
 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหสัวิชา 30000-1101  
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒563 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕6๔ 
 
 

จัดทำโดย 
นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ 

 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                     อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้
 □ ควรปรับปรงุเกี่ยวกับ
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
   

ลงชื่อ...................................................... 
(นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ ์
........../............/........... 

 

 
 □ ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 (นายอรุณ  เกลื่อนพันธ)์ 

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............/........... 

   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นายนิมิตร ศรียาภัย) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 



 
คำนำ 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาทักษะภาษาไทย
เชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000-1101 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่ง
ออกเป็น 5 หน่วย ประกอบด้วย การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลและการบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพและโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม การเขียน
รายงานการวิจัย 

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอ
ได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 
 

สิริลักษณ์  บุญเลิศ 
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. ชื่อวิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000-1101 จำนวน 3 หน่วยกิต 54 ชั่วโมง (3-0-3)     
 

2. คำอธิบายรายวิชา        
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ  
และในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพ่ือกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และ 
จรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
 

3. จุดประสงค์รายวิชา  
1. เข้าใจทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารในวิชาชีพ ตามหลักภาษา  

เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งที่จะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

 

4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน 

ค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษา เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
3. พูดนำเสนอข้อมลูเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  
4. เขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลักการ



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
 
                         พฤติกรรม 
 
   ชื่อหน่วย 
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1. การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 3 2 3    2 2 12 2 6 
2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร  
   จากสื่อประเภทต่าง ๆ 

2 2 3 2 2 2 2 2 17 1 9 

3. การนำเสนอข้อมูลและการบรรยายสรุป 2 2 3    2 2 11 2 6 
4. การพูดในงานอาชีพ 2 3 3    2 2 12 2 6 
5. การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม 3 3 3 3   2 2 16 1 9 
6. การเขียนจดหมายกิจธุระ 3 3 3    1 1 11 2 6 
7. การจดบันทึกข้อมูล 3 3 3    1 1 11 2 6 
8. การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 2 2 3    2 2 12 2 6 

 
รวม 

20 20 24 5 2 2 14 14 10
0 

- 54 
73 

ลำดับความสำคัญ 2 2 1 4 5 5 3 3 - - - 
 
 
 



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1. การใช้ภาษาไทยในการ 
    สื่อสาร (๖ ชม.) 

1. อธิบายประเภทของภาษาทีใ่ช้ในการสื่อสารได ้
2. แยกระดับภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 
3. อธิบายการใช้คำ การใช้ประโยคในภาษาไทยได้ 
๔. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใช้ถ้อยคำสำนวนและระดับ
ภาษาได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย เหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล 
 

๒. การวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร    
    (9 ชม.) 

1. บอกความหมายของการวิเคราะห์ และ 
    สังเคราะห์สารได้ 
2. อธิบายหลักการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารได้ 
3. จำแนกคุณสมบตัิของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสารได้ 
4. บอกประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสารได้ 
๕. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารได้ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่าสารในงานอาชีพจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ ตามหลัก
ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
บุคคลและสถานการณ์  

3. การนำเสนอข้อมูล        
    (๖ ชม.) 

1. บอกความหมายของการนำเสนอขอ้มูลได้ 
2. บอกประเภทและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได ้ 
3. อธิบายหลักการปฏิบัติในกานำเสนอข้อมลูได้ 
๔. นำเสนอข้อมูลด้วยป้ายนิเทศ และ PowerPoint ได้ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกีย่วกับการ
นำเสนอข้อมูลในงานอาชีพ 
จากสื่อต่าง ๆ ตามหลักการ 
ใช้ภาษาไทย 
 

4. การพูดในงานอาชีพ 
    (๖ ชม.) 

๑. บอกความหมายของการพูดได้ 
๒. บอกจดุมุง่หมายของการพูดได้ 
๓. อธิบายหลักการพูดที่มีประสิทธิภาพได้ 
๔. แสดงจรรยาบรรณในการพูดได้อย่างเหมาะสม 
๕. พูดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกีย่วกับการพูดใน
งานอาชีพตามหลักการ เป็นการ
นำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารใน
งานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

5. การพูดในโอกาสต่าง ๆ  
    ของสังคม 
    (9 ชม.) 

๑. บอกความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของ 
    สังคมได้ 
๒. อธิบายหลักท่ัวไปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
    ของสังคมได้ 
๓. วิเคราะห์หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
๔. พูดแสดงความรู้สึกตามโอกาสต่าง ๆ ในสังคมได้ 
    อย่างมปีระสิทธิภาพ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบรูณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกีย่วกับการพูดเพ่ือ
สื่อสารในอาชีพและในโอกาส 
ต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะ 
บุคคล และสถานการณ์ 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
6. การเขียนจดหมาย 
    กิจธุระ 
    (๖ ชม.) 

๑. บอกความหมายและประเภทของจดหมายได้ 
๒. เลือกใช้ภาษาในการเขียนจดหมายได้อย่างเหมาะสม 
๓. บอกประโยชน์ของจดหมายได้ 
๔. เขียนจดหมายกิจธุระและจดหมายสมัครงานได้อย่าง 
    มีจรรยาบรรณ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา   
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน 
เพ่ือติดต่อกิจธุระตามหลักการ  
เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อ 
สื่อสารในงานอาชีพและใน 
โอกาสต่าง ๆ 

7. การจดบันทึกข้อมูล 
    (๖ ชม.) 

๑. บอกความหมายของการจดบันทึกข้อมูลได้ 
๒. อธิบายหลักการจดบนัทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได ้
3. จดบันทึกข้อมูลตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
    ตามหลักการ 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการจด 
บันทึกข้อมูลตามหลักการใช้
ภาษาไทยเป็นการนำเสนอข้อมูล
เพ่ือสื่อสารในงานอาชีพและใน  
โอกาสต่าง ๆ  

๘. การเขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงาน 
    (๖ ชม.) 

 

๑. บอกความหมายของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
๒. แยกประเภทของการเขียนรายงานการปฏิบติังานได้ 
๓. อธิบายรูปแบบการนำเสนอและรูปแบบรายงานการ 
    ปฏิบัติงานได้ 
4. บอกหลักสำคัญของการใชภ้าษาในการเขียนรายงานได้ 
5. บอกประโยชน์ของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน บันทึก 
ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงาน 
เชิงวิชาชีพตามหลักการใช ้
ภาษาไทย 

สอบปลายภาค - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
    7.๑ การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 

หน่วยที่ 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
ร้อยละ ๕0 

ของคะแนนเต็ม 
1 4 4 4 12 ๖.00 
2 9 4 4 17 8.50 
3 3 4 4 11 ๕.๕0 
4 4 4 4 12 6.00 
5 8 4 4 16 8.00 
๖ 5 3 3 11 ๕.๕0 
๗ 5 3 3 11 ๕.๕0 
๘ 3 4 4 11 ๕.๕0 

รวม 40 ๓0 ๓0 100 50 
  

พุทธพิสัย 40 คะแนน 
- สอบประมวลผลปลายภาค  40 คะแนน 

ทักษะพิสัย ๓0 คะแนน 
- แบบทดสอบ   20  คะแนน 
- ใบงาน   10 คะแนน 

จิตพิสัย     ๓0    คะแนน 
  รวม           ๑๐๐  คะแนน 
   
7.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วนำมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดบัผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๕๐ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 
 
 
 
 
 



8. เครื่องมือวัดประเมินผล 
          8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 

8.2 ใบงาน 
8.3 แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายประเภทของภาษาทีใ่ช้ในการสื่อสารได ้
    1.2 แยกระดับภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 
    1.3 อธิบายการใช้คำ การใช้ประโยคในภาษาไทยได้ 
    1.๔ เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษกำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
    ๒.2 มีความรู้เกี่ยวกับระดับภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 
    2.๓ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คำ การใช้ประโยคใภาษาไทย 
    2.๔ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เนื้อหา 
    3.๑ ประเภทของภาษาทีใ่ช้ในการสื่อสาร   
    3.๒ ระดับภาษา การใช้ถ้อยคำ และการใช้ประโยค 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับระดับภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 
๓. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คำ การใช้ประโยคใภาษาไทย 
๔. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

1. อธิบายประเภทของภาษาทีใ่ช้ในการสื่อสารได ้
2. แยกระดับภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารได ้
3. อธิบายการใช้คำ การใช้ประโยคในภาษาไทยได้ 
4. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร จำนวน ๖ ชัว่โมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

1 – 2 
/ 

1 - ๖ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครกูล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการใช้ 
    ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการใช้ 
    ภาษาไทยในการสื่อสาร 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การใช้ภาษาไทยในการ 
    พูด การเขียนใน 
    ชีวิตประจำวัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครเูปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
    เรื่องการใช้ภาษาไทยใน 
    การสื่อสารในระบบ  
    Google Classroom  
    และใช้ระบบ Google  
    Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    ใช้ภาษาไทยในการ 
    สื่อสาร 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    1 เรื่องการใช้ 
    ภาษาไทยในการ 
    สื่อสาร 
2. ระบบ Google  
    Classroom 
    และ Google 
    Meet 
 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงานเรื่องการ 
   วิเคราะห์การใช้ 
   ภาษาไทยในการ 
   สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลกาประเมินใน 
    แบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจใบงานเรื่อง 
    การวิเคราะห์ 
    การใช้ภาษาไทย 
    ในการสื่อสาร 
 
3. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมนิ    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
    และประเมินลงแบบ 
   ประเมินด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 



    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการ 
    ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครตูรวจแบบทดสอบ 
10.ครแูนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานเรื่องการ 
      การวิเคราะห์การใช้ 
      ภาษาไทยในการ 
      สื่อสาร เป็นการบ้าน 
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพสิัย     4   คะแนน 
  รวม             12  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวม
มาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรยีน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดบัผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดบัผลการเรยีน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
7.2 แบบประเมนิด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการเรียนของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
...................................................................................................................................................... ........................ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..................................................................................... ......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ......................................................................................................... ........ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นกัเรยีนไม่มีพฤติกรรมตามทีก่ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
                  -  คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

                        - คะแนนใน RMS (6 สัปดาห์) = (คะแนนเฉลี่ยนักเรียนรายบุคคลรวม 6 สัปดาห์)/18 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ ๑ เรื่องการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

******************************** 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
๑.  ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “ภาษา” ได้ถูกต้องที่สุด    

ก. แสดงถึงภูมิปัญญาของมนุษย์  
ข. สามารถใชสื่อสารได้ทั้งกับมนุษย์และสัตว์ทุกชนิด  
ค. เป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในสงัคม 

  ง. เป็นเครื่องมือแสดงอัตลักษณ์ของคนในสังคม  
๒. ข้อใดใหค้วามหมายของคำว่า “การสื่อสาร” ได้ชัดเจนที่สุด  

ก. การติดต่อรับรู้ เรื่องราวซึ่งกันและกัน   ข. การสื่อความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
ค. การส่งสารจากผู้รับไปยังผู้ส่ง    ง. การสื่อความรู้ส่งไปยังผู้รับ  

๓. องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารคือข้อใด  
ก. ภาษา สื่อและผู้ส่งสาร    ข. ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร วัฒนธรรม  
ค. ผู้ส่งสาร สื่อและผู้รับสาร    ง. ผู้ส่งสาร สาร  ผู้รับสาร 

๔. ข้อใดจัดอยู่ในลักษณะของวจันภาษา  
ก. ท่าทางการบอกสาร     ข. ภาพบอกเรื่องราว  
ค. ถ้อยคําไขความ     ง. สายตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ 

๕. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  
ก. การสร้างความเข้าใจอันดี    ข. การแจ้งข้อมูลเพ่ือทราบ  
ค. การจูงใจและโน้มน้าวใจ    ง. แบ่งแยกหมู่กลุ่ม  

๖.  เชิญชมบ้านมั่นคงจำลองขนาดเท่าของจริง ในงานวันมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก “รวมพลัง สร้างบ้านมั่นคง สู่ 
     ชุมชนเอ้ืออาทร” มีหลายแบบให้เลือกราคาถูกตัดสินใจซื้อในงานไดร้ับชุดรับแขกฟรี 1 ชุด ข้อความนี้เป็นงาน 
     เขียนประเภทใด  

ก. โฆษณา      ข. บทความ  
ค. ข่าว       ง. สารคดี  

๗. บทบรรยายทางวิชาการจัดเป็นสารประเภทใด  
ก. สารที่โน้มน้าวใจ     ข. สารที่ให้ความรู้  
ค. สารที่จรรโลงใจ     ง. สารที่ให้ความเพลิดเพลิน  

 
 
 
 



ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๘-๙ 
ก.  ภาษาระดับพิธีการ    ข.  ภาษาระดับทางการ 
ค.  ภาษาระดับกึ่งทางการ    ง.  ภาษาระดับเป็นกันเอง 

           ๑) ทำไมผู้หญิงที่มีลูกแล้วอ้วน สาเหตุที่คนมักนึกไม่ถึงคือแม่เสียดายของที่ลูกกินเหลือ 
           ๒) ผู้หญิงที่ปล่อยให้พุงพลุ้ยเป็นพะโล้อย่างนี้นอกจากจะดูไม่ได้แล้วยังตายไวเสียด้วย 
           ๓) การประชุมวิชาการเรื่องโรคอ้วนครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากโรคอ้วนเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ทุกประเทศ ทั่ว
โลกกำลังประสบอยู่ 
           ๔) การลดน้ำหนักด้วยวิธีง่ายๆ นั้นเราจะต้องควบคุมอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 
๘. ข้อความในข้อ ๑ ใช้ภาษาระดับใด 
๙. ข้อความในข้อ ๔ ใช้ภาษาระดับใด 
๑๐. คำในข้อใดคือคำไทยแท้ทุกคำ  
    ก.  ปราสาท  ผงาด    ข.  ตับแตก  แจกของ 
    ค.  สะอาด  พินาศ    ง.  พระสงฆ์  จำนง 
๑๑.  ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้อง 
 ก.  ช้างป่ามากันหลายตัว    ข.  ในงานแต่งงานมีการโห่ ๓ ครั้ง 
 ค.  กบไสไม้อันนี้ชำรุดแล้ว   ง.  พระมหาธีระเทศน์ ๒ ยก 
๑๒.  คำในข้อใดมีความหมายถูกต้อง 
 ก.  แก้มือ   -   ขอต่อสู้ใหม่   ข.  แก้ลำ   -  ทำให้มีชั้นเชิงเอาชนะ 
 ค.  แก้เผ็ด   -  ทำให้มีรสจืดลง   ง.  แก้หน้า  -   นึกถึงความมีหน้ามีตาในสังคม 
๑๓.  ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ 
 ก.  รถไฟฟ้า  พัดผ่าน    ข.  ราชวัง  ราชสำนัก 
 ค.  ของหวาน  เย็นชา    ง.  เอียงอาย  อ้อนแอ้น 
๑๔.  ข้อใดเป็นคำซ้อนเพ่ือเสียง 
 ก.  สนุกสบาย     ข.  กระโตกกระตาก 
 ค.  ข้าทาสบริวาร    ง.  รบราฆ่าฟัน 
๑๕.  ข้อใดสร้างคำโดยการสมาส 
 ก.  สันนิบาต     ข.  ครูปกรณ์ 
 ค.  โภชนาการ     ง.  สิงหาคม 
๑๖.  ประโยคในข้อใดแตกต่างจากข้ออ่ืน 

ก.  เธอมองเห็นอะไร    ข.  เธอจะไปกับเขาหรือ 
ค.  ทำไมเธอจึงมาสาย    ง.  รีบ ๆ ทำเข้าหน่อยสิ 

 
 



๑๗. ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
      ก.  เราล้วนเจอเรื่องราวต่าง ๆ นา ๆ ในชีวิต ข.  พยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว คือ ก-ฮ 
      ค.  ท่านทั้งหลายโปรดคิดดูเถอะครับ?  ง.  ณ. ที่นี้มีแค่เธอกับฉันเท่านั้น 
1๘.  ข้อใดมีคำทีส่ะกดคำผิด 
         ก. เอกสารจะสมบูรณ์ต้องมีลายเซ็นของเจ้าของเอกสาร   
         ข. นักเรียนขออนุญาติครูประจำวิชาเพ่ือไปพบแพทย์ 

ค. ไม่มีอะไรน่าสะพรึงกลัวเท่ากับเห็นการฆ่ามนุษย์ต่อหน้าต่อตา 
            ง. กรณทีุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรับความคุม้ครอง ๓ เท่าของสัญญาประกนัชีวิต 
๑๙.  ข้อใดเป็นสำนวนที่เกิดจากการละเล่นชนไก่ 
 ก.  จนมุม     ข.  สู้ยิบตา 
 ค.  เข้าปิ้ง     ง.  รุกฆาต 
๒๐.  ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง 
 ก.  เมืองนี้เกิดโรคระบาดผู้คนล้มลายราวใบไม้ร่วง 
 ข.  วันนี้คุณตากับคุณยายพากันมาปล่อยไก่ 
 ค.  แทนที่จะช่วยกันยังมาทำมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอีก 
 ง.  อย่ามัวชักช้าอยู่เลยเศรษฐกิจกำลังดีช่วงนี้ น้ำขึ้นให้รีบตัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล....................................................................แผนก............................ห้อง...............เลขที.่........... 
 

ใบงานที่ ๑ 
หน่วยที่ 1 เรื่องการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

******************* 
คำชี้แจง  ให้นักศึกษายกตัวอย่างข้อความที่มคีวามบกพร่องในการสื่อสาร จึงทำให้การสื่อสารนั้นไม่ประสบ 
             ผลสำเร็จมาอย่างน้อย ๒ ตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายว่าไม่ประสบผลสำเร็จเพราะมีความบกพร่องอย่างไร 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร   จำนวน 9 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 บอกความหมายของการวิเคราะห์ และสังเคราะหส์ารได้ 
    1.2 อธิบายหลักการวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์สารได้ 
    1.3 จำแนกคุณสมบัติของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารได ้
    1.4 บอกประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    1.๕ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพได ้
    1.6 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
            วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษาได้เหมาะสม 
    กับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
 

3. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร 
    3.๒ หลักการคิดวิเคราะห์สาร 
    3.๓ หลักการสังเคราะหส์าร  
    3.4 คุณสมบัติของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร 
    3.5 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการวิเคราะห์  
    และสังเคราะห์สาร 
2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และ 
    สังเคราะห์สาร 
3. มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้วิเคราะห์  
    สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 
4. มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการวิเคราะห ์ 
    สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 
๕. มีความรู้เรื่องวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 
    ในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

1. บอกความหมายของการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
    สารได ้
2. อธิบายหลักการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารได้ 
 
3. จำแนกคุณสมบัติของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสารได ้
4. บอกประโยชน์ของการวิเคราะห ์สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสารได ้
๕. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารใน 
    ชีวิตประจำวันและในงานอาชีพได้ 
6. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร จำนวน 9 ชั่วโมง 
 

ครั้งท่ี/ชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
3-5 
/ 

7 - 15 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครกูล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่างข่าว 
    ทางสถานีโทรทัศน์ใน 
    ที่ผู้เรียนรับชมอยู่ใน  
    ปัจจุบันแล้วให้ผู้ร่วมกัน 
    อภิปราย 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครเูปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 
    เรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
    ในระบบ Google  
    Classroom  
    และใช้ระบบ Google  
    Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    วิเคราะห์ สังเคราะห์  

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    2 เรื่องการ 
    วิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
2. ระบบ Google  
    Classroom 
    และ Google 
    Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงานเรื่องการ 
    วิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน 
   ในแบบทดสอบ 
   ก่อนเรียน/ 
   หลังเรียน 
2.ผลคะแนนการ 
   ตรวจใบงาน   
   เรื่องการ 
   วิเคราะห์  
   สังเคราะห ์   
   และประเมินค่า    
   สาร   
3. ผลการ 
   ประเมิน 
   ในแบบประเมนิ    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
    และประเมินลงแบบ 
   ประเมินด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   ทีพึ่งประสงค์ 
๓.สรุปผลการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 



    และประเมินค่าสาร   
 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร                   
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครตูรวจแบบทดสอบ 
10.ครแูนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครใูห้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ 
      ผู้เรียนทำใบงาน 1    
      เรื่อง การวิเคราะห์  
      สังเคราะหแ์ละ 
      ประเมินค่าสาร 
      ใบงานที่ 2 เรื่องการ 
      เขียนบทความ 
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 

 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  9 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   ๒  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพสิัย     4    คะแนน 
  รวม    18  คะแนน 
     6.๒ ผลการประเมนิการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดบัผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดบัผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดบัผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดบัผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
7.2 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการเรียนของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
...................................................................................................................................................... ........................ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..................................................................................... .........................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ......................................................................................................... ........ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 



แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 2 เรื่องการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวตัวเลข ก ข ค และ ง ข้อที่ถูกต้องท่ีสุด  
1. ข้อใดคือความหมายของการวิเคราะห์ 
 ก. ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนเหมาะสม 
 ข. ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าหาความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
 ค. ความคิดพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้หลักการและเหตุผล 
 ง. การพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบแยกออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
๒. หนุ่ยมองเห็นความผิดปกติของผักกาดขาวที่ปลูกแล้วหยุดคิดพิจารณา หนุ่ยมีคุณสมบัติของผู้วิเคราะห์ในข้อใด  
 ก. ช่างสังเกต     ข. ช่างสงสัย   
 ค. ช่างไต่ถาม     ง. ช่างตีความ 
๓. บทความ : มุมมองการศึกษาของไทย ข้อความนี้เป็นกระบวนการวิเคราะห์ในข้อใด 
 ก. กำหนดสิ่งทีต่้องการวิเคราะห์   ข. กำหนดปัญหาหรือจุดประสงค์   
 ค. พิจารณาแยกแยะ     ง. สรุปคำตอบ 
๔.  กระบวนการการวิเคราะห์ขั้นตอนใดที่ต้องใช้เทคนิคการคิดวิเคราะห์ 
 ก. กำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์   ข. กำหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์  
 ค. กำหนดหลักการ     ง. พิจารณาแยกแยะ  
๕. 5 W 1 H คืออะไร 
 ก.  what where when Why Who How  ข. what where while Whole Who How 
 ค.  what whol while Why Who Home  ง. what wheel whit Why Who Home 
๖. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการวิเคราะห์ 
 ก. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ   ข. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 ค. การวิเคราะห์หลักการ    ง. การวิเคราะห์เชิงเงื่อนไข  
๗. “ปรึกษาผู้มีความรู้หรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ” ข้อความนี้เหมาะจะใช้กับเรื่องใด 

ก. หลักการวิเคราะห์สาร                                 ข. หลกัการสังเคราะห์สาร 
ค. ขั้นตอนการวิเคราะห์สาร                             ง.  ขั้นตอนการสังเคราะห์สาร 

๘. “พิจารณาสารประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาของสาร” เป็นข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องใด 
ก. หลักการวิเคราะห์สาร    ข. หลักการสังเคราะห์สาร 
ค. หลักการประเมินคา่สาร   ง. ขั้นตอนการสังเคราะห์สาร 

๙. ข้อใดเป็นหลักการประเมินค่าสาร 
ก.  พยายามอ่านสรุปสาระสำคัญที่ได้จากเนื้อหา 
ข. แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่ปรากฏ 
ค. พิจารณาตัดสินคุณค่าว่าดี ไม่ดี มีข้อบกพร่องหรือไม่อย่างไร 
ง. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างหรือออกแบบ 

๑๐. บุคคลในข้อใดเป็นผู้มีความสามารถในการตีความ 
 ก. แดงเห็นผู้ชายแต่งตัวสกปรก ไว้ผมยาว เดินบ่นคนเดียว แดงคิดว่าผู้ชายคนนั้นคงเสียสติ 
 ข. กานดามองเห็นนกบนต้นไม้แล้วคิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน 
 ค. แก้วนำเรือไปเที่ยวกับเพ่ือน ๆ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ง. กบเห็นคนอื่นรับประทานราดหน้า กบเกิดอยากกินก๋วยเตี๋ยว 



ใบงานที่ ๑ 
เรื่อง การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 

จุดประสงค์  เพื่อฝึกทักษะการวเิคราะหส์าร 

คำสั่ง ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณารูปแบบงานเขียน  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

พิจารณาเนื้อหา 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

พิจารณากลวิธีการนำเสนอ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

การประเมินค่าสาร   
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
        
 

นิทานเรื่องไม่อยากเชื่อ 
          คุณย่าวัยดึกนั่งจิบชายามบ่ายอยู่กับเพ่ือนบ้าน ก่อนจะเล่าเรื่องหลานสาวตัวน้อยที่มาเยี่ยมเธอ 
เมือ่วันก่อนให้อีกฝ่ายฟัง “เม่ือวันก่อนที่ลูกชายฉันพาหลานมาเยี่ยมนะ ฉันอยากปลูกฝังนิสัยรักงานบ้าน 
งานเรือนให้ ก็เลยสอนหลานเย็บผ้า พอฉันอธิบายวิธีร้อยด้ายใส่จักรเสร็จ แกก็เท้าสะเอวแล้วทำปากเบะ 
เธอรู้ไหมว่ายายหนูบ่นฉันว่า “คุณย่าจะบอกว่า คุณย่าทำเรื่องยากเย็นทั้งหมดนี่ได้” คุณย่ากลั้นขำไว้ไม่อยู่ 
ก่อนจะพูดต่อ “แต่ใช้ไอโฟนหนูไม่เป็นเนี่ยนะ หนูไม่อยากเชื่อเลยจริง ๆ” 

คลายเครียด : เอก โท ตรี 
 
 

 

ชื่อ-สกุล............................................................................แผนก.....................ชั้น......................เลขที่ ............... 



ชื่อ-สกุล............................................................................แผนก.....................ชั้น................ ......เลขที่............... 
 
 

ใบงานที่ ๒  
เรื่อง การเขียนบทความ 

********************** 
 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษาเขียนบทความตามหัวข้อที่สนใจ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ได้ศึกษามา 
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................................................................................................................................................................... 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบตัิ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นกัเรยีนไม่มีพฤติกรรมตามทีก่ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม.... ..................... 
 
 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มั่น

ใน
สถ

าบ
ันฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินยั

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

 

หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
                  -  คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

                        - คะแนนใน RMS (6 สัปดาห์) = (คะแนนเฉลี่ยนักเรียนรายบุคคลรวม 6 สัปดาห์)/18 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนอข้อมูล จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

๑. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1. บอกความหมายของการนำเสนอข้อมูลได้ 
    2. บอกประเภทและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได ้ 
    3. อธิบายหลักการปฏิบัติในกานำเสนอข้อมูลได้ 
    ๔. นำเสนอข้อมูลด้วยป้ายนิเทศ และ PowerPoint ได้ 
    5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. สมรรถนะประจำหน่วย 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในงานอาชีพจากสื่อต่าง ๆ ตามหลักการใช้ภาษาไทย 
 

๓. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของการนำเสนอข้อมูล  
    3.๒ จุดมุ่งหมายในการนำเสนอข้อมูล 
    3.3 ประเภทของการนำเสนอข้อมูล 
    3.4 รูปแบบของการนำเสนอข้อมูล 
    3.5 หลักการปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูล 
    3.6 การนำเสนอข้อมูลด้วยป้ายนิเทศ 
    3.7 การนำเสนอข้อมูลด้วย PowerPoint 
 

๔. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของการ 
    นำเสนอข้อมูล 
๓. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติในการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
๔. มีความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วย 
    ป้ายนิเทศและ PowerPoint 
๕. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

1. บอกความหมายของการนำเสนอข้อมูลได้อย่าง 
    ถูกต้อง 
2. บอกประเภทและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได ้ 
 
3. อธิบายหลักการปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูลได้ 
    ถูกต้อง 
๔. นำเสนอข้อมูลด้วยป้ายนิเทศและPowerPoint ได้ 
    ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
5. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 

 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

ครั้งท่ี/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
6-7  
/ 

16 – 2๑ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครกูล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
4. ครูให้ผู้เรียนดูข่าวที่ครู 
    เตรียมมาและสนทนากับ 
    ผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบ 
    การนำเสนอข้อมูล 
    ข่าวสารในชีวิตประจำวัน 
    

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครเูปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
    เรื่องการนำเสนอข้อมูล 
    ในระบบ Google  
    Classroom และใช้ 
    ระบบ Google Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    นำเสนอข้อมูล 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    3 เรื่องการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
2. ระบบ Google  
    Classroom 
    และ Google 
    Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงานเรื่องการ 
    นำเสนอข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการ 
    ประเมินใน 
    แบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/ 
    หลังเรียน 
2. ผลการ 
    ประเมินใน 
    แบบประเมนิ 
    พฤตกิรรม 
    การเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
    และประเมินลงแบบ 
    ประเมินด้านคุณธรรม  
    จริยธรรมและ   
    คุณลักษณะ 
    ที่พึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 



ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครตูรวจแบบทดสอบ 
10.ครแูนะนำเรื่องการ 
    กรอกข้อมูลส่วนตัวใน 
    การทำแบบทดสอบใน     
    Google From  

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
14. บันทึกผลการประเมิน 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพสิัย     4    คะแนน 
  รวม           11  คะแนน 
   
 
 
 
 
 
 
 



     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดบัผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบเรียน 
7.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.๓ แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการเรียนของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
...................................................................................................................................................... ........................ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..................................................................................... .........................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ......................................................................................................... ........ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ............................................................................. .................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 3 เรื่องการนำเสนอข้อมูล 

***************** 
คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ข้อใดหมายถึงการนำเสนอข้อมูล (ความรู้ ความจำ)  
       ก. การเสนอหรือบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริง     
  ข. การเสนอหรือบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นข้อคิดเห็น   
 ค. การเสนอหรือบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นข้อแนะนำ     
 ง. การเสนอหรือบอกเล่าเรื่องราวโดยมีจุดมุ่งหมาย  
 

2. ข้อใดไม่ใช่จุดมุง่หมายของการนำเสนอข้อมูล (ความเข้าใจ) 
 ก. เพ่ือให้ปฏิบัติ      
 ข. เพ่ือให้ความรู้  
 ค. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ     
 ง. เพ่ือโน้มน้าวใจ 
 

3. “วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวฝนน่าจะตก” ข้อความนี้เป็นข้อมูลประเภทใด (เข้าใจ) 
 ก. ข้อเท็จจริง 
 ข. ข้อคิดเห็น 
 ค. ข้อเสนอแนะ 
 ง. ข้อแนะนำ 
 

4. “สุวรรณานำเสนอข้อมูลด้วยการพูดบรรยายเพียงอย่างเดียว  สุปราณีทำคลิปวีดีโอสั้นนำเสนอ ส่วนสุพจน์ 
    ทำ Power Point นำเสนอพร้อมพูดอธิบาย” 
    จากการการนำเสนอข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าว ตรงกับการนำเสนอข้อมูลรูปแบบใด เรียง 
    ตามลำดับ (ความเข้าใจ) 
 ก. นำเสนอด้วยสื่อ   นำเสนอด้วยปากเปล่า   นำเสนอด้วยปากเปล่าพร้อมมีสื่อประกอบ 
 ข. นำเสนอด้วยปากเปล่า  นำเสนอด้วยสื่อ  นำเสนอด้วยปากเปล่าพร้อมมีสื่อประกอบ 
          ค. นำเสนอด้วยปากเปล่า  นำเสนอด้วยปากเปล่าพร้อมมีสื่อประกอบ  นำเสนอด้วยสื่อ   
          ง. นำเสนอด้วยปากเปล่า  นำเสนอด้วยสื่อ  นำเสนอด้วยสื่อพร้อมคำบรรยาย 
 

5. ข้อใดควรปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูล (ความเข้าใจ) 
 ก. ท่องจำเนื้อหาที่จะนำเสนอให้ขึ้นใจ 
 ข. ใช้สำนวนโวหารเพื่อให้น่าในใจ 
 ค. กำหนดหัวข้อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญของเรื่อง 
          ง.  ใช้สื่อให้มากจะได้พูดให้น้อย ๆ 
 

 
 
 
 



6. บุคคลในข้อใดปฏิบัติไม่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล (ความเข้าใจ) 
 ก. เกียรติศักดิ์แสดงความสนใจผู้ฟังอย่างทั่วถึงด้วยจ้องตา 
 ข. กรรณิการ์ใช้ภาษาพูดที่เป็นกันเองกับผู้ฟัง        
 ค. มนต์ขลังใช้เวลาในการนำเสนอตามเวลาที่กำหนด  
 ค. ประณตใช้กิริยาท่าทางประกอบการนำเสนอ 
 

7. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูลด้วย Power Point (ความเข้าใจ) 
 ก. ใช้แผนภูมิที่เข้าใจง่าย       
 ข. ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน  
 ค. ใช้ภาพเคลื่อนไหวมาก ๆ เพ่ือความสวยงาม        
 ง. ใช้กราฟิกแสดงถึงสิ่งที่กำลังพูดถึง 
 

8. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการนำเสนอผลงานด้วย Power Point (ความเข้าใจ) 
 ก. การใช้รูปแบบตัวอักษรไม่เกิน 2 แบบในการเขียนข้อความ    
 ข. เตรียมโครงร่างการนำเสนอให้ครอบคลุมเนื้อหา  
 ค. ตรวจสอบสไลด์ก่อนนำเสนอจริง 
 ง. นำเสนอเนื้อหาให้มากที่สุด มีกี่สไลด์ก็ได้ 
 

9. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการจัดป้ายนิเทศ (ความเข้าใจ) 
 ก. ใช้แบบตัวอักษรได้ไม่เกิน 3 ชนิด 
 ข. ใช้รูปภาพประกอบข้อมูล 
 ค. ใช้แผนภูมิเพ่ือความชัดเจนของเนื้อหา 
 ง. ใช้ประโยชน์ของป้ายให้เต็มพ้ืนที่ 
 

10. ข้อใดเหมาะสำหรับการจัดป้ายนิเทศที่เนื้อหามีการเรียงลำดับขั้นตอน (ความเข้าใจ) 
 ก. การจัดภาพแบบแถว 
 ข. การจัดภาพแบบแถบ 
 ค. การจัดภาพแบบตาราง 
 ง. การจัดภาพแบบหน้าต่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นกัเรยีนไม่มีพฤติกรรมตามทีก่ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
                  -  คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

                        - คะแนนใน RMS (6 สัปดาห์) = (คะแนนเฉลี่ยนักเรียนรายบุคคลรวม 6 สัปดาห์)/18 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การพูดในงานอาชีพ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
     1.๑ บอกความหมายของการพูดได้ 
     1.๒ บอกจดุมุง่หมายของการพูดได้ 
     1.3 อธิบายหลักการพูดทีมีประสิทธิภาพได้ 
     1.๔ แสดงจรรยาบรรณในการพูดได้อย่างเหมาะสม 
     1.๕ พูดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศกึษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดในงานอาชีพตามหลักการ เป็นการนำเสนอข้อมูลเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพและ
ในโอกาสต่าง ๆ 

 
3. เนื้อหา 
    3.1 ความหมายของการพูด 
    3.2 จดุมุง่หมายของการพูด 
    3.3 หลักการพูดท่ีมีประสิทธิภาพ 
    3.4 จรรยาบรรณในการพูด 
    3.5 รูปแบบของการพูด 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดในงานอาชีพตามหลักการ 
เป็นการนำเสนอข้อมูลเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพและใน
โอกาสต่าง ๆ 

๑. บอกความหมายของการพูดได้ 
๒. บอกจดุมุง่หมายของการพูดได้ 
๓. อธิบายหลักการพูดทีมีประสิทธิภาพได้ 
๔. แสดงจรรยาบรรณในการพูดได้อย่างเหมาะสม 
๕. พูดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การพูดในงานอาชีพ จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

ครั้งที/่ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
8-9 
/ 

22-27 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครกูล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการพูดใน 
    งานอาชีพ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการพูดใน 
    งานอาชีพ  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    ให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง 
    อาชีพที่ต้องใช้การพูด     
    เช่น พนักงานขาย   
    ตัวแทนประกัน เป็นต้น 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครเูปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
    เรื่องการพูดในงานอาชีพ 
    Google Classroom  
    และใช้ระบบ Google  
    Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    พูดในงานอาชีพ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการ 
    พูดในงานอาชีพ 
 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    ๔ เรื่องการพูดใน 
    งานอาชีพ 
2. ระบบ Google  
    Classroom 
    และ Google 
    Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงานเรื่องการ 
   พูดสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลกาประเมิน 
    ในแบบทดสอบ 
   ก่อนเรียน/หลัง 
   เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจใบงาน   
    เรื่องการพูด 
    สาธิต 
3. ผลการ 
    ประเมิน 
    ในแบบประเมนิ    
    พฤตกิรรมการ 
    เรียนรู้ของ  
    ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
    และประเมินลงแบบ 
   ประเมินด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 



 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครตูรวจแบบทดสอบ 
10.ครแูนะนำเรื่องการ 
    กรอกข้อมูลใน  
    Google From และการ 
    ตั้งใจทำแบบทดสอบ 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานเรื่องการ 
      พูดสาธิต 
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   ๒  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     4   คะแนน 
  รวม           12  คะแนน 
   



6.๒ ผลการประเมนิการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมนิ ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดบัผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
7.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
    คำชี้แจง   ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
                  -  คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

                        - คะแนนใน RMS (6 สัปดาห์) = (คะแนนเฉลี่ยนักเรียนรายบุคคลรวม 6 สัปดาห์)/18 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 4 เรื่องการพูดในงานอาชีพ 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
  

๑.  ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก. มีความรู้ในเรื่องที่จะพูด    ข.  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 

 ค.  มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง     ง.  มีบุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ 
๒.  ข้อใดควรปฏิบัติเป็นสิ่งแรกในการทักทายปราศรัย 
 ก.  กล่าวคำว่าสวัสดี     ข.  ยกมือไหว้ 
          ค.  หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส     ง.  ยกมือไหว้กล่าวคำว่าสวัสดี 
3.  ข้อใดเหมาะสมที่สุดในการแนะนำตนเองในที่สาธารณะ 
          ก.  ผม ณเดช  เรืองฤทธิ์เดช  
 ข.  ผม ณเดช  เรืองฤทธิ์เดช นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน     
          ค.  ผม ณเดช  เรืองฤทธิ์เดช ประธานนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
          ง.  ผม ณเดช  เรืองฤทธิ์เดช ชื่อเล่น ต๊ะ เรียนอยู่ชั้น ปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
4.  ข้อใดไมค่วรใช้เป็นหัวข้อในการสนทนา 
 ก.  เหตุการณ์ทัว่ไป         ข.  สภาพดินฟา้อากาศ          
 ค.  ข่าวอาชญากรรม        ง.  การตายของเพ่ือนสนิท 
๕.  การพูดในข้อใดต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า 
 ก.  การพูดทางโทรศัพท์     ข.  การแนะนำตัว 
 ค.  การแนะนำผู้พูด     ง.  การทักทายปราศรัย 
๖.  จรรยาบรรณข้อใดอาจไม่จำเป็นต้องใช้ในการสนทนาระหว่างบุคคล 
 ก.  แต่งกายสุภาพเรียบรอ้ย       ข.  ควบคุมอารมณ์ขณะพูด 
 ค.  หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส      ง.  เคารพในความคดิเห็นของผู้อ่ืน      
๗.  ข้อใดกล่าวแนะนำผู้พูดได้อย่างเหมาะสม 
 ก.  กล่าวถึงประวัติส่วนตัวอย่างละเอียด   ข.  กล่าวยกย่องความสามารถพิเศษ 
 ค.  กล่าวถึงหน้าที่การงานในปัจจุบัน   ง.  กล่าวถงึอำนาจวาสนาที่น่าทึ่ง 
๘.  ข้อใดไม่ต้องกล่าวในการแนะนำบุคคล 
      ก. สถานภาพ      ข.  อาชีพ 
 ค. ความสามารถพิเศษ     ง.  ตำแหน่งหน้าที่   
๙. ข้อใดคือความหมายของการพูดสาธิต 
 ก.  การแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง    
 ข.  การพูดประกอบการแสดง 
 ค.  การพูดอธิบายส่วนประกอบของเครื่องมือ  
 ง.  การพูดอธิบายวิธีการตามขั้นตอนให้เห็นเป็นตัวอย่าง 



๑๐.  ขัน้ตอนแรกของการพูดสาธิตคือข้อใด 
 ก.  บอกเรื่องที่จะสาธิต     ข.  บอกความสำคัญของสิ่งที่จะสาธิต
 ค.  บอกรายการสิ่งของที่ต้องใช้      ง.  บอกประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับ 
๑๑. ข้อใดใช้ภาษาในการสาธิตได้เหมาะสม 
 ก.  ใส่น้ำค่อนหม้อ     ข.  ใส่เกลือพอประมาณ 
 ข.  ใส่น้ำปลานิดหน่อย     ง.  ใส่หมูสามชั้นครึ่งกิโลกรัม 
๑๒. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในหลักการพูดโทรศัพท์ 
 ก.  เตรียมอุปกรณ์สำหรับจดบันทึก   ข.  แสดงตัวโดยบอกชื่อผู้รับ 
 ค.  รับโทรศัพท์ทันทีที่เสียงกริ่งดัง    ง.  เตรียมเนื้อหาที่จะพูดโต้ตอบ 
๑๓.  ข้อใดเป็นคำพูดที่เหมาะสมในการพูดโทรศัพท์ 
 ก.  คุณชื่ออะไรคะ     
 ข.  ไม่ทราบว่าดิฉันกำลังเรียนสายอยู่กับใครคะ 
 ค.  ขอโทษค่ะ คุณคือใคร     
 ง.  ต้องการพูดกับใครคะ 
๑๔. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการพูดให้สัมภาษณ์ที่ดี 
 ก.  ใช้เวลาคิดนานหน่อย เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง     ข.  พูดเน้นเสียงหนักเบาให้น่าสนใจ 
 ค.  พูดโต้ตอบให้เป็นธรรมชาติ    ง.  พูดสั้น ๆ เฉพาะประเด็นสำคัญ 
๑๕.  ข้อใดควรปฏิบัติเมือ่ตอบคำถามไม่ได้ 
 ก.  ตอบตรง ๆ ว่า “ไม่ทราบครับ/ค่ะ”   ข.  เงียบไม่ต้องพูดอะไร 
 ค.  ชวนคุยเรื่องอ่ืนที่ตนทราบดี    ง.  ตอบแบ่งรับแบ่งสู้ “มันน่าจะ” 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล.........................................................................แผนก.......................ห้อง.....................เลขที่............... 
 

ใบงาน 
เรื่องการพูดสาธิต 

 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษาเลือกพูดสาธิตเรื่องที่ตนสนใจอย่างสั้น ๆ คนละ ๑ เรื่อง  
            (นำเสนอในชั้นเรียนออนไลน์หรือทำคลิปวีดีโอสาธิต) 
 
พูดสาธิตเรื่อง............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
จุดประสงค์ในการพูด
.................................................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ขั้นตอนการสาธิต...................................................................................... ....................................... ............................. 
.................................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................... 
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ประโยชน์.................................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม จำนวน 9 ชั่วโมง 
๑. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    ๑.1 บอกความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมได้ 
    1.๒ อธิบายหลักท่ัวไปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมได้ 
    1.๓ วิเคราะห์หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
    1.๔ พูดแสดงความรู้สึกตามโอกาสต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.5 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. สมรรถนะประจำหน่วย 
    แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดเพ่ือสื่อสารในอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะ บุคคล และ
สถานการณ์ 
๓. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
    3.๒ ความสำคัญของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
    3.3 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
    3.4 การพูดแสดงความรูส้ึกในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
 

๔. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
    แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดเพ่ือสื่อสารในอาชีพและ 
ในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะ บุคคล และ
สถานการณ์ 
 

๑. บอกความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของ 
    สังคมได้ 
๒. อธิบายหลักท่ัวไปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
    ของสังคมได้ 
๓. วิเคราะห์หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
๔. พูดแสดงความรู้สึกตามโอกาสต่าง ๆ ในสังคมได้อย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 
5. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
 

ครั้งที/่ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
10-12 

/ 
28-36 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครกูล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    ให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง 
    การจัดงานเนื่องใน 
    โอกาสต่าง ๆ ในสังคม  
    เช่น งานมงคลสมรส  
    งานขึ้นบ้านใหม่  
    งานวันเกิด เป็นต้น ซ่ึง 
    จะต้องใช้การพูดให้ 
    เหมาะกับโอกาสต่าง ๆ 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครเูปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
    เรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
    Google Classroom  
    และใช้ระบบ Google  
    Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    พูดในโอกาสต่าง ๆ ของ 
    สังคม 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    5 เรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของ    
    สังคม 
2. ระบบ Google  
    Classroom 
    และ Google 
    Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลกาประเมิน 
    ในแบบทดสอบ 
   ก่อนเรียน/หลัง 
   เรียน 
2. ผลการ 
    ประเมิน 
    ในแบบประเมนิ    
    พฤตกิรรมการ 
    เรียนรู้ของ  
    ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
    และประเมินลงแบบ 
   ประเมินด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 



7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
 

 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครตูรวจแบบทดสอบ 
10.ครแูนะนำเรื่องการ 
    กรอกข้อมูลใน  
    Google From และการ 
    ตั้งใจทำแบบทดสอบ 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
14. บันทึกผลการประเมิน 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  8 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   ๒  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     4   คะแนน 
  รวม           12  คะแนน 
   



    6.๒ ผลการประเมนิการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมนิ ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดบัผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
7.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการเรียนของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................. ................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..................................................................................... ......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
...................................................................................................................................................................... ........ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

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



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
    คำชี้แจง   ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..... .............................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
                  -  คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

                        - คะแนนใน RMS (6 สัปดาห์) = (คะแนนเฉลี่ยนักเรียนรายบุคคลรวม 6 สัปดาห์)/18 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 5 เรื่องการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
  

๑.  ข้อใดไม่ใช่หลักท่ัวไปของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
ข. ใช้เสียงให้มีประสิทธิภาพ    ข.  ใช้เวลาให้นานกว่ากำหนดเล็กน้อย 

 ค.  คำนึงถึงโอกาสที่พูด     ง.  เตรียมเนื้อหาที่พูด 
๒.  ข้อใดควรกล่าวเป็นอันดับแรกของการพูดในโอกาสต่าง ๆ 
 ก.  กล่าวถึงความรูส้ึกที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้พูด 
 ข.  กล่าวถึงความดี ความสามารถของเจ้าของงาน 
          ค.  กล่าวถึงความสำคัญของงาน     
          ง.  กล่าวถึงประวัติของตนอย่างครา่ว ๆ 
3.  สถานการณ์ใดไม่ต้องกล่าวอวยพร 
          ก.  กล่าวไว้อาลัยผู้ล่วงลับ     ข. กล่าวแนะนำผู้พูด      
          ค.  กลา่วต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน    ง.  กล่าวอำลา 
4.  ข้อใดไมค่วรกลา่วในโอกาสอำลาเพือ่นที่ย้ายไปทำงานที่อ่ืน 
 ก.  กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่มีไมตรจีติต่อกัน          
          ข.  กล่าวถึงควาดีที่เพ่ือนได้กระทำขณะทำงานร่วมกัน          
 ค.  กล่าวถึงหลักการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานให้ดีขึ้นเมื่อไปทำงานในที่ใหม ่      
 ง.  กล่าวถึงความสำเร็จในอนาคต 
๕.  การกล่าวตอบรับคำอวยพรในข้อใดไม่เหมาะสม 
 ก.  ขอบคุณสำหรับไมตรีจิตที่ได้รับจากทุกท่าน   
          ข.  ขอบคุณและขออภัยหากมีข้อผิดพลาดประการใด 
 ค.  ขอบคณุทุกท่านที่นำของขวัญราคาแพงมามอบให้      
          ง.  ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามีร่วมงานในวันนี้ 
๖.  การพูดในข้อใดควรมีการเตรียมต้นฉบับไว้ล่วงหน้า 
 ก.  กล่าวต้อนรับ         ข.  กล่าวไว้อาลัยผู้เสียชีวิต 
 ค.  กล่าวอวยพรวันมงคลสมรส     ง.   กล่าวอวยพรวันเกิดผู้อาวุโล 
๗.  การกล่าวอวยพรงานมงคลสมรสข้อใดเหมาะสมที่สุด 
 ก.  ขอให้ทัง้คูม่ีความรัก มีความจริงใจ  และซื่อสัตย์ต่อกั้นตลอดไปอย่าได้เสื่อมคลาย  
 ข.  ขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง มีลูกหัวปีท้ายปีเพือ่สร้างพลเมืองดีให้กับสังคม 
 ค.  ขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวที่ได้เจ้าบ่าวรวยมากระดับเศรษฐีพันล้าน 
 ง.  ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวที่ได้เจ้าส่าวสวยระดับนางงาม 
 
 



๘.  “ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงอำนวยพรให้มีความสุขความเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน  
     อายุยืนยาวตลอดไป” ข้อความนี้ควรใช้อวยพรในโอกาสใด 
      ก. อวยพรวันปีใหม่     ข.  อวยพรวันเกิด 
 ค. อวยพรวันขึ้นบ้านใหม ่    ง.  อำวยพรวันมงคลสมรส   
๙. ข้อใดไม่ต้องมีการกล่าวตอบ  
 ก.  การกล่าวอำลา     ข. การกล่าวอวยพรวันเกิด  
 ค.  การกล่าวต้อนรับ     ง.  การกล่าวไว้อาลัยผู้ล่วงลับ 
๑๐.  ข้อใดไม่ตอ้งมีการกล่าวอวยพร 
 ก.  กล่าวแนะนำผู้พูด     ข.  กล่าวอวยพรวันมงคลสมรส  
          ค.  กล่าวต้อนรับ        ง.  กลา่วอวยพรวันเกิด 
๑๑. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก.  การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ต้องเลือกสรรถ้อยคำ ภาษาที่ไพเราะสละสลวย  
 ข.  การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ผู้พูดจะพูดในนามของเจ้าภาพ  
 ค.  การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ต้องเริ่มด้วยการทักทายผู้ฟัง    
 ง.  การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ไม่ควรใช้เวลานาน 
๑๒. ข้อใดไม่ต้องกล่าวในการอวยพรวันเกิดผู้อาวุโส 
 ก.  ขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง    ข.  ขอให้ร่ำรวย 
 ค.  ขอให้อายุยืนยาว     ง.  ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุม้ครอง 
๑๓.  เหตุใดการพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ไม่ควรพูดยาว 
 ก.  ผู้พูดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมเรื่องที่จะพูด ข.  พูดยาวคนในงานอาจไม่ฟัง 
 ค.  กำหนดการของแต่ละงานมีหลายรายการ  ง.  เปิดโอกาสให้เจ้าภาพได้พูดนาน 
๑๔. ข้อใดไม่ต้องกล่าวในการตอบรับงานมงคลสมรส 
 ก.  น้อมรับข้อแนะนำของผู้มีเกียรติเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 
 ข.  ขอบคุณแขกทุกคนที่เสียสละเวลามาร่วมงาน 
 ค.  แสดงความตั้งใจจริงในการสร้างครอบครัว สร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่น     
           ง.  น้อมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการจัดงาน 
๑๕.  ข้อใดควรกล่าวเป็นอันดับแรกในการกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน 
 ก.  ประโยชน์ที่ผู้มาเยือนจะได้รับ    ข.  ขอบคุณที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน 
 ค.  แสดงความยินดีที่มีโอกาสได้ต้อนรับ   ง.  แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนจดหมายกิจธุระ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.๑ บอกความหมายและประเภทของจดหมายได้ 
    1.๒ เลือกใช้ภาษาในการเขียนจดหมายได้อย่างเหมาะสม 
    1.3 บอกประโยชน์ของจดหมายได้ 
    1.๔ เขียนจดหมายกิจธุระและจดหมายสมัครงานได้อย่างมีจรรยาบรรณ 
    1.5 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
          แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระตามหลักการเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและ 
    ในโอกาสต่าง ๆ 
 

3. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของจดหมาย 
    3.๒ จรรยาบรรณในการเขียนจดหมาย 
    3.3 การใช้ภาษาในการเขียน 
    3.4 การเขียนจดหมายกิจธุระ 
       3.5 การเขียนจดหมายสมัครงาน 
       3.6 ประโยชน์จดหมาย 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระตาม 
หลักการ เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 
และในโอกาสต่าง ๆ และมพีฤติกรรมอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. บอกความหมายและประเภทของจดหมายได้ 
๒. เลือกใช้ภาษาในการเขียนจดหมายได้อย่างเหมาะสม 
๓. บอกประโยชน์ของจดหมายได้ 
๔. เขียนจดหมายกิจธุระและจดหมายสมัครงานได้อย่าง 
    มีจรรยาบรรณ 
5. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ จำนวน 6 ชัว่โมง 
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

13 – 14 
/ 

37-42 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครกูล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการเขียน 
    จดหมายกิจธุระ 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    จดหมายกิจธุระ 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    เรื่องวิธีการติดต่อสื่อสารกัน 
    ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  
    โทรศัพท์  จดหมาย   
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครเูปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
    เรื่องการเขียนจดหมาย 
    กิจธุระในระบบ  
    Google Classroom  
    และใช้ระบบ Google  
    Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    เขียนจดหมาย 
    กิจธุระ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    6 เรื่องการเขียน 
   จดหมายสมัครงาน 
2. ระบบ Google  
    Classroom 
    และ Google 
    Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงานเรื่องการ 
    เขียนจดหมาย 
    สมัครงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลกาประเมินใน 
    แบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจใบงาน 
    การเขียนจดหมาย 
    สมัครงาน 
3. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมนิ    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรม 
    ผู้เรียนและประเมิน 
    ลงแบบประเมิน 
    ด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   ทีพึ่งประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู ้
   ของผู้เรียน 



    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    จดหมายกิจธุระ  
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครตูรวจแบบทดสอบ 
10.ครแูนะนำเรื่องการ 
    กรอกข้อมูลใน Google  
    From และมีความซื่อสัตย์ 
    ในการทำแบบทดสอบ 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานการเขียน 
      จดหมายสมัครงาน 
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  5 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   1  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3    คะแนน 
  รวม           11 คะแนน 
   
    6.๒ ผลการประเมนิการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดบัผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบ 
7.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.3 แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการเรียนของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
...................................................................................................................................................... ........................ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..................................................................................... .........................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. .................................................................................................... ............. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
       คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน   
                  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
                  -  คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

                        - คะแนนใน RMS (6 สัปดาห์) = (คะแนนเฉลี่ยนักเรียนรายบุคคลรวม 6 สัปดาห์)/18 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 6 เรื่องการเขียนจดหมายกิจธุระ 

คำสั่ง จงเลือกคำตอบท่ีถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
๑. ข้อใดคือความหมายของจดหมายกิจธุระ 
    ก.  ข้อความทีใ่ช้สื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักกัน 
    ข.  ข้อความที่เขียนขึน้เพื่อติดต่อเรื่องธุระ การงาน 
    ค.  ข้อความที่เขียนขึ้นเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารแทนการพูด    
    ง.  ข้อความที่เขียนขึ้นเพ่ือติดต่อกับผู้ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย 
๒. จรรยาบรรณที่ควรคำนึงในการเขียนจดหมายคือข้อใด 
    ก.  ใช้คำขึน้ต้นและคำลงท้ายเพ่ือแสดงความมีสัมมาคารวะ 
    ข.  เขียนยศ ตำแหน่ง ของผู้รับจดหมายให้สูงกว่าความเป็นจริง 
    ค.  ใช้กระดาษและซองที่มีลวดลายสวยงามเหมาะกับผู้รับ 
    ง.  ใชภ้าษาเร้าความสนใจผู้รับ๓ 
๓.  ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนเนื้อความในจดหมาย 
    ก.  เนื้อหากะทัดรัดแต่ได้ใจความ 
    ข.  เนื้อหามรีายละเอียดมาก ชัดเจน 
    ค.  เนื้อหาชัดเจนไม่คลุมเครือ 
    ง.  เนื้อหาสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมาย 
4. การเขียนจดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรควรใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร 
    ก.  กราบเรียน - ด้วยความนับถือ 
    ข.  ขอเชิญ     -  ด้วยความเคารพ 
    ค.  เรียน       -  ขอแสดงความนับถือ 
    ง.  เรียน        -  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
5. ข้อใดเขียน วัน เดือน ปีในจดหมายถูกต้อง 
    ก.  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
    ข.  วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 
    ค.  11 ส.ค.64 
    ง.  11 สิงหาคม 2564  
6.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนจดหมาย 
     ก. ใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย 
     ข. ใช้เป็นสื่อสร้างมิตรภาพ 
     ค.  ใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุระ การงาน 
     ง. ใช้เป็นแบบฝึกทักษาะภาษา 
๗. การเขียนจดหมายสมัครงานย่อหน้าแรกควรเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
    ก.  ประวัติส่วนตัว 
    ข.  ประวัติการศึกษา 
    ค.  ความสามารถพิเศษ 
    ง.  เหตุผลที่มาสมัครงาน 
 



๘. ข้อความใดควรเขียนในจดหมายสมัครงาน 
    ก. การอ้อนวอนขอความเมตตาสงสาร 
    ข. การอวดอ้างความรู้ ความสามารถของตนเอง 
    ค.  การเขียนถึงปัญหาส่วนตัวตามความเป็นจริง 
    ง.  การขอโอกาสเข้ารับการสัมภาษณ์หรือทดลองงาน 
๙. การเขียนจดหมายสมัครงานควรใช้ภาษาตามข้อใด 
    ก.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ 
    ข.  ใช้ถ้อยคำเชิงสร้างสรรค์ 
    ค.  ใช้ถ้อยคำสั้น ๆ แต่ได้ใจความ 
    ง.  ใชภ้าษาไพเราะ ลึกซ้ึงกินใจ 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานประกอบการสมัครงาน 
       ก.  สำเนาบัตรประชาชน 
       ข.  สำเนาบัตรเครดิต 
       ค.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
       ง.  รูปภาพของผู้สมัคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล....................................................แผนก...................ห้อง...............รหัสนักศึกษา.................................... 
 

ใบงานเรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน 
คำชี้แจง ให้นักศึกษาเขียนจดหมายสมัครงานตามความสนใจจากประกาศการรับสมัครงานต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ 
เรื่อง การรับสมัครงาน 

ด้วยบริษัทเทคนิคการช่างต้องการรับสมัครพนักงาน จำนวน ๘ ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1. พนักงานขับรถ     จำนวน   1   ตำแหน่ง 
2. นักการภารโรง     จำนวน   1   ตำแหน่ง 
3. แม่บ้าน       จำนวน   1   ตำแหน่ง 
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ   จำนวน   1   ตำแหน่ง 
5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน   1   ตำแหน่ง 
6. เจา้หน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  จำนวน   1   ตำแหน่ง 
7. เจ้าหน้าที่การเงิน   จำนวน   1   ตำแหน่ง 
8. ช่างเทคนิค    จำนวน   1   ตำแหน่ง 

      คณุสมบัติผูส้มัคร 
              ผู้สมคัรต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาตรงกับตำแหน่งงานที่สมัคร 
      หลักฐานการสมัคร 

1. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน   จำนวน       2    รูป 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน       ๑    ฉบับ 
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน              จำนวน       ๑    ฉบับ 
 

ผู้สนใจเขียนจดหมายสมัครงานส่งไปที่บริษัทเทคนิคการช่าง เลขท่ี 1 หมู่บ้านอยูส่บาย  ถนนสัญจร 
สะดวก บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10000  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

                            ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2564 
                           บริษัทเทคนิคการช่าง 

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจดบันทึกข้อมูล  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
     1.๑ บอกความหมายของการจดบันทึกข้อมูลได้ 
     1.๒ อธิบายหลักการจดบนัทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
     1.3 จดบันทกึข้อมลูตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อมตามหลักการ 
     1.4 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
          แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกข้อมูลตามหลักการใช้ภาษาไทยเป็นการนำเสนอข้อมูลเพ่ือสื่อสารในงาน 
    อาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 
 

3. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของการจดบันทึกข้อมูล 
    3.๒ จดุประสงคข์องการจดบันทึกข้อมูล 
    3.3 หลักการการจดบันทึกข้อมูล 
    3.4 รูปแบบการจดบันทึกข้อมูล 
 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกข้อมูลตามหลักการใช้
ภาษาไทยเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 
และใน โอกาสต่าง ๆ และมพีฤติกรรมอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. บอกความหมายของการจดบันทึกข้อมูลได้ 
๒. อธิบายหลักการจดบนัทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได ้
3. จดบันทกึข้อมูลตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
    ตามหลักการ 
4. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที ่7 เรื่อง การจดบันทึกข้อมูล จำนวน 6 ชัว่โมง 
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

15 – 16 
/ 

43-48 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครกูล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการจดบันทึกข้อมูล  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการจดบันทึกข้อมูล 
4. ครูสนทนากับผู้เรียนทักษะใน 
    การสื่อสาร ได้แก่ การฟัง  
    การพูด  การอ่าน และการเขียน  
    ซ่ึงการเขียนหรือการจดบันทึก 
    ข้อมูลจะช่วยให้เราสามารถ 
    จดจำเรื่องนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นและ 
    มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร  
     

ขั้นศึกษาข้อมูล(Information) 
5. ครเูปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
    เรื่องการจดบันทึกข้อมูลใน 
    ระบบ Google Classroom  
    และใช้ระบบ Google Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการจด 
    บันทึกข้อมูล  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการจดบันทึกข้อมูล 
     

1. เอกสาร  
   ประกอบ   
   การเรียนหน่วยที่  
    7 เรื่องการจด 
   บันทึกข้อมูล  
2. ระบบ Google  
    Classroom 
    และ Google 
    Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงานเรื่องการ 
    จดบันทึกข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลกาประเมินใน 
    แบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจใบงานเรื่อง 
    การจดบันทึก 
    ข้อมูล 
3. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมนิ    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทำ 
   แบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกต 
   พฤติกรรมผู้เรียน 
   และประเมินลง 
   แบบประเมิน 
   ด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการ 
    เรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 



 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครตูรวจแบบทดสอบ 
10.ครแูนะนำเรื่องการ 
    การกรอกข้อมูลใน Google  
    From และความซื่อสัตย์ในการ 
    ทำแบบทดสอบ 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานเรื่องการจดบันทึก 
      ข้อมูล  
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพสิัย                                         5         คะแนน 
ทักษะพิสัย 
                              ทดสอบ             1         คะแนน 
                               ใบงาน              2        คะแนน 
จิตพิสัย     3    คะแนน 

  รวม            11  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมนิการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดบัผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบ 
7.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.3 แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
       คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน   
                  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
                  -  คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

                        - คะแนนใน RMS (6 สัปดาห์) = (คะแนนเฉลี่ยนักเรียนรายบุคคลรวม 6 สัปดาห์)/18 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที ่๗ เรื่องการจดบันทึกข้อมูล 

คำส่ัง จงทำเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดหมายถึงการจดบันทึกข้อมูล 
 ก. การเขียนข้อมูลที่ได้จากการรับสาร 
 ข. การเขียนข้อมูลจากการฟัง ดู และอ่าน 
 ค. การเขียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการรับสาร 
 ง. การเขียนสรุปสาระสำคัญหลังจากได้รับสารเพ่ือทบทวนความทรงจำ 
๒. ข้อใดควรเตรียมเป็นอันดับแรกก่อนจดข้อมูล 
 ก. เตรียมใจ 
 ข. เตรียมคำถาม 
 ค. เตรียมข้อมูล 
 ง. เตรียมอุปกรณ์ 
3. ข้อใดคือประโยชน์ของการจดบันทึกด้วยลายมือ 
 ก. เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับสาร 
 ข. เพ่ือความรวดเร็ว 
 ค. เพ่ือฝึกทักษะการเขียน 
 ง. เพ่ือความเข้าใจก่อนจด 
๔. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการจดบันทึก 
 ก. จดเนื้อหาให้ละเอียดที่สุด 
 ข. ถามทันทีถ้าไม่เข้าใจ 
 ค. ฟังด้วยความตั้งใจ 
 ง. ทำความเข้าใจเนื้อหา 
๕. ข้อใดไม่ช่วยให้การบันทึกมีประสิทธิภาพ 
 ก. ใช้อักษรย่อ 
 ข. จดคำสำคัญ 
 ค. จดเฉพาะหัวข้อหลัก 
 ง. จดแบบตั้งคำถาม-คำตอบ 
๖. ข้อใดช่วยให้การจดบันทึกน่าอ่าน 
 ก. ใช้ปากกาหลายสี 
 ข. ใช้สัญลักษณ์แทนข้อความ 
          ค. เขียนตัวบรรจงสวยงาม อ่านง่าย 
 ง. ใช้เครื่องบันทึกเสียง 
๗. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการจำเนื้อหา 
 ก. จำทีละบรรทัด 
 ข. จำเฉพาะย่อหน้าสำคัญ 
 ค. จำเฉพาะพยางค์หน้าของคำที่ต้องจำ 
 ง. จำโดยนำมาแต่งเป็นเรื่องราว 
 



๘. ข้อใดเป็นการจดโดยเรียงลำดับหัวข้อใหญ่ไปสู่หัวข้อย่อย 
 ก. Outline 
 ข. Mind Mapping 
 ค. Cornell 
 ง. Charting 
๙. ข้อใดเหมาะกับการจดข้อมูลที่แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ชัดเจน 
 ก. Outline 
 ข. Cornell 

 ค. Boxing 
 ง. Charting 
10. ข้อใดเหมาะกับการจดข้อมูลเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน 
 ก. Mind Mapping 
 ข. Charting 
 ค. Boxing 
 ง. Cornell 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.๑ บอกความหมายของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
    1.๒ แยกประเภทของการเขียนรายงานการปฏิบติังานได้ 
    1.3 อธิบายรูปแบบการนำเสนอและรูปแบบรายงานการปฏิบัติงานได้ 
    1.4 บอกหลักสำคัญของการใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้ 
    1.5 บอกประโยชน์ของรายงานการปฏบัิติงานได้ 
    1.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตาม   
     หลักการใชภ้าษาไทย 
 
3. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.๒ ประเภทของการเขียนรายงานการปฏิบติังาน 
    3.๓ รูปแบบการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.4 รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.5 ภาษาท่ีใช้ในการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.6 ประโยชน์ของรายงานการปฏบัิติงานได้ 
 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  
บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตาม
หลักการใชภ้าษาไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. บอกความหมายของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
๒. แยกประเภทของการเขียนรายงานการปฏิบติังานได้ 
๓. อธิบายรูปแบบการนำเสนอและรูปแบบรายงานการ 
    ปฏิบัติงานได้ 
4. บอกหลักสำคัญของการใชภ้าษาในการเขียนรายงานได้ 
5. บอกประโยชน์ของรายงานการปฏบัิติงานได้ 
6. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หนว่ยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
17- 18 

/ 
49-54 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครกูล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน 
    เกี่ยวกับหลักฐานใน 
    ปฏิบัตงิาน เช่น รูปถ่าย  
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ 
    หลักฐานที่สำคัญอีก 
    อย่างหนึ่งคือรายงานการ 
    ปฏิบัติงานมีหลักฐานเป็น 
    ลายลักษณ์อักษร  
     

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครเูปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
    เรื่องการเขียนรายงาน 
    การปฏิบัติงาน ใน 
    ระบบ Google  
    Classroom  
    และใช้ระบบ Google  
    Meet  
6. ครอูธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    เขียนรายงานการ 

1. เอกสารประกอบ   
   การเรียนหน่วยที่  
    8 เรื่องการเขียน 
   รายงานการ 
   ปฏิบัติงาน 
2. ระบบ Google  
    Classroom 
    และ Google 
    Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงานเรื่องการ 
    เขยีนรายงานการ 
    ปฏิบัติงาน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลกาประเมิน 
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/ 
    หลังเรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจใบงาน 
    เรื่องการเขียน 
   รายงานการ 
   ปฏิบัติงาน 
3. ผลการ 
   ประเมิน 
   ในแบบประเมนิ    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 

1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
   และประเมินลงแบบ 
   ประเมินด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมและคุณลักษณะ 
   ทีพึ่งประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 



    ปฏิบัติงาน  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน     
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครตูรวจแบบทดสอบ 
10.ครแูนะนำเรื่องการ 
    การกรอกข้อมูลใน  
    Google From และ 
    ความซือ่สัตย์ในการ 
    ทำแบบทดสอบ 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานเรื่องการ 
      เขียนรายงานการ 
      ปฏิบัติงาน  
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพสิัย     4   คะแนน 
  รวม           11  คะแนน 
   
      6.๒ ผลการประเมินการเรยีนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวม
มาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรยีน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดบัผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดบัผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดบัผลการเรยีน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบ 
7.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
9.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการเรียนของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..............................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
..............................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
...................................................................................................................................................................... ........ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
............................................................. ................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
       คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน   
                  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ แตง่กายถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายท่ีสถานศึกษากำหนด   
๓ มีความพร้อม เช่น มีอุปกรณ์การเรียนครบ   
๔ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

   1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
   0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
                  -  คะแนนเฉลีย่ = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

                        - คะแนนใน RMS (6 สัปดาห์) = (คะแนนเฉลี่ยนักเรียนรายบุคคลรวม 6 สัปดาห์)/18 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 8 เรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

คำสั่ง จงทำเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด 
๑. ความหมายที่ถูกต้องของรายงานการปฏิบัติงานคือข้อใด 
 ก. รายงานผลงานที่ประสบผลสำเร็จ 
 ข. รายงานข้อบกพร่องของงานที่ปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
 ค. รายงานรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายประจำวัน 
 ง. รายงานข้อเท็จจริงของงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
๒. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรายงานการปฏิบัติงาน 
 ก. เป็นข้อมูลเผยแพร่ความก้าวหน้าของงาน 
 ข. เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผู้ร่วมงาน 
 ค. เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
 ง. เป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 
๓. ข้อใดเป็นรายงานการปฏิบัติงานแบบพิเศษ 
 ก. รา้ยงานประจำปีของธนาคาร 
 ข. ร้ายงานประจำสัปดาห์ของร้านค้า 
 ค. ร้ายงานประจำเดือนของพนักงานพัสดุ 
 ง. รายงานการสำรวจตลาดของหัวหน้าฝ่ายการตลาด 
๔. ความคิดเห็นของผู้รายงานควรอยู่ส่วนใดของรายงาน 
 ก. ส่วนนำ 
 ข. ส่วนเนื้อหา 

 ค. ส่วนสรุป 
 ง. เขียนไว้ต่างหากไม่รวมกับส่วนใด 
๕. ข้อใดอยู่ในส่วนนำของรายงาน 
 ก. ข้อเท็จจริงของเนื้อหา 
 ข. ข้อเสนอแนะของผู้รายงาน 
 ค. สรุปสาระสำคัญของรายงาน 
 ง. วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
๖. ข้อใดเป็นการเขียนรายงานอย่างยาว 
 ก. เขียนบทความชี้แจงเหตุการณ์ผิดปกติ 
 ข. เขียนแบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการอบรม 
 ค. เขียนรายงานที่มีรายละเอียดของข้อมูลมาก 
 ง. เขียนบันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมประชุม 
๗. การเขียนสรุปสาระสำคัญของรายงานทั้งหมดหรือบทคัดย่อควรเขียนไว้ส่วนใดของรายงาน 
 ก. ตอนต้น 
 ข. ตอนเนื้อหา 

 ค. ตอนท้าย 
  ง. ตอนต้นและเนื้อหา 
 



8. ข้อใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกับการเขียนรายงาน 
 ก. นำเสนอเฉพาะงานที่ประสบผลสำเร็จ 
 ข. นำเสนอข้อเท็จจริงทุกด้านและข้อเสนอแนะ 
 ค. นำเสนอเฉพาะงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อหาทางแก้ไข 
 ง. นำเสนอเฉพาะสาระสำคัญตามวัตถุประสงค์ของงาน 
๙. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบในเนื้อหาของรายงาน  
 ก. รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ 
 ข. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ค. ภาพ ตาราง แผนภูม ิ
 ง. บรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนี 
๑0.ภาษาในข้อใดเหมาะสมกับการเขียนรายงาน 
 ก. ใช้ภาษาพูดที่เป็นกันเองเพ่ือให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ 
 ข. ใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้รับเกิดจินตนาการ 
 ค. ใช้ภาษาคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 
 ง. ใช้สำนวนโวหารเหมาะสมกับเนื้อหา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานเรื่อง 
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

******************* 
คำชี้แจง  ให้นักศึกษาเขยีนรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ คนละ ๑ กิจกรรม 

               (เนือ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมและ 
               รักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19) 

 
รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมวันสำคัญ................................................................................................................................................ 
วันที่..................................................................................................................................................................... 
สถานที่จัด............................................................................................................................................................ 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ประโยชน์ที่ได้รับ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ผู้มอบหมายงาน................................................................................................................................................. 
ชื่อผู้ปกครอง....................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้เขียนรายงาน........................................................รหัส...............................แผนก......................ชั้นปี.......... 


