความดีแกผูใด มักจะมีการพูดเพื่อใหเกียรติ

แกผูไดรับผล หรือเกียรติแหงความดีน้ัน ปกติจะพูดประมาน 5 – 6 นาทีมีหลักเกณฑดังน้ี 

1. กลาวถึงเหตุผลในการมอบ โดยกลาวถึงความสําเร็จ ความดี หรือความสามารถของผูไดรับวา

สมควรจะไดรับเกียรติน้ันอยางไร ควรเปนการพูดอยางจริงใจ ไมเสแสรง 

2. แสดง “ความพอใจ” ในเกียรติที่มอบใหและควรระบุใหชัดวาใครคือบุคคลที่ไดรับเกียรติน้ี เพื่อเปน

การแสดงวาผูใหตระหนักถึงความดีน้ันอยางแทจริง และเพื่อเปนสัญลักษณแหงเกียรติคุณแกผูไดรางวัลหรือ

ของขวัญ 

3. มอบของขวัญหรือรางวัลเมื่อไดกลาวตอผูฟงจบแลว โดยหันไปพูดกับผูรับโดยตรงดวยเสียงที่ดัง

พอไดยินทั่วกัน พรอมกับมอบของขวัญหรือของรางวัลให 

5. การกลาวตอนรับ 

การกลาวตอนรับ ในกรณีที่มีบุคคลสําคัญ หรือคณะบุคคลมาประชุมกันหรือมาเยี่ยมเยือนอาจมีการกลาว

ตอนรับ เพื่อแสดงความปรารถนาดีและใหผูมาเยือนรูสึกอบอุนใจ การพูดไมควรยาวนัก ควรมีการเตรียมลวงหนา

เปนอยางดี มีหลักเกณฑดังน้ี 

1. กลาวแสดงความยินดีแกผูมาเยือน 

2. กลาวสรรเสริญหรือยกยองผูมาเยือน เชน เปนใคร มีผลงานดีเดนอะไร มีความสัมพันธอยางไรกับผู



 

 

ตอนรับ โดยการอธิบายหนวยงาน หรืองานอยางยอ ๆ 

3. แสดงความยินดีที่ไดใหการตอนรับ ควรกลาวเพียงสั้น ๆ ย้ําการตอนรับอีกคร้ังหน่ึง 

4. ขออภัยหากมีสิ่งใดบกพรองไป และหวังวาผูมาเยือนจะกลับมาเยือนอีก 

6. การกลาวในการเขารับตําแหนง 

การกลาวในการเขารับตําแหนง ผูที่ไดรับตําแหนงใหม โดยเฉพาะผูที่ เปนหัวหนา ควรจะเรียก

ผูใตบังคับบัญชามาประชุมกัน เพื่อแถลงนโยบายและแผนงานการดําเนินงานตลอดจน 

ความรูความคิดของผูรับตําแหนงใหมมีหลักเกณฑดังน้ี 

1. กลาวยินดีที่ไดมีโอกาสทํางานรวมกับคณะผูใตบังคับบัญชา 

2. กลาวยกยองหรือคุณคาของสถาบัน ของสถานที่ที่ตนทํางาน 

3. กลาวถึงหลักการ นโยบาย อุดมคติในการทํางานของตน 

4. พูดใหความสําคัญแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน และเชิญชวนใหมารวมใจในการทํางานเพื่อ

ความกาวหนาของหนวยงาน 

7. การกลาวอวยพร 

การกลาวอวยพรเปนการแสดงความยินดีในงานมงคลตาง ๆ เชน งานมงคลสมรสงานฉลองยศ งาน

ครบรอบวันเกิด งานครบรอบวันแตงงาน งานฉลองการเลื่อนยศ ซึ่งมักจะมีผูเปนตัวแทนกลาวอวยพรแกเจาภาพ

เพื่อความเปนมงคล และเพื่อเสริมสรางบรรยากาศใหอบอุนดวยมิตรภาพและการสรางสรรค ดังน้ี 

1. การกลาวอวยพรในงานมงคลสมรส ผูกลาวอวยพรควรเร่ิมพูดตามลําดับ ดังน้ี 

1.1 รูสึกเปนเกียรติที่ไดรับเชิญมากลาวคําอวยพร 

1.2 กลาวถึงความสัมพันธของผูพูดกับคูสมรสฝายใดฝายหน่ึง (ถารูจักฝายเดียว) หรือทั้งสองฝาย (ถา

รูจักทั้งสองฝาย) โดยเนนถึงความดีความงามของคูสมรส 

1.3 กลาวแสดงความยินดีที่ทั้งสองไดสมรสกัน และเปนคูครองที่เหมาะสมกัน 

1.4 กลาวใหขอคิดในการครองเรือนแกคูสมรส 

1.5 กลาวอวยพรโดยการชักชวนใหด่ืมแสดงความยินดี 

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 ดังน้ี 

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 สถานที่อ่ืน 

ถามีการจัดเลี้ยงสง และมีการมอบของขวัญที่ระลึกควรมีการพูดขอบคุณที่ไดรับของขวัญน้ัน และกลาวคําอําลา มี

แนวการพูดดังน้ี 

1. แสดงความเสียใจที่ตองจากไป กลาวใหทราบวาทําไมจึงไมอยากจะจากไป ความสุขที่ไดรับและ

ความคุนเคยที่มีกับบุคคลตาง ๆ ในที่น้ัน เลาถึงเหตุการณที่ประทับใจในขณะที่ไดอยูมานานและการระลึกถึง

ความสุข ความภูมิใจตลอดไป 

2. สรรเสริญคณะผูจัดทําหรือรวมเลี้ยงสงจากใจจริง 

3. คาดหมายความสัมพันธอันแนนแฟนที่จะยังคงมีตลอดไป โดยแสดงความมั่นใจวาแมจะจากไป แต

ความสัมพันธที่มีอยูไมมีวันจางหาย หากผูใดผานไปในสถานที่ที่จะไปอยูใหมขอใหแวะเยี่ยมเยือน 

4. กลาวสรุป โดยกลาวคําอําลาและอวยพรควรพูดใหสั้น เชน ขอลากอน ขอใหทานทั้งหลายจงอยูสุข

สวัสดี 

. 

 

 

 

 



 

 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 2-13) 

1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 6เร่ือง การพูดในโอกาสตาง ๆ 

2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 6 การพูดในโอกาสตาง ๆ 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  14) 
 

พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  ถูกกาลเทศะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที ) 

1.ผูสอนอธิบายการวางหลักการพูดในโอกาสตาง 

ๆ   

2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียนที่ 

6และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการ

สอนผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการพูด

ในโอกาสตาง ๆ 

2.  ข้ันใหความรู (45 นาที) 

1.ผูสอนใหผูเรียนเปด  PowerPoint  หนวยที่  6  

เร่ือง  การพูดในโอกาสตาง ๆและใหผูเรียนศึกษา

เอกสารประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐาน

หนวยที่ 6 โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ

กัน 

2.ผูสอนและผูเรียนรวมกันอธิบายเกี่ยวกับการพูด

ทักทายตามที่ไดศึกษาจาก  PowerPoint 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  6  เร่ือง  การพูด

ในโอกาสตาง ๆ   

2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที ) 

1. ผูเรียนฟงพรอมจดบันทึก 

 

2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่ 6 และขอใหผูเรียนรวมกันทํา

กิจกรรมการเรียนการสอนผูสอนใหผู เรียนแสดง

ความรูเกี่ยวกับการพูดในโอกาสตาง ๆ 

2.  ข้ันใหความรู (45 นาที ) 

1.ผูเรียนศึกษาPowerPoint  หนวยที่  6  เร่ือง  การ

พูดในโอกาสตาง ๆ  และใหผูเรียนศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 6 

โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

 

       2.ผูเรียนรวมมือกับผูสอนอธิบายเกี่ยวกับการพูด

ทักทายตามที่ไดศึกษาจากPowerPoint 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 45 นาที ) 

1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่  6 เร่ือง  การพูดในโอกาส

ตาง ๆ   

2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผู เ รียนทําแบบทดสอบหลังเ รียน  

หนวยที่  6  การพูดในโอกาสตาง ๆ 

3.ผูสอนใหผู เรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-14) 

(รวม 120  นาที หรือ 2 คาบเรียน) 

 

 

 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผู เ รียนทําแบบทดสอบหลัง เ รียน  

หนวยที่  6  การพูดในโอกาสตาง ๆ 

3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-14) 

 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 6 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 6และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน 

หนวยที่ 6 

 

      ขณะเรียน 

1.ปฏิบัติตามกิจกรรมที่  6   เร่ือง  การพูดในโอกาสตาง ๆ   

2.รวมกันสรุป “การพูดในโอกาสตาง ๆ  ”   

 

     หลังเรียน 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  6  การพูดในโอกาสตาง ๆ 

 

คําถาม 

1.การพูดในโอกาสตางๆหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา 

2.การพูดในขอใดถือวาเปนการใชศิลปะชั้นสูง 

3.การแนะนําวิทยากรควรเอยชื่อในชวงใดของการแนะนํา 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

                    กิจกรรมที่  6   เร่ือง  การพูดในโอกาสตาง ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพูดในโอกาสตาง ๆ   

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

5.พูดในโอกาสตาง ๆ ดวยความมั่นใจ 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

การพูดทักทายผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย  เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจางยอมรับ

ความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพน้ีมาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

              1.เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-14) 

              3.กิจกรรมทายหนวยที่ 6เร่ือง  การพูดในโอกาสตาง ๆ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู 

เพื่อใหบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-13) 

               4.แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   การพูดในโอกาสตาง ๆขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

 5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint  เร่ือง 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  เร่ือง  การพูดในโอกาสตาง ๆ   

2.สังเกตการทํางาน 

 

 

            หลังเรียน 

      แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 6  เร่ือง  การพูดในโอกาสตาง ๆ   

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

                          กิจกรรมทายหนวยที่ 6  เร่ือง  การพูดในโอกาสตาง ๆ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1วางหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ  ได 

1. วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน           :   วางหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ  ไดจะได  0.5  คะแนน    

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2  กลาวแนะนําผูพูดได 

1. วิธีการประเมิน                   :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         :   กลาวแนะนําผูพูดไดจะได  0.5  คะแนน    

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3กลาวขอบคุณวิทยากรได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน          :   กลาวขอบคุณวิทยากรไดจะได  1  คะแนน    

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4กลาวใหเกียรติหรือมอบรางวัลได  

1. วิธีการประเมิน                   :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                            :     แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน          :    กลาวใหเกียรติหรือมอบรางวัลได จะได  1  คะแนน    

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่5 กลาวตอบรับได 

1. วิธีการประเมิน                   :      ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                            :      แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน          :      กลาวตอบรับไดจะได  1  คะแนน   

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6  กลาวตอนรับได  

1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน           :   กลาวตอนรับได จะได  1  คะแนน    

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7  กลาวตอบการตอนรับได 

1. วิธีการประเมิน                    :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                             :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน          :   กลาวตอบการตอนรับไดจะได  1  คะแนน    

 



 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  8   กลาวในการเขารับตําแหนงได  

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         :   กลาวในการเขารับตําแหนงได จะได  1  คะแนน    

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 9  กลาวอวยพรได 

1. วิธีการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                          :     แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน        :    กลาวอวยพรไดจะได  0.5  คะแนน    

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 10  กลาวตอบคําอวยพรได  

1. วิธีการประเมิน                 :      ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                          :      แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน        :      กลาวตอบคําอวยพรได จะได  0.5  คะแนน   

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 11  กลาวไวอาลัยได 

1. วิธีการประเมิน                 :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                          :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน        :   กลาวไวอาลัยไดจะได  0.5  คะแนน    

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 12  กลาวอําลาได  

1. วิธีการประเมิน                 :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                           :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         :   กลาวอําลาได จะได  0.5  คะแนน    

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  13   แสดงการพูดในโอกาสตาง ๆ  ได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน          :   แสดงการพูดในโอกาสตาง ๆ  ไดจะได  0.5  คะแนน    

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  14   พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  ถูกกาลเทศะ 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         :   พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  ถูกกาลเทศะจะได  0.5 

คะแนน    



 

 

กิจกรรมที่ 1 

หนวยที ่6  เร่ือง  การพูดทักทาย 

จงทําเคร่ืองหมาย หรือ หนาขอตอไปน้ี 

1. คําทักทายที่เปนที่ยอมรับในสังคม คือ คําวา สบายดีมั้ย สุขภาพแข็งแรงดีนะคะ 

2. เร่ืองราวที่นํามาทักทายควรเปนเร่ืองเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกับศาสนาและการเมือง 

3. การกลาวทักทายเปนถอยคําคร้ังแรกที่กลาวแกกันเมื่อพบหนากันในแตละวัน 

4. คําทักทาย ภาษาลาว คําวา “สวัสดี” ใชคําวา “สะบายดี” 

5. ผูอาวุโสกวาไมจําเปนตองรับไหวผูออนอาวุโสเมื่อกลาวทักทาย 

6. “กามเอิน” “ออกุน” และ “ซัวซะไดย” มีความหมายเดียวกัน 

7. ควรซักถามเร่ืองสวนตัว เพราะถามีปญหาจะไดชวยเหลือทันทวงที 

8. การพูดทักทายหากขาดความระมัดระวังอาจเปนการสรางศัตรูแกตนเองได 

9. การพูดทักทายไมควรใชพูดกับคนแปลกหนาที่เราไมรูจักคุนเคย 

10. การพูดทักทายควรพูดยกยองสรรเสริญเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมที่ 2  

หนวยที ่6 เร่ือง  การพูดทักทาย 

          ใหผูเรียนเขียนคําทักทายเพื่อนรวมงานลงในชองวางตอไปน้ีแลวนํามาพูดหนาชั้น 

ชื่อ1 (..........................) : 

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

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

ชื่อ2 (..........................) : 

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

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

ชื่อ1 (..........................) : 

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

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

ชื่อ2 (..........................) : 

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

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

 

ชื่อ1 (..........................) : 

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

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

ชื่อ2 (..........................) : 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่3 

หนวยที ่6 เร่ือง  การพูดทักทาย 

       ใหผูเรียนเขียนคําทักทายผูอาวุโส ลงในชองวางตอไปน้ี แลวนํามาพูดหนาชั้น 

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่4 

หนวยที ่6 เร่ือง  การพูดทักทาย 

    ใหผูเรียนเขียนคําทักทายที่ทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝายแลวนํามาพูดหนาชั้น 

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงาน กิจกรรมที่ 5 

หนวยที ่6 เร่ือง  การพูดทักทาย 

แบงผูเรียนออกเปน 4 กลุมเขียนคําทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนแลวใหแตละกลุมออกมาพูดทักทายกัน

หนาชั้น 

กลุมที ่1 คําทักทายสวัสดี 

 

 

 

 

 

กลุมที ่2 คําทักทายสบายดีไหม 

 

 

 

 

 

กลุมที ่3 คําทักทายขอบคุณ 

 

 

 

 

 

กลุมที ่4 คําทักทายลากอน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่9 เร่ือง  การพูดทักทาย 

จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดคือความหมายของคําวาการพูดทักทาย 

ก. ถอยคําที่ไพเราะออนหวาน 

ข. ถอยคําที่พูดคุยกันใหถูกตอง 

ค. ถอยคําที่ยกยองสรรเสริญกัน 

ง. ถอยคําคร้ังแรกที่กลาวแกกัน 

2. ขอใดไมใชกิริยาท่ีควรทําเมื่อพบผูกลาวทักทาย 

ก. ยินดีที่ไดพบ 

ข. แสดงความจริงใจ 

ค. ทําหนาเศราเพื่อใหเกิดความสงสาร 

ง. สีหนายิ้มแยมแจมใสมีความกระตือรือรน 

3. คํากลาวทักทายท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมไทยคือคําใด 

ก. ไฮดารลิ่งสบายดีมั้ย                                ข. ยินดีมากที่ไดพบกับคุณ 

ค. ภาคภูมิใจจริงๆที่เราพบกัน                    ง. สวัสดีคะ...สวัสดีครับ 

4. การกลาวทักทายสามารถสรางศัตรูไดเพราะเหตุใด 

ก. กลาวทักทายโดยขาดความระมัดระวัง 

ข. กลาวทักทายดวยความมีสมัมาคารวะ 

ค. กลาวทักทายเร่ืองดินฟาอากาศและสภาพแวดลอม 

ง. กลาวทักทายดวยการถามถงึความทุกข-ความสุข 

5. สิ่งท่ีประทับใจผูพบเห็นเปนประการแรกคือขอใด 

ก. รูปรางหนาตาสวยงาม 

ข. การแตงกายที่นาประทับใจผูดู 

ค. การพูดโดยใชกริยาทาทางประกอบ 

ง. หนาตายิ้มแยมแจมใสยิ้มทั้งปากและตา 

 

 



 

 

 

 

6. ขอความใดเปนการทักทายท่ีดีท่ีสุด 

ก. สวัสดีคะอาจารยอาจารยมาซื้อของหรือคะ 

ข. กัลยาตอนน้ีไดยินขาววาเธอลมละลายเหรอ 

ค. ฉันวาศาสนาพุทธดีกวาศาสนาอิสลามนะเธอ 

ง. ขอโทษครับปน้ีคุณกุกไกอายุเทาไหรแลวครับ 

7. การทักทายในขอใดไมเหมาะกับกาลเทศะ 

ก. วันน้ีอากาศรอนอบอาวนะคะ 

ข. แตงกวาดูขาวเชาวันน้ีแลวคิดยังไง 

ค. อานขาวฆาตกรรมแลวไมสบายใจเลย 

ง. โอโฮ! แตงตัวมาประชุมหรือมาเดินแฟชั่นจะ 

8. เร่ืองราวในขอใดท่ีไมควรกลาวทักทาย 

ก. เร่ืองศาสนาและการเมือง 

ข. เร่ืองเสื้อผาและการแตงกาย 

ค. เร่ืองอาหารและการออกกําลังกาย 

ง. เร่ืองการเรียนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

9. คําวาสวัสด ี= Hello / Hi ในภาษาประเทศสิงคโปรใชคําวา 

ก. กุมุสตา 

ข. หนีหาว 

ค. ซินจาว 

ง. ซัวซะไดย 

10. คําทักทายคําวา “ลากอน” ในประเทศสมาชิกอาเซียนขอใดไมถูกตอง 

ก. ภาษาพมา = ตุยบาโองแม 

ข. ภาษาเวียดนาม = ต่ัมเบียด 

ค. ภาษาอินโดนีเซีย = เซอลามัตจาลัน 

ง. ภาษาเขมร = โกซับบัยเต 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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 

หนวยที ่6 เร่ือง  การพูดทักทาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่6 เร่ือง  การพูดทักทาย 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่6เร่ือง เร่ือง  การพูดทักทาย 
 

 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.  นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.  นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

          3.  นักศึกษาพูดในโอกาสตาง ๆ ดวยความมั่นใจ 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  7 

ช่ือวิชา การฟงการพูด ภาษาไทย สอนสัปดาหท่ี 7 

ช่ือหนวย การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน คาบรวม 14 

ช่ือเร่ือง การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. อธิบายความหมายของการทักทาย 

2. การพูดแนะนําตนเองในโอกาสตาง ๆ 

3. ประเภทการพูดแนะนําตนเอง 

4. ขอความในการทักทาย 

ดานทักษะ 

5. วิธีการพูดแนะนําผูอ่ืน 

6. ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 

7. พูดแนะนําผูอ่ืน 

ดานจิตพิสัย 

8. ขอแนะนําในการพูดทักทาย 

9. วิธีการพูดแนะนําตนเอง 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

10. พูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม 

 

สาระสําคัญ 

การทักทายเปนการแสดงออกถึงความมีนํ้าใจ เมื่อพบกันการทักทายชวยใหมีมิตรภาพและความสัมพันธ

ที่ดี 

การแนะนําตนเอง เปนจุดเร่ิมตนของการทําความรูจัก และเปนการเปดโอกาสที่จะสรางความคุนเคยใน

โอกาสตอไป 

การแนะนําผูอ่ืน เปนการแนะนําบุคคลที่สามใหบุคคลที่สองไดรูจักคุนเคยกัน เพื่อใหเกิดความเปนกันเอง 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

1. พูดทักทาย  พูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับอธิบายความหมายของการทักทาย    

2.    เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับยกตัวอยางการพูดแนะนําตนเองในโอกาสตาง ๆ    

3.     เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับแยกแยะประเภทการพูดแนะนําตนเอง   

4.    เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเปรียบเทียบลักษณะขอความในการทักทาย    

5.      เพื่อใหมีทักษะในสังเกตวิธีการพูดแนะนําผูอ่ืน 

6.     เพื่อใหมีทักษะในพูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนได 

7.     เพื่อใหมีทักษะในพูดแนะนําผูอ่ืนได 

         8.      เพื่อใหมีทักษะในพูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 

       9.   เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการผสมผสานขอแนะนําในการพูดทักทายได 

10.  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการแสวงหาวิธีการพูดแนะนําตนเอง 

11. เพื่อใหพูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ดานความรู 

 

1.อธิบายความหมายของการทักทายได  

2.ยกตัวอยางการพูดแนะนําตนเองในโอกาสตาง ๆ  

3.แยกแยะประเภทการพูดแนะนําตนเองได  

4.เปรียบเทียบลักษณะขอความในการทักทายได 

 

ดานทักษะ  

 

1.สังเกตวิธีการพูดแนะนําผูอ่ืน 

2.พูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนได 

3.พูดแนะนําผูอ่ืนได 

 

ดานจิตพิสัย 

 

1.ผสมผสานขอแนะนําในการพูดทักทายได 

2.แสวงหาวิธีการพูดแนะนําตนเอง 

 

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.พูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

1. ความหมายของการพูดทักทาย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 (2546 : 516) ใหความหมายของคําวาทักทายวาไตถาม

ถึงความเปนอยูหรือทุกขสุขอยางเปนกันเอง 

สรุปไดวาการพูดทักทายเปนถอยคําขั้นแรกที่กลาวแกกันเปนการผูกมิตรไมตรีกับผูอ่ืนเพื่อถามความ

เปนอยูอยางเปนกันเอง 

2. ขอแนะนําในการพูดทักทาย 

1. เมื่อพบผูที่เราจะกลาวทักทายดวยควรแสดงสีหนายิ้มแยมแจมใสยินดีที่ไดพบแสดงความจริงใจ 

2. กลาวคําทักทายซึ่งเปนที่ยอมรับกันในสังคมคือสวัสดีคะ... สวัสดีครับ... ถาจําชื่อผูที่พบไดก็ควรเอย

ชื่อดวยเพื่อใหผูน้ันรูสึกภูมิใจที่เราระลึกถึงและจดจําไดเสมอ 

3. ในกรณีที่กลาวทักทายผูอาวุโสนอกจากจะกลาวสวัสดีแลวควรยกมือไหวทําความเคารพดวย 

4. ในกรณีที่ผูรับการทักทายเปนผูอาวุโสเมื่อผูออนอาวุโสกวาทักทายพรอมยกมือไหวผูอาวุโสกวาก็

ควรกลาวสวัสดีตอบพรอมกับรับไหวดวย 

5. ในกรณีที่ผูออนอาวุโสเขาไปทักทายผูอาวุโสกวาถาผูอาวุโสจําผูที่เขาไปทักทายไมไดผูออนอาวุโส

ควรแนะนําตนเองทันทีโดยกลาวชื่อนามสกุลอาชีพหรือความสัมพันธกับผูอาวุโสทานน้ันเพื่อชวยเตือนความจํา

ใหทานระลึกถึงได 

6. กลาวถึงเร่ืองทั่วๆไปเพื่อนําไปสูการสนทนาเชนสภาพอากาศสิ่งแวดลอม 

7. พูดแตเร่ืองดีงามเพื่อใหจิตใจแจมใส 

8. อยาถามเร่ืองสวนตัวเชนเร่ืองในครอบครัวความลมเหลวในหนาที่การงาน 

9. ไมควรถามถึงอายุเร่ืองศาสนาและการเมืองเพราะจะนําไปสูการขัดแยง 

10. กลาวคําลงทายเชนขอบคุณคะสวัสดีคะแลวพบกันใหมนะคะ 

3. ลักษณะขอความในการพูดทักทาย 

1. การทักทายผูมีอาวุโสในศูนยการคาแหงหน่ึง 

2. การทักทายบุคคลทั่วไปเมื่อมาทํางานตอนเชา 

3. การทักทายเพื่อใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝาย 

4. การทักทายเร่ืองทั่วๆไปเชนดินฟาอากาศหรือกิจกรรมที่ทําในขณะน้ัน 

5. หลีกเลี่ยงในเร่ืองที่คิดวาผูรับการทักทายจะไมสบายใจซึ่งผูทักทายควรคํานึงถึงใจเขาใจเรา 

6. ไมควรกลาวถามถึงเร่ืองสวนตัวเพราะจะทําใหผูตอบอึดอัดใจ 



 

 

 

4. คําทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 

การเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางนอยเราควรไดศึกษาคําทักทาย

ภาษาตางๆเปนพื้นฐานดังตัวอยางตอไปน้ี 

 
5. การพูดแนะนําตนเอง 

การพูดแนะนําตนเองเปนการพูดเพื่อบอกรายละเอียดของตนเองใหผูอ่ืนทราบ หรือเปนที่รูจักใหเกิด

ความคุนเคยในการสนทนา หรือการติดตอธุรกิจ 

6. วิธีการพูดแนะนําตนเอง 

ในการพูดแนะนําตนเองทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการมีวิธีการดังน้ี 

1. การพูดแนะนําตนเองในท่ีชุมชนเปนการพูดตอคนหมูมากในที่ชุมชนเพื่อใหขอมูลของผูพูดแก

บุคคลทั่วไปดังน้ันในการพูดควรมีขอมูลประกอบตามหัวขอตอไปน้ี 

1.1 คํานําคือกลาวทักทายผูฟงและอารัมภบทเชนทานประธานและผูมีเกียรติทุกทาน 

1.2 บอกชื่อนามสกุลถิ่นกําเนิดการศึกษา 

1.3 ตําแหนงหนาที่การงานความรูความสามารถพิเศษงานอดิเรก 

1.4 หลักหรือแผนการในการดําเนินชีวิต 

1.5 แทรกเร่ืองราวของชีวิตที่เดนหรือประทับใจที่สุดหรือคติธรรมประจําใจ 

1.6 คํานึงถึงสถานที่บุคคลและโอกาสอยางเหมาะสม 



 

 

2. การพูดแนะนําตนเองในโอกาสตางๆ การพูดในโอกาสตางๆอาจจะเปนการแนะนําตนเองในการ

สมัครงาน การขอสัมภาษณ การติดตอธุรกิจการงาน หรือในวงสนทนาทั่วไปควรยึดถือแนวปฏิบัติดังน้ี 

2.1 กลาวปฏิสันถาร หรือทักทายคําวา สวัสดีคะ/สวัสดีครับ 

2.2 กลาวแนะนําตนเอง โดยการบอกชื่อ นามสกุล ตําแหนง บอกสถาบัน หรือหนวยงานที่สังกัด 

2.3 กลาวแสดงความยินดีที่ไดรูจัก 

2.4 บอกจุดประสงคที่ตองการ 

2.5 กลาวขอบคุณ 

3. การพูดแนะนําผูอ่ืน 

การแนะนําผูอ่ืน คือ การแนะนําบุคคลที่ 3 ใหบุคคลที่ 2 ไดรูจัก ซึ่งจะแนะนําในโอกาสตาง ๆ 

เชนเดียวกับการแนะนําตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 5-9) 

1.กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 7เร่ืองการพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน 

2.แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่ 7การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 10) 
 

   พูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที ) 

1.ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง

ภาษาไทยพื้นฐาน 

2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน

ที่ 7และขอใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียน

การสอนผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับ

การพูดทักทาย 

2.  ข้ันใหความรู (45 นาที) 

1.ผูสอนเปด  PowerPoint  หนวยที่  7  เร่ือง  การ

พูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืนและ

ใหผู เ รียนศึกษา เอกสารประกอบการสอน 

ภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 7  

 

2.ผูสอนและผู เ รียนรวมกันพูดทักทายภาษา

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  7    เร่ือง  การ

อานขาว บทความ และสารคดี 

2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที ) 

1.ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  

ภาษาไทยพื้นฐาน  

2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่ 7และการใหความรวมมือใน

การทํากิจกรรมผูเรียนแสดงความรูความรูเกี่ยวกับ

การพูดทักทาย 

2.  ข้ันใหความรู (45 นาที ) 

1.ผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

หนวยที่ 7  เร่ือง  การพูดทักทายและใหผูเรียนศึกษา

เอกสารประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐานหนวย

ที่ 7 ประกอบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

2.ผูเรียนรวมมือกับผูสอนพูดทักทายภาษาประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 45 นาที ) 

1.ผู เ รียนทํากิจกรรมที่   7 เ ร่ือง  การอานขาว 

บทความ และสารคดี 

2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผู เ รียนทําแบบทดสอบหลังเ รียน  

หนวยที่  7  การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเอง

และผูอ่ืน 

3.ผูสอนใหผู เรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-10) 

(รวม 120  นาที หรือ 2 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (15 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผู เ รียนทําแบบทดสอบหลัง เ รียน  

ห น ว ย ที่   7  ทั ก ษ ะ ก า ร ฟ ง แ ล ะ ก า ร ดู ใ น

ชีวิตประจําวัน 

3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 7 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 7และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน 

หนวยที่  

 

      ขณะเรียน 

            3.ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 7  เร่ือง   การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน 

            4.รวมกันสรุป “การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน”   

 

 หลังเรียน 

5.ทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  7  การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน 

 

คําถาม 

1.การพูดในโอกาสตางๆหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา 

2.การพูดในขอใดถือวาเปนการใชศิลปะชั้นสูง 

3.การแนะนําวิทยากรควรเอยชื่อในชวงใดของการแนะนํา 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

               กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 7  เร่ือง   การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

                     5.พูดทักทาย  พูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน 

 

 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

การพูดทักทายผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย  เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจางยอมรับ

ความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพน้ีมาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

              1.เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-10) 

              3.กิจกรรมทายหนวยที่7เร่ือง  การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน(ใชประกอบการเรียนการ

สอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-9) 

              4.แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   7   การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน ขั้นสรุปและ

ประเมินผล  ขอ  2 

               5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน   

 

 

สื่อของจริง 

การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน  (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  เร่ือง  การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน   

                    3.สังเกตการทํางาน 

 

 

            หลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   7   การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน   

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

                           กิจกรรมทายหนวยที่ 7  เร่ือง  การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอ่ืน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1อธิบายความหมายของการทักทายได 

1. วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน           :   อธิบายความหมายของการทักทายไดจะได  1  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2  ยกตัวอยางการพูดแนะนําตนเองในโอกาสตาง ๆ 

1. วิธีการประเมิน                   :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน          :   ยกตัวอยางการพูดแนะนําตนเองในโอกาสตาง ๆจะได  1  คะแนน   

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3แยกแยะประเภทการพูดแนะนําตนเองได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน         :   แยกแยะประเภทการพูดแนะนําตนเองไดจะได  1  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4เปรียบเทียบลักษณะขอความในการทักทายได 

1. วิธีการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                          :     แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน        :    เปรียบเทียบลักษณะขอความในการทักทายไดจะได  1  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  5สังเกตวิธีการพูดแนะนําผูอ่ืน 

1. วิธีการประเมิน                :      ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                         :      แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน       :      สังเกตวิธีการพูดแนะนําผูอ่ืนจะได  1  คะแนน   

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6  พูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนได 

1. วิธีการประเมิน                  :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน         :   พูดทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนไดจะได  1  คะแนน   



 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7  พูดแนะนําผูอ่ืนได 

1. วิธีการประเมิน                   :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         :   พูดแนะนําผูอ่ืนไดจะได  1  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  8   ผสมผสานขอแนะนําในการพูดทักทายได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน         :   ผสมผสานขอแนะนําในการพูดทักทายไดจะได  1  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 9  แสวงหาวิธีการพูดแนะนําตนเอง 

1. วิธีการประเมิน                 :    ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                           :   แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน         :    แสวงหาวิธีการพูดแนะนําตนเองจะได  1  คะแนน    

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  10  พูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคม 

1. วิธีการประเมิน                :      ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                          :      แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน        :      พูดทักทายดวยความมีมารยาท และคํานึงถึงวัฒนธรรมทางสังคมจะได  

1  คะแนน   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1 

หนวยที ่7 เร่ือง  การพูดทักทาย 

จงทําเคร่ืองหมาย หรือ หนาขอตอไปน้ี 

1. คําทักทายที่เปนที่ยอมรับในสังคม คือ คําวา สบายดีมั้ย สุขภาพแข็งแรงดีนะคะ 

2. เร่ืองราวที่นํามาทักทายควรเปนเร่ืองเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกับศาสนาและการเมือง 

3. การกลาวทักทายเปนถอยคําคร้ังแรกที่กลาวแกกันเมื่อพบหนากันในแตละวัน 

4. คําทักทาย ภาษาลาว คําวา “สวัสดี” ใชคําวา “สะบายดี” 

5. ผูอาวุโสกวาไมจําเปนตองรับไหวผูออนอาวุโสเมื่อกลาวทักทาย 

6. “กามเอิน” “ออกุน” และ “ซัวซะไดย” มีความหมายเดียวกัน 

7. ควรซักถามเร่ืองสวนตัว เพราะถามีปญหาจะไดชวยเหลือทันทวงที 

8. การพูดทักทายหากขาดความระมัดระวังอาจเปนการสรางศัตรูแกตนเองได 

9. การพูดทักทายไมควรใชพูดกับคนแปลกหนาที่เราไมรูจักคุนเคย 

10. การพูดทักทายควรพูดยกยองสรรเสริญเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่2  

หนวยที ่7 เร่ือง  การพูดทักทาย 

ใหผูเรียนเขียนคําทักทายเพื่อนรวมงานลงในชองวางตอไปน ี แลวนํามาพูดหนาชั้น 

ชื่อ1 (..........................) : 

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

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

ชื่อ2 (..........................) : 

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

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

ชื่อ1 (..........................) : 

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

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

ชื่อ2 (..........................) : 

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

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

 

ชื่อ1 (..........................) : 

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

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

ชื่อ2 (..........................) : 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่3 

หนวยที ่7 เร่ือง  การพูดทักทาย 

ใหผูเรียนเขียนคําทักทายผูอาวุโส ลงในชองวางตอไปน้ี แลวนํามาพูดหนาชั้น 

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่4 

หนวยที ่7 เร่ือง  การพูดทักทาย 

ใหผูเรียนเขียนคําทักทายที่ทําใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝายแลวนํามาพูดหนาชั้น 

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ชื่อ1 (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

ผูอาวุโส (..........................) : ............................................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่5 

หนวยที ่7 เร่ือง  การพูดทักทาย 

แบงผูเรียนออกเปน 4 กลุมเขียนคําทักทายภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนแลวใหแตละกลุมออกมาพูดทักทายกัน

หนาชั้น 

กลุมที ่1 คําทักทายสวัสดี 

 

 

 

 

 

กลุมที ่2 คําทักทายสบายดีไหม 

 

 

 

 

 

กลุมที ่3 คําทักทายขอบคุณ 

 

 

 

 

 

กลุมที ่4 คําทักทายลากอน 

 

 

 

 

 

 



 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่7 เร่ือง  การพูดทักทาย 

 

จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

1. ขอใดคือความหมายของคําวาการพูดทักทาย 

ก. ถอยคําที่ไพเราะออนหวาน               ข. ถอยคําที่พูดคุยกันใหถูกตอง 

ค. ถอยคําที่ยกยองสรรเสริญกัน             ง. ถอยคําคร้ังแรกที่กลาวแกกัน 

 

2. ขอใดไมใชกิริยาท่ีควรทําเมื่อพบผูกลาวทักทาย 

ก. ยินดีที่ไดพบ                                       ข. แสดงความจริงใจ 

ค. ทําหนาเศราเพื่อใหเกิดความสงสาร    ง. สีหนายิ้มแยมแจมใสมีความกระตือรือรน 

 

3. คํากลาวทักทายท่ีเปนท่ียอมรับในสังคมไทยคือคําใด 

ก. ไฮดารลิ่งสบายดีมั้ย                             ข. ยินดีมากที่ไดพบกับคุณ 

ค. ภาคภูมิใจจริงๆที่เราพบกัน                  ง. สวัสดีคะ...สวัสดีครับ 

 

4. การกลาวทักทายสามารถสรางศัตรูไดเพราะเหตุใด 

ก. กลาวทักทายโดยขาดความระมัดระวัง                      ข. กลาวทักทายดวยความมีสัมมาคารวะ 

ค. กลาวทักทายเร่ืองดินฟาอากาศและสภาพแวดลอม  ง. กลาวทักทายดวยการถามถึงความทุกข-ความสุข 

 

5. สิ่งท่ีประทับใจผูพบเห็นเปนประการแรกคือขอใด 

ก. รูปรางหนาตาสวยงาม                         ข. การแตงกายที่นาประทับใจผูดู 

ค. การพูดโดยใชกริยาทาทางประกอบ    ง. หนาตายิ้มแยมแจมใสยิ้มทั้งปากและตา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. ขอความใดเปนการทักทายท่ีดีท่ีสุด 

        ก. สวัสดีคะอาจารยอาจารยมาซื้อของหรือคะ              ข. กัลยาตอนน้ีไดยินขาววาเธอลมละลายเหรอ 

        ค. ฉันวาศาสนาพุทธดีกวาศาสนาอิสลามนะเธอ           ง. ขอโทษครับปน้ีคุณกุกไกอายุเทาไหรแลวครับ 

 

7. การทักทายในขอใดไมเหมาะกับกาลเทศะ 

ก. วันน้ีอากาศรอนอบอาวนะคะ               ข. แตงกวาดูขาวเชาวันน้ีแลวคิดยังไง 

ค. อานขาวฆาตกรรมแลวไมสบายใจเลย  ง. โอโฮ! แตงตัวมาประชุมหรือมาเดินแฟชั่นจะ 

 

8. เร่ืองราวในขอใดท่ีไมควรกลาวทักทาย 

ก. เร่ืองศาสนาและการเมือง                     ข. เร่ืองเสื้อผาและการแตงกาย 

ค. เร่ืองอาหารและการออกกําลังกาย        ง. เร่ืองการเรียนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

 

9. คําวาสวัสด ี= Hello / Hi ในภาษาประเทศสิงคโปรใชคําวา 

ก. กุมุสตา                                                 ข. หนีหาว 

ค. ซินจาว                                                  ง. ซัวซะไดย 

 

10. คําทักทายคําวา “ลากอน” ในประเทศสมาชิกอาเซียนขอใดไมถูกตอง 

ก. ภาษาพมา = ตุยบาโองแม                    ข. ภาษาเวียดนาม = ต่ัมเบียด 

ค. ภาษาอินโดนีเซีย = เซอลามัตจาลัน     ง. ภาษาเขมร = โกซับบัยเต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูประเมิน………………………………………………… 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3  คะแนน    =  มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง  ตรงตามจุดประสงค 

 2  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมครบถวน  แตตรงตามจุดประสงค 

 1  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2.  รูปแบบการนําเสนอ 

3  คะแนน   =  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยี     

                         ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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 

หนวยที ่7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เฉลยใบงาน กิจกรรมที ่2  

หนวยที ่7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เฉลยใบงาน  กิจกรรมที่ 3 

หนวยที ่7   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่7 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่7 การพูดทักทาย  การพูดแนะนําตนเองและผูอื่น 
 

 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3. นักศึกษาพูดทักทาย  พูดแนะนําตนเองและผูอ่ืนได 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  8 

ช่ือวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  8 

ช่ือหนวย  การตอบรับและปฏิเสธ คาบรวม  16 

ช่ือเร่ือง การตอบรับและปฏิเสธ จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. ความหมายของการพูดตอบรับ 

2. ความหมายของการปฏิเสธ 

ดานทักษะ 

             3.  ลักษณะการปฏิเสธ 

  4.  ขอแนะนําในการพูดปฏิเสธ 

 

ดานจิตพิสัย 

5.ประเภทของการตอบรับ 

 

 

 

สาระสําคัญ 

ในระหวางการปฏิบัติงานยอมมีการติดตอกับผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานหรือบุคคลภายนอกบางคร้ัง

อาจมีผูขอรองใหชวยทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือมีขอเสนอหรือมีการชักชวนใหดําเนินการตางๆยอมมีการตอบรับและ

ปฏิเสธในการกลาวตอบรับจะไมมีปญหาแตการกลาวปฏิเสธผูปฏิเสธตองคิดและหาวิธีการที่เหมาะสมเพราะ

อาจจะทําใหผูไดรับการปฏิเสธเกิดความไมพอใจหรือนอยใจได 

 

 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

1. พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับขยายความความหมายของการพูดตอบรับ   

3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับสรุปความความหมายของการปฏิเสธ  

4. เพื่อใหมีทักษะในการแกไขลักษณะการปฏิเสธได 

5. เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติตามขอแนะนําในการพูดปฏิเสธได 

6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการชี้แจงประเภทของการตอบนรับได 

7. 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 

การตอบรับหมายถึงการพูดที่โตตอบการกระทําของบุคคลอ่ืนหรือฝายตรงกันขามซึ่งเปนไปในทางที่ดี

มีความเปนมิตรไมตรีตอกันในโอกาสตางๆ 

 

2. ประเภทของการพูดตอบรับ 

สภาพแวดลอมในการทํางาน และการดําเนินชีวิตประจําวัน จะตองมีบุคคลสองฝายเพื่อพูดคุยเกิดการ

สื่อสาร ดังน้ันในสถานการณตาง 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. ฉันพอใจในผลการทํางานน้ีมากคะ 

1.5. ฉันจะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่คะ 

2. การพูดตอบรับในโอกาสตางๆ 

2.1.การพูดตอบรับการตอนรับการพูดตอบรับการตอนรับ เปนการพูดที่แสดงความขอบคุณ เมื่อ

ไดรับการตอนรับการพูดตอบรับตองใหสอดคลองกับเน้ือหาที่ผูกลาวตอนรับพูด ซึ่งมีหลักในการพูด ดังน้ี 

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 ซึ่งมีหลักในการพูดดังน้ี 

2.1.7 เร่ิมตนดวยการกลาวแสดงความยินดี 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 บัวนํ้าทิพย 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 หรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้นตอตนเอง และผูอ่ืน 

4. ลักษณะการปฏิเสธ 

โดยทั่วไป ไมมีใครชอบฟง การปฏิเสธอยางรุนแรง เชน พูดตอบวา “ฉันไมกิน” “ไมเอา” 

“ไมตอง” “ฉันไมชอบ” “ฉันไมไป” “ฉันไมทํา” หรือ “ทําไมได” “เปนไปไมได” “ไมถูก” 

“ไมจริงมั้ง” หรือการปฏิเสธอีกแบบหน่ึง ไดแก 

1. พูดดวยนํ้าเสียงหวน ๆ วา “ฉันรูแลว” 

2. ทําหนาตาผิดปกติ หรือทําเฉย ทําเปนไมไดยิน 

3. ทําทองไมรูรอน เอาหูทวนลม ก็เปนการปฏิเสธ 

4. อยูเงียบ ๆ ไมรูไมชี้ เปนการปฏิเสธเชนกัน 



 

 

 การปฏิเสธที่ทําใหตนเองเดือดรอนภายหลัง เชน การพูดปฏิเสธโดยการใหสัญญา 

การปฏิเสธโดยการรับประกันผูอ่ืน ไดแก 

4.1. ฉันสัญญาวาโอกาสหนาจะรวมทํางานกับคุณ 

4.2. งานหนาขอรับรองวาจะทําใหดีที่สุด 

               4.3. ฉันทํางานน้ีไมเรียบรอย แตขอประกันวาคุณ มงคล ทํางานน้ีไดดีกวา 

5. ขอแนะนําในการพูดปฏิเสธ 

ในชีวิตของคนทุกคนไมสามารถรับปากรับคําและรับทําตามคําพูดของทุกคนไดดังน้ัน 

จึงตองหัดพูดปฏิเสธใหเปนควรฝกพูดเอาไวกอนวาจะพูดอยางไรจึงจะเหมาะสมถึงแมจะ 

ไมรับคําแตฟงแลวยังดูดีดังน้ี 

1. เมื่อไดรับคําขอรองใหชวยงานหรือปฏิบัติหนาที่จงรับฟงอยางสนใจและจริงใจถาไม 

สามารถทําไดควรใชคําพูดที่นุมนวลไดแก 

1.1 ผมขอคิดดูกอนนะครับ 

1.2 ขอเวลาพิจารณาอีกหนอยไดไหมคะ 

1.3 นาสนใจดีนะแตยังไมมีความรูเร่ืองน้ีเลยคะ 

1.4 เปนงานที่ดีแตคงเปนเร่ืองยากสําหรับฉัน 

1.5 ผมยังไมพรอมที่จะทําหนาที่น้ีครับ 

2. การกลาวปฏิเสธตองแสดงเหตุผลใหชัดเจนรัดกุมตรงกับความเปนจริงอยาสรางเร่ือง 

ขึ้นมาลอยๆไดแก 

2.1 ขอโทษนะคะไปไมไดจริงๆเพราะคุณแมไมสบาย 

2.2 นาสนุกนะคะแตวันเสารน้ีจะตองเขาคายกิจกรรม 

2.3 อยากจะไปนะแตตรงกับเวลาที่หมอนัดพอดี 

2.4 เร่ืองน้ีนาสนใจมากแตขอศึกษาโดยละเอียดกอนนะคะ 

2.5 ขอเวลาฝกฝนประสบการณกอนแลวจะชวยทํางานนะคะ 

3. ควรปฏิเสธดวยสําเนียงที่ชัดเจนเสียงไมคอยและไมดังเกินไปดวยกิริยามารยาท 

ที่เรียบรอยหนักแนน 

4. ไมแสดงความรังเกียจทางกายวาจาโดยใชสายตาหรือโมโหโทโสออกมาเพราะเปน 

การกระทําที่ไมเหมาะสม 

5. ถาเปนการขอความชวยเหลือแลวจําเปนตองปฏิเสธควรกลาวคําขอโทษอยางสุภาพ 

ไดแก 

5.1 ขอโทษนะครับตอนน้ีผมไมสามารถไปรับคุณไดในขณะน้ี 

5.2 ขอโทษนะคะดิฉันตองรีบกลับบานกอนสองทุมคะ 



 

 

5.3 ขอโทษนะคะฝนตกหนักมากไปตอนน้ีไมไดคะ 

5.4 ขอโทษนะครับผมตองรีบเขาประชุมดวนพรุงน้ี 

5.5 ขอโทษครับขณะน้ีผมมีเงินไมมากขนาดน้ัน 

6. ถาเปนคําชักชวนหรือขอเสนอแนะควรปฏิเสธคําชักชวนหรือขอเสนอแนะน้ัน 

อยางสุภาพและขอขอบคุณที่เสนอแนะหรือชักชวนเชน 

6.1 ขอบคุณนะคะที่เสนอแนะวิธีน้ีแตขอทดลองใชวิธีการของดิฉันกอนนะคะ 

6.2 ขอบคุณครับที่ชวนไปเที่ยวภูเก็ตแตผมอนุญาตนะครับเพราะระยะน้ีไมคอยสบาย 

6.3 ขอบคุณนะคะที่แนะนําใชเคร่ืองสําอาจยี่หอน้ีแตขณะน้ีดิฉันกําลังใชยี่หอ.....น้ีอยูคะ 

6.4 ขอบคุณนะครับที่ชักชวนไปงานเลี้ยงแตชวงน้ีคุณหมอใหพักผอนใหมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 3-5) 

1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 8เร่ือง การตอบรับและปฏิเสธ 

2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 8 การตอบรับและปฏิเสธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  6) 
 

1. พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และมารยาททางสังคม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที ) 

จัดใหนักเรียนศึกษาคําศัพทในบทเรียน 

1.ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง

ภาษาไทยพื้นฐาน 

2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน

ที่ 11และขอใหผู เรียนรวมกันทํากิจกรรมการ

เรียนการสอน 

3.ผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการตอบ

รับและปฏิเสธ 
 

2.  ข้ันใหความรู (45  นาที) 

1. ผูสอน  PowerPoint  หนวยที่  8  เร่ือง  การ

ตอบรับและปฏิเสธและใหผู เ รียนศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐานหนวยที่ 8 

2. ผูสอนและผูเรียนรวมกันชี้แจงประเภทของ

การตอบนรับ 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

1.ผูสอนใหผู เรียนทํากิจกรรมที่  8  เร่ือง  การ

ตอบรับและปฏิเสธ 

2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที ) 

นักเรียนศึกษาคําศัพทในบทเรียน 

1.ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง

ภาษาไทยพื้นฐาน 

2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่ 11และการใหความรวมมือ

ในการทํากิจกรรม 

4.ผูเรียนแสดงความรูความรูเกี่ยวกับการตอบรับ

และปฏิเสธ 
 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที ) 

1.ผูเรียนศึกษาPowerPoint  หนวยที่  8  เร่ือง  การ

ตอบรับและปฏิเสธและใหผู เรียนศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐาน  หนวยที่ 8 

 2.ผูเรียนรวมมือกับผูสอนชี้แจงประเภทของการ

ตอบนรับ 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 45 นาที ) 

1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่  8   เร่ือง  การตอบรับและ

ปฏิเสธ 

2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผู เ รียนทําแบบทดสอบหลังเ รียน  

หนวยที่  8  การตอบรับและปฏิเสธ 

 

3.ผูสอนใหผู เรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-6) 

(รวม 120  นาที หรือ 2 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (15 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผู เ รียนทําแบบทดสอบหลัง เ รียน  

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.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่  8 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 8และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน  

หนวยที่ 8 

 

      ขณะเรียน 

3. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 8เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ 

4. รวมกันสรุป “เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ”   

 

 หลังเรียน 

5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  8เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ 

 

 

คําถาม 

1.การตอบรับหรือปฏิเสธในขอใดแตกตางจากขออ่ืน 

       2.การตอบรับหรือปฏิเสธในขอใดดีที่สุด 

3.การพูดตอบรับดวยทั่วไปมักมีคําวาอะไร 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

 ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 8   เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองการตอบรับและปฏิเสธ 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 



 

 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

5.พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

การตอบรับและปฏิเสธทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย  เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจาง

ยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพน้ีมาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

1.เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 

2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6) 

        3.กิจกรรมรูที่ 8เร่ือง การตอบรับและปฏิเสธ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อให

บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5) 

4.แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   8   การตอบรับและปฏิเสธ  ขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

        5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง 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 8เร่ือง การตอบรับและปฏิเสธ 

                    3.สังเกตการทํางาน 

 

 

            หลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 8   เร่ือง การตอบรับและปฏิเสธ 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

กิจกรรมทาย  หนวยการเรียนรูที่ 8   เร่ือง การตอบรับและปฏิเสธ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  ขยายความความหมายของการพูดตอบรับได  

1. วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ 

2. เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน          :   ขยายความความหมายของการพูดตอบรับไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 สรุปความความหมายของการปฏิเสธได 

1. วิธีการประเมิน                 :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                          :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน     : สรุปความความหมายของการปฏิเสธไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3แกไขลักษณะการปฏิเสธได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน           :  แกไขลักษณะการปฏิเสธไดจะได  2  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  4ปฏิบัติตามขอแนะนําในการพูดปฏิเสธได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน          :  บอกลักษณะการปฏิเสธไดจะได  2  คะแนน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5  ชี้แจงประเภทของการตอบนรับได 

1. วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน         :  ชี้แจงประเภทของการตอบนรับไดจะได  2  คะแนน 

 

 

 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6  พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และ

มารยาททางสังคม 

1. วิธีการประเมิน                :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน        :  พูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และ

มารยาททางสังคมจะได  2  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1 

หนวยที ่8 เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ 

ใหผูเรียนเขียนการพูดตอบรับในโอกาสตางๆตอไปน้ีแลวนํามาพูดหนาชั้น 

1.1 การพูดตอบรับการตอนรับ 

ในโอกาส........................................................................................................................................ 

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

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

 
1.2 การพูดตอบรับในงานวันคลายวันเกิด 

ในโอกาส........................................................................................................................................ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่2  

หนวยที ่ 8 เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ 

ใหผูเรียนเขียนพูดตอบรับในโอกาสตางๆตอไปน้ีแลวนํามาพูดหนา 

2.1 การพูดตอบรับในโอกาสเขารับตําแหนงใหม 

ในโอกาส........................................................................................................................................ 

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

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

 
2.2การพูดตอบรับในโอกาสที่ไดรับรางวัล 

ในโอกาส........................................................................................................................................ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่3  

หนวยที ่ 8 เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ 

จงทําเคร่ืองหมาย หรือ หนาขอตอไปน้ี 

1. ฉันรูแลวไมตองมาแนะนําเปนการปฏิเสธที่ดีตรงไปตรงมา 

2. กลาวขอบคุณอีกคร้ังเพื่อแสดงความยินดีที่ไดมารวมทํางานดวย 

3. โครงการน้ีปหนาผมขอรับประกันวาจะทําใหดีที่สุดเปนการปฏิเสธที่ถูกตองที่สุด 

4. “ขอโทษคะฉันไมสามารถชวยเหลือคุณไดเพราะคุณรายไดตํ่ารสนิยมสูง” เปนคําปฏิเสธที่ลึกซึ้งกินใจ 

5. การทําทองไมรูรอนเอาหูทวนลมก็เปนการปฏิเสธอีกรูปแบบหน่ึง 

6. “เสียใจดวยนะเพราะขณะน้ีฉันกําลังมีปารต้ี” เปนการปฏิเสธโดยใชคําพูดที่ไมเหมาะสม 

7. ปวารณาตนที่จะชวยงานอยางสุดความสามารถเปนการกลาวตอบรับในการไดรางวัล 

8. “ขอบคุณมากที่แนะนําแตฉันทดลองใชวิธีการของฉันดูกอนนะคะ” คือการปฏิเสธจากขอเสนอแนะ 

9. “เปนไปไมไดหรอกเพราะเขาไมมีฝมือเพียงพอ” เปนการปฏิเสธดวยเหตุผล 

10. การพูดในโอกาสเขารับตําแหนงควรพูดความสามารถของตนที่ไดมาอยูในตําแหนงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่8 เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ 

จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. การตอบรับหรือปฏิเสธในขอใดแตกตางจากขออื่น 

ก. จะไปดวยกันอยูใชมั้ย 

ข. ฉันคิดวาผลงานดีแลวนะ 

ค. เขาไมสบายมากคะ 

ง. เราภูมิใจในผลการทํางานของเราคะ 

2. การตอบรับหรือปฏิเสธในขอใดดีท่ีสุด 

ก. ผมจะไปดวยกับคุณครับ 

ข. เชิญไดเต็มที่ถาคุณตองการเชนน้ัน 

ค. ผมจะทํางานดวยตัวของผมเองครับ 

ง. ฉันจะไมทํางานชิ้นน้ีอยางเด็ดขาด 

3. การพูดตอบรับดวยท่ัวไปมักมีคําวาอะไร 

ก. ออเหรอฮึ                               ข. เออใชถูก 

ค. เจงดีเอา                                  ง. ครับคะใช 

4. กิจกรรมในโอกาสใดไมควรกลาวตอบรับ 

ก. การกลาวคําไวอาลัยแกผูวายชนม 

ข. การกลาวในงานเกษียณอายุราชการ 

ค. การกลาวสดุดีบุคคลที่ไดรับรางวัล 

ง. เจาสาวกลาวขอบคุณในงานมงคลสมรส 

5. ขอใดคือหลักการกลาวตอบรับท่ีดีท่ีสุด 

ก. ถอมตนและยกยองเพื่อรวมงานดวยความจริงใจ 

ข. ภาคภูมิใจในความเปนเลิศจากผลงานที่ไดรับ 

ค. ขอบคุณทุกคนที่มารวมงานจะไดเห็นตัวอยางที่ดี 

ง. พูดถึงความรูความสามารถของตนเองจนไดรับรางวัล 

 

 

 



 

 

 

 

6. มีการกลาวเชื้อเชิญผูตอนรับใหไปเยือนตนเองบางเปนการกลาวในโอกาสใด 

ก. กลาวตอนรับในโอกาสเขารับตําแหนงใหม 

ข. กลาวตอนรับสมาชิกใหม 

ค. กลาวยินดีกับผูมาเยือน 

ง. กลาวตอบรับการตอนรับ 

7. ถาไมสามารถรับปากรับคําและทําตามคําพูดของทุกคนไดควรพูดปฏิเสธอยางไร 

ก. ขอคิดดูกอนนะคะ                         ข . ควรทําอยางน้ันหรือ 

ค. นาสนุกเหมือนกันนะ                     ง. ทาทางจะทํายากเสียดวย 

8. การปฏิเสธขอเสนอท่ีไมทําใหเขาวาเราแลงน้ําใจควรทําอยางไร 

ก. มอบของขวัญหรือสินนํ้าใจใหแกเขา 

ข. ไมมีความจําเปนที่จะตองทําในตอนน้ี 

ค. ใหเหตุผลเร่ืองเปนเร่ืองตายที่สําคัญอยางยิ่ง 

ง. ปฏิเสธที่เขาเสนอมาแตควรสนองอะไรกลับไปใหเขาบาง 

9. ขอใดเปนการปฏิเสธท่ีนุมนวลท่ีสุดในการถูกเชิญไปงานเลี้ยงสังสรรค 

ก. ชวงน้ีกินอะไรไมไดเพราะหมอหาม 

ข. ลูกกําลังไมสบายตองอยูดูแลเขาหนอย 

ค. ที่บานไมมีใครอยูเลยตองเฝาบาน 

ง. ไมอยากนอนดึกหนาตาจะรวงโรย 

10. ขอใดเปนการปฏิเสธท่ีดีท่ีสุด 

ก. ไมฉันไมชอบไอเดียน้ี 

ข. ฉันไมคิดวาไอเดียของคุณจะไดผลนะ 

ค. ฉันเกลียดไอเดียน้ีและไมอยากใหคุณทํา 

ง. ฉันเขาใจแลววาทําไมคุณชอบไอเดียน้ี 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ช่ือกลุม……………………………………………ช้ัน………………………หอง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  ปฏิภาณ

ในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความสนใจ     

รวม     

 

            ผูประเมิน………………………………………………… 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3  คะแนน  =  มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง  ตรงตามจุดประสงค 

 2  คะแนน  =  สาระสําคัญไมครบถวน  แตตรงตามจุดประสงค 

 1  คะแนน=  สาระสําคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2.  รูปแบบการนําเสนอ 

3  คะแนน   =  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนคิที่แปลกใหม  ใชส่ือและเทคโนโลยี     

                         ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ  นําวัสดุในทองถ่ินมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนคิการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชส่ือและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน ใจ  แตขาดการ

ประยุกตใช วัสดุในทองถ่ิน         

               1  คะแนน=  เทคนคิการนําเสนอไมเหมาะสม 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 

ช่ือกลุม……………………………………………ช้ัน………………………หอง........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน=  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน=  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน=  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รบัผดิชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน=  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  ส่ือ /อุปกรณไว

อยางพรอมเพรียง 

 2  คะแนน=  กระจายงานไดทัว่ถึง  แตไมตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาดการจัดเตรียม

สถานที่ 

 1  คะแนน=  กระจายงานไมทั่วถึงและมีส่ือ / อุปกรณไมเพียงพอ 

3.  การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย 

 3  คะแนน=  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย และตามเวลาที่กําหนด 

 2  คะแนน=  ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด 

 1  คะแนน=  ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย 

4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 

 3  คะแนน=  สมาชิกทุกคนรวมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเปนระยะ 

 2  คะแนน=  สมาชิกบางสวนมีสวนรวมปรึกษาหารือ  แตไมปรบัปรุงงาน 

 1  คะแนน=  สมาชิกบางสวนไมมีสวนรวมปรึกษาหารือ และปรบัปรุงงาน 



 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2  

หนวยที ่ 8 เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 2  

หนวยที ่ 8 เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่ 8 เร่ือง  การตอบรับและปฏิเสธ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่8 เร่ือง การตอบรับและปฏิเสธ 

 
 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.  นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.  นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3.  นักศึกษาพูดตอบรับหรือปฏิเสธดวยความมีเหตุผล ถูกตองตามกาลเทศะ และมารยาททางสังคม 

 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  9 

ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  10 

ชื่อหนวย  การแสดงความยินดีและเสียใจ คาบรวม  20 

ช่ือเร่ือง  การแสดงความยินดีและเสียใจ จํานวนคาบ 2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. ความหมายของการแสดงความยินดี 

2. ความหมายของการแสดงความเสียใจ 

ดานทักษะ 

3. พูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ  

4. พูดแสดงความเสียใจ 

 

ดานจิตพิสัย 

5. หลักการแสดงความยินดี 

 

สาระสําคัญ 

การดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม ตางฝายควรมีนํ้าใจไมตรีมอบใหแกกัน เมื่อฝายหน่ึงพบกับความสําเร็จ 

เราควรแสดงความยินดี เพราะเปนการแสดงนํ้าใจใหแกผูที่ทําประโยชนสรางชื่อเสียง หรือพบกับความสําเร็จ 

เพื่อเปนการยกยองสรรเสริญในทางตรงกันขาม ถาบุคคลในสังคมประสบเคราะหกรรมในชีวิต ควรพูดแสดง

ความเสียใจและใหกําลังใจแกผูประสบเคราะหกรรมน้ัน 

 

 

 

 

 



 

 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

1. พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจดวยความมีมารยาท 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับรวมรวมความหมายของการแสดงความยินดีได   

2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับระบุความหมายของการแสดงความเสียใจได    

3. เพื่อใหมีทักษะในการพูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ได   

4. เพื่อใหมีทักษะในการพูดแสดงความเสียใจได   

5. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการใชเหตุผลในหลักการแสดงความยินดีได  ) 

6. 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 การแสดงนํ้าใจแกผูที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานการไดรับรางวัล 

หรือทําคุณประโยชนแกสังคม เพื่อแสดงความมีนํ้าใจไมตรีตอกัน 

2. ประเภทของการพูดตอบรับ 

หลักในการแสดงความยินดี  การแสดงความยินดี เปนการกระทําที่นําไปสูการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน 

ในการแสดงความยินดี ควรยึดหลัก ดังน้ี 

1. แสดงความยินดี ใหทันตอเหตุการณและเวลา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสนใจที่มีตอบุคคลน้ัน 

2. ถาเปนผูอาวุโสกวา ผูไปแสดงความยินดี ควรจัดดอกไมหรือสิ่งของที่เหมาะสม ไปแสดงความยินดี

ดวย และควรไปแสดงความคารวะดวยตนเอง เพื่อแสดงความมีมารยาทและต้ังใจจริง 

3. ถาแสดงความยินดีทางธุรกิจขอความทีแสดงควรเปน ขอความที่กลาวเพื่อแสดงความยินดีเทาน้ัน ไม

ควรมีการโฆษณาทางธุรกิจตอทาย 

4. ถาไมสามารถไปแสดงความยินดีไดดวยตนเอง ควรมีนามบัตรพรอมกับขอความขอโทษไปดวย เพื่อ

แสดงความเต็มใจ และเอาใจใสตอกัน 

3. การพูดแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 

ในการพูดแสดงความยินดี ควรใชคําพูดที่ถูกตองเหมาะสม นํ้าเสียงและทาทางสุภาพนุมนวล ใบหนายิ้ม

แยมแจมใส พูดชัดถอยชัดคํา พูดสั้นๆ ใหไดใจความประทับใจ ตามโอกาสตาง ๆ ตอไปน้ี 

1. การพูดแสดงความยินดี เมื่อไดรับตําแหนงใหม 

2. การพูดแสดงความยินดี ในโอกาสที่ไดรับรางวัล 

3. การพูดแสดงความยินดี เน่ืองในวันมงคลสมรส 

4. ความหมายของการแสดงความเสียใจ 

การแสดงความเสียใจ หมายถึง การแสดงออกถึงความมีนํ้าใจและมารยาทอันดีงามที่มีตอเพื่อนรวมงาน 

หรือผูที่คุนเคย ในเหตุรายหรือการประสบเคราะหกรรมในชีวิต เราควรแสดงความเสียใจ และใหกําลังใจแกผู

ประสบเคราะหกรรมน้ันดวยความจริงใจ 

 

 



 

 

 

 

4. การพูดแสดงความเสียใจ 

การพูดแสดงความเสียใจ เปนการพูดใหกําลังใจ แกผูประสบเคราะหกรรมในชีวิตอาจเปนเร่ืองราวของ

ความเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต เราจึงควรพูดใหกําลังใจแกผูประสบเคราะหกรรมน้ันวิธีการพูด

แสดงความเสียใจ ควรคํานึงถึง 

1. พูดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ใหเปนเร่ืองปกติ 

2. แสดงความหวงใย รวมทุกขรวมสุขดวย 

3. พูดดวยนํ้าเสียงแสดงความเศราสลดใจ 

4. พูดดวยวาจาที่สุภาพ 

5. ใหกําลังใจ และยินดีใหความชวยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 3-5) 

1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่  9   เร่ือง การแสดงความยินดีและเสียใจ 

2. แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  9   เร่ือง  การแสดงความยินดีและเสียใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  6) 
 

1. พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจ ดวยความมีมารยาทถูกตองตามวัฒนธรรมประเพณีของสังคม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที ) 

1.ผูสอนจัดเตรียมเอกสาร พรอมกับแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง

ภาษาไทยพื้นฐาน 

2.ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยเรียน

ที่ 9  เร่ือง  การแสดงความยินดีและเสียใจและ

ขอใหผู เรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการ

สอน 

3.ผูสอนใหผูเรียนแสดงความรูเกี่ยวกับการแสดง

ความยินดีและเสียใจ 
 

2.  ข้ันใหความรู (45 นาที) 

1.ผูสอนเปด  PowerPoint  หนวยที่  9  เร่ือง  การ

แสดงความยินดีและเสียใจและใหผูเรียนศึกษา

เอกสารประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐาน 

2.ผูสอนและผูเรียนรวมกันอธิบายเกี่ยวกับ การ

แสดงความยินดีและเสียใจตามที่ไดศึกษาจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15  นาที ) 

1.ผูเรียนเตรียมอุปกรณและ ฟงครูผูสอนแนะนํา

รายวิชา  วิธีการใหคะแนนและวิธีการเรียนเร่ือง  

ภาษาไทยพื้นฐาน 

2.ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่ 9เร่ือง  การแสดงความยินดี

และเสียใจ  และการใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรม 

3.ผู เรียนแสดงความรูความรูเกี่ยวกับการแสดง

ความยินดีและเสียใจ 
 

2.  ข้ันใหความรู (45 นาที ) 

1.ผูเรียนศึกษาเปด  PowerPoint  หนวยที่  9  เร่ือง  

การแสดงความยินดีและเสียใจและใหผูเรียนศึกษา

เอกสารประกอบการสอน ภาษาไทยพื้นฐาน 

   

2.ผู เรียนรวมมือกับผูสอนอธิบายเกี่ยวกับ การ

แสดงความยินดีและเสียใจตามที่ไดศึกษาจาก

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

3.  ข้ันประยุกตใช (60 นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  9  เร่ือง  การ

แสดงความยินดีและเสียใจ 

2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาที ) 

1.ผูสอนและผู เรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผู เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  9เร่ือง  การแสดงความยินดีและเสียใจ  

การตอบรับและปฏิเสธ ผูสอนให 

3.ผู เ รียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-6) 

(รวม 180  นาที หรือ 3 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 60 นาที ) 

1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่  9  เร่ือง  การแสดงความยินดี

และเสียใจ 

2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาที ) 

1.ผูสอนและผู เรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  9เร่ือง  

การแสดงความยินดีและเสียใจ  การตอบรับและ

ปฏิเสธ 

3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน  

             1.  จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 9 

             3.  ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 9   และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน  

                  หนวยที่ 9 

 

         ขณะเรียน 

6. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ 9    เร่ือง การแสดงความยินดีและเสียใจ 

7. รวมกันสรุป “เร่ือง  การแสดงความยินดีและเสียใจ”   

 

 หลังเรียน 

8. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  9   เร่ือง  การแสดงความยินดีและเสียใจ 

 

 

คําถาม 

1. การแสดงความยินดี แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมใด 

2.ขอใดแสดงใหเห็นถึงความสนใจที่มีตอบุคคลน้ันๆ 

3.ทําไมจึงตองไปแสดงความยินดีกับผูอาวุโสดวยตนเอง 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

             ใบงาน กิจกรรมที่  9   เร่ือง  การแสดงความยินดีและเสียใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง การแสดงความยินดีและเสียใจ 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

 

5.พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจดวยความมีมารยาท  

 

สมรรถนะการขยายผล 

 

ความสอดคลอง 

 

พูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ไดทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย  เมื่อผูเรียนไป

ทํางานทําใหนายจางยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพน้ีมาชวยในคาใชจายอุปกรณ

การเรียนของผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

 สื่อสิ่งพิมพ 

                1.เอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 

  2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6) 

  3.กิจกรรมรูที่  9  เร่ือง  การแสดงความยินดีและเสียใจใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู 

เพื่อใหบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5) 

                4.ทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  9   เร่ือง  การแสดงความยินดีและเสียใจ 

  5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint  เร่ือง 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  เร่ือง การแสดงความยินดีและเสียใจ 

2.สังเกตการทํางาน 

     

 

            หลังเรียน 

            แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่  9  การแสดงความยินดีและเสียใจ 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน  

             ใบงาน กิจกรรมที่ 9  เร่ือง การแสดงความยินดีและเสียใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1  อธิบายความหมายของการแสดงความยินดีได 

1.วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ                                                                                                                                                

2.เคร่ืองมือ                              :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน           :   อธิบายความหมายของการแสดงความยินดีได จะได  1  คะแนน   

  

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 อธิบายหลักในการแสดงความยินดีได 

1.วิธีการประเมิน                   :   ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน        :   อธิบายหลักในการแสดงความยินดีได  จะได  1  คะแนน    

 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3   พูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ได 

1.วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

              3.เกณฑการใหคะแนน          :   พูดแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ ได  จะได  2  คะแนน  

   

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  4  พูดแสดงความเสียใจได 

1.วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         :   พูดแสดงความเสียใจได  จะได  2  คะแนน    

 

 

 



 

 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5  ใชเหตุผลในหลักการแสดงความยินดีได 

1. วิธีการประเมิน                 :     ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :     แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน         :    ใชเหตุผลในหลักการแสดงความยินดีได  จะได  2  คะแนน    
 

 

 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6  พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจ ดวยความมีมารยาทถูกตองตาม

วัฒนธรรมประเพณีของสังคม 

1.  วิธีการประเมิน                :      ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :      แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน       :      พูดแสดงความยินดี หรือเสียใจ ดวยความมีมารยาทถูกตองตาม    

วัฒนธรรมประเพณีของสังคม   จะได  2  คะแนน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1 

หนวยที ่9 เร่ือง   การแสดงความยินดีและเสียใจ 

จงหาภาพแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ ตอไปน้ี พรอมอธิบายและบอกที่มาของภาพ  

  1. ภาพแสดงความยินดี ทางธุรกิจ 

ใคร : .............................................................................. 

ทําอะไร : ..................................................................... 

ที่ไหน : .......................................................................... 

เมื่อไร : ......................................................................... 

  ที่มา : ............................................................................ 

 

2. ภาพแสดงความยินดีในงานมงคลสมรส 

ใคร : .............................................................................. 

ทําอะไร : ..................................................................... 

ที่ไหน : .......................................................................... 

เมื่อไร : ......................................................................... 

 ที่มา : ............................................................................ 

 

 

3. ภาพแสดงความยินดีในงานมงคลสมรส 

ใคร : .............................................................................. 

ทําอะไร : ..................................................................... 

ที่ไหน : .......................................................................... 

เมื่อไร : ......................................................................... 

   ที่มา : ............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่2 

หนวยที ่9 เร่ือง   การแสดงความยินดีและเสียใจ 

 

ใหผูเรียนเขียนการพูดแสดงความยินดี เน่ืองในโอกาสที่เพื่อนไดรับตําแหนงสูงขึ้น แลวออกมาพูดหนาชั้น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงานกิจกรรมที ่3 

หนวยที ่9 เร่ือง   การแสดงความยินดีและเสียใจ 

ใหผูเรียนเขียนการพูดเพื่อแสดงความยินดี ที่เพื่อนไดรับรางวัลเยาวชนดีเดน แลวออกมาพูดหนาชั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงานกิจกรรมที ่4 

หนวยที ่9 เร่ือง   การแสดงความยินดีและเสียใจ 

ใหผูเรียนเขียนการพูดแสดงความเสียใจ ที่พอของเพื่อนถึงแกกรรมแลวออกมาพูดหนาชั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงานกิจกรรมที ่5 

หนวยที ่9 เร่ือง   การแสดงความยินดีและเสียใจ 

ใหผูเรียนเขียนการพูดเพื่อแสดงความเสียใจ ที่เพื่อนประสบอุบัติเหตุแลวออกมาพูดหนาชั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่9 เร่ือง   การตอบรับและปฏิเสธ 

 

จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

1. การแสดงความยินดี แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมใด 

ก. ความมีมนุษยสัมพันธ          ข. ความเปนกันเองตอกัน 

ค. ความอาลัยและหวงใย           ง. ความอดทนและจริงใจ 

2. ขอใดแสดงใหเห็นถึงความสนใจท่ีมีตอบุคคลน้ันๆ 

ก. การแสดงความยินดีดวยชอดอกไม 

ข. การแสดงความยินดีดวยการไปเยี่ยมเยือน 

ค. การแสดงความยินดีดวยการโทรศัพทหากัน 

ง. การแสดงความยินดีที่ทันตอเหตุการณ 

3. ทําไมจึงตองไปแสดงความยินดีกับผูอาวุโสดวยตนเอง 

ก. แสดงถึงความมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน 

ข. แสดงถึงความมีมารยาทและต้ังใจจริง 

ค. แสดงถึงความเคารพนับถืออยางยิ่ง 

ง. แสดงถึงความรักความอาลัย 

4. ถาไมสามารถไปแสดงความยินดีดวยตนเองไดควรปฏิบัติอยางไร 

ก. ควรมีจดหมายชี้แจงเหตุผล 

ข. ควรใหผูแทนเขาไปพบพรอมอธิบาย 

ค. ควรมีนามบัตรพรอมกับขอความขอโทษ 

ง. ควรเขียนบันทึกแจงใหผูเกี่ยวของไดทราบ 

5. การพูดแสดงความยินดี ควรพูดในโอกาสใด 

ก. มีความสมหวังในความรัก 

ข. ถูกลอตเตอร่ีรางวัลที่หา 

ค. มีความสุขในชีวิตครอบครัว 

ง. ไดรับรางวัลผลการเรียนดีเยี่ยมของวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

6. ขอใดเปนการพูดและแสดงความยินดี ท่ีดีท่ีสุด 

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. ใชนํ้าเสียงสุภาพ นุมนวล ใบหนายิ้มแยมแจมใส 

ง. แสดงความหวงใย พรอมทั้งจะรวมสุขรวมทุกขดวย 

8. การพูดแสดงความเสียใจ ควรพูดในโอกาสใด 

ก. การอกหักจากความรัก 

ข. ครอบครัวเพื่อนทะเลาะกัน 

ค. สามีภรรยาหยารางกัน 

ง. การเจ็บปวย หรือเสียชีวิต 

9. ขอใดเปนการพูดแสดงความเสียใจ ท่ีดีท่ีสุด 

ก. ผมขอแสดงความเสียใจ ที่ทราบวา คุณพอของคุณถึงแกกรรมอยาง กระทันหัน 

ข. ฉันเสียใจดวยนะที่ลูกของเธอ สอบเขาเรียนที่พระนครเหนือไมได 

ค. หนูเสียใจที่ทําใหคุณแมตองเดือดรอนในคร้ังน้ี 

ง. ผมขอโทษที่ทําใหคุณพอ ประสบอุบัติเหตุ 

10. ขอใด ไมใช วิธีการพูดแสดงความเสียใจ 

ก. พูดดวยนํ้าเสียงนุมนวลชัดถอยชัดคํา 

ข. พูดใหกําลังใจและยินดีที่จะชวยเหลือ 

ค. พูดดวยนํ้าเสียงแสดงความเศราสลดใจ 

ง. พูดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเร่ืองปกติ 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

สนใจ 

    

รวม     

 

            ผูประเมิน………………………………………………… 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกตอง 

 3  คะแนน    =  มีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง  ตรงตามจุดประสงค 

 2  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมครบถวน  แตตรงตามจุดประสงค 

 1  คะแนน    =  สาระสาํคัญไมถูกตอง ไมตรงตามจุดประสงค 

2.  รูปแบบการนําเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยี     

                         ประกอบการ นําเสนอที่นาสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   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 9เร่ือง การแสดงความยินดีและเสียใจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่9เร่ือง การแสดงความยินดีและเสียใจ 

 
 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3. นักศึกษาพูดแสดงความยินดี หรือเสียใจดวยความมีมารยาท ได 

 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 



 

 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎ ี หนวยท่ี  10 

ช่ือวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี 10 

ช่ือหนวย  การเขียนสรุปความ คาบรวม  20 

ช่ือเร่ือง  การเขียนสรุปความ  จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู       

  

1. ความหมายของการสรุปความได 

2. ประเภทการเขียนสรุปความ 

3. ตัวอยางการเขียนสรุปความ 

 

ดานทักษะ 

 

4.  หลักในการเขียนสรุปความ 

5. แบบขึ้นตนการเขียนสรุปความ 

ดานจิตพิสัย 

 

6. ประเภทการเขียนสรุปความ 

 

สาระสําคัญ 

การเขียนสรุปความ เปนการเขียนยอเร่ืองใหสั้นที่สุด โดยกลาวถึงเฉพาะสาระและความคิดสําคัญของ

เร่ือง เพื่อใหเขาใจเน้ือเร่ืองและสามารถบอกไดวา เร่ืองที่สรุปกลาวถึงเร่ืองอะไร ผูเขียนตองการสื่อสารอะไรแก

ผูอานและนํามาเขียนสรุปโดยใชแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความอยางถูกตอง 

 

 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

1. เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามรูปแบบการเขียน 

 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับแปลความหมายของการสรุปความได  

2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับประเภทการเขียนสรุปความ  

3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับตัวอยางการเขียนสรุปความได  

4. เพื่อใหมีทักษะในการสังเกตหลักในการเขียนสรุปความได 

5. เพื่อใหมีทักษะในการฝกเขียนแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความได 

6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดลําดับประเภทการเขียนสรุปความ 

7. 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

ใจความสําคัญของเร่ืองเปนประเด็นๆไปเชนสรุปขาวสรุปสถานการณ 

จุไรรัตนลักษณะศิริและบาหยันอ่ิมสําราญ (2548:222) ใหความหมายวาการเขียน 

สรุปความคือการแสดงสมรรถนะในการอานจับใจความใหถูกตองตรงประเด็นและสามารถเรียบเรียงภาษา

เขียนสรุปประเด็นใหถูกตองชัดเจนตอเน่ืองกัน 

สรุปไดวาการเขียนสรุปความหมายถึงการเก็บเน้ือความของเร่ืองมาเรียบเรียงใหมใหสั้นโดยตัดสวนที่ไม

สําคัญออกแตยังคงความหมายเดิม 

2. ประเภทการเขียนสรุปความ 

การเขียนสรุปความแบงตามลักษณะของสารแบงไดเปน 3 ประเภทคือสรุปความจากรอยแกวสรุปความจาก

รอยกรองและสรุปความจากเร่ืองที่ไดฟงมาซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. สรุปความจากรอยแกวคือการสรุปความจากขอความเร่ืองธรรมดาเชนสรุปความจากบทความจดหมาย

บันทึกรายงานขาวฯลฯ 

2. สรุปความจากรอยกรองคือการสรุปความจากบทรอยกรองประเภทตางๆเมื่อสรุปแลวจะไดขอความ

เปนรอยแกว 

3. สรุปความจากเร่ืองท่ีไดฟงคือการสรุปความจากเร่ืองที่ฟงในโอกาสตางๆไดแกฟงปาฐกถาฟงพระ

ธรรมเทศนาฟงบรรยายทางวิชาการฟงการกลาวสุนทรพจนฟงคําปราศรัยฟงขาวทางวิทยุหรือโทรทัศน 

3.  หลักในการเขียนสรุปความ 

เมื่อไดอานหรือฟงเร่ืองที่ตองการสรุปควรทําความเขาใจเร่ืองน้ันๆจับประเด็นสําคัญใหไดวาใครทําอะไรที่

ไหนเมื่อไหรผลเปนอยางไรแลวเก็บใจความน้ันมาเรียบเรียงขอความใหมโดยใชหลักดังน้ี 

1. ใชสํานวนของผูสรุปขอความ 

2. คําสรรพนามที่ใชสรุปขอความใหสรรพนามบุรุษที่ 3 หรือเอยชื่อ 

3. ไมใชอักษรยอยกเวนอักษรยอที่รูจักกันแพรหลายแลว 

4. ใชคําสุภาพหรือคําราชาศัพทใหถูกตองตามชั้นของบุคคล 

5. เน้ือความที่สรุปแลวไมจําเปนตองเรียงลําดับเหมือนของเดิม 

6. การสรุปความรอยกรองตองสรุปเปนรอยแกวเสมอ 



 

 

7. อานทบทวนเร่ืองที่สรุปแลวพิจารณาวาเน้ือความตอเน่ืองเปนเร่ืองเดียวกันหรือไมมีขอความตอนใด

ตองปรับปรุงแกไข 

8. ควรศึกษาแบบขึ้นตนสรุปขอความใหถูกตอง 

4. แบบข้ึนตนการเขียนสรุปความ 

แบบขึ้นตนสรุปความมีจุดประสงคเพื่อใหผูอานเร่ืองที่สรุปขอความไดทราบที่มาของเร่ืองสะดวกใน

การศึกษาคนควาหารายละเอียดเพิ่มเติมและชวยใหผูอานเขาใจดียิ่งขึ้นแบบขึ้นตนสรุปขอความมีดังน้ี 

1. ความเรียงรอยแกวท่ัวไปเชนนวนิยายประวัติบุคคลบทความใหบอกวาสรุปเร่ืองอะไรใครเปนผูแตง

จากหนังสือหรือเอกสารอะไรหนาที่เทาไรมีความวาอยางไร 

2. จดหมายหนังสือราชการสารบุคคลสําคัญใหบอกประเภทเปนของใครถึงใครตําแหนงใดเลขที่เทาไร

วันเดือนปอะไรเร่ืองอะไรมีความหมายอยางไร 

3. ประกาศแจงความแถลงการณระเบียบคําสั่งใหบอกชื่อประเภทเร่ืองอะไรของใครวันเดือนปที่ออก 

4. ขาวใหบอกวาสรุปขาวเร่ืองอะไรจากหนังสือพิมพหรือที่ใดเมื่อใด 

5. รายงานคําปราศรัยสุนทรพจนใหบอกประเภทของใครกลาวแกใครเน่ืองในโอกาสใดที่ไหนเมื่อไหร 

6. พระราชดํารัสพระบรมราโชวาทโอวาทปาฐกถาใหบอกประเภทของใครกลาวแกใครโอกาสใดที่ไหน

เมื่อไหรหากสรุปจากหนังสือใหบอกชื่อหนังสือวันเดือนปที่พิมพและเลขหนา 

7. บทรอยกรองบอกชนิดคําประพันธเร่ืองตอนจากหนังสือใดหนาใด 

5. ตัวอยางการเขียนสรุปความ 

1. สรุปความเรียงรอยแกวท่ัวไป 

สรุปบทสนทนาเร่ืองนรกมีจริงหรือไมของพันเอกนายแพทยพงษศักด์ิต้ังคณาจากหนังสือสนทนากับ

องคสัมมาสัมพุทธเจาหนา117 ความวานรกมีจริงหรือไมคงพิสูจนกันไมไดและไมตองไปพยายามพิสูจนใหไดรู

เพราะทุกคนก็รูไดดวยตนเองวามีหรือไมมีก็ตอเมื่อตายไปแลวเมื่อถึงเวลาน้ันมันสายเกินไปแลวถึงแมอยูบนโลก

มนุษยก็สามารถตกนรกไดเพราะการทําชั่วจะนํามาซึ่งความทุกขที่แสนสาหัสความสุขที่แทจริงไมไดมาซึ่งเงินทอง

หรือวัตถุสิ่งของแตมาจากใจของตนเองพระทานจึงสอนวาสวรรคในอกนรกในใจ 

2. สรุปความหนังสือราชการ 

สรุปหนังสือราชการจากธนาคารกสิกรไทยถึงนางศุภวรรณมองเพชรเลขที่ธล.28-07008/2556 ลงวันที่ 5 

มกราคม 2556 เร่ืองแจงผลการจัดสรรสิทธิการจองซื้อ(K BAK18.DA) ความวาธนาคารไดดําเนินการออกใบหุนกู

ที่ไดรับการจัดสรรไวในชื่อของนางศุภวรรณมองเพชรและสงมอบใบหุนกูมาใหนางศุภวรรณมองเพชรภายใน 15 

วันทําการนับต้ังแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพย 

 



 

 

3. สรุปความประกาศ 

สรุปประกาศของบริษัทอสมทจํากัด (มหาชน) เร่ืองของเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก

เลือกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหญ/กรรมการผูอํานวยการใหญลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ความวาตามที่

บริษัทอสมทจํากัด (มหาชน) ไดประกาศรับสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหญ/กรรมการ

ผูอํานวยการใหญต้ังแตวันที่ 5 เมษายน 2555ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 น้ันเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลที่มีคุณสมบัติ

และมีความรูความสามารถมาบริหารบริษัทใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นบริษัทฯจึงขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึง

วันที่ 24 สิงหาคม 2555 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

4. สรุปความขาว 

สรุปขาวการศึกษาเร่ืองติวครูพูดจีนจากหนังสือพิมพมติชนฉบับวันที่ 28 มิถุนายน2555 ความวารอยตรี

หญิงคะนองรักษสุวรรณฉวีนายกอบจ. นครราชสีมาดร.อารามสุวรรณชัยรบผอ.กองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาจีนเพื่อรองรับการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนโดยมีผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาตางประเทศสังกัดอบจ.นครราชสีมา 58 

แหงเจาหนาที่อบจ. 200 คนเขารวมการอบรมที่โรงแรมราชพฤกษอ.เมืองจ.นครราชสีมา 

5. สรุปความรายงาน 

สรุปรายงานของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองเด็กไทยอีคิวตํ่ากวามาตรฐานเน่ืองในการ

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน2555 ณกระทรวงสาธารณสุขความวากรม

สุขภาพจิตไดจัดทําโครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณหรืออีคิว (EQ) ในเด็กและเยาวชนโดยเปรียบเทียบ

ขอมูลต้ังแตป 2545, 2550, 2555 จากกลุมเด็กอายุ 6-11 ปจํานวน 5,325 คนใน 10 จังหวัดพบวาคะแนนอีคิวป 2554 

มีคาตํ่าสุดที่ 169.72จาก 179.58 ในป 2550 และ 186.42 ในป 2545 ดังน้ันกรมสุขภาพจิตจะรวมมือกับภาคีเครือขาย

ดานเด็กเสริมปจจัยการเรียนรูใหเด็กและครอบครัวสงเสริมพอแมผูปกครองสนับสนุนใหเด็กไดเรียนรูเต็มศักยภาพ

ภายใตบรรยากาศที่มีความสุข 

6. สรุปความพระราชดํารัส 

สรุปพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกขาราชทานพอคาประชาชนชาว

ไทยเน่ืองในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบณสีหบัญชร

พระที่น่ังอนันตสมาคมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542   ความวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีความปลื้มปติเปนอยาง

ยิ่งที่ไดมาอยูในทามกลางมหาสมาคมพรอมเพรียงกันมาใหพรวันเกิดความพรอมเพรียงเปนคุณธรรมขอหน่ึงที่

ผูกพันคนไทยใหรวมกันเปนเอกภาพสามารถธํารงชาติบานเมืองใหมั่นคงเปนอิสระมาชานานถาในกายในใจของ



 

 

ไทยทุกคนมีคุณธรรมความพรอมเพรียงอยูหนักแนนก็จะสามารถรักษาประเทศชาติและความเปนไทยไดอยาง

ยั่งยืนตลอดไป 

7. สรุปความรอยกรอง 

ใหทานทานจักใหตอบสนอง 

นบทานทานจักปองนอบไหว 

รักทานทานควรครองความรักเรานา 

สามสิ่งน้ีเวนไวแตผูทรชน 

               (โคลงโลกนิติ: สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร) 

สรุปโคลงสี่สุภาพจากหนังสือโคลงโลกนิติหนา 88 ของสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรความวาใหสิ่งใดแก

ทานทานก็จะใหสิ่งน้ันตอบแทนนบไหวทานทานก็จะไหวตอบรักใครเมตตาทานทานก็จะรักเมตตาตอบแตสามสิ่ง

น้ีเวนไวทํากับคนชั่วเทาน้ัน 

6. การสรุปความจากเร่ืองท่ีไดฟงมา 

สรุปการฟงพระธรรมเทศนาเร่ืองธรรมชาติกับมนุษยของพระอาจารยพิมลวาจาโรวัดปานิยมคุณากรณ

โรงแรมอิมพีเรียลสกลนครเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 ความวาธรรมชาติคือตนไมตนไมมีความหลากหลายชนิด

เปรียบไดกับมนุษยมีหลายเผาพันธหลายความคิดตนไมมีทั้งลําตนใหญ-ใบใหญตนเล็ก-ใบเล็กตนเล็ก-ใบใหญหรือ

ตนใหญ-ใบเล็กเปรียบกับมนุษยที่มีตําแหนงหนาที่การงานใหญก็ทําตัวเปนผูใหไดมากมนุษยบางคนเกิดมามี

ตําแหนงหนาที่การงานเล็กก็ทําหนาที่ไดนอยเหมือนตนไมเล็กและใบเล็กในทางตรงกันขามมนุษยบางคนไมมี

ตําแหนงหนาที่การงานใหญโตหรือไมมียศฐาบรรดาศักดใดๆแตทําหนาที่ชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางเต็มที่สราง

ประโยชนใหผูอ่ืนมากมายก็เปรียบเสมือนเปนตนไมเล็กแตใบใหญธรรมชาติสอนมนุษยแตมนุษยเคยเรียนรูอะไร

จากธรรมชาติบาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 4-6) 

1.  กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 10เร่ือง การเขียนสรุปความ 

2.  แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 10การเขียนสรุปความ 

 

 

 

 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  7) 
 

เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

1. ผูสอนใหผูเรียนอานสาระสําคัญ  หนวยที่  

10  เร่ือง  การเขียนสรุปความ   

2. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวยที่  

10  เร่ือง  การเขียนสรุปความ   และขอให

ผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ผูสอนใหผูเรียนตัวอยางการเขียนสรุปความ 

 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

1. ผูส อนแนะ นําใ ห ผู เ รี ย นศึก ษ า เอก ส า ร

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  เร่ือง การเขียน

สรุปความ  

2. ผูสอนใหผู เ รียนฝกเขียนแบบขึ้นตนการ

เขียนสรุปความ 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

1. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  10  เร่ือง  การ

ตอบรับและปฏิเสธ 

2. ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

1. ผูเรียนอานสาระสําคัญ  หนวยที่  10  เร่ือง  การ

เขียนสรุปความ   

2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่  10 และการใหความรวมมือใน

การทํากิจกรรม 

 

3. ผูเรียนผูเรียนตัวอยางการเขียนสรุปความ 
 

 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

1. ผูเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน วิชา  

ภาษาไทยพื้นฐานคอมพิว เตอรช วยสอน  

หนวยที่ 10  เร่ือง การเขียนสรุปความ    

2. ผูเรียนฝกเขียนแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความ 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 45 นาที ) 

1. ผูเรียนทํากิจกรรมที่  10   เร่ือง  การตอบรับ

และปฏิเสธ 

2. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15 นาที ) 

1. ผูสอนและผู เ รียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  10  เร่ือง  การเขียนสรุปความ   

 

 

3. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

        (บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-7) 

(รวม 120  นาที หรือ 2 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (15 นาที ) 

1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  10  เร่ือง  การเขียนสรุปความ  ทักษะ

การฟงและการดูในชีวิตประจําวัน 

3. ผู เ รียนศึกษาเพิ่ม เติมนอกหองเรียน ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 1-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่10 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่10และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน

หนวยที่ 10 

 

ขณะเรียน 

1. ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 10เร่ือง การเขียนสรุปความ 

2. รวมกันสรุป “การเขียนสรุปความ”   

 

หลังเรียน 

3. ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 10 การเขียนสรุปความ 

 

คําถาม 

1.ขอใดคือความหมายของการสรุปความ 

2.ขอใดเปนการสรุปความจากรอยแกว 

3.ขอใดเปนการสรุปความจากรอยกรอง 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

             ใบงาน  กิจกรรมทายหนวยการเรียนรู หนวยที่  10  เร่ือง  การเขียนสรุปความ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนสรุปความ 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบ 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

การเขียนสรุปความทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย  เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจาง

ยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพน้ีมาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

1.เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนสรุปความ 

2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6) 

3.กิจกรรมรูที่ 10เร่ือง  การเขียนสรุปความ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5) 

4.แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   10   การเขียนสรุปความ ขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint  เร่ือง 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  เร่ือง  การเขียนสรุปความ 

2 สังเกตการทํางาน 

 

 

            หลังเรียน 

1. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 10การเขียนสรุปความ 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

              ใบงาน กิจกรรมรูที่ 10  เร่ือง  การเขียนสรุปความ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 แปลความหมายของการสรุปความได 

1. วิธีการประเมิน                     :  ทดสอบ 

2. เคร่ืองมือ                              :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน        :   แปลความหมายของการสรุปความไดจะได  1  คะแนน 

 

a. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 ประเภทการเขียนสรุปความ 

1. วิธีการประเมิน                 :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                          :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน     :   ประเภทการเขียนสรุปความจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3ตัวอยางการเขียนสรุปความได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน      : ตัวอยางการเขียนสรุปความไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4สังเกตหลักในการเขียนสรุปความได 

1. วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                      :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน       :   สังเกตหลักในการเขียนสรุปความไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5ฝกเขียนแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความได 

1. วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3.  เกณฑการใหคะแนน        :  ฝกเขียนแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความไดจะได  2  คะแนน 

 
 



 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6จัดลําดับประเภทการเขียนสรุปความ 

1. วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน         :  จัดลําดับประเภทการเขียนสรุปความจะได 2  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7 เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามรูปแบบ 

 1.    วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

          2.    เคร่ืองมือ                        :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

          3.   เกณฑการใหคะแนน          :  เขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามรูปแบบจะ

ได  2  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่10 เร่ือง  การเขียนสรุปความ 

จงทําเคร่ืองหมาย หรือ หนาขอตอไปน้ี 

1. กานดาสรุปความจากขาวทางสถานีวิทยุเปนการสรุปความจากการฟง 

2. สรรเสริญสรุปความจากเร่ืองกฤษณาสอนนองคําฉันทเปนการสรุปความรอยกรอง 

3. พงษเลิศสรุปความจากบทความเร่ืองเหนือความตายเปนการสรุปความจากรอยแกว 

4. เน้ือความที่สรุปแลวควรเรียงตามลําดับขอความเหมือนตนฉบับเดิมทุกประการ 

5. คําสรรพนามที่ใชในการสรุปความควรเปนสรรพนามบุรุษที่ 2 หรือบุรุษที่ 3 เทาน้ัน 

6. แบบขึ้นตนสรุปความทําใหทราบที่มาของเร่ืองเพื่อสะดวกในการหารายละเอียดเพิ่มเติม 

7. ประกาศจดหมายและคําสั่งใชแบบขึ้นตนสรุปความอยางเดียวกัน 

8. เร่ืองวารีดุริยางคนิราศนรินทรและกาพยเหเรือใชแบบขึ้นตนสรุปความอยางเดียวกัน 

9. การสรุปความปาฐกถาควรบอกรายละเอียดเน่ืองในโอกาสใดที่ไหนเมื่อวันที่เทาไร 

10. การสรุปความสุนทรพจนควรบอกวาเปนของใครกลาวแกใครเน่ืองในโอกาสใดที่ไหน เมื่อใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที่2  

หนวยที ่10 เร่ือง  การเขียนสรุปความ 

จงสรุปความจากบทความตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่3 

หนวยที ่10 เร่ือง  การเขียนสรุปความ 

จงสรุปความจากบทรอยกรองตอไปน้ี 

คนใดยืนเหยียบรอยขวบป 

ความอุตสาหฤามีเทากอย 

เด็กเกิดขวบหน่ึงดีเพียรพาก 

พระตรัสวาเด็กนอยน่ีเน้ือเวไนย 

(โคลงโลกนิติ : สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร) 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่4 

หนวยที ่10 เร่ือง  การเขียนสรุปความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงานกิจกรรมที ่5  

หนวยที ่10 เร่ือง  การเขียนสรุปความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่10 เร่ือง  การเขียนสรุปความ 

จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดคือความหมายของการสรุปความ 

ก. การอานเร่ืองราวตางๆแลวเรียบเรียงใหมดวยถอยคําที่สละสลวยถูกตอง 

ข. การยอเฉพาะใจความสําคัญของเร่ืองใหสั้นแตยังคงความหมายเดิม 

ค. การเรียบเรียงเน้ือหาตามลําดับเหตุการณกอนหลังไมวกวน 

ง. การเอาใจใสในคําหรือขอความที่ไดจากการอานอยางถูกหลัก 

2. ขอใดเปนการสรุปความจากรอยแกว 

ก. สรุปความเร่ืองโคลงโลกนิติ 

ข. สรุปความจากเร่ืองพระอภัยมณี 

ค. สรุปความบันทึกคําสอนของแม 

ง. สรุปความจากกาพยเหเรือ 

3. ขอใดเปนการสรุปความจากรอยกรอง 

ก. สรุปความคําปราศัยในวันเด็กแหงชาติ 

ข. สรุปความเร่ืองกาพยพระไชยสุริยา 

ค. สรุปความจดหมายเหตุรายวัน 

ง. สรุปความขาวจากหนังสือพิมพ 

4. ขอใดเปนการสรุปความจากเร่ืองที่ไดฟงมา 

ก. สรุปความจากหนังสือสารคดีการทองเที่ยว 

ข. สรุปความจากบันทึกเหตุการณประจําวัน 

ค. สรุปความจากการเขารวมสัมมนาทางวิชาการ 

ง. สรุปความจากเร่ืองนิราศนรินทร 

5. ขอใดคือหลักในการเขียนสรุปความที่ถูกตองที่สุด 

ก. การสรุปความรอยกรองตองสรุปเปนรอยแกวเสมอ 

ข. การสรุปความเน้ือหาตองมีความสมบูรณถูกตอง 

ค. การสรุปความควรใชอักษรยอที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

ง. ควรใชคําสุภาพในการสรุปความเพื่อมารยาททางสังคม 

 



 

 

6. “เด็กพิการควรจะไดรับการชวยเหลือฟนฟูใหเขาสามารถใชศักยภาพของเขาเองได 

     อยางเต็มที่ซึ่งบิดามารดาจะเปนผูชวยเหลือที่ดีที่สุดทั้งทางรางกายและจิตใจแตปรากฏวาเด็กพิการไมเปนที่      

ยอมรับของบิดามารดาเก็บไวที่บานเพราะความอับอายเด็กไมไดรับการฟนฟูไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเปน

ปมดอย” 

          จากขอความน้ีสรุปความไดวา 

ก. เด็กพิการเปนคนนาสงสารควรไดรับการดูแล 

ข. เด็กพิการเปนปญหาของสังคมพอแมควรเอาใจใส 

ค. พอแมเด็กพิการควรใหความรักลูกพิการเปนกรณีพิเศษ 

ง. พอแมไมยอมรับสภาพลูกพิการทําใหเด็กรูสึกเปนปมดอย 

7. “แมนทําคุณทานไดถึงพัน  คร้ันโทษมีแคอันหน่ึงไซร  ติฉินหมิ่นคําหยันเยาะกลาว  กลับลบคุณหลังไดยิ่งดวยพัน   

ทวี”  ขอความน้ีสรุปความไดวา 

ก. ทําบุญคุณแกทานพันคร้ังไมควรไดรับการดูหมิ่นเหยียดหยาม 

ข. ทําบุญคุณแกคนควรพิจารณาใหรอบคอบมิฉะน้ันจะถูกเยาะเยยได 

ค. ควรทําบุญคุณแกคนที่ดีเทาน้ันจะไดไมถูกติฉินนินทาและถูกเยาะเยยถากถาง 

ง. ทําคุณใหเขาถึงพันคร้ังแตทําผิดใจเพียงคร้ังเดียวก็จะถูกดูหมิ่นติฉินนินทาลบลางคุณรอยเทาพันทวี 

8. ขอใดคือแบบขึ้นตนการเขียนสรุปความรอยแกวทั่วไป 

ก. สรุปนวนิยายเร่ืองมาลัยสามชายของ ว.วินิจฉัยกุลสํานักพิมพทรีบีสความวา... 

ข. สรุปการฟงพระธรรมเทศนาทางพระวินัยคุณากรณวัดปาวิเวกวรารามความวา... 

ค. สรุปการสนทนาระหวางคุณพัชราภาสําราญใจกับคุณพงษพันธยิ่งทวีความวา... 

ง สรุปกลอนสุภาพเร่ืองพระอภัยมณีของสุนทรภูความวา... 

9. แบบขึ้นตนการสรุปความในขอใดถูกตองที่สุด 

ก. สรุปความบทความของพระราชธรรมวาทีถึงพระคุณวิจิตรสกลการวาดวยเร่ืองกรรมความวา 

ข. สรุปความพระธรรมเทศนาเร่ืองมรณานุสสติกถาณวัดแจงแสงอรุณความวา 

ค. สรุปความเศรษฐกิจพอเพียงวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมสกลแกรนดพาเลซความวา 

ง. สรุปความหนังสือกวีนิพนธแมนํ้ารําลึกของเรวัตรพันธุพิพัฒนสํานักพิมพรูปจันทรความวา 

10. การสรุปความตองจับประเด็นใหไดในหัวขอใด 

    ก. จับประเด็นวาใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไร 

    ข. จับประเด็นวาตองรัดกุมถูกตองชัดเจน 

    ค. จับประเด็นหัวขอรอยแกวรอยกรองหรือฟงมา 

    ง. จับประเด็นหัวขอแบบขึ้นตนเน้ือหาสรุป 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอทีน่าสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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 

หนวยที ่10 เร่ือง การเขียนสรุปความ 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 



 

 
 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.  นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.  นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

          3.  นักศึกษาเขียนสรุปความดวยความละเอียดรอบคอบ 

 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  11 

ชื่อวิชาภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  11 

ชื่อหนวย การเขียนสะกดคํา  คาบรวม  22 

ช่ือเร่ือง  การเขียนสะกดคํา  จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. หลักการประวิสรรชนียและหลักการไมประวิสรรชนีย 

 

ดานทักษะ 

2. “บัน” และ “บรร”   

3. หลักการใชไมยมก 

4. การเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอน 

 

ดานจิตพิสัย 

        5.หลักการเขียนตางๆ   

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

6. เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 

 

สาระสําคัญ 

ในการสื่อสารดวยการเขียนกรเขียนสะกดคําใหถูกตองเปนสิ่งที่จําเปนมากเพราะคําในภาษาไทยจํานวน

มากแมจะมีเสียงเหมือนกันถาความหมายตางกันก็จะเขียนสะกดตางกันดังน้ันผูเขียนสะกดคําจึงตองเรียนรูหลัก

ในการเขียนคําประเภทตางๆการใชอักษรเพื่อจะชวยใหการเขียนสะกดคําไดถูกตองยิ่งขึ้น 

 

 

 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

         1.เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเปรียบเทียบหลักการประวิสรรชนียและหลักการไมประวิสรรชนียได  

2. เพื่อใหมีทักษะการเขียน “บัน” และ “บรร”  ได 

3. เพื่อใหมีทักษะการสังเกตหลักการใชไมยมกได 

4. เพื่อใหมีทักษะการสาธิตการเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอนได 

5. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการยอมรับหลักการเขียนตางๆ  ได 

6. เพื่อใหเขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานความรู 

1. เปรียบเทียบหลักการประวิสรรชนียและหลักการไมประวิสรรชนียได 

 

ดานทักษะ  

1. เขียน “บัน” และ “บรร”  ได 

2. สังเกตหลักการใชไมยมกได 

3. สาธิตการเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอนได 

 

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 

คร้ืนเปนคะคร้ืน 

แยมเปนยะแยม 

ริกเปนระริก 

4. คําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตถาพยางคหนาออกเสียงกระตระประพระหรือพยางคทายของคําออก

เสียงอะตองประวิสรรชนียเชน 

     4.1 .พยางคหนา : กระษาปณกระษัยกระลัมพร 

ประสิทธิ์ประโยชนประกาศ 

พระพุทธพระลักษณพระสงฆ 

ตระกูลตระการตระหงาน 

     4.2 พยางคสุดทาย : คณะขณะอังสะเสนาสนะ 

สมณะลักษณะพยัญชนะ 

5. คําที่มาจากภาษาทางประเทศตะวันออกไดแกภาษาชวาจีนญ่ีปุนพมาชวามลายูมอญตองประวิสรรชนีย

ทุกพยางคที่ออกเสียงอะเชน 

ชวา : มะเดหรีประไหมสุหรีมะตาหรีมะงุมมะงาหลา 

จีน : แปซะบะหมี่ตือบะพะซี้ 

ญ่ีปุน : โยชิดะซากูระเคนางะซุกะโนบีตะ 

พมา : อังวะอะแซหวุนกี้เมาะตะมะตะเบงชะเวต้ี 

มอญ : มะกะโทกะยอฉะวาตะเกงมะสะลุม 

 

 



 

 

6. คําที่ขึ้นตนดวยสะซึ่งแผลงเปนตะหรือกระไดเสียงตะกระตองประวิสรรชนียเชน 

สะพานเปนตะพาน 

สะพังเปนตะพัง 

สะเทือนเปนกระเทือน 

สะทอนเปนกระทอน 

7. คําที่เติมรเขาไปขางหลังพยางคตนของคําถาคําเดิมประวิสรรชนียอยูแลวเมื่อเติมรลงไปใหเลื่อน

วิสรรชนียมาประที่ตัว ร  เชน 

จะเขเปนจระเข 

ชะงอนเปนชระงอน 

คะคร้ืนเปนคระคร้ืน 

จะขาบเปนจระขาบ 

8. คําที่มาจากภาษาอ่ืนซึ่งคําเดิมไมประวิสรรชนียเมื่อนํามาเขียนใหประวิสรรชนียถูกตองตามอักขรวิธีของ

ไทยเชน 

ภาษาเขมรรเบียบไทยใชระเบียบ 

รลกไทยใชระลอก 

รมิลไทยใชระเมียล 

2.หลักการไมประวิสรรชนีย 

1. คําไทยที่อยูในประเภทยกเวนเพราะเขียนไมประวิสรรชนียมาแตโบราณและยอมรับกันวาเปนการ

ถูกตองเชน 

ณแปลวาในที่เชนณที่น่ีณเวลาน้ัน 

ทแปลวาคนทาน, ผูเชนทนาย = คนผูเปนนาย 

ธแปลวาทาน, เธอเชนธประสงคใด 

พแปลวาพอ, พระเชนพนักงาน = พอคนงาน 

ฯพณฯแปลวาพอเหนือเชนพณหัวพณหัวเจา 

2. พยางคของคําที่ออกเสียงอะไมเต็มมาตราหรือออกเสียงเปนอักษรนําไมตองประวิสรรชนียเชน 

กนกขนาดขโมยขยะ 

จรวดจรัสฉลากพนม 

พยานสลอนสลวยสราญ 

 

 

 



 

 

3. คําท่ีใช “ทร” และออกเสียง “ซ” 

“ทร” ที่ออกเสียงเปน “ซ” มีอยูประมาณ 17 คําโดยแตงเปนกาพยยานี 11 เพื่อใหจํางายดังน้ี 

ทรวดทรวงทราบทรามทรายทรุดโทรมหมายนกอินทรีย 

มัททรีอินทรียมีเทริดนนทรีพุทราเพรา 

ทรวงไทรทรัพยแทรกวัดโทมนัสฉะเชิงเทรา 

ตัว “ทร” เหลาน้ีเราออกสําเนียงเปนเสียง “ซ” 

 

     4.  หลักการใชสศษ 

“ส” มีหลักการใชคือ 

คําไทยเชนสีเสือสุงสวยสอง 

คําเขมรเชนเสด็จเสบยสบงสดําสลา 

คําบาลีเชนสิริสามัคคีเกสรรังสีมเหสี 

คําสันสกฤตเชนสตรีสถานสมุทรสรรพสฤษฏ 

คําภาษาอ่ืนเชนแสตมปสะตาหมันโสรงโสหุย 

“ศ” มีหลักการใชคือ 

1. เขียนคําทั่วไปที่มาจากภาษาสันสกฤตเชนอาศรมอาศัยศรีศีรษะเกศา 

2. เขียนคําสันสกฤตซึ่งมีพยัญชนะวรรค “ตาลุชะ” ตาม (จฉฌญ) เชนอัศจรรยอัศเจรียพฤศจิกายน 

3. เขียนคําไทยเชนศอกศึกเศรา 

4. เขียนคําตางประเทศเชนไอศกรีมฝร่ังเศสศก (เขมร) 

“ษ” มีหลักการใชคือ 

1. ใชเขียนคําไทยบางคําเชนดาษดาษด่ืนฝดาษ 

2. ใชเขียนคําภาษาอ่ืนเชนอังกฤษกระดาษ 

3. ใชเขียนคําสันสกฤตซึ่งสวนมากตามดวยฎฏฐณเชนสฤษฏประดิษฐปฤษฎางคพิษณุ 

5. หลักการใชน-ณ 

“น” มีหลักการใชคือ 

1. เขียนคําไทยทั่วไปเชนนอนน่ังในนํ้าน้ี 

2. เขียนคําบาลีสันสกฤตใช “น” มาแตเดิมเชนนิลนิทานนมัสการนิสัยนัยนา 

3. เขียนคําภาษาอ่ืนเชนไนลอนนิออนไนล 

 

 



 

 

“ณ” มีหลักการใชคือ 

1. เขียนคําไทยใชณเชนฯพณฯ 

2. เขียนคําบาลีสันสกฤตใช “ณ” มาแตเดิมเชนสามเณรวัณโรคขณะคณะสุวัณณา 

3. เขียนเสียง “นอ” ซึ่งเปนคําเรียงพยางคอยูหลังฤรษในคําที่มาจากบาลีสันสกฤตเชนตฤณกรณี

ปริณายกกฤษณะทักษิณทักษณิาภิกษุณียกเวนถาเสียง “นอ” เปนตัวสะกดใช “น” เชนคฤนถอรินทรกรินปกษิณ 

6. หลักการใช - ัม, -ำ 

ขอสังเกตเกี่ยวกับการใช - ัม, -ำ 

1. คําที่เขียน - ัมเปนคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตรูปศัพทเดิมเปน -มเชนกัมปนาทคัมภีรรัมภาลัมพ 

(หอยยอย) สัมพันธสัมฤทธิ์อุปถัมภ 

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 

จะใครลงเรือใบดูนํ้าใสและปลาปู 

สิ่งใดอยูในตูมิใชอยูใตต่ังเตียง 

บาใบถือใบบัวหูตามัวมาใกลเคียง 

เลาทองอยาละเลี่ยงยี่สิบมวนจําจงดี 

การใชสระ “ไอ” มีดังน้ี 



 

 

1. เขียนคําไทยทั่วไปซึ่งออกเสียง “ไอ” และไมบังคับใชไมมวนเชนไกลไขไคลไฉไลไซ 

2. เขียนคําที่มาจากภาษาอ่ืนซึ่งออกเสียง “ไอ” เชนไคลไพชยนตไมลไนลไบเบิลไนล 

3. เขียนคําบาลีสันสกฤตซึ่งแผลงมาจากสระอิอีเชนวิหาร-ไพหารวิเศษ- ไพเศษรวิ-รําไพวิสิฐ-ไพสิฐ

วิศาล-ไพศาล 

การใชสระ “ไอย” มีดังน้ี 

1. เขียนคําบาลีสันสกฤตซึ่งประสมสระเอและมีตัว “ย” สะกดตัว “ย” ตามเชนอสงเขยย-อสงไขยภาคิ

เนยย-อุปไมยเชยย-ไชย (เจริญ) อุปเมยย-อุปเวเนยย-เวไนย 

2. เขียนตามความนิยมของไทยเชนไอยรา (ชาง) ไอยคุปต (อียิปต) ไมยราบ (ตนไมชนิดหน่ึง) 

การใชสระ “อัย” มีดังน้ี 

1. เขียนคําบาลีสันสกฤตซึ่งเปนคําเรียงพยางคและมีตัว “ย” ตามเชนขย-ขัยชย-ชัยวินิจฉย-วินิจฉัยวินย-

วินัยหทย-หทัยอาลย-อาลัย 

2. เขียนคําบาลีสันสกฤตซึ่งประสมสระอะและมีตัว “ย” สะกดตัว “ย” ตามเชนอยยกา-อัยกาอยยยกา-

อัยยิกา 

8. การเขียน “บัน” และ “บรร” 

คําไทยท่ีใช “บัน” นําหนาจะปรากฏในกาพยตอไปน้ีนอกจากน้ันใหใช “บรร” 

บันดาลลงบันไดบันทึกใหดูจงดี 

ร่ืนเริงบันเทิงมีบันลือลั่นสน่ันดัง 

บันโดยบันโหยไหบันเหินไปจากรวงรัง 

บันทึกถึงความหลังบันเดินน่ังนอนบันดล 

บันกวดเอาลวดรัดมันจวบจัดตกแตงตน 

คํา “บัน” น้ันฉงนระวังปนกับร.หัน 

9. หลักการใชไมยมก (ๆ) และเคร่ืองหมายวรรคตอน 

หลักการใชไมยมก (ๆ) 

1. ใชแทนคําซ้ําซึ่งเปนคําชนิดเดียวกันเชนแดงๆดําๆน่ังๆนอนๆ 

2. ใชแทนความซ้ําเชน “ตะวันคลอยลงๆ” แทน “ ตะวันคลอยลงตะวันคลอยลง” 

3. คําพองรูปซึ่งเปนคําพูดหรือคําตางชนิดกันใชไมยมกแทนไมไดเชนนานา (คํามูล)ที่ที่ทํางาน (คําตาง

ชนิดกัน) ปากกา 3 ดามดามละ (คําตางชนิดกัน) 

 

 

 



 

 

10. หลักการเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอน 

เคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีนิยมใชกันในปจจุบัน 

1. . มหัพภาคใชจบขอความในประโยคและกํากับอักษรยอ 

2. , จุลภาคใชเวนวรรคคําหรือขอความในประโยค 

3. ; อัฒภาคใชแยกขอความซึ่งเปนประโยคขยายหลายๆประโยคออกจากกันใหเห็นชัด 

4. ? ปรัศนีใชบอกคําถาม 

5. ! อัศเจรียใชบอกคําอุทานหรือความรูสึกทางใจเชนตกใจประหลาดใจ 

6. ( ) นขลิขิตใชคั่นขอความอธิบายหรือขยายความขางหนา 

7. “...” อัญประกาศใชคั่นขอความที่เปนคําพูดของผูอ่ืนหรือยกมาจากที่อ่ืน 

8. - ยติภังคใชแสดงการติดตอของคําหรือพยางคที่แยกจากกัน 

9. ๆไมยมกใชซ้ําคําวลีหรือประโยค 

10. ฯไปยาลนอยใชยอคําที่รูจักทั่วไป 

11. ฯลฯไปยาลใหญใชละขอความตอนปลายหรือตอนกลาง 

12. ...... ไขปลาใชละขอความที่ไมตองการ 

13. = เสมอภาค, สมพลใชบอกความเทากัน 

14. ____ สัญประกาศใชเนนความสําคัญหรือใหผูอานสังเกตเปนพิเศษ 

15. “ บุพสัญญาใชแทนคําหรือขอความขางบน 

16. มหรรถสัญญาใชยอหนาขึ้นบรรทัดใหม 

17. วรรคใชแยกคําหรือความที่ไมตอเน่ืองกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2-5) 

1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 11เร่ือง การเขียนสะกดคํา  

2. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 11การเขียนสะกดคํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  6) 
 

1. เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

1. ผูสอนใหผู เรียนเปรียบเทียบหลักการประ

วิสรรชนียและหลักการไมประวิสรรชนีย 

2. ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนของหนวย

เรียนที่ 11เร่ือง การเขียนสะกดคําและขอให

ผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมการเรียนการสอน 

 

3. ผูสอนสอนหลักการสังเกตหลักการใชไมยมก 
 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

       1.ผูสอนเปด  PowerPoint    หนวยที่ 11  เร่ือง 

การเขียนสะกดคําและใหผู เ รียนศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอนการอานการเขียนภาษาไทยหนวยที่  

11  เร่ือง การเขียนสะกดคํา โดยใหผูเรียนศึกษาทํา

ความเขาใจเองกอนขอคําแนะนําจากผูสอน 

2. ผูสอนและผู เ รียนรวมกันสาธิตการเขียน

เค ร่ืองหม ายวรรค ตอนตาม ที่ ได ศึกษ าจา ก

PowerPoint 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (60 นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  11  เร่ือง  การ

ตอบรับและปฏิเสธ 

2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

1. ผูเรียนเปรียบเทียบหลักการประวิสรรชนียและ

หลักการไมประวิสรรชนีย  ตามความเขาใจของ

ตนเอง 

2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการ

เรียนของหนวยเรียนที่ 11เร่ือง การเขียนสะกดคํา

และการใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

     3.ผูเรียนจดบันทึกขอมูลที่ผูสอนไดสอน 
 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

1.ผูเรียนศึกษาPowerPoint    หนวยที่ 11  เร่ือง การ

เขียนสะกดคํ า   และใหผู เ รียนศึกษาเอกสาร

ประกอบการสอน การอานการเขียนภาษาไทย    

หนวยที่  11  เร่ือง การเขียนสะกดคําโดยใหผูเรียน

ศึกษาทําความเขาใจเองกอนขอคําแนะนําจาก

ผูสอน 

2 . ผู เ รี ย น ร ว ม มื อ กั บ ผู ส อ น ส า ธิ ต ก า ร เ ขี ย น

เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ว ร ร ค ต อ น ต า ม ที่ ไ ด ศึ ก ษ า จ า ก  

PowerPoint 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 60 นาที ) 

1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่  11   เร่ือง  การตอบรับและ

ปฏิเสธ 

2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 
 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผู เ รียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  11เร่ือง การเขียนสะกดคํา  การตอบรับ

และปฏิเสธ 

        3.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6) 

(รวม 180  นาที หรือ 3 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 60 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวย

ที่  11 เร่ือง การเขียนสะกดคํา ทักษะการฟงและการ

ดูในชีวิตประจําวัน 

3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่11 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่11และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน

หนวยที่ 11 

 

ขณะเรียน 

3. ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 11เร่ือง การเขียนสะกดคํา 

4. รวมกันสรุป “การเขียนสะกดคํา”   

หลังเรียน 

5. ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 11 การเขียนสะกดคํา 

 

คําถาม 

1. ขอใดเปนคําไทยแทที่ออกเสียง อะ และประวิสรรชนียทุกคํา 

         2.   คําเดิมที่เปนคําประสมเมื่อเสียงคําหนากรอนไปกลายเปนเสียง อะ คือขอใด 

         3.   การใช - ัมในขอใดเขียนถูกทุกคํา 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 11  เร่ือง การเขียนสะกดคํา 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนสะกดคํา 

1. วิเคราะหและตีความหมาย 

2. ต้ังคําถาม 

3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 



 

 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

5. เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ  

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

การเขียนสะกดคําทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจมามากก็นอย  เมื่อผูเรียนไปทํางานทําใหนายจาง

ยอมรับความสามารถหรือไมผูเรียนนํารายไดที่ไดจากอาชีพน้ีมาชวยในคาใชจายอุปกรณการเรียนของผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนสะกดคํา 

2. ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6) 

3. กิจกรรมรูที่ 11เร่ือง  การเขียนสะกดคํา(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5) 

4. แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   11   การเขียนสะกดคําขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

5. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง การเขียนสะกดคํา 

 

สื่อของจริง 

การเขียนสะกดคํา(ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แหลงการเรียนรู 

 

ในสถานศึกษา 

1. หองสมุดวิทยาลัยเทคโนโลย ี

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  เร่ือง  การเขียนสะกดคํา 

2. สังเกตการทํางาน 

 

 

            หลังเรียน 

1. แบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 11เร่ือง การเขียนสะกดคํา 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

                      กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 11เร่ือง การเขียนสะกดคํา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 เปรียบเทียบหลักการประวิสรรชนียและหลักการไมประวิสรรชนียได 

                          1.วิธีการประเมิน                     :  ทดสอบ 

                           2.เคร่ืองมือ                             :  แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน      :  หลักการประวิสรรชนียจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 เขียน “บัน” และ “บรร”  ได 

1. วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน        :   เขียน “บัน” และ “บรร”  ไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3สังเกตหลักการใชไมยมกได 

1.    วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

                           2.     เคร่ืองมือ                           :  แบบทดสอบ             

                         3.     เกณฑการใหคะแนน         : สังเกตหลักการใชไมยมกไดจะได  2  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4สาธิตการเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอนได 

1.     วิธีการประเมิน                    :  ตรวจผลงาน 

2.      เคร่ืองมือ                             :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3.  เกณฑการใหคะแนน              :  สาธิตการเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอนไดจะได  2  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5ยอมรับหลักการเขียนตางๆ  ได 

                         1.  วิธีการประเมิน                          :  ตรวจผลงาน 

                          2.  เคร่ืองมือ                                  :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

                         3.  เกณฑการใหคะแนน                :  ยอมรับหลักการเขียนตางๆ  ไดจะได  2  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6  เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียด

รอบคอบและถูกตอง 

         1.  วิธีการประเมิน                             :  ตรวจผลงาน 

         2.  เคร่ืองมือ                                       :   แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

         3.  เกณฑการใหคะแนน                    :   เขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆ ดวยความ

ละเอียดรอบคอบและถูกตองจะได  2  คะแนน 
 

 

 



 

 

 

ใบงาน กิจกรรมที่ 1  

หนวยที ่11 เร่ือง  การเขียนสะกดคํา  

จงทําเคร่ืองหมาย หรือ หนาขอตอไปน้ี 

1. ใชตัว ศ สะกด เมื่อมีพยัญชนะในวรรค จ หรือตัว ม ตามหลัง 

2. คําบาลีสันสกฤตที่มีพยัญชนะในวรรค ป ตามหลัง ใหใช -ำ เชน อําเภอ 

3. ตัว น ใชเปนตัวออกเสียงในคําบาลีสันสกฤตทั่วไป 

4. เคร่ืองหมาย มหัพภาค ใชแสดงการติดตอของคําหรือพยางคที่แยกกัน 

5. ถาตัว ข ษ ร ฤ อยูขางหนา ตัวถัดไปตองใช ณ เสมอ 

6. อัศเจรีย ! คือ เคร่ืองหมายคําถาม ใชเขียนไวขางหลังคํา 

7. ; คือเคร่ืองหมาย 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 

หนวยที ่11 เร่ือง  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  

หนวยที ่11 เร่ือง  การเขียนสะกดคํา  

จงคัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัดตอไปน้ี 

3.1 คัดลายมือการใชสระใอ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 คัดลายมือการใช “บัน” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่11 เร่ือง  การเขียนสะกดคํา  

 

จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

1. ขอใดเปนคําไทยแทท่ีออกเสียงอะและประวิสรรชนียทุกคํา 

ก. วรรณะซากุระศิลปะ                    ข. สะตาหมันธุระกิจมะพราว 

ค. พะยอมกระเทียมสะพาน             ง. กะทัดรัดคะแนนกะทันหัน 

 

2. คําเดิมท่ีเปนคําประสมเมื่อเสียงคําหนากรอนไปกลายเปนเสียงอะคือขอใด 

ก. ตะวันฉะน้ันมะมวง                  ข. ระลอกระเบียงจะขาม 

ค. จะเขตะพาบชะมด                    ง. สะกดสะดวกสะอ้ืน 

 

3. การใช - ัมในขอใดเขียนถูกทุกคํา 

ก. สัมมนาอัมรินทรอัมพัน            ข. สัมประสิทธิ์อัมพรคัมภีร 

ค. อัมฤทธิ์อัมมาตยอัมพร             ง. อัมพนอัมพะนําอัมมหิต 

 

4. คําไทยท่ีใช “ส” สะกดคือขอใด 

ก. ไสยาสนโสฬสวิลาส               ข. อธิวาสอธิกมาสอนุศาสน 

ค. จรัสดํารัสตรัส                          ง. ฝร่ังเศสนมัสการโสมนัส 

 

5. คําในขอใดเขียนสะกดถูกตองท่ีสุด 

ก. บันดลบรรทุกบรรทัด               ข. หลงไหลลําไยหางไกล 

ค. ปรินายกทักษินานมัสการ         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. การยอหนาข้ึนบรรทัดใหมใชเคร่ืองหมายวรรคตอนในขอใด 

ก. มหัพภาค                          ข. อัฒภาค 

ค. มหรรถสัญญา                     ง. เสมอภาค 

 

9. ใชแยกคําหรือขอความท่ีไมตอเน่ืองกันใชเคร่ืองหมายใด 

ก. นขลิขิต                              ข. มหัพภาค 

ค. อัฒภาค                                  ง. วรรค 

 

10. ขอใดใชเคร่ืองหมายไมยมกถูกตอง 

ก. เขานุงกระโปรงสีดําๆแดงๆ 

ข. เขามาจากวังปารุสกวันๆน้ี 

ค. เขาชอบที่ๆบาน 

ง. น่ีของๆใคร? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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 นําเสนอทีน่าสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   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  

หนวยที ่11เร่ือง การเขียนสะกดคํา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1  

หนวยที ่11เร่ือง การเขียนสะกดคํา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1  

หนวยที ่11เร่ือง การเขียนสะกดคํา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่11 

 

 
 

 

 



 

 

 

  

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่11 เร่ือง การเขียนสะกดคํา 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3. นักศึกษาเขียนสะกดคําตามหลักการเขียนประเภทตาง ๆได 

 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  12 

ชื่อวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน สอนสัปดาหท่ี   12 

ช่ือหนวย การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย คาบรวม  24 

ช่ือเร่ืองการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

 ดานความรู        

1. ความหมายของการบรรยาย 

2. ความหมายของการอธิบาย 

ดานทักษะ 

3. หลักการเขียนอธิบาย 

4. กลวิธีการเขียนอธิบาย 

5. บรรยายตามหลักการ 

ดานจิตพิสัย 

6. เน้ือหาที่ใชในการบรรยาย 

7. วิธีการบรรยาย 

8. คุณสมบัติของผูอธิบาย 

 

สาระสําคัญ 

การเขียนอธิบาย เปนการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรใชแทนคําพูด เพื่อสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ

แลวนําไปปฏิบัติ 

การเขียนบรรยายเปนการเขียนเร่ืองราวที่เปนสาระสําคัญ โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย 

1. เขียนอธิบายดวยกลวิธีการเขียนอยางสรางสรรค และถูกตองชัดเจนอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับบรรยายความหมายของการบรรยายได   

2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับเรียบเรียงความหมายของการอธิบายได    

3. เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติตามหลักการเขียนอธิบายได   

4. เพื่อใหมีทักษะการทดลองใชกลวิธีการเขียนอธิบายได   

5. เพื่อใหมีทักษะการฝกเขียนบรรยายตามหลักการได   

6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการเลือกเน้ือหาที่ใชในการบรรยายได   

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการสังเกตวิธีการบรรยายได   

8. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการประพฤติตามคุณสมบัติของผูอธิบายได   

9. เพื่อให เขียนอธิบายและเขียนบรรยายดวยความคิดสรางสรรคอยางถูกตองชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ   

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานความรู 

1. บรรยายความหมายของการบรรยายได  

2. เรียบเรียงความหมายของการอธิบายได 

ดานทักษะ  

3. ปฏิบัติตามหลักการเขียนอธิบายได 

4. ทดลองใชกลวิธีการเขียนอธิบายได 

5. ฝกเขียนบรรยายตามหลักการได 

ดานจิตพิสัย 

6. เลือกเน้ือหาที่ใชในการบรรยายได 

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 หรือแสดงเน้ือหาความรูใหกระจาง รวมทั้งการวิเคราะหขอเท็จจริง และการใหเหตุผลตาง ๆ ดวย 

ซึ่งเปนหัวใจของนักวิชาการที่จะเสนอแนะ ชี้แจงเร่ืองตาง ๆ ใหเขาใจเปนเบื้องตน ซึ่งบางรายสามารถนําไป

ทดลองทําจนประสบความสําเร็จราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1324) ไดใหความหมายของคําวา อธิบาย ไวดังน้ี 

“อธิบายเปนคํากริยา ไขความ ขยายความ ชี้แจง”กรมวิชาการ (2534 : 88) กลาวถึงความหมายของการอธิบายวา 

การทําใหบุคคลอ่ืนเขาใจในความจริง ความสัมพันธ หรือปรากฏการณตาง ๆ ทั้งที่เปนปรากฏการทางธรรมชาติ

หรือปรากฏการณทางสังคมสรุปไดวา การอธิบาย หมายถึง การเขียนใหผูอานมีความรูความเขาใจอยางแจมแจง

ชัดเจน และถูกตอง ตามที่ผูสงสารตองการ 

2. หลักการเขียนอธิบาย ควรคํานึงถึงหัวขอตอไปน้ี 

1. เร่ือง เมื่อตองการอธิบายเร่ืองใด ตองอธิบายเฉพาะเร่ืองน้ัน ๆ ใหชัดเจน ไมควรนําเร่ืองอ่ืนมาปะปน 

2. การแสดงความคิดเห็น ควรเปนความคิดเห็นของผูสงสาร จะอางความคิดเห็นของผูอ่ืนไดบาง แตอยา

เหนือความคิดเห็นของตน 

3. ดานความรูความเขาใจ กอนจะอธิบายเร่ืองใด ตองรูเร่ืองอยางละเอียด มีขอมูลถูกตองชัดเจน และผู

อธิบายตองมีความเขาใจในเน้ือหาที่จะสามารถเขียนอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได 

4. การลําดับขั้นตอน ผูอธิบายควรเขียนอธิบายตามลําดับขั้นตอนที่เกี่ยวเน่ืองเปนเร่ืองเดียวกัน เชน กลาว

นําเร่ือง เน้ือเร่ือง และสรุป ใหมีความสัมพันธกันต้ังแตตนจนจบ 

5. การใชภาษา ในการเขียนอธิบาย ควรใชภาษาที่สุภาพในการเรียบเรียงประโยค มีการแบงวรรคตอนให

สละสลวยนาอาน ใชถอยคําที่นาสนใจ พยายามยกเวนคําบัญญัติ ถาใชคําบัญญัติตองตีความคําบัญญัติใหเขาใจ

เสียกอน 

3. คุณสมบัติของผูอธิบาย 

1. เปนผูมีความรูความเขาใจในเร่ืองที่จะอธิบายใหละเอียด จึงจะทําใหผูอานเขาใจในการเขียนอธิบายได

ชัดเจน ไมคลุมเครือ 

2. เปนผูมีความสามารถในการใชภาษาที่ถูกตอง เหมาะสม ชัดเจน การแบงวรรคตอน 

3. เปนผูมีความเอาใจใส หมั่นศึกษาคนควาหาความรู ติดตามขาวสารที่ทันสมัยอยูเสมอ 

4. เปนผูรูจักวิเคราะหผูอาน ผูฟง เกี่ยวกับเพศ วัย ระดับการศึกษา เพื่อใชในการเตรียมเร่ือง เตรียมการ

ภาษาใหเหมาะสมกับผูอาน ผูฟงกลวิธีการเขียนอธิบาย  

4. การเขียนอธิบายมีวิธีการเขียน 5 วิธี ดังน้ี 



 

 

1. อธิบายดวยคํานิยาม เปนการเขียนอธิบายความหมายของศัพท เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน เชน การ

เขียนนิยามศัพทในงานวิจัย หรือการใหคําจํากัดความในพจนานุกรม เชนพีระมิด หมายถึง สิ่งกอสรางที่มีฐาน

เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดานขางทั้ง 4เปนรูปสามเหลี่ยม มีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอด, ในอียิปตเดิมใชเปนที่ฝง

พระศพและเปนเทวสถาน; รูปทรงตันชนิดหน่ึง มีฐานเปนรูปหลายเหลี่ยม และดานขางเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีจุด

ยอดรวมกัน(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : ราชบัณฑิตยสถาน) 

2. อธิบายดวยลําดับขั้นตอน เปนการเขียนเรียงตามลําดับขั้นตอนเปนระยะ ๆ ไปอยางเปนเหตุเปนผล

ตอเน่ืองกัน และแสดงใหเห็นชัดเจนวา เพราะอะไรจึงเรียงลําดับกอนหลังโดยเขียนใหสัมพันธกัน เชน การผลิต

สิ่งของ การประกอบอาหาร หรือการประกอบพิธีกรรมบางอยาง เชน การทําขาวตมหอยนางรม 

3. อธิบายดวยลําดับขั้นตอน เปนการเขียนเรียงตามลําดับขั้นตอนเปนระยะ ๆ ไปอยางเปนเหตุเปนผล

ตอเน่ืองกัน และแสดงใหเห็นชัดเจนวา เพราะอะไรจึงเรียงลําดับกอนหลังโดยเขียนใหสัมพันธกัน เชน การผลิต

สิ่งของ การประกอบอาหาร หรือการประกอบพิธีกรรมบางอยาง เชน การทําขาวตมหอยนางรม 

4. อธิบายดวยตัวอยางเปนการอธิบายเร่ืองที่เขาใจยาก เปนการอธิบายถึงหลักการวิธีการ ที่ตองใชตัวอยาง

ประกอบเสริมเพื่อใหเขาใจงายยิ่งขึ้น การเขียนอธิบายน้ีจะพบคําวา“ตัวอยาง” “เชน” ปรากฏอยูเสมอ เชน การพูด

เร่ืองจูงใจคน 

5. อธิบายดวยการชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน เปนการเขียนอธิบายที่ชี้ชัดวาอะไรเปนตนเหตุ อะไร

เปนผลที่เกิดขึ้น และจะมีความสัมพันธกันในลักษณะอยางไร การจัดลําดับในเร่ืองที่เสนอ ไมจําเปนตองเรียง

แบบเหตุไปหาผลเสมอไป อาจเรียงจากผลไปหาเหตุก็ได 

6. ความหมายของการบรรยาย 

สุโขทัยธรรมาธิราช (2541 : 257) ใหความหมาย บรรยายวา หมายถึง เลาเร่ืองหรืออธิบายเร่ือง

กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 207) ใหความหมาย การบรรยายวา หมายถึงการเลาเร่ือง การกลาวถึงเหตุการณที่

ตอเน่ืองกัน โดยชี้ใหเห็นถึงฉากหรือสถานที่ เวลาที่เกิดเหตุการณ สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณ สภาพแวดลอม 

บุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่เกิดจากเหตุการณน้ันราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 606) ใหความหมาย บรรยายไว

วา ชี้แจง หรืออธิบายเร่ืองใหฟง เลาเร่ืองสรุปไดวา การบรรยาย หมายถึง เลาเร่ือง หรืออธิบายเร่ืองราว เหตุการณ 

หรือความรูโดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูอานเขาใจเน้ือหาอยางแจมแจง ไดสาระ คงประเด็น 

7. วิธีการบรรยาย 

วิธีการบรรยายมีหลายวิธี ดังน้ี 

1. บรรยายใหครบวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร เพื่ออะไร 

2. บรรยายโดยเนนเหตุการณตามลําดับของเวลาที่เปนจริง เชน ถาบรรยายเร่ืองสงครามชิงเกาะ

ฟอลกแลนด ผูบรรยายอาจเร่ิมตน ดังน้ี 

2.1 เนนเหตุการณการเขายึดครองเกาะน้ี 

2.2 หารเจรจาเพื่อขอใหถอนตัว 



 

 

2.3 การโตแยงในการเจรจา 

2.4 การยื่นคําขาด 

2.5 การเขาโจมตีในชวงแรก 

2.6 การโจมตีระยะตอมาจนสิ้นสุดสงคราม 

3. บรรยายโดยลับดับเหตุการณ ไดแก การเร่ิมตนจากเหตุการณตอนสุดทายของเร่ืองแลวยอนกลับ

ไปถึงเหตุการณตอนตน 

4. บรรยายเฉพาะเหตุการณที่สําคัญ ที่สงผลเกี่ยวเน่ืองถึงเหตุการณอ่ืน ๆ เทาน้ันมาบรรยาย 

5. เลือกใชวิธีอ่ืน ๆ แทรกในการบรรยาย เพื่อใหนาสนใจและมีชีวิตชีวา เชน 

5.1 การต้ังคําถามเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 

5.2 การแทรกบทพรรณนาเขาไปในตอนที่เหมาะสม 

5.3 การต้ังคําถามใหผูอานคาดเดาเหตุการณ 

5.4 การผูกเร่ืองเปนบทสนทนา 

8. เน้ือหาท่ีใชในการบรรยาย 

ในการบรรยายอาจเปนเร่ืองจริง หรือเร่ืองสมมุติ ดังน้ี 

1. การบรรยายที่เปนเร่ืองจริง ไดแก เร่ืองราวที่เกิดขึ้นจริงของบุคคล หรือเหตุการณตาง ๆ ที่นํามา

เขียนบรรยาย เชน 

1. ประวัติความเปนมาของบุคคล 

2. สถานที่ที่นาสนใจ 

3. กิจกรรมที่ประทับใจ 

4. บรรยายธรรมชาติ 

5. บรรยายเร่ืองราวจากประสบการณฯลฯ 

2. การบรรยายที่เปนเร่ืองสมมุติ เปนเร่ืองราวที่ผูเขียนใชความคิดของตนเองเรียบเรียงขึ้น ไมใช

ลอกเลียนผูอ่ืนมา การบรรยายประเภทน้ีสวนมากจะเปนบันเทิงคดี ไดแก นิทาน นิยายและเร่ืองสั้น ที่มีการเลา

เร่ือง 

9. หลักการเขียนบรรยาย 

ในการเขียนบรรยายควรคํานึงถึงหลักในการเขียน ดังน้ี 

1. ใชหลักขอเท็จจริงและสาระสําคัญ 

1.1 ขอเท็จจริง คือ เหตุการณ หรือความรูตาง ๆ ที่นาสนใจ ผูเขียนควรมีความรูเร่ืองน้ัน ๆ อยาง

แทจริง 

1.2 สาระสําคัญ คือ ประเด็นสําคัญของเร่ือง 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 ในการเขียนบรรยายใหเขาใจงายขึ้นน้ัน ควรคํานึงถึงหลักการใชภาษาตอไปน้ี 

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. ผูเขียนเร่ิมตนดวยการเกร่ินนําถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และความสะดวกในการเดินทางไปยัง

จังหวัดน้ัน 

2. ตอจากน้ันผูเขียนไปตามลําดับวา ไดไปยังสถานที่ใดบาง จากสถานที่หน่ึงไปอีกสถานที่หน่ึง 

จนกระทั่งเดินทางกลับ 

3. ผูเขียนกลาวถึงประวัติสั้น ๆ ของสิ่งที่ไดพบเห็นพอใหเปนที่สนใจและใหความรูแกผูอานไปดวย 

4. ผูเขียนใชวิธีบรรยายเหตุการณไปตามลําดับของการเดินทางคร้ังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 3-8) 

1.กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 12เร่ือง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

2.แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 12เร่ืองการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  9) 
 

เขียนอธิบายและเขียนบรรยายดวยความคิดสรางสรรคอยางถูกตองชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

1. ผูสอนเตรียมตัวสอนหนวยที่  12 เร่ืองการเขียน

อธิบายและการเขียนบรรยาย 

2. ผูสอนแจงวัตถุประสงคของการเรียนหนวยที่ 12

เร่ืองการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

3. ผูสอนรวมมือกับผู เรียนปฏิบัติตามหลักการ

เขียนอธิบาย 

 

 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

1. ผูสอนใหผูเรียนเปดหนังสือภาษาไทยพื้นฐาน   

หนวยที่  12  เร่ืองการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย

พรอมอธิบายเน้ือหาทีละหนา 

2. ผูสอนอธิบายความรู เพิ่มเติมนอกเหนือจาก

หนังสือ  และใหผูเรียนชวยกันอภิปรายความจําเปนของ

หนวยที่  12 เร่ืองการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

3. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัยที่

เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอนและตอบขอซักถาม 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

1. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  12  เร่ือง  การเขียน

อธิบายและการเขียนบรรยาย   

2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ( 15นาที ) 

1. ผูเรียนเตรียมตัวเรียนหนวยที่  12 เร่ืองการเขียน

อธิบายและการเขียนบรรยาย 

2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ

การเรียนหนวยที่  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

3. ผูเรียนรวมมือกับผูสอนปฏิบัติตามหลักการเขียน

อธิบาย 

 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที ) 

1. ผูเรียนเปดหนังสือ  ภาษาไทยพื้นฐาน   หนวยที่  

12  เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยายพรอม

อธิบายเน้ือหาทีละหนา 

2. ผูเรียนฟงผูสอน เร่ืองการเขียนอธิบายและการ

เขียนบรรยายและชวยผูสอนอภิปรายความจําเปนของ

หนวยที่  12เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

3. ผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกิดขึ้น 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

1. ผูเรียนทํากิจกรรมที่  12   เร่ือง  การเขียนอธิบาย

และการเขียนบรรยาย   

2. ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียนใหมี

ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผู สอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  

12  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

3.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-9) 

(รวม 120  นาที หรือ 2 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (15 นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

เพื่อใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวย

ที่  12  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย  

3. ผู เ รีย นศึ กษ า เพิ่ม เ ติมนอก หอง เ รีย น ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

         กอนเรียน 

1.จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่12เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

2.ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 12เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

    และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมในหนวยที่ 12เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

 

 

      ขณะเรียน 

      3.ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 12  เร่ือง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

      4.รวมกันสรุป “การเขียนสะกดคํา”   

 

 หลังเรียน 

ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 12การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

 

คําถาม 

1. จุดมุงหมายในการเขียนอธิบายเพื่ออะไรเปนสําคัญ 

2. การอธิบายในขอใดแตกตางจากขออ่ืน 

3. ขอใดเปนการเขียนอธิบายเพื่อเปรียบเทียบ 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 12  เร่ือง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

1. วิเคราะหและตีความหมาย 

2. ต้ังคําถาม 

3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

เขียนอธิบายดวยกลวิธีการเขียนอยางสรางสรรค และถูกตองชัดเจนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจการเขียนอธิบาย เปนการสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรใชแทนคําพูด 

เพื่อสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจแลวนําไปปฏิบัติการเขียนบรรยายเปนการเขียนเร่ืองราวที่เปนสาระสําคัญ โดย

คํานึงถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นทําใหสามารถสื่อสารขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

สื่อสิ่งพิมพ 

           1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

1. ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-9) 

2. กิจกรรมรูที่ 12เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นให

ความรู เพื่อใหบรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-8) 

3. แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   12เร่ือง   การเขียนสะกดคําขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

4. แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง 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  เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

  2.  สังเกตการทํางานกลุม 

 

 

 หลังเรียน 

1. ตรวจทําแบบฝกหัดหลังเรียน หนวยที่ 12 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

กิจกรรมรูที่ 12  เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่1 บรรยายความหมายของการบรรยายได 

1. วิธีการประเมิน               :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน         :  บรรยายความหมายของการบรรยายไดจะได  1คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  2  เรียบเรียงความหมายของการอธิบายได 

1. วิธีการประเมิน               :   ตรวจผลงาน  

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบประเมิน  

3. เกณฑการใหคะแนน         :  เรียบเรียงความหมายของการอธิบายไดจะได  1คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3  ปฏิบัติตามหลักการเขียนอธิบายได 

1. วิธีการประเมิน               :   ตรวจผลงาน  

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบประเมิน  

3.  เกณฑการใหคะแนน         :  ปฏิบัติตามหลักการเขียนอธิบายไดจะได  1คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่4ทดลองใชกลวิธีการเขียนอธิบายได 

1. วิธีการประเมิน               :   ตรวจผลงาน  

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบประเมิน  

3.  เกณฑการใหคะแนน         :  ทดลองใชกลวิธีการเขียนอธิบายไดจะได  1คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่   5  ฝกเขียนบรรยายตามหลักการได 

1. วิธีการประเมิน                  :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                         :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3. เกณฑการใหคะแนน             :  ฝกเขียนบรรยายตามหลักการไดจะได  1คะแนน 

 

 

 

 



 

 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  6  เลือกเน้ือหาที่ใชในการบรรยายได 

1. วิธีการประเมิน                  :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                         :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3.  เกณฑการใหคะแนน          :  เลือกเน้ือหาที่ใชในการบรรยายไดจะได 1 คะแนน  

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่   7 สังเกตวิธีการบรรยายได 

1. วิธีการประเมิน               :   ทดสอบ             

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

3.  เกณฑการใหคะแนน         :  สังเกตวิธีการบรรยายไดจะได  1คะแนน  

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  8  ประพฤติตามคุณสมบัติของผูอธิบายได 

1. วิธีการประเมิน               :   ตรวจผลงาน  

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบประเมิน  

3. เกณฑการใหคะแนน         :  ประพฤติตามคุณสมบัติของผูอธิบายไดจะได  1คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  9  เขียนอธิบายและเขียนบรรยายดวยความคิดสรางสรรคอยางถูกตองชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ 

1. วิธีการประเมิน               :   ตรวจผลงาน  

2. เคร่ืองมือ                            :   แบบประเมิน  

3.  เกณฑการใหคะแนน         :  เขียนอธิบายและเขียนบรรยายดวยความคิดสรางสรรคอยางถูกตอง

ชัดเจน และมีประสิทธิภาพจะได  2คะแนน 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงาน กิจกรรม1 

หนวยที ่12 เร่ือง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรทางดานบนมาเติมลงในชองวางหนาขอทางดานลาง 

    ก .       ความหมายของการอธิบาย 

                                                 ข.        หลักการเขียนอธิบาย 

     ค..        คุณสมบัติของผูอธิบาย 

1.  อธิบายดวยนิยาม 

2.  อธิบายตามลําดับขั้นตอน 

3.   อธิบายดวยตัวอยาง 

4.  อธิบายดวยการเปรียบเทียบ 

5.  อธิบายดวยการชี้สาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน 

 

1. แทรกแผนดิน หมายถึง หลีกหนีไปใหพน ไมอยากใหใครพบหนาเพราะอับอาย 

2. เบญจศีล คือ ขอหามกระทําความชั่ว แตเบญจธรรม คือ แนวทางปฏิบัติแตในสิ่งที่ดี 

3. ความเหงาฆาคนไดอยางเลือดเย็นที่สุดเพราะคอย ๆ ฆา เหมือนตนไมขาดนํ้าคอย ๆ เฉา แลวก็ตาย 

4. เตรียมเน้ือหาใหเหมาะสมกับผูฟง เลือกใชภาษาไมยากเกินไป 

5. ดาราอธิบายการทําคุกกี้เนยใหเพื่อนในหองเรียนฟง 

6. การเขียนไขความ ขยายความ ชี้แจงเร่ืองราวตาง ๆ ใหผูอานเกิดความเขาใจ 

7. กัลยาอธิบายความเหมือนและความแตกตางของตนตาลกับตนมะพราว 

8. สามารถอางความคิดเห็นของผูอ่ืนไดบาง แตอยาเหนือความคิดเห็นของตน 

9. คุณตากําลังอธิบายเร่ืองการรักษาคนปวยในอดีตดวยวิธีการเหยา 

10. อุทยานแหงชาติแกงกระจานเปนผืนปาที่สมบูรณ จึงกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงาน กิจกรรมที่ 2 

หนวยที ่12 เร่ือง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

 

จงทําเคร่ืองหมาย /หรือ Xหนาขอตอไปน้ี 

1. การอธิบายเร่ืองที่เขาใจยากเปนการอธิบายโดยวิธียกตัวอยาง 

2. การพูดหรือการเขียนอธิบายโดยแสดงความเห็น เรียกวา การแสดงทัศนะ 

3. สลากยา เปนการอธิบายดวยการใชอุปกรณ 

4. ถามีคําบัญญัติในการอธิบายตองอธิบายคําบัญญัติใหเขาใจกอน 

5. การพูดหรือการเขียนอธิบายโดยการขยายความใหชัดเจน เรียกวา การชี้แจง 

6. ถาผูอธิบายไมมีความรูแนชัดในเร่ืองที่ตนจะอธิบาย ควรใหผูอ่ืนชวยอธิบายแทน 

7. ลางนํ้าใหสะอาด แลวใชแปรงนุมขัดเล็บมือ เปนการอธิบายดวยตัวอยาง 

8. การอธิบายถาใชอุปกรณอ่ืนเขาชวยในการอธิบาย เรียกวา การพูดสาธิต 

9. การอธิบายดวยนิยาม หมายถึง การอธิบายความหมายของคําศัพทหรือขอความ 

10. เมื่อรูวาจะอธิบายเร่ืองอะไร ผูอธิบายจะตองแตงกายใหเหมาะสมกับเร่ืองการเขียนอธิบายและการ

เขียนบรรยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงาน กิจกรรมที่ 3 

หนวยที ่12 เร่ือง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

จงทําเคร่ืองหมาย /หรือ Xหนาขอตอไปน้ี 

1. การบรรยายชี้ใหเห็นวา ใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร เพื่ออะไร 

2. การบรรยายจะเนนเน้ือหาที่โดดเดนเฉพาะเร่ืองราวที่เปนจริงเทาน้ัน 

3. เพื่อใหการบรรยายนาสนใจ อาจเลือกใชวิธีต้ังคําถามแทรกการเขียนบรรยาย 

4. การเขียนบรรยายจะยาวหรือสั้น อยูที่การต้ังจุดมุงหมายในการเขียน 

5. ผูบรรยายที่ดีตองเปนผูที่อานมาก ฟงมาก และชางสังเกต 

6. การเขียนบรรยายอาจเวนเหตุการณบางตอน เพราะจะทําใหผูอานเบื่อหนาย 

7. การเขียนเร่ืองสั้นในการบรรยายตองมาจากสภาพชีวิตของบุคคลที่แทจริง 

8. ความสามารถในการบรรยายขึ้นอยูกับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอและมากพอ 

9. การเขียนบรรยายตองใชภาษาที่กะทัดรัด คมคาย เปนที่นาสนใจผูอาน 

10. แมนํ้าบางปะกงยามสนธยา เปนภาพที่ประทับใจอยางยิ่ง ดวงอาทิตยลับทิวไมไปแลวเปนการ

บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงาน กิจกรรมที่ 4 

หนวยที ่12 เร่ือง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

 

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือมาเติมลงในชองวางหนาขอทาง

ซายมือ 

1. การบรรยาย                          ก. บรรยายทีละเร่ืองใหเห็นใจความเดนชัด 

2. ขอเท็จจริง                            ข. ถาคูหมั้นฝายหน่ึงตายกอนสมรส อีกฝายจะเรียกคาทดแทนมิได 

3. สาระสําคัญ                          ค. ทัศนียภาพกรุงเทพมหานคร 

4. เอกภาพ                                ง. จระเข : เคร่ืองดนตรีไทยชนิดหน่ึง 

5. สัมพันธภาพ                         จ. เนนสาระสําคัญไมคอยนิยมเนนตอนกลาง 

6. สารัตถภาพ                          ฉ. เหตุการณหรือความรูที่นาสนใจ 

7. ภาษาตัวบทกฎหมาย            ช. นิยายเร่ืองแฮรร่ีพอรตเตอร 

8. ภาษาในการเขียนขาว           ซ. เขียนตรงไปตรงมาไมออมคอม 

9. เร่ืองจริง                               ฌ. อาจารยเกงแตสอนไมคอยเขาใจ 

10. เร่ืองสมมติ                           ญ. การเขียนเลาเร่ืองราวหรือเหตุการณ 

                                                                     ฐ. บีบีซี ปรับกิจการภายใน ปลดคนออกพันตําแหนง 

                                                                     ฑ. การจัดลําดับความตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงาน กิจกรรมที่ 5 

หนวยที ่12 เร่ือง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

จากเขียนบรรยาย จํานวน 15 บรรทัด ใหไดความสมบูรณ โดยใชประโยค ก เปนประโยคแรก และประโยค ข เปน

ประโยคสุดทายโดยเลือกขอใดขอหน่ึงตามหัวขอตอไปน้ี 

1. ก. ญาญาเปนคนรักแมวมาก 

ญาญาน่ังยิ้มดวยความเปนสุข 

2. ก. เราไมเคยลืมคุณครูแกวตาเลย 

ข. คุณครูแกวตารักและเอาใจใสลูกศิษยทุกคน 

 
 

 

 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่12 เร่ือง การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

คําสั่ง จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดคือความหมายของคําวา อธิบาย 

ก. การศึกษาหาความรู ติดตามขาวสารที่ทันสมัยอยูเสมอ 

ข. การขยายความเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหผูรับสารไดรับความรูความเขาใจ 

ค. การลําดับใจความสําคัญใหติดตอกันเพื่อใหเขาใจงายตอการอาน 

ง. การกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะที่แนนอนตรงตามความตองการของผูรับสาร 

2. ขอใดเปนขอควรคํานึงในการเขียนอธิบาย 

ก. การลําดับขั้นตอนในการอธิบาย  

ข. การฝกการเขียนอธิบายอยางสม่ําเสมอ 

ค. ความมั่นใจในการเขียนอธิบาย  

ง. การรูจักวิเคราะหผูอานและผูฟง 

3. จุดมุงหมายในการเขียนอธิบายเพื่ออะไรเปนสําคัญ 

ก. เพื่อแสดงความรูความสามารถทางวิชาการของผูอธิบาย 

ข. เพื่อประชาสัมพันธภูมิรู ภูมิธรรมของตนใหผูอ่ืนทราบ 

ค. เพื่อเปนตัวอยางที่ดีในการนําเสนอเร่ืองราวตาง ๆ 

ง. เพื่อสรางความเขาใจแกผูอานเปนประการสําคัญ 

4. ขอใดเปนการเขียนอธิบายเพื่อเปรียบเทียบ 

ก. หอหมกตองรับประทานกับขาวรอนจึงจะอรอย 

ข. ปลาราปนน้ีรับประทานกับผักอยางเดียว ไมตองมีปลาแกลมเพราะมีเน้ือปลาอยูแลว 

ค. ตะพาบนํ้าเปนสัตวคลายเตา แตตัวแบน ตามชายกระดองมีเน้ือออน ๆ ยื่นออกมาโดยรอบ เรียกวา เชิง 

ง. วัดกับชุมชนควรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกัน จะทําใหสังคมกาวเขาสูภาวะที่มีวินัย 

5. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

ก. การเขียนอธิบายอาจใชหลาย ๆ วิธีก็ไดเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย 

ข. การเขียนอธิบายควรใชวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ันเพื่อความเปนเอกภาพ 

ค. การเขียนอธิบายตองมุงใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ง. การเขียนอธิบายตองจัดลําดับความคิดใหดีจากประสบการณ 

 



 

 

 

6. ขอใดคือความหมายของการเขียนบรรยาย 

ก. การเขียนเลาเร่ือง หรือเหตุการณที่ตอเน่ืองกัน 

ข. การเขียนจากความคิดและจินตนาการของผูเขียน 

ค. การเขียนดวยความวิริยอุตสาหะและในทางสรางสรรค 

ง. การศึกษาคนควาเร่ืองราวตาง ๆ แลวนํามาเขียนบอกเลา 

7. ขอใดเปนการเขียนบรรยายที่มาจากเร่ืองจริง 

ก. วาเลนไทน สวีทต้ี  

ข. รัก 555 อยาทากอย 

ค. เอคโค จ๋ิวกองโลก  

ง. อาทิตยแรกขึ้นที่ผาแตม 

8. ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

ก. ในการเขียนบรรยายจะตองไมละเวนเหตุการณที่เกิดขึ้นแมแตเหตุการณเดียว 

ข. ในการเขียนบรรยายโดยใชหัวขอ ใคร ทําอะไร ที่ไหน ฯลฯ จะตองเรียงลําดับเชนน้ันเสมอไป 

ค. การบรรยายโดยใชวิธีลําดับเหตกุ ารณ ตองบรรยายต้ังแตเร่ิมตน และคลีค ลายตามลําดับเวลาที่เปนจริง 

ง. การบรรยายเปนการเขียนใหรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไมวาจะเปนบุคคล วัตถุสถานที่ หรือ

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…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอทีน่าสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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 

หนวยที ่ 12 เร่ือง   การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยายผลการใชแผนการสอน 

 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1. เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2. กิจกรรมการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลาที่กําหนด 

3. สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1. นักศึกษาสวนใหญมีความเขาใจในบทเรียนรวมกัน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกันปฏิบัติใบงานที่

ไดรับมอบหมาย 

2. นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3. นักศึกษาเขียนอธิบายและเขียนบรรยายดวยความคิดสรางสรรคอยางถูกตองชัดเจน และมีประสิทธิภาพได 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1. สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2. แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3. สอนทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  13 

ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  13 

ช่ือหนวย การกรอกแบบฟอรม คาบรวม  26 

ช่ือเร่ือง การกรอกแบบฟอรม จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

 ดานความรู        

1. ความหมายของแบบฟอรม 

2. คุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรม 

 

ดานทักษะ 

3.  กรอกแบบฟอรม 

 

ดานจิตพิสัย 

4. ประเภทของแบบฟอรม 

 

 

สาระสําคัญ 

การกรอกแบบฟอรมเปนการเติมคําหรือขอความลงในเอกสารสําคัญที่หนวยงานหรือองคกรกําหนดขึ้น

เพื่อใหแบบฟอรมน้ันมีรายละเอียดตางๆถูกตองสมบูรณครบถวนและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอหรือขอ

ขอมูลที่ตองการและการกรอกแบบฟอรมน้ันยังเปนหลักฐานอางอิงนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย 

1. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ  
 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการขยายความหมายของแบบฟอรม    

2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการยกตัวอยางคุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรม    

3. เพื่อใหมีทักษะการกรอกแบบฟอรม  

4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดลําดับประเภทของแบบฟอรม   

5. 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. แบบฟอรมท่ีใชในหนวยงานหมายถึงแบบฟอรมที่หนวยงานหรือองคการกําหนดรูปแบบจัดทําขึ้น

เพื่อใหความสะดวกแกบุคลากรภายในหนวยงานในการกรอกเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกันเพื่อความเปนระเบียบและไดขอมูลรายละเอียดที่ถูกตองตามที่หนวยงานตองการเชนแบบฟอรมขอ

อนุมัติไปราชการแบบฟอรมใบลาแบบฟอรมการเบิกคารักษาพยาบาล 

2. แบบฟอรมท่ีใชติดตอกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนหมายถึงแบบฟอรมที่หนวยงานจัดทําขึ้นเพื่อให

ความสะดวกแกผูมาติดตอไมเสียเวลาในการเขียนทําใหหนวยงานไดรับขอมูลที่ครบถวนตามตองการและเก็บไว

ไดเปนระบบคนหาไดงายเชนแบบฟอรมของงานไปไปรษณียแบบฟอรมสมัครงานแบบฟอรมธนาคารเกี่ยวกับ

การฝากเงิน-ถอนเงิน 

3. แบบฟอรมท่ีผูอื่นขอความรวมมือใหกรอกหมายถึงแบบฟอรมที่บุคคลองคกรหรือหนวยงานตองการ

ทราบขอมูลทั้งที่ เปนขอเท็จจริงและความคิดของประชาชนกลุมตางๆโดยเคร่ืองมือที่ ใชมักเรียกวา

“แบบสอบถาม”ผูที่ไดรับแบบสอบถามเปนผูกรอกขอความตามความคิดเห็นของตนเองในเร่ืองราวที่อยูใน

แบบสอบถามเพื่อนําไปเปนขอมูลทางสถิติวิเคราะหผลเปนเคร่ืองชวยในการตัดสินใจตอไปแบบฟอรมประเภท

น้ีไดแกแบบสอบถามเกี่ยวกับการวิจัยแบบสอบถามทั่วไปแบบสอบถามความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ 

4. แบบฟอรมสัญญาหมายถึงเอกสารที่มีผลผูกพันในทางกฎหมายระหวางบุคคล2 ฝายเพื่อใหคูสัญญาเกิด

ความสะดวกไมตองเรียบเรียงถอยคําขึ้นเองเพียงแตกรอกขอความสัญญาที่ตกลงกันเปนหลักฐานและลงลายมือ

ชื่อกํากับไวแบบฟอรมประเภทน้ีไดแกแบบฟอรมสัญญาซื้อขายสัญญากูเงินสัญญาเชาบานสัญญาจาง 

 

 

 

 



 

 

คุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรมผูกรอกแบบฟอรมควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. มีความรูความเขาใจ 

1.1 มีความรูความเขาใจในเร่ืองที่กรอก 

1.2 มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของในเร่ืองที่กรอก 

1.3 มีความรูความเขาใจในเร่ืองราวเหตุการณตางๆที่เกี่ยวของ 

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 ไมปลอยปละละเลยใหผูอ่ืนกรอกแบบฟอรมแทนตนเอง 

4.4 ตรวจสอบความถูกตองกอนสงแบบฟอรม 

5. มีความรับผิดชอบ 

5.1 ไมละเลยในการกรอกแบบฟอรมที่ขอความรวมมือ 

5.2 มีความรับผิดชอบตอขอความที่ตนเองกรอกลงไปในแบบฟอรม 

5.3 ใหความรวมมือในการกรอกแบบฟอรม 

5.4 เมื่อกรอกแบบฟอรมแลวควรรีบสงคืนผูใหกรอกตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

หลักการเขียนบรรยายควรปฏิบัตัดังน้ี 

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  เร่ือง การกรอกแบบฟอรม 

               4.  แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 13   การกรอกแบบฟอรม 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  5) 
 

4. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาท)ี 

1. ผูสอนเตรียมตัวสอนหนวยที่  13 เร่ือง

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

สาระสําคัญ   

2. ผูสอนแจงวัตถุประสงคของการเรียน

หนวยที่  13 เร่ืองการกรอกแบบฟอรม 

3. ผูสอนขยายความหมายของแบบฟอรม 

 
 

   2.  ข้ันใหความรู (45นาที) 

1. ผูสอนใหผู เรียนเปดหนังสือภาษาไทย

เพื่ อการสื่ อสารหนวยที่   13 เ ร่ืองการกรอก

แบบฟอรมพรอมอธิบายเน้ือหาทีละหนา 

2. ผู ส อ น อ ธิ บ า ย ค ว า ม รู เ พิ่ ม เ ติ ม

นอกเหนือจากหนังสือ  และใหผู เรียนชวยกัน

อภิปรายควาจําเปนของหนวยที่  13 เร่ือง  การ

กรอกแบบฟอรม 

3. ผูสอนเปดโอกาสใหผู เรียนซักถามขอ

สงสัยที่ เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอนและ

ตอบขอซักถาม 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

    1.  ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  13     เร่ือง  

การกรอกแบบฟอรม 

2. ผู ส อ น ใ ห ผู เ รี ย น สื บ ค น ข อ มู ล จ า ก

อินเทอรเน็ต 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ( 15นาท ี) 

1. ผูเรียนเตรียมตัวเรียนหนวยที่  13เร่ืองการกรอก

แบบฟอรม  และใหผูเรียนอานสาระสําคัญ   

2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการ

เรียนหนวยที่ 13 เร่ือง  การกรอกแบบฟอรม 

3. ผู เ รี ย นฟ ง ผู ส อนข ย า ย ค วา ม ค วา ม หม า ย ข อ ง

แบบฟอรมพรอมจดบันทึก 
 

 

2.  ข้ันใหความรู (45นาที ) 

1. ผูเรียนเปดหนังสือ  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารหนวย

ที่ 13 เร่ือง  การกรอกแบบฟอรมพรอมกับจดบันทึกเร่ืองที่

ไดเรียน 

2. ผูเรียนฟงผูสอน เร่ืองอัตราสวน และชวยผูสอน

อภิปรายความจําเปนของหนวยที่  13 เร่ือง  การกรอก

แบบฟอรม 

 

3. ผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกิดขึ้น 

 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

1.  ผูเรียนทํากิจกรรมที่  13   เร่ือง  การกรอกแบบฟอรม 

 

2.  ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 
 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 15 นาที ) 

1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียนให

มีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวย

ที่  13การกรอกแบบฟอรม 

3. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5) 

(รวม 120  นาที หรือ 2  คาบเรียน) 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (15 นาที ) 

1.ผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียนเพื่อใหมีความ

เขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  13การ

กรอกแบบฟอรม 

3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 13 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 13และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน

หนวยที่ 13 

 

ขณะเรียน 

1.ทํากิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 13  เร่ือง การกรอกแบบฟอรม 

2.รวมอภิปรายความจําเปนการเขียนบรรยาย 

 

          หลังเรียน 

1. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่ 13   การกรอกแบบฟอรม 

 

 

คําถาม 

1. ขอใดคือความหมายของการเขียนบรรยาย 

2. ในการเขียนบรรยาย “สาเหตุที่กอใหเกิดเหตุการณ” ตรงกับขอใด 

3. ขอใดเปนการเขียนบรรยายที่มาจากเร่ืองจริง 

4. ขอใดเปนการเขียนบรรยายที่แตกตางจากขออ่ืน 

5. การบรรยายที่ดีมีคุณสมบัติตามขอใด 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 13  เร่ือง การกรอกแบบฟอรม 

 

 

 



 

 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอรม 

1. วิเคราะหและตีความหมาย 

2. ต้ังคําถาม 

3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

1. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ  

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักการกรอกแบบฟอรมซึ่งเปนการเติมคําหรือขอความลงในเอกสาร

สําคัญที่หนวยงานหรือองคกรกําหนดขึ้น เพื่อใหแบบฟอรมน้ันมีรายละเอียดตาง ๆ ถูกตองสมบูรณ ครบถวน 

และอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอหรือขอขอมูลที่ตองการ และการกรอกแบบฟอรมน้ันยังเปนหลักฐาน

อางอิงนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

สื่อสิ่งพิมพ 

1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา การกรอกแบบฟอรม 

      2.  ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5) 

       3.กิจกรรมรูที่ 13  เร่ือง  การกรอกแบบฟอรม  (ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-4) 

4.  แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   13   การกรอกแบบฟอรมขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

       5.  แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง 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  เร่ือง  การกรอกแบบฟอรม   

3. สังเกตการทํางาน 

 

 

          หลังเรียน 

              4.  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   13   การกรอกแบบฟอรม   

 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

1. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 13เร่ือง การกรอกแบบฟอรม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่1ขยายความหมายของแบบฟอรมได 

1.วิธีการประเมิน               :   ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

3.เกณฑการใหคะแนน: ขยายความหมายของแบบฟอรมไดจะได  4คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่2ยกตัวอยางคุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรมได 

1.วิธีการประเมิน               :   ตรวจผลงาน  

2.เคร่ืองมือ                            :   แบบประเมิน  

3.เกณฑการใหคะแนน: ยกตัวอยางคุณสมบัติของผูกรอกแบบฟอรมไดจะได  2คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่3กรอกแบบฟอรมได 

1.วิธีการประเมิน               :   ตรวจผลงาน  

2.เคร่ืองมือ                            :   แบบประเมิน  

3. เกณฑการใหคะแนน       :  กรอกแบบฟอรมไดจะได  2คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่4จัดลําดับประเภทของแบบฟอรมได 

1.วิธีการประเมิน               :   ตรวจผลงาน  

2.เคร่ืองมือ                            :   แบบประเมิน  

3. เกณฑการใหคะแนน         :    จัดลําดับประเภทของแบบฟอรมไดจะได  2คะแนน 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 

1.วิธีการประเมิน                  :  ตรวจผลงาน 

2.เคร่ืองมือ                         :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

 3.เกณฑการใหคะแนน          :  กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ดวยความละเอียดรอบคอบและ

ถูกตองจะได  2  คะแนน 

 

 



 

 

แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง............................ 

รายชื่อสมาชิก 

                       1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

                        3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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    =  มีเทคนิคการนําเสนอทีแ่ปลกใหม  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............................ 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   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 

หนวยที ่13 เร่ือง 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

ใบงานกิจกรรมที ่2 

หนวยที่12 เร่ืองการกรอกแบบฟอรม 

 จงทําเคร่ืองหมายถูกหรือผิดหนาขอตอไปน้ี 

1. การสํารวจความตองการในการศึกษาตอเปนแบบฟอรมที่ใชในหนวยงาน 

2. แบบสอบถามเปนแบบฟอรมในการทําสัญญาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงรวมกัน 

3. แบบฟอรมที่มีพันธะทางกฎหมายเมื่อเขียนผิดควรขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ 

4. เพื่อความถูกตองชัดเจนในการกรอกแบบฟอรมควรใชปากกาสีดําเทาน้ัน 

5. แบบฟอรมที่ใชในการสงจดหมายลงทะเบียนเปบแบบฟอรมที่ใชในการขอความรวมมือ 

6. ในการสอบถามทรรศนะคติควรใชแบบฟอรมขอความรวมมือ 

7. ในการเชาซื้อที่ดินหรือทรัพยสินตางๆควรใชแบบฟอรมเอกสารสัญญา 

8. การกรอกแบบฟอรมที่ควรใชความระมัดระวังเปนกรณีพิเศษคือแบบฟอรมสัญญา 

9. แบบฟอรมคําขอ/สัญญาการใชบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาเปนแบบฟอรมที่ใชในหนวยงาน 

10. แบบฟอรมขอติดต้ังนํ้าประปาและแบบฟอรมสมัครเปนสมาชิกของบริษัทตางๆเปนแบบฟอรมประเภท

เดียวกัน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานกิจกรรมที ่3  

หนวยที่12 เร่ืองการกรอกแบบฟอรม  

จงนําตัวอักษรขอ ก-จ ไปเติมลงในชองวางหนาขอที่เห็นวาถูกตองที่สุด 

ก. มีความรูความเขาใจ 

ข. มีความสามารถทางภาษา 

ค. มีความซื่อตรง 

ง. มีความรอบคอบ 

จ. มีความรับผิดชอบ 

.............. 1. หลีกเลี่ยงการกรอกขอความที่เปนเท็จ 

.............. 2. คํานึงถึงขอเสียจากการกรอกขอความ 

.............. 3. ไมควรใหผูอ่ืนกรอกแบบฟอรมแทนตัวเอง 

.............. 4. สงคืนแบบฟอรมตามเวลาที่กําหนด 

.............. 5. ตรวจสอบความถูกตองกอนสงแบบฟอรม 

.............. 6. ตีความในแบบฟอรมไดโดยตลอด 

.............. 7. ไมใหขอมูลที่มีความคลาดเคลื่อน 

.............. 8. กรอกคําหรือขอความที่ถูกตองเหมาะสม 

.............. 9. พิจารณาเร่ืองราวตางๆที่เกี่ยวของในการกรอกขอความ 

............. 10. ไมละเลยในการกรอกแบบฟอรมที่ขอความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ใบงานกิจกรรมที ่5 

หนวยที่12 เร่ืองการกรอกแบบฟอรม  

 

จงยกตัวอยางแบบฟอรมแตละประเภทตอไปน้ี 

1. แบบฟอรมที่ใชในหนวยงาน 

1.1........................................................................................................................................................................... 

1.2........................................................................................................................................................................... 

1.3........................................................................................................................................................................... 

2. แบบฟอรมที่ใชติดตอกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.1........................................................................................................................................................................... 

2.2........................................................................................................................................................................... 

2.3........................................................................................................................................................................... 

3. แบบฟอรมที่ผูอ่ืนขอความรวมมือใหกรอก 

3.1........................................................................................................................................................................... 

3.2........................................................................................................................................................................... 

3.3........................................................................................................................................................................... 

4. แบบฟอรมสัญญา 

4.1........................................................................................................................................................................... 

4.2........................................................................................................................................................................... 

4.3........................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

แบบทดสอบหลังรียน 

หนวยที ่13 การกรอกแบบฟอรม 

คําสั่งจงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอกขคงที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. การรวบรวมเร่ืองราวทุกชนิดที่เกี่ยวของกับบุคลากรดวยวิธีการกรอกขอความ 

ในแบบฟอรมเปนแบบฟอรมประเภทใด 

ก. แบบฟอรมสัญญา 

ข. แบบฟอรมที่ใชในหนวยงาน 

ค. แบบฟอรมที่ขอความรวมมือใหกรอก 

ง. แบบฟอรมที่ใชติดตอกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. แบบฟอรมที่กรอกอยางเรียบรอยสมบรูณมีประโยชนอยางไร 

ก. ทําใหไดขอมูลอยางรวดเร็ว 

ข. รวบรวมนําไปเปนขอมูลพื้นฐาน 

ค. ใหความชัดเจนเกี่ยวกับประวัติและการทํางาน 

ง. สะดวกตอการรวบรวมหรือคนหาขอมูลที่ตองการ 

3. กอนที่จะกรอกขอความในแบบฟอรมผูกรอกควรคํานึงถึงขอใดมากที่สุด 

ก. ขอความรวมมือจากเพื่อนมาชวยกรอก 

ข. หาที่น่ังเพื่อความสะดวกในการกรอกขอมูล 

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. ผูอ่ืนขอใหชวยกรอก 

            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…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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 นําเสนอทีน่าสนใจ  นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใชอยางคุมคาและประหยัด 

2 คะแนน    =  มีเทคนิคการนําเสนอที่แปลกใหม  ใชสื่อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอทีน่าสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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 

หนวยที1่3เร่ืองการกรอกแบบฟอรมผลการใชแผนการสอน 

 

1.เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.กิจกรรมการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลาที่กําหนด 

3.สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.นักศึกษาสวนใหญมีความเขาใจในบทเรียนรวมกัน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3.นักศึกษากรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ได 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.สอนทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  14 

ช่ือวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  14 

ช่ือหนวย การเขียนประวัติยอ คาบรวม  28 

ช่ือเร่ือง การเขียนประวัติยอ จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. ความหมายของการเขียนประวัติยอ 

2. ความหมายของ Resume   

3. สวนประกอบของ  Resume   

ดานทักษะ 

4. การเขียน Resume   

ดานจิตพิสัย 

5. เขียนประวัติยอ 

 

สาระสําคัญ 

การเขียนประวัติยอหรือ Resume เปนการนําเสนอเร่ืองราวของบุคคลใหเปนที่ปรากฏแกบุคคลอ่ืนผูวา

จางซึ่งเปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัวการศึกษาและประสบการณคุณสมบัติพิเศษที่เดนชัด

สอดคลองกับงานที่ตองการสมัครโดยเขียนดวยความละเอียดรอบคอบถูกตองตามความเปนจริงจะทําให Resume 

มีความนาสนใจและประทับใจแกผูไดอาน Resume น้ัน 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

1. เขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบ 

 

 

 



 

 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

 

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการอธิบายความหมายของการเขียนประวัติยอ  

              2.เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการระบุความหมายของ Resume    

            3.เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการยกตัวอยางสวนประกอบของ  Resume    

              4.เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน Resume   

              5.เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการริเร่ิมเขียนประวัติยอ 

6.เพื่อเขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบอยางมีประสิทธิภาพ 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ดานความรู 

1. อธิบายความหมายของการเขียนประวัติยอ  

2. ระบุความหมายของ Resume    

3. ยกตัวอยางสวนประกอบของ  Resume   

 

ดานทักษะ 

4. ปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน Resume   

 

ดานจิตพิสัย 

5. ริเร่ิมเขียนประวัติยอ 

 

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบอยางมีประสิทธิภาพ(ดานคุณธรรม จริยธรรม) 

 
 



 

 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

ความหมายของการเขียนประวัติยอ 

การเขียนประวัติยอมาจากคําภาษาฝร่ังเศสวา Resume มีความหมายวา Summaryซึ่งแปลเปนภาษาไทยวา

สรุปหรือยอเร่ืองราววาดวยความเปนไปของคนสถานที่หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

ความสําคัญของ Resume 

การเขียน Resume มีความสําคัญเพราะเปนการประกาศผลงานความสําเร็จและคุณสมบัตินานาประการ

ของตัวเราใหเปนที่ปรากฏแกสายตาของผูวาจางถา Resume เปนที่ประจักษและถูกใจนายจางแลวก็จะมีโอกาสเขา

ไปสอบสัมภาษณงานโดยการพูดคุยแบบเผชิญหนาได 

ลักษณะของ Resume ท่ีดี 

1. เปนกระดาษสีขาวมีคุณภาพขนาดกระดาษ A4 

2. ความยาวของ Resume ไมควรเกิน 2 หนากระดาษ 

3. ถาเปนนักศึกษาจบใหมควรเขียนใหจบหน่ึงหนากระดาษเทาน้ัน 

4. ไมควรใชคํายอในคําที่ไมควรยอ 

5. ถาระบุงานอดิเรกควรระมัดระวังวางานอดิเรกน้ันมีความเหมาะสมกับงานที่สมัครหรือไม 

สวนประกอบสําคัญของ Resume 

1. ชื่อผูสมัครบอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล 

2. ท่ีอยูปจจุบันบอกสถานที่อยูในปจจุบันบานเลขที่หมูที่ถนนอําเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย 

3. เบอรโทรศัพทบอกเบอรโทรศัพทบานโทรศัพทมือถือ 

4. ตําแหนงงานท่ีสมัครคือตําแหนงที่ตองการสมัครงานถาตองการสมัครในตําแหนงใดก็ระบุชื่อตําแหนง

น้ันหรือบอกรายละเอียดเปนสายงานที่ตองการทําก็ไดเชนพนักงานฝายการตลาดพนักงานขับรถยนต

หรือพนักงานบัญชี 

5. รายละเอียดสวนตัวประกอบดวย 

Sex เพศ 

Age อายุ 

Date of birth วันเดือนปเกิด 

Place of birth สถานที่เกิด 

Height ความสูง 

Weight นํ้าหนัก 



 

 

Race เชื้อชาติ 

Nationality สัญชาติ 

Religion ศาสนา 

Marital status สถานภาพการสมรส 

Military status สถานภาพทางการทหาร 

Health สุขภาพ 

6. การศึกษาคือรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับอุดมศึกษา 

7. ประสบการณหมายถึงประสบการณในการทํางานจากหนวยงานหรือบริษัทตางๆที่เคยทําหนาที่มาแลวมี

บริษัทหรือหนวยงานใดบางทํางานในตําแหนงใดมากอน 

8. คุณสมบัติพิเศษหรือความสามารถพิเศษ (ถามี) ไดแกความรูความสามารถในดานตางๆเชน

ความสามารถในการเลนดนตรีสากลดนตรีไทยความสาสมารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ

ความสามารถในการขับรถยนตได 

9. ผูรับรองหรือบุคคลอางอิงไดแกผูที่มีชื่อเสียงนาเชื่อถือซึ่งไมใชญาติหรือเพื่อนสนิทและเปนบุคคลที่

เหมาะสมที่สุดเชนครูอาจารยที่เคยสอนเพื่อนรวมธุรกิจนายจางคนเกาควรอางอิง 2 - 3 คนพรอมชื่อ-ที่อยู

และอาชีพที่สามารถติดตอได 

 

เทคนิคการเขียน Resume 

1. กระชับและรัดกุมเขียนใหกระชับชัดเจนหลีกเลี่ยงการใชยอหนาที่ยาวเกินไปประกอบดวยรายละเอียด

ขอมูลที่จําเปนและเปนประโยชน 

2. เลือกใชคําท่ีดึงดูดนาสนใจใชถอยคําถูกตองชัดเจนตามหลักไวยกรณโดยเฉพาะการเขียนตัวสะกดการันต

ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงทักษะการใชภาษา 

3. เนนใหเห็นประสบการณความสามารถเขียนใหชัดเจนวามีความสามารถอยางไรดวยความซื่อสัตยพรอม

ที่จะพิสูจนไดเชนสามารถพูดเขียนอานฟงภาษาอังกฤษไดดีมากสามารถเพิ่มยอดขายจากปที่ผานมาได 

20% 

4. การวางรูปแบบ Resume ควรวางรูปแบบใหอานงายอาจเวนขอบบนไว 1น้ิวและขอบลาง 1.25 น้ิวเพื่อ

ความสวยงามอยาพิมพขอความใหเกินหรือลนออกมาจนดูไมเปนระเบียบ 

5. การใชกระดาษควรใชกระดาษที่มีคุณภาพสีขาวขนาด A4 ไมมีเสนบรรทัดและไมควรใชหัวกระดาษ

จดหมายของหนวยงานใดๆหากถายเอกสารควรระวังอยาใหมีรอยเลอะเปรอะเปอน 

 



 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 4-5) 

1.  กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 14เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

2.  แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 14การเขียนประวัติยอ 

 

 

 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี  6) 
 

เขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

1. ผู ส อนแ จ ง วัตถุ ป ระ ส ง ค ข อง ก า ร เ รีย น   

หนวยที่  14 เร่ืองการการเขียนประวัติยอ Resume 

 

2. ผูสอนใหผู เรียนยกตัวอยางสวนประกอบ

ของ  Resume   

2.  ข้ันใหความรู (   60นาที) 

1. ผูสอนใหผูเรียนเปดหนังสือ  ภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสาร หนวยที่  14 เร่ืองการการเขียนประวัติยอ 

Resumeโดยใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง 

 

2. ผูสอนอธิบายความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

หนังสือ  และใหผูเรียนชวยกันปฏิบัติตามเทคนิคการ

เขียน Resume  หนวยที่  14  เร่ืองการการเขียนประวัติ

ยอ Resume 

3. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัย

ที่ เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอนและตอบขอ

ซักถาม 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  14  เร่ือง  การ

เขียนประวัติยอ 

      2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที ) 

1. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ

การเรียนหนวยที่  14 เร่ือง  การการเขียนประวัติยอ 

Resume 

2. ผูเรียนยกตัวอยางสวนประกอบของ  Resume   

 

2.  ข้ันใหความรู ( 60นาที ) 

1. ผูเรียนเปดหนังสือ  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

หนวยที่  14 เร่ือง  การการเขียนประวัติยอ Resume  

โดยใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองพรอมกับจดบันทึกเน้ือที่

ไดเรียน       

2. ผู เรียนชวยกันปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน 

Resume  หนวยที่  14  เร่ือง  การการเขียนประวัติยอ 

Resume 

 

3. ผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกิดขึ้น 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช (45 นาที ) 

1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่  14 เร่ือง  การเขียนประวัติยอ 

 

2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (15 นาที ) 

1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียนใหมี

ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวย

ที่  14 เร่ือง การเขียนประวัติยอ  

3.  ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5) 

(รวม 120  นาที หรือ 2 คาบเรียน) 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (15 นาที ) 

1.  ผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียนเพื่อใหมีความ

เขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.  ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  14เร่ือง  

การเขียนประวัติยอ 

 3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน 

       1.     จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 14 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 14และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมใน

หนวยที่ 14 

 

ขณะเรียน 

3. ทํากิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 14  เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

4. รวมอภิปรายความจําเปนการเขียนบรรยาย 

 

           หลังเรียน 

5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่ 13   การเขียนประวัติยอ 

 

 

 

คําถาม 

1. ขอใดคือความหมายของ Resume 

2. สิ่งใดที่ไมควรสงไปพรอมจดหมายสมัครงาน 

3. ขอใดไมใชความสําคัญของ Resume 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

             ใบงาน กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 14  เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

 

 

 

 



 

 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองการเขียนประวัติยอ Resume 

      1.    วิเคราะหและตีความหมาย 

       2.    ต้ังคําถาม 

3. อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4. การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

5. เขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบ 

 

สมรรถนะการขยายผล   

 

ความสอดคลอง 

เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจเขียนประวัติยอ หรือ Resume เปนการนําเสนอเร่ืองราวของบุคคล ให

เปนที่ปรากฏแกบุคคลอ่ืน ผูวาจาง ซึ่งเปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติสวนตัว การศึกษา และ

ประสบการณ คุณสมบัติพิเศษที่เดนชัด สอดคลองกับงานที่ตองการสมัคร โดยเขียนดวยความละเอียดรอบคอบ 

ถูกตองตามความเปนจริง จะทําให Resume มีความนาสนใจและประทับใจแกผูไดอาน Resume น้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

 

    1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนประวัติยอ 

    2.ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-6) 

    3.  กิจกรรมรูที่ 14เร่ือง  การเขียนประวัติยอ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-5) 

    4. แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   14การเขียนประวัติยอขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

    5.  แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง 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  เร่ือง  การเขียนประวัติยอ 

           3.  สังเกตการทํางาน 

 

 หลังเรียน 

           4.ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   14การเขียนประวัติยอ 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 14เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 อธิบายความหมายของการเขียนประวัติยอได 

1.  การประเมิน                     :  ทดสอบ 

        2. เคร่ืองมือ                           :  แบบทดสอบ             

        3.  เกณฑการใหคะแนน      :  อธิบายความหมายของการเขียนประวัติยอไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 ระบุความหมายของ Resume  ได 

1.การประเมิน                        :   ทดสอบ             

        2. เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ             

         3.  เกณฑการใหคะแนน      :  อธิบายความสําคัญของ Resume ไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3ยกตัวอยางสวนประกอบของ  Resume  ได 

1.วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

         2. เคร่ืองมือ                     :  แบบทดสอบ             

        3.  เกณฑการใหคะแนน        :  ยกตัวอยางสวนประกอบของ  Resume  ไดจะได  2  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4ปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน Resume  ได 

1.วิธีการประเมิน                    :  ตรวจผลงาน 

       2.  เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ 

       3. เกณฑการใหคะแนน         :  ปฏิบัติตามเทคนิคการเขียน Resume  ไดจะได  2  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5ริเร่ิมเขียนประวัติยอได 

1.วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

         2. เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ 

        3. เกณฑการใหคะแนน           :  ริเร่ิมเขียนประวัติยอไดจะได  2  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6เขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2. เคร่ืองมือ                        :  แบบทดสอบ 

3. เกณฑการใหคะแนน  :  เขียนประวัติยอของตนเองดรอบคอบไดอยางมีประสิทธิภาพจะได  2  คะแนน 



 

 

ใบงาน กิจกรรมที่1 

หนวยที ่14 เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

จงทําเคร่ืองหมาย û หรือ ü หนาขอตอไปน้ี 

1. Resume เปนเร่ืองราววาดวยประวัติของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเทาน้ัน 

2. Resume มีความสําคัญเพราะเปนการประกาศเกียรติคุณของผูมีความสามารถ 

3. การเขียน Resume ที่ดี ยอมมีโอกาสผานเขาไปสอบสัมภาษณ 

4. ความยาวของ Resume เขียนใหไดมากที่สุดเพื่อจะไดรายละเอียดชัดเจน 

5. การสง Resume สวนมากจะสงไปพรอมจดหมายสมัครงาน 

6. คุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ ไมไดบังคับวาตองมี ถาไมมีใหตัดออกไป 

7. บุคคลอางอิง ควรเปนคุณพอคุณแมจะเหมาะสมที่สุดในการเขียน Resume 

8. บุคคลอางอิง คือ บุคคลที่สามารถตรวจสอบประวัติ และความประพฤติของเราได 

9. การเขียนจุดมุงหมายใน Resume คือ การบอกตําแหนงที่ตองสมัครงาน 

10. การมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีสัมมาคารวะ ถือวาเปนคุณสมบัติพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงาน กิจกรรมที่ 2 

หนวยที ่14 เร่ือง 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. นํ้าหนัก                                                     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 

หนวยที ่14 เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

 

จงเขียนประวัติสวนตัว (ภาษาไทย) 

ผูสมัคร : ........................................................................................................................................ 

ที่อยูปจจุบัน : ........................................................................................................................................ 

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

เบอรโทรศัพท : ........................................................................................................................................ 

ตําแหนงงานที่สมัคร : ........................................................................................................................................ 

รายละเอียดสวนตัว 

อายุ : ........................................................................................................................................ 

วันเดือนปเกิด : ........................................................................................................................................ 

สถานที่เกิด : ........................................................................................................................................ 

ความสงู : ........................................................................................................................................ 

นํ้าหนัก : ........................................................................................................................................ 

เชื้อชาติ : ........................................................................................................................................ 

สัญชาติ : ........................................................................................................................................ 

ศาสนา : ........................................................................................................................................ 

สถานภาพการสมรส : ........................................................................................................................................ 

สุขภาพ : ........................................................................................................................................ 

การศึกษา : ........................................................................................................................................ 

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

ประสบการณ : ........................................................................................................................................ 

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

ผูรับรอง : ........................................................................................................................................ 

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

 

 

 



 

 

 

ใบงาน กิจกรรมที่4 

หนวยที ่14 เร่ือง 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 

หนวยที ่14 เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

คําสั่ง จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดคือความหมายของ Resume 

ก. สรุปยอประวัติหรือเร่ืองราวความเปนไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

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 

 

 



 

 

 

94แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

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. ความรูความเขาใจในการประสานงานกับคนอ่ืน 

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 

 

 

 

 



 

 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอทีน่าสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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 

                      การจัดเตรียมสถานที ่

 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 



 

 

เฉลยกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่14 เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยกิจกรรมที ่2 

หนวยที ่14 เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

 

 



 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่14 เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่14 เร่ือง การเขียนประวัติยอ 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.  นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.  นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3.  นักศึกษาเขียนประวัติยอของตนเองดวยความละเอียดรอบคอบอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎี หนวยท่ี  15 

ชื่อวิชาภาษาไทยพืน้ฐาน สอนสัปดาหท่ี  15-16 

ช่ือหนวย การเขียนรายงานเชิงวิชาการ คาบรวม  32 

ช่ือเร่ืองการเขียนรายงานเชิงวิชาการ จํานวนคาบ  4 

หัวขอเร่ือง 

 

ดานความรู        

1. ความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

ดานทักษะ 

2. ขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

ดานจิตพิสัย 

3. สวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ 

 

 

 

สาระสําคัญ 

รายงานเชิงวิชาการ คือ ผลการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองทางวิชาการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เปนการนํา

ขอเท็จจริง มารวบรวมแลวเรียบเรียงใหมใหเปนระเบียบ โดยอาศัยวัตถุประสงคความคิดและเหตุผลของผูเขียน

รายงานเปนหลัก จากน้ันจึงเขียน หรือพิมพตามรูปแบบที่เปนสากล 

 

 

 

 



 

 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย 

4. เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

• จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการเรียบเรียงความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  

2. เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติตามขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการจัดลําดับสวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ 

4. 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 อ่ิมสําราญ (2548:229) ใหความหมายการเขียนรายงานทางวิชาการไววา 

หมายถึง ผลการศึกษาคนควาเร่ืองทางวิชาการ ที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีแบบแผน เพื่อเสนอเปนสวนประกอบของ

การศึกษาวิชาการตางๆ 

สมพร แพงพิพัฒน (2547 : 246) ใหความหมายวา หมายถึง รายงานที่เกิดจากผลการสืบคนหรือคนควาหา

ความรูเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางมีระบบจากแหลงทรัพยากรสารสนเทศทั้งจากการฟงและการอานแลวเรียบเรียงเปนลาย

ลักษณอักษร 

สรุปไดวา การเขียนรายงานเชิงวิชาการ หมายถึง ผลการศึกษาคนควาผลจากการสํารวจหรือวิเคราะหเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงทางวิชาการอยางมีเหตุผล แลวนําผลมาเรียบเรียงเปนลายลักษณอักษรตามรูปแบบที่กําหนด 

สวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการรายงานทางวิชาการมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวนคือสวนตอนตนสวนเน้ือหา

และสวนประกอบตอนทายดังน้ี 

1. สวนประกอบตอนตนประกอบดวย 

1.1 ปกนอกควรระบุชื่อเร่ืองชื่อผูทํารายงานชื่อรายวิชาชื่อสถาบันการศึกษาภาคการศึกษาและป

การศึกษา 

1.2 ใบรองปกเปนกระดาษเปลา 1 แผนตอจากปกนอก 

1.3 ปกในมีขอความเชนเดียวกันกับปกนอก 

1.4 คํานําเปนการเกร่ินเร่ืองโดยกลาวถึงเหตุผลและจุดประสงคในการทํารายงานขอบเขตของเน้ือหา

และขอบคุณผูใหความสะดวกหรือใหความชวยเหลือในการทํางาน 

1.5 สารบัญเปนสวนที่ใหผูอานทราบวารายงานฉบับน้ีมีหัวขออะไรบางเพื่อความสะดวกในการคนควา

เน้ือหาที่ตองการ 

1.6 สารบัญภาพหรือสารบัญตาราง (ถามี) คือหัวขอของภาพหรือตารางที่ปรากฏในเน้ือหา 

2. สวนเน้ือหา   เปนสวนประกอบตอนกลางที่กลาวถึงรายละเอียดเน้ือหาของรายงานประกอบดวย 

2.1 บทนําเปนสวนที่บอกความเปนมาของปญหาวัตถุประสงคในการทํารายงานขอบเขตของเร่ือง

รวมทั้งวิธีการศึกษาคนควา 

2.2 เน้ือหาเปนสวนที่สําคัญที่สุดของรายงานควรเปนบทและแยกหัวขอใหญหัวขอรองหัวขอยอยให

ครอบคลุมรายละเอียดที่แจงไวในสารบัญนอกจากน้ันยังประกอบอัญประภาษหรืออัญพจน ตารางหรือภาพประกอบ 

และการอางอิงประกอบเน้ือหา 

2.3 สรุป เปนการสรุปผลการศึกษาคนควา ซึ่งอาจจะมีการอภิปรายและใหขอเสนอแนะในการศึกษา



 

 

คนควาเร่ืองตอไป 

3. สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย 

3.1 บรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา โสตทัศนวัสดุ หรือแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ที่ใช

อางอิงและศึกษาคนควาในการทํารายงาน ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูอานที่ตองการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

3.2 ภาคผนวก คือ สวนที่รวบรวมรายละเอียดเสริมเน้ือหาของรายงาน ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ได 

3.3 ดัชนี หมายถึง บัญชีคํา เรียงตามลําดับอักษรพิมพไวสวนทายของรายงาน รวบรวมคําสําคัญๆ ที่

กลาวถึงในรายงานเลมน้ัน โดยบอกเลขที่หนาที่มีคําน้ัน ๆ ปรากฏอยู เพื่อสะดวกแกการคนควา 

3.4 อภิธานศัพท หมายถึง การอธิบายคําศัพทที่ปรากฏในรายงาน โดยใหรายละเอียด 

เพิ่มเติม จากเน้ือหาในรายงาน เรียงลําดับอักษรของคํา หรือศัพทที่มีความหมายเฉพาะดาน 

หรือเฉพาะสาขานํามาอธิบายโดยละเอียดไวในสวนน้ี 

ข้ันตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

1. การกําหนดหัวขอเร่ือง หัวขอเร่ืองในการทํารายงานทางวิชาการ ควรพิจารณาดังตอไปน้ี 

1.1 เปนหัวขอเร่ืองที่ผูทํารายงานสนใจ มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญเปนพิเศษ 

1.2 เปนเร่ืองที่อาจารยมอบหมาย หรือผูบังคับบัญชาใหทําตามสาขาวิชาที่เรียน 

1.3 เปนเร่ืองที่นาสนใจ หรือความตองการของสังคมที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

1.4 เปนเร่ืองที่ไดจากการเสนอแนะของผูที่เคยทํารายงานไวแลว 

1.5 เปนเร่ืองที่ไดจากการติดตามผลงานของผูอ่ืนแลวคิดหาวิธีมองปญหาแนวใหม 

1.6 เปนเร่ืองที่ไมเกินความสามารถของผูทํารายงาน ไมยุงยากซับซอน มีแหลงขอมูลคนควา เหมาะสม

กับเวลาและงบประมาณ 

2. ขั้นวางโครงการ 

โครงเร่ืองเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการดําเนินเร่ืองเปนไปตามลําดับสอดคลองและตอเน่ืองกันไปโดย

ตลอด การมีโครงเร่ืองจะทําใหเขียนไดครอบคลุมเน้ือเร่ืองในประเด็นที่ตองการลักษณะของโครงเร่ืองที่ดี มีดังน้ี 

2.1 โครงการเร่ืองประกอบดวยชื่อเร่ืองรายงาน หัวขอใหญที่มีความสําคัญ หัวขอยอยที่มีความสําคัญ

รองลงมาตามลําดับ 

2.2 ชื่อของหัวขอควรสั้น กะทัดรัดไดใจความและครอบคลุมเน้ือหาตอนน้ัน ๆ 

2.3 หัวขอเร่ืองตองมีความตอเน่ืองและสัมพันธกันคือ หัวขอใหญสัมพันธกับหัวขอรายงานหรือชื่อ

เร่ือง หัวขอยอยสัมพันธกับหัวขอใหญ 

2.4 โครงเร่ืองตองเขียนอยางเปนระบบ สะดวกแกการอาน อาจใชตัวเลขหรือตัวอักษร ตามหลักการ

เขียนที่ถูกตอง มีการยอหนาอยางเหมาะสม หัวขอที่สําคัญเทากัน จะตองยอหนาใหตรงกัน หัวขอยอยตองยอหนาให

ลึกเขาไปกวาหัวขอใหญ 



 

 

2.5 การเลือกใชโครงเร่ือง การเขียนโครงเร่ืองอาจเขียนได 2 แบบ 

3. ขั้นสํารวจแหลงขอมูล ขอมูลแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

3.1 ขอมูลจากเอกสารหลักฐานตางๆ เปนขอมูลที่มีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรประกอบดวย 

3.1.1 ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง หรือเปนเร่ืองราวน้ัน ๆ โดยตรง เชน จารึกจดหมายเหตุ จดหมาย

โตตอบ วรรณกรรมเร่ืองตางๆ 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 ดังน้ี 

4.1 เมื่ออานหนังสือเลมใดควรบันทึกชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ สํานักพิมพ ปที่พิมพเพื่อสะดวกในการ

เขียนบรรณานุกรม 

4.2 หัวขอของเน้ือหาที่บันทึก เปนหัวขอตามโครงเร่ืองเขียนไวมุมบนขวาของบัตร 

4.3 บัตรบันทึกขอมูล จะเขียนดานเดียว ถาเขียนไมพอตองเขียนในแผนตอไปโดยเขียนหมายเลขบัตร

ไวมุมที่มุมขวาบนสุดของบัตร 

4.4 ใหเขียนเลขหนาของหนังสือที่คัดลอกมา โดยเขียนไวในบัตรบันทึกเพื่อนําไปใชอางอิงในการ

เขียนเชิงอรรถ 

4.5 ในการจดบันทึกขอความ อาจใชวิธีการสรุปความ คือสรุปเฉพาะใจความสําคัญของขอความที่

อาน โดยบันทึกดวยสํานวนภาษาของตนเอง 

4.6 ในการคัดลอกขอความมาโดยตรง ขอความน้ันตองเปนขอความที่สําคัญมากเปนขอความที่

อางอิงเพื่อสนับสนุนความคิดของตน หรือเปนขอความที่จะพิสูจนตอไปวาไมจริงและเปนขอความที่ไมยาวเกินไป 

5. ขั้นเรียบเรียงเน้ือหาของรายงาน ควรเรียบเรียงเน้ือหาเปนหัวขอตามโครงเร่ืองที่วางไวดังน้ี 

5.1 ตอนนําเร่ือง บอกเหตุผล วัตถุประสงค ขอบเขตของเร่ืองและวิธีการศึกษาคนควา 

5.2 ตอนเน้ือหาของเร่ือง ประกอบดวย 

5.2.1 รายละเอียดของเน้ือหา ผูทํารายงานทางวิชาการตองนําขอมูลที่ไดมาจัดระเบียบ 



 

 

วิเคราะห ตีความ แลวเรียบเรียงตามประเด็นหัวขอตาง ๆ เพื่อแสดงความรูความเขาใจ ความคิดเห็น หรือสรุปอันเปน

ผลจากการศึกษาคนควาเร่ืองน้ันๆ 

5.2.2 อัญพจนหรืออัญประภาษหมายถึง ขอความที่คัดลอกมาจากเอกสาร หรือคําพูดของผูอ่ืน

โดยไมเปลี่ยนแปลง ขอความที่นํามาเปนอัญประภาษ ไดแก ขอความที่เปนขอเท็จจริงหรือเขียนไวอยางสละสลวย 

นาเชื่อถือ 

5.2.3 เชิงอรรถ คือ ขอความที่บอกใหทราบวา แนวคิดทฤษฎี หรือเร่ืองราวที่นํามาอางอิงน้ัน

อยูในสิ่งพิมพชนิดใด หรืออาจเปนขอความใหรายละเอียดเกี่ยวกับคํา  หรือขอความในรายงานก็ได การเขียนเชิงอรรถ 

แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

(1) เชิงอรรถอางอิง หมายถึง เชิงอรรถที่ใชบอกแหลงที่มาของขอความที่นําเปน

หลักฐานในการเขียนรายงาน เพื่อแสดงใหเห็นวาสิ่งที่นํามาอางน้ันไมเลื่อนลอยเชิงอรรถชนิดน้ีมีทั้งเขียนหรือพิมพไว

ทายหนา หรือเขียนหรือพิมพไวในวงเล็บแทรกปนไปกับเน้ือหารายงาน  

(2) เชิงอรรถขยายความ คือเชิงอรรถที่อธิบายคําหรือขอความเพิ่มเติมจากเน้ือหาใน

ตอนน้ัน โดยเขียนหรือพิมพไวทายหนา 

(3) เชิงอรรถโยง คือเชิงอรรถที่บอกใหผูอานไปดูรายละเอียดของคํา หรือขอความเร่ือง

น้ัน ๆ จากหนาอ่ืน ๆ หรือบทอ่ืนในรายงานฉบับเดียวกัน 

5.2.4 ตารางหรือภาพประกอบ คือ ขอมูลที่ผูเขียนรายงานนํามาอางอิง และประกอบในการ

เขียนรายงานใหสมบรูณยิ่งขึ้น โดยเฉพาะตารางที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเลขขอมูลตารางจากประสบการณ หรือ

ภาพประกอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ภาพประกอบการสาธิตตาง ๆ 

5.2.5 เขียนหนังสืออางอิง หรือบรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อหนังสือ ตําราเอกสารตาง ๆ ที่

ใชประกอบในการทํารายงานและเปนสวนสุดทายที่แยกออกจากเน้ือหาของรายงาน ในการเขียบรรณานุกรมอาจแยก

ตามประเภทของเอกสาร คือ หนังสือ บทความเอกสารอ่ืน ๆ สัมภาษณ โดยมีแบบแผนการเขียนบรรณานุกรม 

6. เขียนรายงานฉบับราง เขียนตามโครงเร่ือง โดยลําดับความคิดดวยภาษาที่เขาใจงาย ตามความคิดของ

ผูเขียนขอมูลหรือเอกสารเปนสวนประกอบที่ใชในการอางอิงเทาน้ัน 

7. ขั้นทบทวนและตรวจสอบเน้ือหา เมื่อเขียนรายงานฉบับรางเสร็จเรียบรอยแลว ผูเขียนตองทบทวนและ

ตรวจเน้ือหาแตละสวนตรงตามหัวขอที่กําหนดไวหรือไมการลําดับเน้ือหามีความสัมพันธกันอยางตอเน่ือง และ

กลมกลืนอยางไร ตรวจการสะกดการันตการเวนวรรคตอน การใชเคร่ืองหมายตางๆ ใหเรียบรอย 

8. ขั้นพิมพและจัดทําเปนรูปเลม เมื่อทบทวนและตรวจเน้ือหาแลวกอนจะคัดลอกรายงานหรือพิมพรายงาน

เปนฉบับที่สมบรูณ ผูเขียนตองศึกษารูปแบบการวางหนากระดาษ การเวนระยะและสวนประกอบตาง ๆ ของรายงาน

ใหถูกตอง กอนการเขาเลมที่สมบรูณตอไป 

 



 

 

ดานทักษะ (ปฏบิัติ) 

1. แบบประเมินผลการเรียนรู หลังเรียน 

2. ปฎิบัติกิจกรรมที่ 1-5  

3. ทําแบบฝกหัดหลังเรียน หนวยที่19 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 2-3) 

4. กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 15เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

5. แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 15การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

   (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอท่ี 4) 
 

3. เขียนรายงานเชิงวิชาการ ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามหลักการเขียนรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15นาที) 

1. ผูสอนเตรียมตัวสอนหนวยที่ 15 เร่ืองการ

เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

2. ผูสอนแจงวัตถุประสงคของการเรียนหนวย

ที่  15   เร่ืองการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

3. ผูสอนรวมมือกับผูเรียนเรียบเรียงความหมาย

ของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

 

2.  ข้ันใหความรู (60นาที) 

1. ผูสอนใหผูเรียนเปดหนังสือภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสารหนวยที่  15  เร่ืองการเขียนรายงานเชิง

วิชาการพรอมอธิบายเน้ือหาทีละหนา 

2. ผูสอนอธิบายความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

หนังสือ  และใหผูเรียนชวยกันอภิปรายความจําเปน

ของหนวยที่ 15 เร่ืองการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

3.  ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัย

ที่ เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอนและตอบขอ

ซักถาม 

3.  ข้ันประยุกตใช (120 นาที ) 

 1. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  15  เร่ือง  การ

เขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

2. ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  ( 15นาที ) 

1. ผู เรียนเตรียมตัวเรียนหนวยที่   15 เ ร่ืองการ

เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ

การเรียนหนวยที่  15 เร่ืองการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

3. ผูเรียนรวมมือกับผูสอนยกตัวอยางความจําเปน

ของหนวยและการวัดและเตรียมตัวทําแบบประเมินผล

การเรียนรูกอนเรียนหนวยที่  15 เร่ืองการเขียนรายงาน

เชิงวิชาการ 
 

2.  ข้ันใหความรู (60นาที ) 

1. ผูเรียนเปดหนังสือ  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หนวยที่  15 เร่ืองการเขียนรายงานเชิงวิชาการพรอมกับ

จดบันทึกเน้ือหาที่ไดเรียน 

2. ผู เรียนฟงผูสอนหนวยที่15  เร่ืองการเขียน

รายงานเชิงวิชาการและชวยผูสอนอภิปรายความจําเปน

ของหนวยที่ 15 เร่ืองการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

   3.ผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกิดขึ้น 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 120 นาที ) 

1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่ 1 5เร่ือง  การเขียนอธิบาย

และการเขียนบรรยาย   

 

2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 
 

 



 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (45นาที ) 

1.ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียน

ใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูสอนใหผู เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่  15  การเขียนอธิบายและการเขียน

บรรยาย   

3.ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-4) 

(รวม 240  นาที หรือ 4 คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล ( 45นาที ) 

1.ผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียนเพื่อใหมีความ

เขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  15การ

เขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

 

  3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่ 15 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 15และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ในหนวยที่ 15 

 

 

ขณะเรียน 

1..ปฏิบัติตามกิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 15  เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

2.รวมกันสรุป “การเขียนรายงานเชิงวิชาการ”   

 

           หลังเรียน 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่ 15 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

 

คําถาม 

1. ขอใดคือความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

2. ขอใดคือสวนประกอบตอนตนของรายงาน 

3. ขอใดคือสวนประกอบสวนเน้ือหาของรายงาน 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

ใบงาน กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 15  เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

สมรรถนะการสรางคานิยม 

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  และเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายงานเชิงวิชาการ คือ ผลการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง

ทางวิชาการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เปนการนําขอเท็จจริง มารวบรวมแลวเรียบเรียงใหมใหเปนระเบียบ โดยอาศัย

วัตถุประสงคความคิดและเหตุผลของผูเขียนรายงานเปนหลัก จากน้ันจึงเขียน หรือพิมพตามรูปแบบที่เปนสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

สื่อสิ่งพิมพ 

1.เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

2.ใชประกอบการเรียนการสอน 

 3.กิจกรรมรูที่ 15เร่ือง  เขียนรายงานเชิงวิชาการ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อให   

                   บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-4) 

4.แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   15   การเขียนสะกดคําขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

5.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง 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  เร่ือง  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

2.สังเกตการทํางาน 

 

 

            หลังเรียน 

ตรวจแบบฝกหัดหลังเรียน หนวยที่ 15  เร่ือง  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

 

                        ใบงาน  กิจกรรมรูที่ 15  เร่ือง  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่1 เรียบเรียงความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการได 

                              1.วิธีการประเมิน               :   ทดสอบ             

                              2.เคร่ืองมือ                            :   แบบทดสอบ        

                              3.เกณฑการใหคะแนน          : เรียบเรียงความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการได 

                                                      จะได  4คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการได 

                            1.วิธีการประเมิน               :   ตรวจผลงาน  

           2.เคร่ืองมือ                            :   แบบประเมิน  

           3.เกณฑการใหคะแนน        :  ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเขียนรายงานเชิงวิชาการไดจะ 

                                                         ได  3คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 3 จัดลําดับสวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการได 

          1.วิธีการประเมิน               :  ตรวจผลงาน  

          2.เคร่ืองมือ                            :   แบบประเมิน  

          3. เกณฑการใหคะแนน         :   จัดลําดับสวนประกอบของรายงานเชิงวิชาการไดจะ 

                                                            ได  2  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่4เขียนรายงานเชิงวิชาการ ดวยความละเอียดรอบคอบและ  ถูกตองตาม

หลักการเขียนรายงาน 

                   1.วิธีการประเมิน                :  ตรวจผลงาน  

                   2.เคร่ืองมือ                             :  แบบประเมิน  

                          3. เกณฑการใหคะแนน          :    เขียนรายงานเชิงวิชาการ ดวยความละเอียดรอบคอบและ          

                              ถูกตองตามหลักการเขียนรายงานจะได  3คะแนน 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่15 เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

จงจับคูขอความที่มีความหมายสัมพันธกัน โดยนําตัวอักษรหนาขอความทางขวามือมาเติมลงในชองวางหนาขอ

ทางซายมือ 

ปกนอก                       ก. มีการอางอิงอัญประภาษ หรืออัญพจน 

คํานํา                           ข. บอกเลขหนา 

สารบัญ                        ค. จะมีหรือไมมีก็ได 

บทนํา                          ง. ชื่อแหลงขอมูลที่ใชอางอิง 

เน้ือหา                          จ. กลาวถึงเหตุผลและจุดประสงคในการเขียนรายงาน 

ภาคผนวก                     ฉ. รวบรวมคําสําคัญๆ ที่กลาวถึงในรายงาน 

ดัชนี                              ช. คือแหลงขอมูลที่ใชในการคนควา 

บรรณานุกรม                ซ. ชื่อเร่ือง ชื่อผูทํารายงาน ชื่อรายวิชา 

อภิธานศัพท                  ฌ. ใชตัวเลขหรือตัวอักษรตามหลักการเขียน 

สารบัญตาราง               ญ. รวบรวมรายละเอียดเสริมเน้ือหาของรายงาน 

ฎ. ความถนัดหรือความเชี่ยวชาญเปนกรณีพิเศษ 

ฏ. กลาวถึงวัตถุประสงค และความเปนมาของปญหา 

ฐ. มีการยอหนาอยางเหมาะสมถูกตองชัดเจน 

ฑ. อธิบายคําศัพทที่ปรากฏในรายงานโดยละเอียด 

ฒ. รายงานน้ีมีหัวขออะไรบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      ใบงานกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่15  เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

จงทําเคร่ืองหมาย Xหรือ /หนาขอตอไปน้ี 

1. บทนําเปนสวนประกอบตอนตนของรายงานทางวิชาการ 

2. หนาปกใน ประกอบดวยรายละเอียดเหมือนกับหนาปกทุกประการ 

3. สรุป เปนสวนประกอบตอนทายของการเขียนรายงานทางวิชาการ 

4. อัญพจน หมายถึง ขอความที่คัดลอกมาจากเอกสาร หรือคําพูดของผูอ่ืนโดยไมเปลี่ยนแปลง 

5. บทสรุปขาว บทวิจารณตางๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริง 

6. บัตรบันทึกขอมูลจะเขียนดานเดียว ถาเขียนไมพอตองเขียนในแผนตอไป 

7. เมื่ออานหนังสือเลมใดควรบันทึกชื่อผูแตง ชื่อหนังสือสํานักพิมพ ปที่พิมพ 

8. โครงเร่ืองประกอบดวยชื่อของรายงาน หัวขอใหญ หัวขอยอยที่มีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ 

9. เปลื้อง ณ นคร. ประวัติวรรณคดีไทย. ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพฯ : 2541. 

10. ปรียา หิรัญประดิษฐ. การใชภาษาไทยในราชการ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ต, 2552. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่15  เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 จงเขียนโครงการเร่ืองของรายงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามหัวขอ 

ตอไปน้ี 

1. รายงานเร่ือง ........................................................................................................................................ 

2. โครงเร่ือง 

2.1 บทนํา 

2.1.1 ......................................................................................................................................... 

2.1.2 .......................................................................................................................................... 

2.1.3 .......................................................................................................................................... 

2.1.4 .......................................................................................................................................... 

2.2 เน้ือหา 

2.2.1 .......................................................................................................................................... 

2.2.2 .......................................................................................................................................... 

2.2.3 .......................................................................................................................................... 

2.2.4 .......................................................................................................................................... 

2.2.5 .......................................................................................................................................... 

2.3 สรุปผลการศึกษา 

2.3.1 .......................................................................................................................................... 

2.3.2 .......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่15   เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

จงเขียนบรรณานุกรมตอไปน้ีใหถูกตอง 

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

 

 



 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1  

หนวยที ่15   เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

จงเขียนบัตรบันทึกขอมูล จํานวน 2 เร่ือง ลงในตารางตอไปน้ี 

 
 

 
 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่15 เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

คําสั่งจงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ  ก  ข  ค  ง  ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดคือความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

    ก. รายงานขอเท็จจริงขอคิดเห็นจากการรวบรวมขอมูลตางๆรายงานใหผูสนใจทราบ 

    ข. รายงานผลจากการศึกษาคนควาทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นมาอยางที่ระเบียบแบบแผน 

    ค. การรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาในการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบ 

    ง. รายงานสถานการณที่กําลังเปนอยูในการตรวจตราหรือควบคุมสถานการณแกผูรับผิดชอบ 

2. ขอใดคือสวนประกอบตอนตนของรายงาน 

    ก. บทนํา – เน้ือหา 

    ข. ดัชนี – อภิธานศัพท 

    ค. คํานํา – สารบัญตาราง 

    ง. บรรณานุกรม – ภาคผนวก 

3. ขอใดคือสวนประกอบสวนเน้ือหาของรายงาน 

    ก. คํานํา – สารบัญ 

    ข. ดัชนี – เน้ือหา 

    ค. ปกใน – ดัชนี 

    ง. บทนํา – สรุป 

4. ขอใดคือสวนประกอบตอนทายของรายงาน 

    ก. บรรณานุกรม – ภาคผนวก 

    ข. บทนํา – เน้ือหา 

    ค. คํานํา – สรุป 

    ง. สรุป – สารบัญ 

5. ขอใดคือขอมูลที่เปนขอเท็จจริง 

    ก. บทสรุปขาว – ขอเขียนประเภทขาว 

    ข. สื่ออิเล็กทรอนิกส – จดหมายโตตอบ 

    ค. หนังสืออางอิง – อินเทอรเน็ต 

    ง. อินเทอรเน็ต – สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 



 

 

 

 

6. ขอใดคือขอมูลภาคสนาม 

    ก. วรรณกรรมเร่ืองตางๆ – จดหมายเหตุ 

    ข. บทวิจารณ – บทความ 

    ค. แบบสอบถาม – การสัมภาษณ 

    ง. หนังสือพิมพ – วารสาร 

7. ขอใดคือขนาดของกระดาษบันทึกขอมูล 

    ก. 2 × 4 น้ิว 

    ข. 3 × 6 น้ิว 

     ค. 5 × 7 น้ิว 

     ง. 4 × 6 น้ิว 

8. ขอใดคือตอนนําเร่ืองเน้ือหาของรายงาน 

    ก. บอกเหตุผลวัตถุประสงคขอบเขตของเร่ือง 

    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 แสงน่ิมนวล, เสรี วงษมณฑา ,วาสนาจ๋ิว 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…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอทีน่าสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

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 กิจกรรมที ่1  

หนวยที ่15  เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่15   เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่15   เร่ือง การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

3.นักศึกษาเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎ ี หนวยท่ี   16 

ช่ือวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  17 

ช่ือหนวย  การเขียนโครงการ คาบรวม  34 

ช่ือเร่ือง  การเขียนโครงการ จํานวนคาบ  2 

หัวขอเร่ือง 

ดานความรู        

1. ความหมายของโครงการ 

2. หลักการเขียนโครงการ 

3. ตัวอยางการเขียนโครงการ 

ดานทักษะ 

4. รูปแบบการเขียน 

5.    เขียนโครงการ 

ดานจิตพิสัย 

6. วัตถุประสงคในการเขียนโครงการ 

7. องคประกอบองคประกอบของโครงการ 

 

 

สาระสําคัญ 

การเขียนโครงการเปนการกําหนดกิจกรรมตางๆที่จะทําในอนาคตโดยอาศัยขอมูลตางๆที่มีอยูในปจจุบัน

เปนตัวกําหนดกิจกรรมโครงการการเขียนโครงการจะมีหัวขอและรายละเอียดแตกตางกันตามลักษณะหรือ

ประเภทของโครงการบางโครงการมีรายละเอียดนอยบางโครงการมีรายละเอียดมากดังน้ันรูปแบบในการเขียน

โครงการจะยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



 

 

สมรรถนะอาชีพประจําหนวย  

1. เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ 

 

จุดประสงคการสอน/การเรียนรู 

จุดประสงคทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการอธิบายความหมายของโครงการ  

2. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการลงความเห็นเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ  

3. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการตัวอยางการเขียนโครงการ  

4. เพื่อใหมีทักษะการปฏิบัติตามรูปแบบการเขียน) 

5. เพื่อใหมีทักษะการเขียนโครงการ 

6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการยอมรับวัตถุประสงคในการเขียนโครงการ 

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอการผสมผสานองคประกอบองคประกอบของโครงการ 

8. เพื่อเขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรคในการเขียน  
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานความรู 

1. อธิบายความหมายของโครงการได    

2. ลงความเห็นเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการได   

3. ตัวอยางการเขียนโครงการได   

       ดานทักษะ 

4. ปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนได   

5. เขียนโครงการ   

       ดานจติพิสัย 

6. ยอมรับวัตถุประสงคในการเขียนโครงการได   

7. ผสมผสานองคประกอบองคประกอบของโครงการได   

ดานคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

9. เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรคในการเขียน    

 

 



 

 

 

เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู   

•  ดานความรู(ทฤษฎี) 

ความหมายของโครงการ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546:270) ใหความหมายโครงการวาหมายถึงแผนหรือเคาโครงที่กําหนดไว 

กิจจาบานชื่นและเจษฎประกอบทรัพย (2553:12) ใหความหมายวาการเขียนโครงการหมายถึงการ

กําหนดแนวทางในการทํางานมีการวิเคราะหปญหาหรือความตองการวามีการดําเนินงานที่ไหนเมื่อไรใช

ระยะเวลาเทาไรโดยมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและเสนอตอหัวหนาหนวยงานเพื่อขออนุมัติในการทํา

โครงการ 

สรปุไดวาโครงการหมายถึงการกําหนดแผนงานหรือเคาโครงในการทํางานไวลวงหนาโดยมี

รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคการดําเนินงานขั้นตอนการดําเนินงานมีเปาหมายและระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 

วัตถุประสงคในการเขียนโครงการ 

การเขียนโครงการตางๆสงผลถึงการประกันคุณภาพของหนวยงานดังน้ันในการเขียนโครงการควรมี

วัตถุประสงคตอไปน้ี 

1. เพื่อวิเคราะหจุดแข็งจุดออนและภาระที่ตองปฏิบัติ 

2. เพื่อใหสมาชิกในโครงการเขาใจตรงกันวาทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอยางไร 

3. เพื่อเปนตัวชี้วัดในการพัฒนาระบบการทํางานในหนวยงานตางๆ 

4. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถและประสิทธิภาพในหนวยงาน 

5. เพื่อนําความรูที่ไดจากโครงการไปประยุกตใชกับหนวยงานอ่ืน 

6. เพื่อใชของบประมาณคาใชจายในการทํากิจกรรมตางๆ 

7. เพื่อขออนุมัติการทําโครงการจากหัวหนาหนวยงาน 

องคประกอบของโครงการโครงการมีองคประกอบที่สําคัญดงันี ้

1. ชื่อโครงการ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 

3. หลักการและเหตุผล 

4. สนองหนวยงานหรือยุทธศาสตร 

5. วัตถุประสงค 

6. เปาหมาย 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 



 

 

8. สถานที่ดําเนินงาน 

9. วิธีดําเนินงาน 

10. งบประมาณคาใชจาย 

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

12. การติดตามและประเมินผล 

หลักการเขียนโครงการ 

1. ชื่อโครงการการต้ังชื่อโครงการตองมีความหมายเฉพาะเจาะจงเขาใจงายครอบคลุมกิจกรรมที่ทําสื่อ

ความหมายไดชัดเจนการต้ังชื่อโครงการสามารถต้ังชื่อไดใน 2 ลักษณะคือ 

1.1 ต้ังชื่อตามกิจกรรมที่ทําเชน 

ชื่อโครงการ : โครงการเคร่ืองทํานํ้าอุนพลังงานและแสงอาทิตย 

โครงขุดลอกคูคลองในชุมชน 

โครงการผาปดปากอนามัยแฟนซี 

โครงการประกวดมารยาทไทย 

1.2 ต้ังชื่อในลักษณะเชิงสรางสรรคเชน 

ชื่อโครงการ : โครงการขามถนนปลอดภัยใชสะพานลอย 

โครงการรวมดวยชวยประชาชน 

โครงการนักธุรกิจในฝนของอาชีวะ 

โครงการมารยาทไทยประทับใจผูพบเห็น 

2. ผูรับผิดชอบโครงการการระบุชื่อผูรับผิดชอบโครงการสามารถทําได 3 วิธีดังน้ี 

2.1 ระบุชื่อผูรับผิดชอบบุคคลคนเดียวเชน 

ผูรับผิดชอบโครงการนายวินิจโยธีนุรักษหัวหนางานบุคคล 

นางศุภวรรณมองเพชรหัวหนาแผนกวิชาสามัญ 

นายเอกพลสมบูรณหัวหนางานทะเบียน 

นางสาววัลยาทองแทหัวหนางานศูนยขอมูล 

2.2 ระบุชื่อคณะบุคคลเชน 

ผูรับผิดชอบโครงการแผนกวิชาเคร่ืองกลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

ชมรมดนตรีพื้นเมืองวิทยาการอาชีพสวางแดนดิน 

คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 

 

2.3 ระบุชื่อหนวยงานหรือองคกรเชน 

ผูรับผิดชอบโครงการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม 

สโมสรโรตาร่ีสกลนคร 

เทศบาลนครเมืองพัทยา 

3. หลักการและเหตุผลหรือความเปนมาของโครงการอธิบายความเปนมาของโครงการหรือสาเหตุสําคัญที่

คิดโครงการขึ้นมาวามีความจําเปนและมีประโยชนตอองคกรหรือกลุมเปาหมายเพียงใดตลอดจนรายละเอียด

ตางๆเพื่อใหผูอานเขาใจภูมิหลังรวมทั้งเห็นความสําคัญที่ควรดําเนินการหลักการและเหตุผลประกอบดวยสวน

สําคัญ 2 สวนคือสวนที่เปนหลักการและสวนที่เปนเหตุผลดังน้ันในการเขียนจึงตองมีเน้ือหาอยางนอย 2 ยอหนา

ดังน้ี 

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

สืบเน่ืองจาก....................................” 

3.1.3 กลาวถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีเชน“ปจจุบันเทคนิคยานยนตมีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและพัฒนาไปอยางรวดเร็วไรขีดจํากัดนักเรียนนักศึกษาจึง............................” 

3.2 สวนที่เปนเหตุผลเปนการเขียนถึงความจําเปนที่จะตองมีโครงการขึ้นมาโดยชี้ใหเห็นวาเปนความ

สนองหรือแกปญหาในสวนที่เปนหลักการซึ่งตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

4. สนองนโยบายหรือยุทธศาสตรใหระบุชัดเจนวาสนองนโยบายของใครหรือสถาบันใดจะชวยให

โครงการมีโอกาสไดรับการอนุมัติสูงขึ้น 

5. วัตถุประสงคควรระบุใหชัดเจนวาตองการทําโครงการน้ีเพื่ออะไรโดยการเขียนแยกเปนขอๆให

สอดคลองกับหลักการและเหตุผลเกิดประโยชนกับสวนรวมเนนประสิทธิผลของงาน 

6. เปาหมายคือผลลัพธที่คาดหวังวามีคุณภาพอยางไรและมีปริมาณเทาใดเปาหมายแบงเปน 2 ประเภทคือ 

6.1 เปาหมายเชิงคุณภาพใหระบุวาจะเกิดคุณภาพอยางไรกับใครเชน“นักศึกษาแผนกชางไฟฟาสามารถ

สรางเคร่ืองทํานํ้าอุนพลังงานแสงอาทิตยได” 

6.2 เปาหมายเชิงปริมาณใหระบุจํานวนของผลสําเร็จที่คาดวาจะเกิดจากโครงการเชน“นักศึกษาแผนก

ชางไฟฟาจํานวน 20 คนสรางเคร่ืองทํานํ้าอุนพลังงานแสงอาทิตยได” 

7. ระยะเวลาดําเนินงานผูทําโครงการตองระบุวันเวลาที่เร่ิมตนและสิ้นสุดโครงการอยางชัดเจน 

8. สถานท่ีดําเนินการใหระบุสถานที่เจาะจงใหแคบที่สุดเพื่อความชัดเจนและระบุใหละเอียดพอสมควร 



 

 

9. วิธีการดําเนินการใหระบุถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามลําดับอยางชัดเจนวิธีดําเนินการเปนการนํา

วัตถุประสงคมาแยกเปนกิจกรรมยอยๆ 

10. งบประมาณคาใชจายใหระบุจํานวนเงินที่ใชจายในการทําโครงการทั้งหมดอาจจะระบุยอดรวมแลวแจก

แจงรายละเอียดคาใชจายเปนขอยอยๆใหชัดเจน 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับควรเขียนเชิงคาดคะเนวาผูเขารวมโครงการจะเกิดความรูความเขาใจและนําไป

ปฏิบัติใหเกิดประโยชนดานใดบาง 

12. การติดตามและประเมิลผลโครงการ 

12.1 การติดตามผลระบุวาจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานกอนทํากิจกรรมระหวางทํากิจกรรมและ

หลังทํากิจกรรมเสร็จสิ้นแลวจะติดตามชวงไหนบางติดตามอยางไรใครเปนผูรับผิดชอบ 

12.2 การประเมินผลระบุวิธีการประเมินผลการทํากิจกรรมหลังเสร็จโครงการแลววาประเมินดวยวิธีใด

เชนการสังเกตสัมภาษณหรือทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• ดานทักษะ+ดานจิตพิสัย  (ปฏิบัติ+ดานจิตพิสัย)  (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 4-7) 

1.  กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 16เร่ือง การเขียนโครงการ 

2.  แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 16การเขียนโครงการ 

 

 

 

• ดานคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง   

    (จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่  9) 
 

เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรคในการเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที) 

1. ผูสอนใหผูเรียนอานสาระสําคัญ  หนวยที่  

16  เร่ืองการเขียนโครงการ 

2. ผูสอนแจงวัตถุประสงคของการเรียน   

หนวยที่  16   เร่ืองการเขียนโครงการ 

3. ผูสอนรวมมือกับผูเรียนยกตัวอยางความ

จําเปนของหนวยที่  16   เร่ืองการเขียนโครงการ 

 

 

2.  ข้ันใหความรู   (60นาที) 

1. ผูสอนใหผูเรียนเปดหนังสือ  ภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสารและเปด  PowerPoint   หนวยที่ 16  เร่ือง

การเขียนโครงการพรอมอธิบายเน้ือหาทีละหนา 

2. ผูสอนอธิบายความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจาก

หนังสือ  และใหผูเรียนชวยกันอภิปรายความจําเปน

หนวยที่  16เร่ืองการเขียนโครงการ 

3. ผูสอนเปดโอกาสใหผู เ รียนซักถามขอ

สงสัยที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอนและตอบขอ

ซักถาม 

3.  ข้ันประยุกตใช (120 นาที ) 

1.ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมที่  16  เร่ือง  การ

เขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

2.ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน  (15 นาที ) 

1. ผูเรียนอานสาระสําคัญ  หนวยที่  16  เร่ืองการ

เขียนโครงการ 

2. ผูเรียนทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ

การเรียนหนวยที่  16  เร่ืองการเขียนโครงการ 

3. ผูเรียนรวมมือกับผูสอนยกตัวความจําเปนของ

หนวยและการวัดและเตรียมตัวทําแบบประเมินผลการ

เรียนรูหนวยที่  12 เร่ืองการเขียนโครงการ 

 

2.  ข้ันใหความรู   (60นาที ) 

1. ผูเรียนเปดหนังสือ  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

หนวยที่  16  เร่ืองการเขียนโครงการพรอมกับจดบันทึก

เน้ือที่ไดเรียน       

2. ผูเรียนฟงผูสอน เร่ือง การเขียนโครงการ และ

ชวยผูสอนอภิปรายความจําเปนของหนวยที่ 20เร่ืองการ

เขียนโครงการ 

3. ผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกิดขึ้น 

 

 

3.  ข้ันประยุกตใช ( 120 นาที ) 

1.ผูเรียนทํากิจกรรมที่    เร่ือง  การเขียนอธิบายและ

การเขียนบรรยาย   

2.ผูเรียนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู 

ข้ันตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนรูหรือกิจกรรมของนักเรียน 

4. ข้ันสรุปและประเมินผล (45 นาที ) 

1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ได

เรียนใหมีความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผูสอนใหผู เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  

หนวยที่   16 เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียน

บรรยาย   

3. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน 

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-8) 

(รวม 240  นาที หรือ 4  คาบเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ข้ันสรุปและประเมินผล (45นาที ) 

1.ผูเรียนรวมกันสรุปเน้ือหาที่ไดเรียนเพื่อใหมีความ

เขาใจในทิศทางเดียวกัน 

2.ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่  16  

เร่ืองการเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

3.ผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกหองเรียน ดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้น 

 

 

 

 

 

 

(บรรลุจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน 

1. จัดเตรียมเอกสาร สื่อการเรียนการสอนหนวยที่16 

2. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดประสงคการเรียนของหนวยที่ 16และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม

ใน หนวยที่ 16 

 

ขณะเรียน 

3.ทํากิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 16เร่ือง การเขียนโครงการ 

4.รวมอภิปรายความจําเปนการเขียนโครงการ 

 

          หลังเรียน 

5.ทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 16 การเขียนโครงการ 

 

คําถาม 

1. ขอใดคือความหมายของการเขียนโครงการ 

2. ขอใดเปนวัตถุประสงคของการเขียนโครงการดีที่สุด 

3. การเขียนโครงการทําใหมีการพัฒนางานตางๆและสงผลตองานใดในสถานศึกษา 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

ใบงาน กิจกรรมทายหนวยการเรียนรูที่ 16   เร่ือง การเขียนโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สมรรถนะที่พึงประสงค 

ผูเรียนสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 

1.วิเคราะหและตีความหมาย 

2.ต้ังคําถาม 

3.อภิปรายแสดงความคิดเห็นระดมสมอง 

4.การประยุกตความรูสูงานอาชีพ 

 

 

สมรรถนะการปฏิบัติงานอาชีพ 

            5.เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ 

 

 

 

 

สมรรถนะการขยายผล 

ความสอดคลอง 

เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักการเขียนโครงการซึ่งเปนการกําหนดกิจกรรมตางๆที่จะทําใน

อนาคต โดยอาศัยขอมูลตาง ๆที่มีอยูในปจจุบันเปนตัวกําหนดกิจกรรมโครงการ การเขียนโครงการจะมีหัวขอ

และรายละเอียดแตกตางกันตามลักษณะหรือประเภทของโครงการ บางโครงการมีรายละเอียดนอย บาง

โครงการมีรายละเอียดมาก ดังน้ันรูปแบบในการเขียนโครงการจะยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่ือการเรียนการสอน/การเรียนรู 

 

      สื่อสิ่งพิมพ 

1.เอกสารประกอบการสอนวิชา การเขียนโครงการ 

ใชประกอบการเรียนการสอนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-8) 

2.กิจกรรมรูที่ 16เร่ือง  การเขียนโครงการ(ใชประกอบการเรียนการสอนขั้นใหความรู เพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมขอที่ 1-7) 

3.แบบทดสอบหลังเรียน  หนวยที่   16   การเขียนสะกดคําขั้นสรุปและประเมินผล  ขอ  2 

4.แบบประเมินผูเรียนในชั้นเรียน  ใชประกอบการสอนขั้นประยุกตใช ขอ 1 

 

 

 

 

       สื่อโสตทัศน (ถามี) 

PowerPoint   เร่ือง 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  เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

2.สังเกตการทํางานกลุม 

 

 

            หลังเรียน 

ตรวจทําแบบฝกหัดหลังเรียน หนวยที่ 16  เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ผลสําเร็จของผูเรียน 

ใบงาน กิจกรรมรูที่ 16  เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู 
 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 1 อธิบายความหมายของโครงการได 

1.การประเมิน                    :  ทดสอบ 

2.เคร่ืองมือ                         :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน    :  อธิบายความหมายของโครงการไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 2 ลงความเห็นเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการได 

1.การประเมิน                   :   ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                        :   แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน    : ลงความเห็นเกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการไดจะได  1  คะแนน 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่  3ตัวอยางการเขียนโครงการได 

1.วิธีการประเมิน                   :  ทดสอบ             

2.เคร่ืองมือ                       :  แบบทดสอบ             

3. เกณฑการใหคะแนน         : ตัวอยางการเขียนโครงการไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 4ปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนได 

1.วิธีการประเมิน  :ตรวจผลงาน 

2.เคร่ืองมือ                        :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

             3. เกณฑการใหคะแนน            :   ปฏิบัติตามรูปแบบการเขียนไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 5เขียนโครงการ 

1.วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2.เคร่ืองมือ                        :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

              3.เกณฑการใหคะแนน         :  เขียนโครงการจะได  1  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 6ยอมรับวัตถุประสงคในการเขียนโครงการได 

1.วิธีการประเมิน                 : ตรวจผลงาน 

2.เคร่ืองมือ                        : แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3.เกณฑการใหคะแนน         : ยอมรับวัตถุประสงคในการเขียนโครงการไดจะได  1  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่ 7ผสมผสานองคประกอบองคประกอบของโครงการได 

      1. วิธีการประเมิน                :  ตรวจผลงาน 

      2.เคร่ืองมือ                        :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

             3. เกณฑการใหคะแนน          :  ผสมผสานองคประกอบองคประกอบของโครงการไดจะได  6  คะแนน 

• จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอที่8เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรคใน

การเขียน 

1.วิธีการประเมิน                 :  ตรวจผลงาน 

2.เคร่ืองมือ                        :  แบบประเมินกระบวนการทํางานกลุม 

3.เกณฑการใหคะแนน         :  เขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ และมีความคิดสรางสรรค    

                                                                 ในการเขียนจะได  6  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงานกิจกรรมที ่1 

หนวยที ่16 เร่ือง 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 

หนวยที ่16เร่ือง การเขียนโครงการ 

คําสั่ง จงทําเคร่ืองหมาย X ทับขอ ก ข ค ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1. ขอใดคือความหมายของการเขียนโครงการ 

    ก. แนวทางการดําเนินงานที่มีความสัมพันธกันตามขั้นตอน มีจุดเร่ิมตนและสิ้นสุดที่แนนอน 

    ข. การใชความรูความสามารถพัฒนาตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเองและชุมชน 

   ค. เคร่ืองมือกําหนดความรับผิดชอบระยะสั้นและระยะยาวของหนวยงาน 

   ง. เคร่ืองมือตรวจสอบการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

2. ขอใดเปนวัตถุประสงคของการเขียนโครงการที่ดีที่สุด 

   ก. เพื่อความรวมมือในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

   ข. ใหสมาชิกในโครงการเขาใจวาโครงการทําอะไร ที่ไหน อยางไร 

   ค. เพื่อการพัฒนาตนเองในหนาที่การงานอยางเต็มความสามารถ 

   ง. เพื่อสรางความสามัคคี ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในการทํางาน 

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” ขอความน้ีเปนองคประกอบสวนใดข

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. ผูเสนอโครงการในขอใดแตกตางจากขออ่ืน 

    ก. คณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

    ข. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสกลนคร 

    ค. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 

    ง. สถาบันเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 

10. ชื่อโครงการในขอใดเหมาะสมที่สุด 

    ก. โครงการเสริมสรางคุณภาพจริยธรรม 

    ข. โครงการรักษาความสะอาดรวบยอดในหนวยงาน 

    ค. โครงการวัฒนธรรมศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

    ง. โครงการประกันมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ISO 9002 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101แบบประเมินผลการนําเสนอผลงาน 

ชื่อกลุม……………………………………………ชั้น………………………หอง........................... 

รายชื่อสมาชิก 

      1……………………………………เลขที…่….    2……………………………………เลขที…่…. 

      3……………………………………เลขที…่….    4……………………………………เลขที…่…. 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเก่ียวกับเนื้อหา ความถูกตอง  

ปฏิภาณในการตอบ และการแกไขปญหาเฉพาะหนา) 

    

2 รูปแบบการนําเสนอ     

3 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ทาทางในการพูด  น้ําเสียง  ซ่ึงทําใหผูฟงมีความ

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  ใชสื่อและเทคโนโลยปีระกอบการนาํเสนอทีน่าสน 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........................... 

รายช่ือสมาชิก 

 1……………………………………เลขที…่….       2……………………………………เลขที…่…. 

 3……………………………………เลขที…่….       4……………………………………เลขที…่…. 

 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอคดิเหน็ 
3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาที่รับผดิชอบและการเตรียมความพรอม     

3 การปฏิบัตหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรงุงาน     

รวม     

 

ผูประเมิน………………………………………………… 

วันที…่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑการใหคะแนน 

1.  การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

 2  คะแนน  =  สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกสวนนอยมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2.  การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและการเตรียมความพรอม 

3  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทกุคน   มีการจัดเตรียมสถานที่  สื่อ /  

    อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 

 2  คะแนน  =  กระจายงานไดทั่วถึง  แตไมตรงตามความสามารถ  และมีสื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง แตขาด 

                      การจัดเตรียมสถานที ่

 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 

หนวยที ่16  เร่ือง  การเขียนอธิบายและการเขียนบรรยาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยที ่16 เร่ือง การเขียนโครงการ 

 

 



 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

หนวยที ่16  เร่ือง การเขียนโครงการ 

ผลการใชแผนการเรียนรู 

1.  เน้ือหาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.  สามารถนําไปใชปฏิบัติการสอนไดครบตามกระบวนการเรียนการสอน 

3.  สื่อการสอนเหมาะสมดี 

 

 

 

ผลการเรียนของนักเรียน 

1.  นักศึกษาสวนใหญมีความสนใจใฝรู  เขาใจในบทเรียน  อภิปรายตอบคําถามในกลุม และรวมกัน

ปฏิบัติใบงานที่ไดรับมอบหมาย 

2.  นักศึกษากระตือรือรนและรับผิดชอบในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จทันเวลาที่กําหนด 

    3.  นักศึกษาเขียนโครงการดวยความละเอียดรอบคอบ 

 

 

 

 

ผลการสอนของครู 

1.  สอนเน้ือหาไดครบตามหลักสูตร 

2.  แผนการสอนและวิธีการสอนครอบคลุมเน้ือหาการสอนทําใหผูสอนสอนไดอยางมั่นใจ  

3.  สอนไดทันตามเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการสอน/แผนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

 

แผนการจัดการเรียนรู/การเรียนรูภาคทฤษฎ ี หนวยที่   1-16 

ช่ือวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน สอนสัปดาหที่  18 

ช่ือหนวย  ประเมินผลปลายภาคเรียน คาบรวม  36 

ช่ือเร่ือง                  ประเมินผลปลายภาคเรียน จํานวนคาบ  2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบปลายภาค 
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