
 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000-1101  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒563 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา ๒๕65 
 
 

จัดทำโดย 
นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ 

 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                     อาชวีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
   

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

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
........../............/........... 

 
 

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 (นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์) 

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

   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
 

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

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



 
คำนำ 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาทักษะภาษาไทย
เชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000-1101 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง เนื้อหาภายในแบ่ง
ออกเป็น 8 หน่วย ประกอบด้วย การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารจากส่ือ
ประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลและการบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพ  การพูดโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม การเขียน
จดหมายกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูล การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ของผู้เรียน 
และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้
เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย   
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 
 

สิริลักษณ์  บุญเลิศ 
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. ช่ือวิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000-1101 จำนวน 3 หน่วยกิต 54 ช่ัวโมง (3-0-3)     
 

2. คำอธิบายรายวิชา        
 ศึกษาและปฏิบัติเกีย่วกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ การพูดนำเสนอข้อมูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ  
และในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ และ 
จรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
 

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

เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

 

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

ค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษา เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
3. พูดนำเสนอข้อมลูเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  
4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลักการ



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร 3 2 3    2 2 12 2 6 
2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร  
   จากส่ือประเภทต่าง 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 
    ส่ือสาร (๖ ชม.) 

1. อธิบายประเภทของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารได้ 
2. แยกระดับภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
3. อธิบายการใช้คำ การใช้ประโยคในภาษาไทยได้ 
๔. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใช้ถ้อยคำสำนวนและระดับ
ภาษาได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย เหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล 
 

๒. การวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร    
    (9 ชม.) 

1. บอกความหมายของการวิเคราะห์ และ 
    สังเคราะหส์ารได้ 
2. อธิบายหลักการวเิคราะห์ และสังเคราะหส์ารได้ 
3. จำแนกคุณสมบัติของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสารได้ 
4. บอกประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสารได้ 
๕. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารได้ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่าสารในงานอาชีพจาก
ส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลัก
ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
บุคคลและสถานการณ์  

3. การนำเสนอข้อมูล        
    (๖ ชม.) 

1. บอกความหมายของการนำเสนอข้อมูลได้ 
2. บอกประเภทและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้  
3. อธิบายหลักการปฏิบัติในกานำเสนอขอ้มูลได้ 
๔. นำเสนอข้อมูลด้วยป้ายนิเทศ และ PowerPoint ได้ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกีย่วกับการ
นำเสนอข้อมูลในงานอาชีพ 
จากส่ือต่าง ๆ ตามหลักการ 
ใช้ภาษาไทย 
 

4. การพูดในงานอาชีพ 
    (๖ ชม.) 

๑. บอกความหมายของการพูดได้ 
๒. บอกจุดมุง่หมายของการพูดได้ 
๓. อธิบายหลักการพูดท่ีมีประสิทธิภาพได้ 
๔. แสดงจรรยาบรรณในการพูดได้อย่างเหมาะสม 
๕. พูดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกีย่วกับการพูดใน
งานอาชีพตามหลักการ เป็นการ
นำเสนอข้อมูลเพื่อส่ือสารใน
งานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

5. การพูดในโอกาสต่าง ๆ  
    ของสังคม 
    (9 ชม.) 

๑. บอกความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของ 
    สังคมได้ 
๒. อธิบายหลักท่ัวไปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
    ของสังคมได้ 
๓. วิเคราะหห์ลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
๔. พูดแสดงความรู้สึกตามโอกาสต่าง ๆ ในสังคมได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกีย่วกับการพูดเพือ่
ส่ือสารในอาชีพและในโอกาส 
ต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะ 
บุคคล และสถานการณ์ 



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

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

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน 
เพื่อติดต่อกิจธุระตามหลักการ  
เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อ 
ส่ือสารในงานอาชีพและใน 
โอกาสต่าง ๆ 

7. การจดบันทึกข้อมูล 
    (๖ ชม.) 

๑. บอกความหมายของการจดบันทึกข้อมูลได้ 
๒. อธิบายหลักการจดบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
3. จดบนัทึกข้อมูลตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
    ตามหลักการ 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการจด 
บันทึกข้อมูลตามหลักการใช้
ภาษาไทยเป็นการนำเสนอข้อมูล
เพื่อส่ือสารในงานอาชีพและใน  
โอกาสต่าง ๆ  

๘. การเขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงาน 
    (๖ ชม.) 

 

๑. บอกความหมายของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
๒. แยกประเภทของการเขียนรายงานการปฏิบัติงานได้ 
๓. อธิบายรูปแบบการนำเสนอและรูปแบบรายงานการ 
    ปฏิบัติงานได้ 
4. บอกหลักสำคัญของการใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้ 
5. บอกประโยชน์ของรายงานการปฏบัิติงานได้ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรูเ้กี่ยวกับการเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน บันทึก 
ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงาน 
เชิงวชิาชีพตามหลักการใช ้
ภาษาไทย 

สอบปลายภาค - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
    7.๑ การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 

หน่วยที ่
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 ขึน้ไป    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    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๕๐ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 
 
 
 
 
 



8. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
          8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 

8.2 ใบงาน 
8.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายประเภทของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารได้ 
    1.2 แยกระดับภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
    1.3 อธิบายการใช้คำ การใช้ประโยคในภาษาไทยได้ 
    1.๔ เพือ่ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษกำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
    ๒.2 มีความรู้เกี่ยวกับระดับภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
    2.๓ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คำ การใช้ประโยคใภาษาไทย 
    2.๔ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เนื้อหา 
    3.๑ ประเภทของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร   
    3.๒ ระดับภาษา การใช้ถ้อยคำ และการใช้ประโยค 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบติั (performance criteria) 
1. มคีวามรู้เกีย่วกับประเภทของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับระดับภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
๓. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คำ การใช้ประโยคใภาษาไทย 
๔. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

1. อธิบายประเภทของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารได้ 
2. แยกระดับภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารได้ 
3. อธิบายการใช้คำ การใช้ประโยคในภาษาไทยได้ 
4. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร จำนวน ๖ ชัว่โมง 
 

คร้ังที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

1 – 2 
/ 

1 - ๖ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายช่ือผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการใช้ 
    ภาษาไทยในการส่ือสาร 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการใช้ 
    ภาษาไทยในการส่ือสาร 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การใช้ภาษาไทยในการ 
    พูด การเขียนใน 
    ชีวิตประจำวัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดส่ือการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
    เรื่องการใช้ภาษาไทยใน 
    การส่ือสารในระบบ  
    Google Classroom  
    และ Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามส่ือ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    ใช้ภาษาไทยในการ 
    ส่ือสาร 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 

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

1. ผลกาประเมินใน 
    แบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจใบงานเรื่อง 
    การวิเคราะห ์
    การใช้ภาษาไทย 
    ในการส่ือสาร 
3. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

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



    เนื้อหาเรื่องการ 
    ภาษาไทยในการส่ือสาร 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     4   คะแนน 
  รวม             12  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมนิการเรียนรู้ 

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

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

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
7.2 ใบงานท่ี 1 เรื่อง การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร 
7.3 ใบงานท่ี 2 เรื่อง คำไทยใช้ให้ถูกต้อง 
7.4 แบบประเมนิด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. บันทึกหลงัการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการเรียนของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.............................................................................................................................................................................. 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

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

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

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

                   ครั้งที่................ 
 

ปดาห์ที่.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรยีน 
หน่วยที่ ๑ เร่ืองการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

******************************** 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
๑.  ข้อใดให้ความหมายของคำวา่ “ภาษา” ได้ถูกต้องท่ีสุด    

ก. แสดงถึงภูมิปัญญาของมนุษย์  
ข. สามารถใชส่ือสารได้ท้ังกับมนุษย์และสัตว์ทุกชนิด  
ค. เป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกันภายในสงัคม 

  ง. เป็นเครื่องมือแสดงอัตลักษณ์ของคนในสังคม  
๒. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า “การส่ือสาร” ได้ชัดเจนท่ีสุด  

ก. การติดต่อรับรู้ เรื่องราวซึ่งกันและกัน   ข. การส่ือความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
ค. การส่งสารจากผู้รับไปยังผู้ส่ง    ง. การส่ือความรู้ส่งไปยังผู้รับ  

๓. องค์ประกอบสำคัญของการส่ือสารคือข้อใด  
ก. ภาษา ส่ือและผู้ส่งสาร    ข. ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร วัฒนธรรม  
ค. ผู้ส่งสาร ส่ือและผู้รับสาร    ง. ผู้ส่งสาร สาร  ผู้รับสาร 

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

๕. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร  
ก. การสร้างความเข้าใจอันดี    ข. การแจ้งข้อมูลเพื่อทราบ  
ค. การจูงใจและโน้มน้าวใจ    ง. แบ่งแยกหมู่กลุ่ม  

๖.  เชิญชมบ้านมั่นคงจำลองขนาดเท่าของจริง ในงานวันมหกรรมวันท่ีอยู่อาศัยโลก “รวมพลัง สร้างบ้านมั่นคง สู่ 
     ชุมชนเอื้ออาทร” มีหลายแบบให้เลือกราคาถูกตัดสินใจซื้อในงานได้รับชุดรับแขกฟรี 1 ชุด ข้อความนี้เป็นงาน 
     เขียนประเภทใด  

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

๗. บทบรรยายทางวิชาการจัดเป็นสารประเภทใด  
ก. สารท่ีโน้มน้าวใจ     ข. สารท่ีให้ความรู้  
ค. สารท่ีจรรโลงใจ     ง. สารท่ีให้ความเพลิดเพลิน  

 
 
 
 



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

           ๑) ทำไมผู้หญิงท่ีมีลูกแล้วอ้วน สาเหตุท่ีคนมักนึกไม่ถึงคือแม่เสียดายของท่ีลูกกินเหลือ 
           ๒) ผู้หญิงท่ีปล่อยให้พุงพลุ้ยเป็นพะโล้อย่างนี้นอกจากจะดูไม่ได้แล้วยังตายไวเสียด้วย 
           ๓) การประชุมวิชาการเรื่องโรคอ้วนครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากโรคอ้วนเป็นปัญหาทางสุขภาพท่ีทุกประเทศ  
ท่ัวโลกกำลังประสบอยู่ 
           ๔) การลดน้ำหนักด้วยวิธีง่ายๆ นั้นเราจะต้องควบคุมอาหารและหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมันสูง 
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.  แกล้ำ   -  ทำให้มีช้ันเชิงเอาชนะ 
 ค.  แก้เผ็ด   -  ทำให้มีรสจืดลง   ง.  แก้หน้า  -   นึกถึงความมีหน้ามีตาในสังคม 
๑๓.  ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ 
 ก.  รถไฟฟ้า  พัดผ่าน    ข.  ราชวัง  ราชสำนัก 
 ค.  ของหวาน  เย็นชา    ง.  เอียงอาย  อ้อนแอ้น 
๑๔.  ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง 
 ก.  สนุกสบาย     ข.  กระโตกกระตาก 
 ค.  ข้าทาสบริวาร    ง.  รบราฆ่าฟัน 
๑๕.  ข้อใดสร้างคำโดยการสมาส 
 ก.  สันนิบาต     ข.  ครูปกรณ์ 
 ค.  โภชนาการ     ง.  สิงหาคม 
๑๖.  ประโยคในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น 

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.  ท่านท้ังหลายโปรดคิดดูเถอะครับ?  ง.  ณ. ท่ีนี้มีแค่เธอกับฉันเท่านั้น 
1๘.  ข้อใดมีคำท่ีสะกดคำผิด 
         ก. เอกสารจะสมบูรณ์ต้องมีลายเซ็นของเจ้าของเอกสาร   
         ข. นักเรียนขออนุญาติครูประจำวิชาเพื่อไปพบแพทย ์

ค. ไม่มีอะไรน่าสะพรึงกลัวเท่ากับเห็นการฆ่ามนุษย์ต่อหน้าต่อตา 
            ง. กรณีทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงรับความคุ้มครอง ๓ เท่าของสัญญาประกันชีวิต 
๑๙.  ข้อใดเป็นสำนวนท่ีเกิดจากการละเล่นชนไก่ 
 ก.  จนมุม     ข.  สู้ยิบตา 
 ค.  เข้าปิ้ง     ง.  รุกฆาต 
๒๐.  ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง 
 ก.  เมืองนี้เกิดโรคระบาดผู้คนล้มลายราวใบไม้ร่วง 
 ข.  วันนี้คุณตากับคุณยายพากันมาปล่อยไก่ 
 ค.  แทนท่ีจะช่วยกันยังมาทำมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอีก 
 ง.  อย่ามัวชักช้าอยู่เลยเศรษฐกิจกำลังดีช่วงนี้ น้ำขึ้นให้รีบตัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ-สกุล..........................................................................สาขาวิชา.....................................ห้อง...............เลขท่ี............ 
 

ใบงานที่ ๑ 
หน่วยที่ 1 เร่ืองการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในการสือ่สาร 

******************* 
คำช้ีแจง  ใหน้ักศึกษายกตัวอย่างข้อความท่ีมีความบกพร่องในการส่ือสาร จึงทำให้การส่ือสารนั้นไม่ประสบ 
             ผลสำเร็จมาอย่างน้อย ๒ ตัวอย่าง พร้อมท้ังอธิบายว่าไม่ประสบผลสำเร็จเพราะมีความบกพร่องอย่างไร 
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ช่ือ-สกุล..........................................................................สาขาวิชา.....................................ห้อง...............เลขท่ี............ 
 

ใบงานท่ี ๒ 
คำไทยใช้ให้ถูกต้อง 

******************************************* 
คำสั่ง  จงยกตัวอย่างคำไทยท่ีใช้ผิดในชีวิตประจำวันมาอย่างน้อย ๑๐ คำ 
 
ลำดับที่ คำที่สะกดผิด คำที่สะกดถูกต้อง หมายเหตุ 
ตัวอย่าง ลายเซ็นต์ ลายเซ็น  

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
.......    
.......    
.......    
.......    
.......    

 

 

 

 

 

 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร   จำนวน 9 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 บอกความหมายของการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารได้ 
    1.2 อธิบายหลักการวิเคราะห์และสังเคราะหส์ารได้ 
    1.3 จำแนกคุณสมบติัของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารได้ 
    1.4 บอกประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    1.๕ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพได้ 
    1.6 เพือ่ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
            วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษาได้เหมาะสม 
    กับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
 

3. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของการการวิเคราะห ์สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร 
    3.๒ หลักการคิดวิเคราะห์สาร 
    3.๓ หลักการสังเคราะห์สาร  
    3.4 คุณสมบัติของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร 
    3.5 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการวิเคราะห์  
    และสังเคราะหส์าร 
2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และ 
    สังเคราะห์สาร 
3. มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบติัของผู้วิเคราะห์  
    สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 
4. มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 
๕. มีความรู้เรื่องวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 
    ในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

1. บอกความหมายของการวิเคราะห์ และสังเคราะห ์
    สารได้ 
2. อธิบายหลักการวเิคราะห์ และสังเคราะหส์ารได้ 
 
3. จำแนกคุณสมบัติของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสารได้ 
4. บอกประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสารได้ 
๕. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารใน 
    ชีวิตประจำวันและในงานอาชีพได้ 
6. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 
 



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

คร้ังที/่ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
3-5 
/ 

7 - 15 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายช่ือผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่างข่าว 
    ทางสถานีโทรทัศน์ใน 
    ท่ีผู้เรียนรับชมอยู่ใน  
    ปัจจุบนัแล้วให้ผู้ร่วมกัน 
    อภิปราย 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดส่ือการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ 
    เรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
    ในระบบ Google  
    Classroom  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามส่ือ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    วิเคราะห์ สังเคราะห์  
    และประเมินค่าสาร   
 

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  
   สังเคราะห์    
   และประเมินค่า    
   สาร   
3. ผลการ 
   ประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 

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



7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร                   
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ 
      ผู้เรียนทำใบงาน 1    
      เรื่อง การวิเคราะห์  
      สังเคราะห์และ 
      ประเมินค่าสาร 
      ใบงานท่ี 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 

จิตพิสัย     4    คะแนน 
  รวม    18  คะแนน 
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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 
  คะแนนผลการประเมนิ ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมนิผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
7.2 ใบงานท่ี ๑ เรื่อง การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 

  7.3 ใบงานท่ี ๒ เรื่อง การเขียนบทความ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 2 เร่ืองการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “วิเคราะห์” 

ก. การแยกสารออกเป็นส่วน ๆ เพื่อพิจารณารูปแบบของสาร 

ข. การแยกสารออกเป็นส่วน ๆ เพื่อพิจารณาเจตนาในการส่งสาร 

ค. การแยกสารออกเป็นส่วน ๆ เพื่อพิจารณาให้ได้สาระสำคัญของสาร 

ง. การแยกสารออกเป็นส่วน ๆ เพื่อพิจารณาข้อดีข้อบกพร่องของสาร 

2. การวิเคราะห์สาร ควรเริ่มต้นจากข้อใด 

ก. พิจารณาเนื้อหาของสาร 

ข. พิจารณาภาษาท่ีปรากฏในสาร 

ค. พิจารณาประเภทของสาร 

ง. พิจารณารูปแบบของสาร 

3. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์สาร 

ก. มีความใฝ่สูง 

ข. มีความรู้ 

ค. มีความกล้า 

ง. มีความยุติธรรม 

4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์สาร 

ก. มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้อื่น 

ข. ตัดสินปญัหาได้ช้าแต่ถูกต้อง แมน่ยำ 

ค. มีความรอบคอบ รู้จักตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

ง. มีความเช่ือมั่นในตนเอง น่าเช่ือถือต่อผู้ท่ีพบเห็น 

5.  “ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีง่าย เพราะเป็นภาษาของเราเองท่ีใช้ทุก ๆ วันอยู่แล้ว จึงขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนอ่าน

ภาษาไทยให้มาก หมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ” ข้อความนี้เป็นสารประเภทใด 

ก. ข้อเท็จจริง 

ข. ข้อปฏิบัติ 

ค. ข้อคิดเห็น 

ง. ข้อความแสดงอารมณ์ 



6. “คนไทยแม้มีจิตใจรักความสะดวกสบาย และมักทำตามใจกันเป็นปกติ แต่ก็มีความสำนึกมั่นในชาติอยู่แทบ

ทุกตัวคน ยามมีอันตรายเกิดข้ึนแก่บ้านเมืองเราก็รวมกันได้เหนียวแน่น และถือวินัยได้อย่างเคร่งครัด” 

สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด 

ก. คนไทยรักความสะดวกสบาย 

ข. คนไทยมีความสำนึกมั่นในชาติ 

ค. คนไทยมีวินัยแต่ก็รักความสบาย 

ง. คนไทยรวมกันได้อย่างเหนียวแน่นและถือวินัยได้อย่างเคร่งครัด 

7. “จะอ่านนวนิยายหรือเรื่องส้ัน หากจะให้ได้ผลดีจะต้องอ่านอย่างวิธีทวีปญัญา คือ อ่านอย่าง 

นักวิจารณ์” สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด 
ก. นักวิจารณ์ชอบอ่านหนังสือนวนิยายและเรื่องส้ัน 

ข. นักวิจารณ์มักจะเลือกอ่านเรื่องท่ีทวีปัญญา 

ค. การอ่านท่ีทวีปัญญาต้องอ่านโดยนักวิจารณ์ 

ง. การอ่านหนังสือนวนิยายหรือเรื่องส้ันจะได้ผลดีต้องอ่านอย่างนักวิจารณ์ 

8. “เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการเจาะตลาดตะวันออกกลาง คือ ช่องทางขาย พันธมิตรทางธุรกิจ และการจัด

วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม” จากข้อความดังกล่าว ข้อใดไม่ใช่เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 

ก. โอกาสท่ีเหมาะสม 

ข. มีหุ้นส่วนทางธุรกิจ 

ค. ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ 

ง. สถานท่ีเหมาะสมในการเปิดตลาด 

9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเนื้อเรื่องบทความท่ีดี 

ก. มีรายละเอียด 

ข. มีความชัดเจน 

ค. มีข้อมูลครบถ้วน 

ง. มีความยาวมาก 

10.  ข้อใดไม่ใช่หลักการพิจารณาการใช้ภาษา 

ก. ผู้ส่งสาร 

ข. ผู้รับสาร 

ค. ระดับการส่ือสาร 

ง. ประเภทของงานเขียน 

 
 



แบบทดสอบหลังเรียนเร่ืองการเขียนบทความ 
……………………………….…………. 

คำช้ีแจง  จงทำเคร่ืองหมาย / หน้าข้อความท่ีกล่าวได้ถูกต้อง และทำเคร่ืองหมาย x หน้าข้อความที่กล่าวไม่    
            ไม่ถูกต้อง  
..........1. การวิเคราะห์สารจะทำเมื่อเราต้องการส่งสารไปยังผู้รับสาร 
..........2. การเรียบเรียงความรู้ ความคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นเรื่องราว คือ การสังเคราะห์สาร 
..........3. การพิจารณาประเมินค่าสารว่าดีหรือไม่ มีประโยชน์ด้านใด ต้องทำด้วยความรู้สึกท่ีแท้จริงท่ีเกิดขึ้นเมื่อ 
           อ่านจบ 
..........4. ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์สาร คือ การพิจารณาภาษาท่ีใช้ในการเขียน 
..........5. เนื้อหาของบทความประกอบด้วย ข้อเท็จจริง ขอ้คิดเห็นและข้อความแสดงความรู้สึก 
..........6. กลวิธีการนำเสนอบทความประกอบด้วย การเปิดเรื่อง การเสนอเรื่อง และการปิดเรื่อง 
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ใบงานที่ ๑ 
เร่ือง การวิเคราะห ์สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 

จุดประสงค์  เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์สาร 
คำสัง่ ให้นักศึกษาอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 
 

ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต 
ตอน อยากเป็นคนจน ต้องทนกินหนอน 

 ในฤดูหนาวร่างกายต้องการพลังงานมากกว่าปกติ ความอดทนต่อความหิวก็พลอยลดน้อยลงไปด้วย วันนี้
ขณะท่ีพวกเรากำลังเดินผ่านสวนกล้วยสวนหนึ่ง เนื่องจากไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยว บรรยากาศวังเวงมาก แล้วสายตาผมก็
เหลือบไปเห็นเจ้าไก่ตัวหนึ่งนอนนิ่งอยู่กับพืน้ดิน มนัคงจะหนาวจนแข็งตายเสียแล้วกระมัง ดูเหมือนมันจะแข็งเกร็ง
ไปหมดท้ังตัวเลย ผมเห็นแล้วก็อดเวทนามันไม่ได้จึงเล่าส่ิงท่ีเห็นให้พ่อฟังไม่นึกเลยว่าพอพ่อได้ฟังกก็ระตือรือร้นมาก
จนถึงกับหยุดเดินแถมยังส่ังให้ผมไปเก็บไก่ตัวนั้นขึ้นมาอีก 
          “แต่ไก่ตายนานแล้วนะพ่อ สีมันก็เปล่ียนไปหมดแล้ว” ผมมองไปท่ีไก่ท้องเน่าตัวนั้น พลางพูดขึ้นอย่าง
ลำบากใจ 
          “ช่างมันน่า ไปเก็บมาเถอะ” พ่อส่ัง 
          “แต่ว่า...” ผมชักจะได้กล่ินเน่าของไก่ตัวนั้นขึ้นมาตะหงิด ๆ 
          “บอกให้ไปเก็บก็ไปเก็บมาสิ หรือจะให้ข้าลงมือ” พ่อเอาไม้เท้าเคาะลงกับพื้นแรง ๆ สองครั้ง ผมรู้สึกได้ว่า
พ่อใกล้จะหมดความอดทนแล้ว 
          ผมเลยเอามืออุดจมูกไว้แล้วเดินเข้าไปในท้องนา  มองลงไปท่ีซากไก่ก็เห็นตาของมันปิดสนิท  ขนที่เคยสวย
ของมันถูกสายลมพัดพาเอาความเงางามไปจนหมดส้ิน   ขนปีกของมันหลุดลุ่ยกระจุยกระจาย  ผมคิดว่าบางทีตอน
ก่อนตาย เจ้าไก่ตัวนี้คงพยายามกระพือปีกเพื่อจะยืนขึ้นให้ได้  แต่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็หมดไปพร้อมกับแรงฮึดสู้
ของมัน มันพ่นลมสุดท้ายออกมาอย่างแผ่วเบา  คอพับลง  แล้วก็ไม่ต่ืนขึ้นมาอีกเลย 
          จากนั้นพวกหนอนและแมลงเล็ก ๆ พากันไชเข้ามาอาศัยอยู่ใต้ขนอันอบอุ่น แล้วก็กัดกินเนื้อของมัน  ทำให้
กระเพาะ ลำไส้มันทะลักออกมา  สภาพน่าอนาถเหลือเกิน   ผมนิ่งนึกอยู่ครู่หนึ่ง  ไม่รูว้่าควรจะจับส่วนไหนของมัน
ขึน้มาดีก็เลยใช้สองนิ้วคีบขามันขึ้นมาถือไว้ให้ห่าง ๆ ตัวแล้วเบือนหน้าหนีไปอีกทาง ผมพยายามถือไก่ให้ห่างจากตัว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ ด้วยความกลัวว่าหนอนจะไต่ขึ้นมาท่ีมือ  ผมรู้ดีว่าพ่อคงจะต้องกินมันแน่ ตลอดทางท่ีถือมา  อด
ไม่ไหวเกือบจะอ้วก ผมเสียใจจริง ๆ ท่ีบอกเรื่องไก่ตายกับพ่อ แต่เรื่องมาต้ังขนาดนี้แล้ว  ใครก็คงห้ามพ่อไว้ไมไ่ด้ไม่
ยิ่งตอนนี้ท่ีกระเพาะพวกเราร้องโครกครากไม่เป็นเสียง 
          พ่อพาเรามาถึงกระท่อมร้างแห่งหนึ่งท่ีพอจะกำบังลมได้ จากนั้นก็ส่ังให้ผมกับพี่สาวช่วยกันหาหินมาวางเป็น
เตาสามขา หาฟืนและกระดาษช้ินเล็ก ๆ มาทำเป็นเช้ือเพลิง   พ่อคิดจะต้มไก่จริง ๆ ด้วย  พอพวกเราหาอุปกรณ์ได้
ครบถ้วน พ่อก็คลำเอามีดเล็ก ๆ ออกมาจากตัว  แล้วจัดการไก่ตัวนั้นด้วยปลายนิ้วสัมผัส   โดยเริ่มจากการตัดหัวมัน
ออกก่อน จากนั้นควักเอาเครื่องในออกมาจนหมดแล้วถอนขนออกจากตัวไก่ให้สะอาดหมดจด 
          ผมกับพี่สาวไม่กล้าดมกล่ินเหม็นเน่าของไก่ตัวนั้นจึงถอยออกมายืนอยู่ห่าง ๆ รอจนพ่อจัดการเรียบร้อยดีแล้ว
จากนั้นพ่อก็เรียกให้ผมนำส่วนท่ีไม่เอาแล้วไปท้ิงในแม่น้ำให้หมด ผมไม่เต็มใจเลยสักนิดเดียว ก็มันเหม็นออกอย่างนั้น
เหม็นขนาดท่ีว่าต่อให้คุณล้างมือเป็นร้อย ๆ ครั้ง กล่ินนี้ก็ยังจะติดตัวคุณอยู่ตลอดนั่นแหละ ผมรีบวิ่งเอาไปท้ิงให้เร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ ด้วยหวังว่าจะช่วยหดเวลาท่ีน่าขยะแขยงนี้ให้ส้ันลงได้แม้เพียงสักนิดก็ยังดี 
          พอผมกลับมาถึง ตอนนี้เนื้อไก่ก็ถูกใส่ลงไปต้มในขันหมดแล้ว   ผมเห็นน้อง ๆ นั่งล้อมวงกนั  ต่างก็จ้องไปท่ี



ไก่ตัวนั้นตาไม่กะพริบ   ผมเช็ดมือแรง ๆ ซ้ำ ๆ กับชุดท่ีสวมอยู่   ในสมองยังมีภาพเครื่องในไก่ท่ีเนา่เป่ือยผุดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ขณะท่ีท้องกลับร้องโหยหิวอย่างเอาเป็นเอาตาย  แล้วจะกินดีไหมนี่  คำว่า  “สมองต่อสู้กับหัวใจ”  คง
จะเป็นคำท่ีบรรยายความรู้สึกผมได้ดีท่ีสุดในตอนนี้   ไม่รู้ว่าเป็นเพราะหิวจนหน้ามืดตาลาย   จมูกก็พลอยเบลอไป
ด้วยหรือเปล่า   ผมเริ่มได้กล่ินน้ำแกงหอมฉุยออกมาจากหม้อ จนอดใจท่ีจะเข้าไปนั่งล้อมวงด้วยกันกับพวกน้อง ๆ 
ไม่ได้เสียแล้ว 
          “เสร็จหรือยัง  เสร็จหรือยัง”  นา่จะเป็นประโยคท่ีน้อง ๆ พูดกันมากท่ีสุดในวันนั้น 
          เมื่อส่วนท่ีเน่าถูกตัดท้ิงไปเสียเกือบครึ่งจึงทำให้เนื้อไก่ท่ีเหลืออยู่ในหม้อมีจำกัดแถมยังไม่มีส่วนของเครื่องปรุง
เครื่องปรุงอื่น ๆ เลย แต่กระนั้นพวกเราก็ยงัได้กินเนื้อไก่ท่ีได้มาอย่างยากเย็นคนละช้ินอยู่ดี  ท่ีน่าแปลกคือ  แม้เรา
จะขอทานกันมานานเป็นปี ๆ กินกันแต่ผลไม้เน่าข้าวบูดกันท้ังนั้นหากดูเหมือนจะยิ่งช่วยทำให้กระเพาะเราแข็งแกร่ง
ขึ้นทุกวัน ในร่างกายของเราทุกคนเสมือนมีภูมิคุ้มกันพิเศษ ขนาดกินไก่เน่ากันอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลย 
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ใบงานที่ ๒  
เร่ือง การเขียนบทความ 

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

คำช้ีแจง  ให้นักศึกษาเขียนบทความตามหวัข้อท่ีสนใจ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามท่ีได้ศึกษามา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

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

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

ครั้ งที่.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองการนำเสนอข้อมูล จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

๑. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1. บอกความหมายของการนำเสนอข้อมูลได้ 
    2. บอกประเภทและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้  
    3. อธิบายหลักการปฏิบัติในกานำเสนอข้อมูลได้ 
    ๔. นำเสนอข้อมูลด้วยป้ายนิเทศ และ PowerPoint ได้ 
    5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. สมรรถนะประจำหน่วย 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในงานอาชีพจากส่ือต่าง ๆ ตามหลักการใช้ภาษาไทย 
 

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

๔. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มคีวามรู้เกี่ยวกับความหมายของการนำเสนอข้อมูล 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของการ 
    นำเสนอข้อมูล 
๓. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติในการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
๔. มคีวามรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยป้ายนิเทศ 
    และ PowerPoint 
๕. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

1. บอกความหมายของการนำเสนอข้อมูลได้อย่าง 
    ถูกต้อง 
2. บอกประเภทและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้  
 
3. อธิบายหลักการปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูลได้ 
    ถูกต้อง 
๔. นำเสนอข้อมูลด้วยป้ายนิเทศและPowerPoint ได้ 
    ถูกตอ้งตามหลักภาษาไทย 
5. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 

 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การนำเสนอข้อมูล จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

คร้ังที่/ช่ัวโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
6-7  
/ 

16 – 2๑ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายช่ือผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
4. ครูให้ผู้เรียนดูข่าวท่ีครู 
    เตรียมมาและสนทนากับ 
    ผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบ 
    การนำเสนอข้อมูล 
    ข่าวสารในชีวิตประจำวัน 
    

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดส่ือการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  
    เรื่องการนำเสนอข้อมูล 
    ในระบบ Google  
    Classroom และใช้ 
    ระบบ Google Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามส่ือ 
    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 
    พฤติกรรม 
    การเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 

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



ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    กรอกข้อมลูส่วนตัวใน 
    การทำแบบทดสอบใน     
    Google From  

ขัน้สรุปและประเมินผล
(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 

จิตพิสัย     4    คะแนน 
  รวม           11  คะแนน 
   
 
 
 
 
 
 
 



     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู ้
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 
  คะแนนผลการประเมนิ ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบเรียน 
7.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.๓ แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยท่ี 3 เร่ืองการนำเสนอข้อมูล 

***************** 
คำช้ีแจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ข้อใดหมายถึงการนำเสนอข้อมูล  
       ก. การเสนอหรือบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริง     
  ข. การเสนอหรือบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นข้อคิดเห็น   
 ค. การเสนอหรือบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นข้อแนะนำ     
 ง. การเสนอหรือบอกเล่าเรื่องราวโดยมีจุดมุ่งหมาย  
 

2. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการนำเสนอข้อมูล  
 ก. เพื่อให้ปฏิบัติ      
 ข. เพื่อให้ความรู้  
 ค. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ     
 ง. เพื่อโน้มน้าวใจ 
 

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

4. “สุวรรณานำเสนอข้อมูลด้วยการพูดบรรยายเพียงอย่างเดียว  สุปราณีทำคลิปวีดีโอส้ันนำเสนอ ส่วนสุพจน์ 
    ทำ Power Point นำเสนอพร้อมพูดอธิบาย” 
    จากการการนำเสนอข้อมูลของบุคคลท้ัง 3 คนดังกล่าว ตรงกับการนำเสนอข้อมูลรูปแบบใด เรียง 
    ตามลำดับ  
 ก. นำเสนอด้วยส่ือ   นำเสนอด้วยปากเปล่า   นำเสนอด้วยปากเปล่าพร้อมมีส่ือประกอบ 
 ข. นำเสนอด้วยปากเปล่า  นำเสนอด้วยส่ือ  นำเสนอด้วยปากเปล่าพร้อมมีส่ือประกอบ 
          ค. นำเสนอด้วยปากเปล่า  นำเสนอด้วยปากเปล่าพร้อมมีส่ือประกอบ  นำเสนอด้วยส่ือ   
          ง. นำเสนอด้วยปากเปล่า  นำเสนอด้วยส่ือ  นำเสนอด้วยส่ือพร้อมคำบรรยาย 
 

5. ข้อใดควรปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูล  
 ก. ท่องจำเนื้อหาท่ีจะนำเสนอให้ข้ึนใจ 
 ข. ใช้สำนวนโวหารเพื่อให้น่าในใจ 
 ค. กำหนดหัวข้อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญของเรื่อง 
          ง.  ใช้ส่ือให้มากจะได้พูดให้น้อย ๆ 
 

 
 
 
 



6. บุคคลในข้อใดปฏิบัติไม่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล (ความเข้าใจ) 
 ก. เกียรติศักดิ์แสดงความสนใจผู้ฟังอย่างท่ัวถึงด้วยจ้องตา 
 ข. กรรณิการ์ใช้ภาษาพูดท่ีเป็นกันเองกับผู้ฟัง        
 ค. มนต์ขลังใช้เวลาในการนำเสนอตามเวลาท่ีกำหนด  
 ค. ประณตใช้กิริยาท่าทางประกอบการนำเสนอ 
 

7. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการนำเสนอข้อมูลด้วย Power Point (ความเข้าใจ) 
 ก. ใช้แผนภูมิท่ีเข้าใจง่าย       
 ข. ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน  
 ค. ใช้ภาพเคล่ือนไหวมาก ๆ เพื่อความสวยงาม        
 ง. ใช้กราฟิกแสดงถึงส่ิงท่ีกำลังพูดถึง 
 

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

9. ข้อใดไม่ใชเ่ทคนิคการจัดป้ายนิเทศ (ความเข้าใจ) 
 ก. ใช้แบบตัวอักษรได้ไม่เกิน 3 ชนิด 
 ข. ใช้รูปภาพประกอบข้อมูล 
 ค. ใช้แผนภูมิเพื่อความชัดเจนของเนื้อหา 
 ง. ใช้ประโยชน์ของป้ายให้เต็มพื้นท่ี 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
   3 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอและเป็นผู้นำได้ 
   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

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

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

 

ครั้ งที่.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การพูดในงานอาชีพ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
     1.๑ บอกความหมายของการพูดได้ 
     1.๒ บอกจุดมุง่หมายของการพูดได้ 
     1.3 อธิบายหลักการพูดทีมีประสิทธิภาพได้ 
     1.๔ แสดงจรรยาบรรณในการพูดได้อย่างเหมาะสม 
     1.๕ พูดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     1.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดในงานอาชีพตามหลักการ เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและ
ในโอกาสต่าง ๆ 

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

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดในงานอาชีพตามหลักการ 
เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและใน
โอกาสต่าง ๆ 

๑. บอกความหมายของการพูดได้ 
๒. บอกจุดมุ่งหมายของการพูดได้ 
๓. อธิบายหลักการพูดทีมีประสิทธิภาพได้ 
๔. แสดงจรรยาบรรณในการพูดได้อย่างเหมาะสม 
๕. พูดในรูปแบบต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การพูดในงานอาชีพ จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

คร้ังที/่ชั่วโมง กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
8-9 
/ 

22-27 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายช่ือผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการพูดใน 
    งานอาชีพ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการพูดใน 
    งานอาชีพ  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    ให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง 
    อาชีพท่ีต้องใช้การพูด     
    เช่น พนักงานขาย   
    ตัวแทนประกัน เป็นต้น 
ขั้นศึกษาขอ้มูล
(Information) 
5. ครูเปิดส่ือการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ 
    เรื่องการพูดในงานอาชีพ 
    Google Classroom  
    และใช้ระบบ Google  
    Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามส่ือ 
    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 
    ในแบบประเมิน    
    พฤติกรรมการ 
    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. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    กรอกข้อมูลใน  
    Google From และการ 
    ต้ังใจทำแบบทดสอบ 
 

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 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
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 
  คะแนนผลการประเมนิ ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
7.2 ใบงานการพูดสาธิต 
7.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

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



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
    คำชี้แจง   ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

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

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

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 4 เร่ืองการพูดในงานอาชีพ 

คำช้ีแจง  จงทำเคร่ืองหมาย X ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
  

๑.  ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญในการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก. มีความรู้ในเรื่องท่ีจะพูด    ข.  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 

 ค.  มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง     ง.  มีบุคลิกภาพดีน่าเช่ือถือ 
๒.  ข้อใดควรปฏิบัติเป็นส่ิงแรกในการทักทายปราศรัย 
 ก.  กล่าวคำว่าสวัสดี     ข.  ยกมือไหว้ 
          ค.  หน้าตายิ้มแยม้แจ่มใส     ง.  ยกมือไหว้กล่าวคำว่าสวัสดี 
3.  ขอ้ใดเหมาะสมท่ีสุดในการแนะนำตนเองในท่ีสาธารณะ 
          ก.  ผม ณเดช  เรืองฤทธิ์เดช  
 ข.  ผม ณเดช  เรืองฤทธิ์เดช นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน     
          ค.  ผม ณเดช  เรืองฤทธิ์เดช ประธานนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
          ง.  ผม ณเดช  เรืองฤทธิ์เดช ช่ือเล่น ต๊ะ เรียนอยู่ช้ัน ปวส.1 แผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
4.  ข้อใดไม่ควรใช้เป็นหัวข้อในการสนทนา 
 ก.  เหตุการณ์ท่ัวไป         ข.  สภาพดินฟ้าอากาศ          
 ค.  ข่าวอาชญากรรม        ง.  การตายของเพื่อนสนิท 
๕.  การพูดในข้อใดต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า 
 ก.  การพูดทางโทรศัพท์     ข.  การแนะนำตัว 
 ค.  การแนะนำผู้พูด     ง.  การทักทายปราศรัย 
๖.  จรรยาบรรณข้อใดอาจไม่จำเป็นต้องใช้ในการสนทนาระหว่างบุคคล 
 ก.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย       ข.  ควบคุมอารมณ์ขณะพูด 
 ค.  หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส      ง.  เคารพในความคิดเห็นของผู้อืน่      
๗.  ข้อใดกล่าวแนะนำผู้พูดได้อย่างเหมาะสม 
 ก.  กล่าวถึงประวัติส่วนตัวอย่างละเอียด   ข.  กล่าวยกย่องความสามารถพิเศษ 
 ค.  กล่าวถึงหน้าท่ีการงานในปัจจุบัน   ง.  กล่าวถงึอำนาจวาสนาท่ีน่าท่ึง 
๘.  ข้อใดไม่ต้องกล่าวในการแนะนำบุคคล 
      ก. สถานภาพ      ข.  อาชีพ 
 ค. ความสามารถพิเศษ     ง.  ตำแหน่งหน้าท่ี   
๙. ข้อใดคือความหมายของการพูดสาธิต 
 ก.  การแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง    
 ข.  การพูดประกอบการแสดง 
 ค.  การพูดอธิบายส่วนประกอบของเครือ่งมือ  
 ง.  การพูดอธิบายวิธีการตามข้ันตอนให้เห็นเป็นตัวอย่าง 



๑๐.  ขัน้ตอนแรกของการพูดสาธิตคือข้อใด 
 ก.  บอกเรื่องท่ีจะสาธิต     ข.  บอกความสำคัญของส่ิงท่ีจะสาธิต
 ค.  บอกรายการส่ิงของท่ีต้องใช้      ง.  บอกประโยชน์ท่ีผู้ฟังจะได้รับ 
๑๑. ข้อใดใช้ภาษาในการสาธิตได้เหมาะสม 
 ก.  ใส่น้ำค่อนหม้อ     ข.  ใส่เกลือพอประมาณ 
 ข.  ใส่น้ำปลานิดหน่อย     ง.  ใส่หมูสามช้ันครึ่งกิโลกรัม 
๑๒. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในหลักการพูดโทรศัพท์ 
 ก.  เตรียมอุปกรณ์สำหรับจดบันทึก   ข.  แสดงตัวโดยบอกช่ือผู้รับ 
 ค.  รับโทรศัพท์ทันทีท่ีเสียงกริ่งดัง    ง.  เตรียมเนื้อหาท่ีจะพูดโต้ตอบ 
๑๓.  ข้อใดเป็นคำพูดท่ีเหมาะสมในการพูดโทรศัพท์ 
 ก.  คุณช่ืออะไรคะ     
 ข.  ไม่ทราบว่าดิฉันกำลังเรียนสายอยู่กับใครคะ 
 ค.  ขอโทษค่ะ คุณคือใคร     
 ง.  ต้องการพูดกับใครคะ 
๑๔. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการพูดให้สัมภาษณ์ท่ีดี 
 ก.  ใช้เวลาคิดนานหน่อย เพื่อให้ได้คำตอบท่ีถูกต้อง     ข.  พูดเน้นเสียงหนักเบาให้น่าสนใจ 
 ค.  พูดโต้ตอบให้เป็นธรรมชาติ    ง.  พูดส้ัน ๆ เฉพาะประเด็นสำคัญ 
๑๕.  ขอ้ใดควรปฏิบติัเมือ่ตอบคำถามไม่ได้ 
 ก.  ตอบตรง ๆ ว่า “ไม่ทราบครับ/ค่ะ”   ข.  เงียบไม่ต้องพูดอะไร 
 ค.  ชวนคุยเรื่องอื่นท่ีตนทราบดี    ง.  ตอบแบ่งรับแบ่งสู้ “มันน่าจะ” 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ-สกุล.........................................................................แผนก.......................ห้อง.....................เลขท่ี............... 
 

ใบงาน 
เร่ืองการพูดสาธิต 

 

คำช้ีแจง  ให้นักศึกษาเลือกพูดสาธิตเรื่องท่ีตนสนใจอย่างส้ัน ๆ คนละ ๑ เรื่อง  
            (นำเสนอหน้าช้ันเรียน, ในช้ันเรียนออนไลน์หรือทำคลิปวีดีโอสาธิต) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง 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 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. สมรรถนะประจำหน่วย 
    แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดเพื่อส่ือสารในอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะ บุคคล และ
สถานการณ์ 
๓. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
    3.๒ ความสำคัญของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
    3.3 หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
    3.4 การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
 

๔. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
    แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดเพื่อส่ือสารในอาชีพและ 
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. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
 

คร้ังที/่ช่ัวโมง กิจกรรมการเรยีนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
10-12 

/ 
28-36 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายช่ือผู้เรียน    
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 ซึ่ง 
    จะต้องใช้การพูดให้ 
    เหมาะกับโอกาสต่าง ๆ 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดส่ือการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ 
    เรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
    ใน Google Classroom  
    และใช้ระบบ Google  
    Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามส่ือ 
    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. ผลการ       
   ประเมินใน 
    แบบทดสอบ 
   ก่อนเรียน/หลัง 
   เรียน 
2. ผลการ 
    ประเมิน 
    ในแบบประเมิน    
    พฤติกรรมการ 
    เรียนรู้ของ  
    ผู้เรียน 
3. ผลการ 
    ประเมนิการ  
    พูดในโอกาส 
    ต่าง ๆ ของ 
    สังคม 
 

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. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    กรอกข้อมูลใน  
    Google From และการ 
    ต้ังใจทำแบบทดสอบ 
11. ครูให้นักศึกษาเลือกพูด 
      ในโอกาสต่าง ๆ ของ 
      สังคมคนละ 1 โอกาส  
      ในช้ันเรียนออนไลน์/ 
      หน้าช้ันเรียน 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียนและคะแนน 
      การพูดในโอกาสต่าง ๆ  
      ของสังคม 
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 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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 
  คะแนนผลการประเมนิ ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมนิ ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
7.2 ใบงานท่ี 1 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
7.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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



แบบประเมนิพฤติกรรมการเรียนรู้ 
    คำชี้แจง   ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

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

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

 

ครั้ งที่.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 5 เร่ืองการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 

คำช้ีแจง  จงทำเคร่ืองหมาย X ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
  

๑.  ข้อใดไม่ใช่หลักท่ัวไปของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
ข. ใช้เสียงให้มีประสิทธิภาพ    ข.  ใช้เวลาให้นานกว่ากำหนดเล็กน้อย 

 ค.  คำนึงถึงโอกาสท่ีพูด     ง.  เตรียมเนื้อหาท่ีพูด 
๒.  ข้อใดควรกล่าวเป็นอันดับแรกของการพูดในโอกาสต่าง ๆ 
 ก.  กล่าวถึงความรู้สึกท่ีได้รับเกียรติให้เป็นผู้พดู 
 ข.  กล่าวถึงความดี ความสามารถของเจ้าของงาน 
          ค.  กล่าวถึงความสำคัญของงาน     
          ง.  กล่าวถึงประวัติของตนอย่างคร่าว ๆ 
3.  สถานการณ์ใดไม่ต้องกล่าวอวยพร 
          ก.  กล่าวไว้อาลัยผู้ล่วงลับ     ข. กล่าวแนะนำผู้พูด      
          ค.  กล่าวต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน    ง.  กล่าวอำลา 
4.  ข้อใดไม่ควรกล่าวในโอกาสอำลาเพื่อนท่ีย้ายไปทำงานท่ีอืน่ 
 ก.  กล่าวถึงความสัมพันธ์ท่ีมีไมตรีจิตต่อกัน          
          ข.  กล่าวถึงควาดีท่ีเพื่อนได้กระทำขณะทำงานร่วมกัน          
 ค.  กล่าวถึงหลักการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหดี้ขึ้นเมื่อไปทำงานในท่ีใหม่       
 ง.  กล่าวถึงความสำเร็จในอนาคต 
๕.  การกล่าวตอบรับคำอวยพรในข้อใดไม่เหมาะสม 
 ก.  ขอบคุณสำหรับไมตรีจิตท่ีได้รับจากทุกท่าน   
          ข.  ขอบคุณและขออภัยหากมีข้อผิดพลาดประการใด 
 ค.  ขอบคุณทุกท่านท่ีนำของขวัญราคาแพงมามอบให้      
          ง.  ขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลาอันมีค่ามีร่วมงานในวันนี้ 
๖.  การพูดในข้อใดควรมีการเตรียมต้นฉบับไว้ล่วงหน้า 
 ก.  กล่าวต้อนรับ         ข.  กล่าวไว้อาลัยผู้เสียชีวิต 
 ค.  กล่าวอวยพรวันมงคลสมรส     ง.   กล่าวอวยพรวันเกิดผู้อาวุโล 
๗.  การกล่าวอวยพรงานมงคลสมรสข้อใดเหมาะสมท่ีสุด 
 ก.  ขอให้ท้ังคู่มีความรัก มีความจริงใจ  และซื่อสัตย์ต่อกั้นตลอดไปอย่าได้เส่ือมคลาย  
 ข.  ขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง มีลูกหัวปีท้ายปีเพื่อสร้างพลเมืองดีให้กับสังคม 
 ค.  ขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวที่ได้เจ้าบ่าวรวยมากระดับเศรษฐีพันล้าน 
 ง.  ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวท่ีได้เจ้าส่าวสวยระดับนางงาม 
 
 



๘.  “ขออาราธนาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงอำนวยพรให้มีความสุขความเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน  
     อายุยืนยาวตลอดไป” ข้อความนี้ควรใช้อวยพรในโอกาสใด 
      ก. อวยพรวันปีใหม่     ข.  อวยพรวันเกิด 
 ค. อวยพรวันขึน้บ้านใหม ่    ง.  อำวยพรวันมงคลสมรส   
๙. ข้อใดไม่ต้องมีการกล่าวตอบ  
 ก.  การกล่าวอำลา     ข. การกล่าวอวยพรวันเกิด  
 ค.  การกล่าวต้อนรับ     ง.  การกล่าวไว้อาลัยผู้ล่วงลับ 
๑๐.  ข้อใดไม่ต้องมีการกล่าวอวยพร 
 ก.  กล่าวแนะนำผู้พูด     ข.  กล่าวอวยพรวันมงคลสมรส  
          ค.  กล่าวต้อนรับ        ง.  กล่าวอวยพรวันเกิด 
๑๑. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก.  การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ต้องเลือกสรรถ้อยคำ ภาษาท่ีไพเราะสละสลวย  
 ข.  การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ผู้พูดจะพูดในนามของเจ้าภาพ  
 ค.  การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ต้องเริ่มด้วยการทักทายผู้ฟัง    
 ง.  การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ไม่ควรใช้เวลานาน 
๑๒. ข้อใดไม่ต้องกล่าวในการอวยพรวันเกิดผู้อาวุโส 
 ก.  ขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง    ข.  ขอให้ร่ำรวย 
 ค.  ขอให้อายุยืนยาว     ง.  ขอให้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 
๑๓.  เหตุใดการพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ไม่ควรพูดยาว 
 ก.  ผู้พูดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมเรื่องท่ีจะพูด ข.  พูดยาวคนในงานอาจไม่ฟัง 
 ค.  กำหนดการของแต่ละงานมีหลายรายการ  ง.  เปิดโอกาสให้เจ้าภาพได้พูดนาน 
๑๔. ข้อใดไม่ต้องกล่าวในการตอบรับงานมงคลสมรส 
 ก.  น้อมรับข้อแนะนำของผู้มีเกียรตเิพือ่นำไปสู่การปฏบิัติ 
 ข.  ขอบคุณแขกทุกคนท่ีเสียสละเวลามาร่วมงาน 
 ค.  แสดงความต้ังใจจริงในการสร้างครอบครัว สร้างฐานะใหเ้ป็นปึกแผ่น     
           ง.  น้อมรับข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการจัดงาน 
๑๕.  ขอ้ใดควรกล่าวเป็นอันดับแรกในการกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน 
 ก.  ประโยชน์ท่ีผู้มาเยือนจะได้รับ    ข.  ขอบคุณท่ีให้เกียรติมาเย่ียมเยือน 
 ค.  แสดงความยินดีท่ีมีโอกาสได้ต้อนรับ   ง.  แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีท่ีมีต่อกัน 
  
  
 
 
 
 
 



      ใบงานท่ี 1 

       เร่ือง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 

คำสั่ง  ให้นักศึกษาเลือกพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม คนละ 1 โอกาส 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนจดหมายกิจธุระ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

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

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
          แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระตามหลักการเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและ 
    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) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระตาม 
หลักการ เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 
และในโอกาสต่าง ๆ และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง การเขียนจดหมายกิจธุระ จำนวน 6 ชัว่โมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการ
วัดผล 

13 – 14 
/ 

37-42 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายช่ือผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการเขียน 
    จดหมายกิจธุระ 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    จดหมายกิจธุระ 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    เรื่องวิธีการติดต่อส่ือสารกัน 
    ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  
    โทรศัพท์  จดหมาย   
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดส่ือการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
    เรื่องการเขียนจดหมาย 
    กิจธุระในระบบ  
    Google Classroom  
    และใช้ระบบ Google  
    Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามส่ือ 
    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 
3. แบบประเมนิการ 
    เขียนจดหมาย 

1. ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรม 
    ผู้เรียนและประเมิน 
    ลงแบบประเมิน 
    ด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   ท่ีพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ 
   ของผู้เรียน 



    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    จดหมายกิจธุระ  
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    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 

การวดัผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึน้ไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมนิ ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

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

7.1 แบบทดสอบ 
7.2 ใบงานท่ี 1 เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน 
7.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
       คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน   
                  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏบิัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมนี้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

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

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

 

ครั้ งที่.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 6 เร่ืองการเขียนจดหมายกิจธุระ 

คำสัง่ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
๑. ข้อใดคือความหมายของจดหมายกิจธุระ 
    ก.  ข้อความท่ีใช้ส่ือสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีไม่รู้จักกัน 
    ข.  ข้อความท่ีเขียนขึ้นเพื่อติดต่อเรื่องธุระ การงาน 
    ค.  ข้อความท่ีเขียนขึ้นเพื่อใช้ติดต่อส่ือสารแทนการพูด    
    ง.  ข้อความท่ีเขียนขึ้นเพื่อติดต่อกับผู้ท่ีไม่รู้จักคุ้นเคย 
๒. จรรยาบรรณท่ีควรคำนึงในการเขียนจดหมายคือข้อใด 
    ก.  ใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายเพื่อแสดงความมีสัมมาคารวะ 
    ข.  เขียนยศ ตำแหน่ง ของผู้รับจดหมายให้สูงกว่าความเป็นจริง 
    ค.  ใช้กระดาษและซองท่ีมีลวดลายสวยงามเหมาะกับผู้รับ 
    ง.  ใช้ภาษาเร้าความสนใจผู้รับ๓ 
๓.  ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนเนื้อความในจดหมาย 
    ก.  เนื้อหากะทัดรัดแต่ได้ใจความ 
    ข.  เนื้อหามีรายละเอียดมาก ชัดเจน 
    ค.  เนื้อหาชัดเจนไม่คลุมเครือ 
    ง.  เนื้อหาสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมาย 
4. การเขียนจดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรควรใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร 
    ก.  กราบเรียน - ด้วยความนับถือ 
    ข.  ขอเชิญ     -  ด้วยความเคารพ 
    ค.  เรียน       -  ขอแสดงความนับถือ 
    ง.  เรียน        -  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
5. ข้อใดเขียน วัน เดือน ปใีนจดหมายถูกต้อง 
    ก.  วันท่ี 11 สิงหาคม 2564 
    ข.  วันท่ี 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 
    ค.  11 ส.ค.64 
    ง.  11 สิงหาคม 2564  
6.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนจดหมาย 
     ก. ใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย 
     ข. ใช้เป็นส่ือสร้างมิตรภาพ 
     ค.  ใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุระ การงาน 
     ง. ใช้เป็นแบบฝึกทักษาะภาษา 
๗. การเขียนจดหมายสมัครงานย่อหน้าแรกควรเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
    ก.  ประวัติส่วนตัว 
    ข.  ประวัติการศึกษา 
    ค.  ความสามารถพิเศษ 
    ง.  เหตุผลท่ีมาสมัครงาน 
 



๘. ข้อความใดควรเขียนในจดหมายสมัครงาน 
    ก. การอ้อนวอนขอความเมตตาสงสาร 
    ข. การอวดอ้างความรู้ ความสามารถของตนเอง 
    ค.  การเขียนถึงปัญหาส่วนตัวตามความเป็นจริง 
    ง.  การขอโอกาสเข้ารับการสัมภาษณ์หรือทดลองงาน 
๙. การเขียนจดหมายสมัครงานควรใช้ภาษาตามข้อใด 
    ก.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ 
    ข.  ใช้ถอ้ยคำเชิงสร้างสรรค์ 
    ค.  ใช้ถอ้ยคำส้ัน ๆ แต่ได้ใจความ 
    ง.  ใช้ภาษาไพเราะ ลึกซึ้งกินใจ 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานประกอบการสมัครงาน 
       ก.  สำเนาบัตรประชาชน 
       ข.  สำเนาบัตรเครดิต 
       ค.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
       ง.  รูปภาพของผู้สมัคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อ-สกุล....................................................แผนก...................หอ้ง...............รหัสนักศึกษา.................................... 
 

ใบงานเร่ือง การเขียนจดหมายสมัครงาน 
คำช้ีแจง ให้นักศึกษาเขียนจดหมายสมัครงานตามความสนใจจากประกาศการรับสมัครงานต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ 
เร่ือง การรับสมัครงาน 

ด้วยบริษัทเทคนิคการช่างต้องการรับสมัครพนักงาน จำนวน ๘ ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1. พนักงานขับรถ     จำนวน   1   ตำแหน่ง 
2. นักการภารโรง     จำนวน   1   ตำแหน่ง 
3. แม่บ้าน       จำนวน   1   ตำแหน่ง 
4. เจ้าหน้าท่ีธุรการ   จำนวน   1   ตำแหน่ง 
5. เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์  จำนวน   1   ตำแหน่ง 
6. เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์  จำนวน   1   ตำแหน่ง 
7. เจ้าหน้าท่ีการเงิน   จำนวน   1   ตำแหน่ง 
8. ช่างเทคนิค    จำนวน   1   ตำแหน่ง 

      คุณสมบัติผูส้มัคร 
              ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาตรงกับตำแหน่งงานท่ีสมัคร 
      หลักฐานการสมัคร 

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

ผู้สนใจเขียนจดหมายสมัครงานส่งไปท่ีบริษัทเทคนิคการช่าง เลขท่ี 1 หมู่บ้านอยู่สบาย  ถนนสัญจร 
สะดวก บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10000  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 
                           บริษัทเทคนิคการช่าง 

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจดบันทึกข้อมูล  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
     1.๑ บอกความหมายของการจดบันทึกข้อมูลได้ 
     1.๒ อธิบายหลักการจดบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
     1.3 จดบนัทึกข้อมูลตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อมตามหลักการ 
     1.4 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
          แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกข้อมูลตามหลักการใช้ภาษาไทยเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อส่ือสารในงาน 
    อาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 
 

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

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกข้อมูลตามหลักการใช้
ภาษาไทยเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 
และใน โอกาสต่าง ๆ และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. บอกความหมายของการจดบันทึกข้อมูลได้ 
๒. อธิบายหลักการจดบันทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
3. จดบนัทึกข้อมูลตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
    ตามหลักการ 
4. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ือง การจดบันทึกข้อมูล จำนวน 6 ชัว่โมง 
 

คร้ังที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

15 – 16 
/ 

43-48 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายช่ือผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการจดบันทึกข้อมูล  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการจดบันทึกข้อมูล 
4. ครูสนทนากับผู้เรียนทักษะใน 
    การส่ือสาร ได้แก่ การฟัง  
    การพูด  การอ่าน และการเขียน  
    ซึ่งการเขียนหรือการจดบันทึก 
    ข้อมูลจะช่วยให้เราสามารถ 
    จดจำเรื่องนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นและ 
    มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร  
     

ขั้นศึกษาข้อมูล(Information) 
5. ครูเปิดส่ือการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
    เรื่องการจดบันทึกข้อมูลใน 
    ระบบ Google Classroom  
    และใช้ระบบ Google Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามส่ือ 
    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 
   ในแบบประเมิน    
   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. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    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. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

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

  รวม            11  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู ้

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

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

7.1 แบบทดสอบ 
7.2 ใบงานเรื่องการจดบันทึกข้อมูล 
7.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.3 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
       คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมิน   
                  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมนี้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเปน็ของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

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

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

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

ครั้ งที่.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ ๗ เร่ืองการจดบันทึกข้อมูล 

คำสั่ง จงทำเคร่ืองหมายกากบาท (X) หน้าข้อทีถู่กต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดหมายถึงการจดบันทึกข้อมูล 
 ก. การเขียนข้อมูลท่ีได้จากการรับสาร  
 ข. การเขียนข้อมูลจากการฟัง ดู และอ่าน 
 ค. การเขียนสรุปสาระสำคัญท่ีได้จากการรับสาร 
 ง. การเขียนสรุปสาระสำคัญหลังจากได้รับสารเพื่อทบทวนความทรงจำ 
๒. ข้อใดควรเตรียมเป็นอันดับแรกก่อนจดข้อมูล 
 ก. เตรียมใจ 
 ข. เตรียมคำถาม 
 ค. เตรียมข้อมูล 
 ง. เตรียมอุปกรณ์ 
3. ข้อใดคือประโยชน์ของการจดบันทึกด้วยลายมือ 
 ก. เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสาร 
 ข. เพื่อความรวดเร็ว 
 ค. เพื่อฝึกทักษะการเขียน 
 ง. เพื่อความเข้าใจก่อนจด 
๔. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการจดบันทึก 
 ก. จดเนื้อหาให้ละเอียดท่ีสุด 
 ข. ถามทันทีถ้าไม่เข้าใจ 
 ค. ฟังด้วยความต้ังใจ 
 ง. ทำความเข้าใจเนื้อหา 
๕. ข้อใดไม่ช่วยให้การบันทึกมีประสิทธิภาพ 
 ก. ใช้อักษรย่อ 
 ข. จดคำสำคัญ 
 ค. จดเฉพาะหัวข้อหลัก 
 ง. จดแบบต้ังคำถาม-คำตอบ 
๖. ข้อใดช่วยให้การจดบันทึกน่าอ่าน 
 ก. ใช้ปากกาหลายสี 
 ข. ใช้สัญลักษณ์แทนข้อความ 
          ค. เขียนตัวบรรจงสวยงาม อ่านง่าย 
 ง. ใช้เครื่องบันทึกเสียง 
๗. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการจำเนื้อหา 
 ก. จำทีละบรรทัด 
 ข. จำเฉพาะย่อหน้าสำคัญ 
 ค. จำเฉพาะพยางค์หน้าของคำท่ีต้องจำ 
 ง. จำโดยนำมาแต่งเป็นเรื่องราว 
 



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1 
เร่ือง การจดบันทึกข้อมูล 

……………………….. 
คำสั่ง ให้นักศึกษาจดบันทึกข้อมูลจากเรื่องท่ีกำหนดให้ ด้วยวิธีการจดบันทึกท่ีตนเองถนัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.๑ บอกความหมายของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
    1.๒ แยกประเภทของการเขียนรายงานการปฏบัิติงานได้ 
    1.3 อธิบายรูปแบบการนำเสนอและรูปแบบรายงานการปฏิบัติงานได้ 
    1.4 บอกหลกัสำคัญของการใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้ 
    1.5 บอกประโยชน์ของรายงานการปฏบัิติงานได้ 
    1.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวชิาชีพตาม   
     หลักการใช้ภาษาไทย 
 
3. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.๒ ประเภทของการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.๓ รูปแบบการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.4 รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.5 ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานการปฏบัิติงาน 
    3.6 ประโยชน์ของรายงานการปฏบัิติงานได้ 
 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรูเ้กี่ยวกับการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  
บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชพีตาม
หลักการใช้ภาษาไทย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. บอกความหมายของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
๒. แยกประเภทของการเขียนรายงานการปฏิบัติงานได้ 
๓. อธิบายรูปแบบการนำเสนอและรูปแบบรายงานการ 
    ปฏบัิติงานได้ 
4. บอกหลักสำคัญของการใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้ 
5. บอกประโยชน์ของรายงานการปฏบัิติงานได้ 
6. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ ชั่วโมง 
 

คร้ังที/่ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน เคร่ืองมือและวิธีการวัดผล 
17- 18 

/ 
49-54 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายช่ือผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน 
    เกี่ยวกับหลักฐานใน 
    ปฏิบัติงาน เช่น รูปถ่าย  
    เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และ 
    หลักฐานท่ีสำคัญอีก 
    อย่างหนึ่งคือรายงานการ 
    ปฏิบัติงานมีหลักฐานเป็น 
    ลายลักษณ์อักษร  
     

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดส่ือการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 
    เรื่องการเขียนรายงาน 
    การปฏิบัติงาน ใน 
    ระบบ Google  
    Classroom  
    และใช้ระบบ Google  
    Meet  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามส่ือ 
    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 
   ท่ีพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 



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

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

 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     4   คะแนน 
  รวม           11  คะแนน 
   
      6.๒ ผลการประเมนิการเรียนรู้ 

  การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวม
มาตัดสินผลการเรียนรู้ 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 
  คะแนนผลการประเมนิ ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
7. เคร่ืองมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบ 
7.2 ใบงานเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
7.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
9.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

ลำดับท่ี รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมนี้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อื่นมาเป็นของตน   
๘ มีการวางแผนในการทำงานท่ีเป็นลำดับขั้นตอน   
๙ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์

 

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

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

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

 

ครั้ งที่.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 8 เร่ืองการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

คำสั่ง จงทำเคร่ืองหมายกากบาท (X) หน้าข้อทีถู่กต้องที่สุด 
๑. ความหมายท่ีถูกต้องของรายงานการปฏิบัติงานคือข้อใด 
 ก. รายงานผลงานท่ีประสบผลสำเร็จ 
 ข. รายงานข้อบกพร่องของงานท่ีปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
 ค. รายงานรายละเอียดของงานท่ีได้รับมอบหมายประจำวัน 
 ง. รายงานข้อเท็จจริงของงานท่ีได้รับมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
๒. ข้อใดไม่ใชป่ระโยชน์ของรายงานการปฏิบัติงาน 
 ก. เป็นข้อมูลเผยแพร่ความก้าวหน้าของงาน 
 ข. เป็นส่ือกลางในการติดต่อกับผู้ร่วมงาน 
 ค. เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
 ง. เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 
๓. ข้อใดเป็นรายงานการปฏิบัติงานแบบพิเศษ 
 ก. ร้ายงานประจำปีของธนาคาร 
 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. เขียนบทความช้ีแจงเหตุการณ์ผิดปกติ 
 ข. เขียนแบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการอบรม 
 ค. เขียนรายงานท่ีมีรายละเอียดของข้อมูลมาก 
 ง. เขียนบันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมประชุม 
๗. การเขียนสรุปสาระสำคัญของรายงานท้ังหมดหรือบทคัดย่อควรเขียนไว้ส่วนใดของรายงาน 
 ก. ตอนต้น 
 ข. ตอนเนื้อหา 

 ค. ตอนท้าย 
  ง. ตอนต้นและเนื้อหา 
 



8. ข้อใดกล่าวถกูตอ้งเกี่ยวกับการเขียนรายงาน 
 ก. นำเสนอเฉพาะงานท่ีประสบผลสำเร็จ 
 ข. นำเสนอข้อเท็จจริงทุกด้านและข้อเสนอแนะ 
 ค. นำเสนอเฉพาะงานท่ีไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อหาทางแก้ไข 
 ง. นำเสนอเฉพาะสาระสำคัญตามวัตถุประสงค์ของงาน 
๙. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบในเนื้อหาของรายงาน  
 ก. รายละเอยีดของงานท่ีปฏิบัติ 
 ข. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ค. ภาพ ตาราง แผนภูมิ 
 ง. บรรณานุกรม ภาคผนวก ดัชนี 
๑0.ภาษาในข้อใดเหมาะสมกับการเขียนรายงาน 
 ก. ใช้ภาษาพูดท่ีเป็นกันเองเพื่อให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ 
 ข. ใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้รับเกิดจินตนาการ 
 ค. ใช้ภาษาคงเส้นคงวาไม่เปล่ียนไปเปล่ียนมา 
 ง. ใช้สำนวนโวหารเหมาะสมกับเนื้อหา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานเร่ือง 
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

******************* 
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               (เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมและ 
               รักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19) 
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