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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                     อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได ้
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
   

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

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

 
 

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

ลงชื่อ...................................................... 
 (นายอรุณ  เกลื่อนพันธ์) 

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

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

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

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



 
 
 

คำนำ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา 20000-1101 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยจัดการเรียน
การสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 10 หน่วย ประกอบด้วย ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การเขียนตัวสะกด การใช้ถ้อยคำสำนวนและระดับภาษา ทักษะการฟังและการดูอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพูดในโอกาสต่าง ๆ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านวรรณกรรมท้องถิ่น  การสรุปความและการ
อธิบาย การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยจักเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ง 
 
 
 

สิริลักษณ์  บุญเลิศ 
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 20000-1101 จำนวน 2 หน่วยกิต 36 ชั่วโมง (2-0-2) 
 

2. คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเก่ียวกับ การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคำ การใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษา การ

ฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกล่าวทักทาย แนะนำตนเองและผู้อ่ืน การพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม 
การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความ
คิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวัติย่อ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ 
 

๓.  จุดประสงค์รายวิชา 
๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 

 ๓.๒ สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะโอกาส และ
สถานการณ ์

๓.๓ สามารถนำความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ถูกต้องตามหลักการ 

๓.๔ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งที่จะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

 

๔.  สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน 
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ 
3. พูดติดต่อกิจธุระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม 
4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ สรุป อธิบาย บรรยายและกรอกข้อมูลตามหลักการ 
5. เขียนรายงานเชิงวิชาการ และโครงการตามหลักการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
 

                         พฤติกรรม 
 
   ชื่อหน่วย 
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1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2 2 - - - - 2 2 6 3 2 
2. การเขียนตัวสะกด 3 2 2 - - - 2 2 10 2 4 
3. การใช้ถ้อยคำสำนวน 2 2 2 - - - 2 2 10 2 4 
4. การฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ 2 2 - 2 2 - 2 2 12 1 4 
5. การพูดในโอกาสต่าง ๆ 2 2 2 - - - 2 2 10 2 4 
6. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 2 2 - 2 2 - 2 2 12 1 4 
7. การศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 2 2 - - - - 2 2 6 3 2 
8. การสรุปความและการอธิบาย 2 2 - 2 2 - 2 2 12 1 4 
9. การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ :  
    การเขียนบันทึก 

2 2 2 - - - 2 2 10 2 4 

10. การเขียนรายงานเชิงวิชาการและ 
      การเขียนโครงการ 

3 3 2 - - - 2 2 12 1 4 

 
รวม 

22 21 10 6 6 - 20 20 100 - 36 
73 

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



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ  
    การใช้ภาษาไทย 
    (2 ชั่วโมง) 

     

1. บอกความหมายของการสื่อสารได ้
2. บอกองค์ประกอบของการสื่อสารได้ 
3. จำแนกประเภทของการสื่อสารได ้
๔. บอกความสำคัญของภาษาไทยได ้
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

แสดงความรู้เกี่ยวกับ

ความรู้พ้ืนฐานการใช้

ภาษาไทย 

 

๒. การเขียนตัวสะกด 
    (4 ชั่วโมง) 
 

1. เลือกใช้ตัวสะกดได้ถูกต้อง 
2. จำแนกคำที่ประวิสรรชนีย์และไมป่ระวิสรรชนีย์ได้   
3. อธิบายหลักการใช้สระ ใอ ไอ ไอย อัย ได้            
4. บอกหลักการใช้สระ อำ อำม อัม ได้ 
5. ระบุคำท่ีใช้ไม้ไต่คู้และไม่ใช้ไม้ไต่คู้ได้                  
6. อธิบายหลักการใช้ ศ ษ ส การใช้ ร หัน การใช้        
    ไม้ยมกได้ 
7. ใช้วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
8. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

แสดงความรู้เกี่ยวกับ

หลักการสะกดคำ 

 

3. การใช้ถ้อยคำสำนวน 
    (4 ชั่วโมง) 
 

1. อธิบายความหมายของถ้อยคำได้ 
2. อธิบายความหมายของสำนวนได้ 
3. อธิบายลักษณะของสำนวนได้ 
4. จำแนกประเภทของสำนวนไทยได้ 
5. บอกหลักการใช้สำนวนไทยได้ 
6. ใช้ถ้อยคำสำนวนเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง    
    เหมาะสม 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

ประยุกต์ใช้ถ้อยคำสำนวน 

 

4. การฟังและการดูอย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 
    (4 ชั่วโมง) 
 
 
 
 

๑. อธิบายความหมายและความสำคัญของการฟังการ 
    ดูได ้
2. บอกจุดมุ่งหมายและลักษณะการฟัง การดูได้ 
3. จำแนกประเภทของการฟัง การดูได้                    
4. อธิบายการฟังที่มีประสิทธิภาพได้                               
5. อธิบายการฟังอย่างมีวิจารณญาณได้        
                               

ฟังและดูสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
 6. อธิบายกระบวนการในการฟังได้                        

7. บอกมารยาทในการฟัง การดูได้                               
6. สื่อสารด้วยการฟังและการดูได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

   

5. การพูดในโอกาสต่าง ๆ  
    (4 ชั่วโมง) 
 

๑. ระบุจุดมุ่งหมายของการพูดได้ 
๒. อธิบายลักษณะการพูดที่ดีได้ 
๓. ระบุประเภทของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
๔. อธิบายหลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 

1.1.1 5. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมตาม 
1.1.2     สถานการณ์ท่ีกำหนด 

6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา   
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
    พอเพียง 

พูดในโอกาสต่าง ๆ  

 

6. การอ่านอย่างมวีิจารณญาณ 
    (4 ชั่วโมง) 
 

๑. บอกความหมายของการอ่านได้ 
๒. อธิบายความสำคัญของการอ่านได้ 
3. ระบุจุดมุ่งหมายของการอ่านได้ 
4. อธิบายลักษณะของการอ่านที่ดีได้ 
5. อธิบายหลักการอ่านได้ 
6. วิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการอ่านข่าว  
    บทความ สารคดีได้ 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

ประยุกต์ใช้หลักการอ่าน

อย่างมีวิจารณญาณ 

 

7. การศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
     (2 ชัว่โมง) 
  
 
 
 
 
 
 

1. บอกความหมายและลักษณะของวรรณกรรม
พ้ืนบ้านได้ 

2. จำแนกประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
3. บอกประโยชน์ของการศึกษาวรรณกรรม

พ้ืนบ้านได้ 
4. 4.  อธิบายความหมายของนิทานพ้ืนบ้านได้ 
5. 5.  ระบุวรรณกรรมพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ได้ 

6.  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
     กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 

แสดงความรู้เกี่ยวกับ

วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
 

 

 

 

 

 

 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
8. การสรุปความและการอธิบาย 
    (4 ชั่วโมง) 
 

1. อธิบายความหมายของการสรุปความ การ 
    อธิบายได ้
2. บอกความสำคัญองการสรุปความได้ 
3. จำแนกประเภทของการสรุปความได้ 
4. บอกประโยชน์ของการสรุปความได้ 
5. บอกขั้นตอนการสรุปความได้ 
6. อธิบายลักษณะของการสรุปความที่ดีได้ 
7. บอกจุดมุ่งหมายของการอธิบายได้ 
8. อธิบายหลักการและกลวิธีในการอธิบายได้ 
9. ระบุรูปแบบของการอธิบายได้ 
10. สรุปความตามเนื้อหาที่กำหนดได้ 
11. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
     กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ         
     พอเพียง 

สรุปความและอธิบาย

เรื่องราว 

 

9. การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ  
    : การเขียนบันทึก 
    (4 ชั่วโมง) 
 

1. อธิบายความหมายของบันทึกได้                         
2. ระบปุระเภทของบันทึกได้ 
3. บอกส่วนประกอบของบันทึกได้ 
4. อธิบายหลักการเขียนบันทึกและลักษณะของ 
    บันทึกทีด่ีได้ 
5. เขียนบันทึกรายงานได้ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
   กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ    
   พอเพียง 

เขียนบันทึก และเขียน

ข้อความติดต่อกิจธุระ 

 

10. การเขียนรายงานเชิง 
      วิชาการ 
    (4 ชั่วโมง) 
 
 
 

1. อธิบายความหมายของรายงานเชิงวิชาการได้ 
2. บอกขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้         
3. ระบุส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการได้ 
4. เขียนรายงานเชิงวิชาการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5. เขียนอ้างอิงทั้งเชิงอรรถและบรรณานุกรมได้ 
    ถูกต้อง 
6. บอกความหมายและความสำคัญของโครงการได้    
7. บอกองค์ประกอบของโครงการได้                     
8. อธิบายหลักการเขียนโครงการได้ 
9. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
   กำหนดและบรูณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 

 

สอบปลายภาค   



7. เกณฑ์การตัดสินผล  
    7.๑ การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

 

หน่วยที่ 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
ร้อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม 
1 3 2 3 8 4.00 
2 4 3 3 10 5.00 
3 4 3 3 10 5.00 
4 4 3 3 10 5.00 
5 4 3 3 10 5.00 
6 4 3 3 10 5.00 
7 3 2 3 8 4.00 
8 4 3 3 10 5.00 
9 4 3 3 10 5.00 

10 6 5 3 14 7.00 
รวม 40 30 30 100 50 

  
พุทธพิสัย 40 คะแนน 

- สอบประมวลผลปลายภาค  40 คะแนน 
ทักษะพิสัย 30 คะแนน 

- แบบทดสอบ   15 คะแนน 
- ใบงาน   15 คะแนน 

จิตพิสัย     30    คะแนน 
  รวม    ๑๐๐  คะแนน 
   
7.๒ 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 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 
 
 
 



8. เครื่องมือวัดประเมินผล 
          8.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 

8.2 แบบฝึกหัด 
8.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
8.4  แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 บอกความหมายของการสื่อสารได ้
    1.2 บอกองค์ประกอบของการสื่อสารได ้
    1.3 จำแนกประเภทของการสื่อสารได ้
    1.๔ บอกความสำคัญของภาษาไทยได้ 
    1.5 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานการใช้ภาษาไทย 

     2.2 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เนื้อหา 

    3.1 ความหมายของการสื่อสารได ้
    3.2 องค์ประกอบของการสื่อสารได ้
    3.3 ประเภทของการสื่อสารได ้
    3.๔ ความสำคัญของภาษาไทยได้ 
    3.5 ลักษณะของภาษาไทย 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสาร 
2. มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสาร 
3. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของการสื่อสาร 
๔. มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของภาษาไทย 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

1. บอกความหมายของการสื่อสารได ้
2. บอกองค์ประกอบของการสื่อสารได้ 
3. จำแนกประเภทของการสื่อสารได ้
๔. บอกความสำคัญของภาษาไทยได ้
5  แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1 – 2 

/ 
1 - 2 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องความรู้  
    พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้  
    ภาษาไทย  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องความรู้  
    พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้  
    ภาษาไทย  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การใช้ภาษาไทยในการ 
    สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
    เรื่องความรู้พื้นฐาน 
    เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  
    ในระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
    การใช้ภาษาไทย  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    1 เรื่องความรู้  
    พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
    การใช้ภาษาไทย  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 1 เรื่องความรู้ 
    พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
    การใช้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน     
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบ 
    ประเมินผลการ 
    เรียนรู้หน่วยที่ 1 
3. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบฝึกหัด
4. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

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



    เนื้อหาเรื่องความรู้ 
    พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้ 
    ภาษาไทย  
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำแบบฝึกหัดเรื่อง 
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 
      การใช้ภาษาไทย 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3   คะแนน 
  รวม             10  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
7.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

                   คร้ังท่ี................ 
 

ปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

 ๑.  ข้อใดไม่จัดว่าเป็นการสื่อสาร 
  ก. เลขานุการจดบันทึกการประชุมเพ่ือรายงานหัวหน้า 
  ข. นักเรียนยืนตรงแล้วยกมือไหว้เมื่อครูเดินผ่าน 
  ค. สุรีย์นั่งเหม่อลอยมองออกไปนอกหน้าต่างห้อง 
  ง. สายใจดูภาพการ์ตูนจากมือถือแล้วหัวเราะ 
  

 ๒.  ข้อใดครบองค์ประกอบของการสื่อสาร 
  ก.  รัฐบาลแถลงนโยบายการบริหารประเทศต่อประชาชน 
  ข.  สงกรานต์ร้องเพลงผ่านรายการโทรทัศน์ 
  ค.  วรรณาอ่านประกาศการรับสมัครงาน 
  ง.  นักเรียนทำการบ้านส่งตามที่ครูสั่ง 
  

 ๓.  ข้อใดมีการใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร 
  ก.  หนูเล็กร้องไห้และพูดด้วยเสียงอันสั่นเครือ  
  ข.  สุนันท์แสดงความไม่พอใจโดยเดินหนีไป 
  ค.  ธวัชชัยโกรธเพื่อนจนหน้าแดงก่ำ   
  ง.  แม่ค้าร้องขายสินค้าที่ตลาดสด 
  

 ๔.  ภาษาไทยมีความสำคัญท่ีสุดตามข้อใด 
  ก.  สร้างความจรรโลงใจ     
  ข.  เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
  ค.  สร้างความสามัคคีในหมู่คนไทย    
  ง.  เป็นเครื่องมือถ่ายทอดวิทยาการ 
  

 ๕.  ข้อใดใช้คำไม่เหมาะสม 
  ก.  หนุ่มสาวคู่นั้นรักใคร่พัวพันกันมานาน 
  ข.  โรงพยาบาลสงฆ์รักษาภิกษุสามเณรที่ป่วยไข้ 
  ค.  ข้าวของภายในบ้านฉันถูกรื้อค้นกระจัดกระจาย 
  ง.  พัฒนาการของเยาวชนไทยในสมัยนี้เป็นไปอย่างว่องไว 
  

 ๖.  ข้อความว่า “น้ำแข็งหมดแล้ว” จะออกเสียงอย่างไรไม่ให้ความหมายกำกวม 
  ก.  ลงเสียงหนักเบา    ข.  การเว้นวรรค 
  ค.  ใช้น้ำเสียง     ง.  ถูกทุกข้อ 
  

 ๗.  คำในข้อใดมีส่วนประกอบมากที่สุด 
  ก.  เกลือ     ข.  เคลียร ์
  ค.  เพียง     ง. เพราะ 
  

  
 
 



 ๘.  ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกัน 
  ก.  เขาไปเผาศพบิดาของเพ่ือนสนิท   
                     ข.  ยุพินไปร่วมงานแต่งงานน้องสาวเมื่อวานนี้ 
  ค.  เฉลิมโทรศัพท์คุยกับสาวทุกวันหลังเลิกเรียน 
  ง.  คุณครูมณีกำลังบรรยายเรื่องการเขียนโครงการที่ห้องเรียน 
  

 ๙.  ระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารขึ้นกับข้อใด 
  ก.  ผู้ส่งสาร     ข.  สาร 
  ค.  ผู้รับสาร     ง.  บุคคลและโอกาส 
  

 ๑๐. ข้อใดใช้ประโยคกำกวม 
  ก.  ฉันขายรถของพ่ี    ข.  ถ้าเขาตกลงไป คุณคงเสียใจ 
  ค.  เจ๊กที่ขายปลาทูคนนั้นเขาตายแล้ว  ง.  คุณตาผมป่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 

ตอนที่ ๑  เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 ๑.  การสื่อสาร หมายถึง ………………………………………………………………………….………………………………………      
............................................................................................................................. .........................................................                                                  
 ๒. องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารได้แก่ 
..................................................................................................................... .................................................................  
............................................................................................................................. .........................................................                                                  
............................................................................................................................. .........................................................                                                                                      
 ๓.  ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารมี............ประเภท คือ  
..................................................................................................................... .................................................................  
............................................................................................................................. .........................................................                                                  
............................................................................................................................. .........................................................                                                                                      
 ๔.  ภาษาไทยมีความสำคัญดังนี้ คือ  
............................................................................................................................. .........................................................  
............................................................................................................................. .........................................................                                                  
................................................................................................................................... ...................................................                                                                                      
 ๕.  ลักษณะของภาษาไทยที่แตกต่างจากภาษาอ่ืนและทำให้ภาษาไทยมีคำใช้มากข้ึน คือ  
............................................................................................................................. .........................................................  
........................................................................ ..............................................................................................................                                                   
................................................................................................ ......................................................................................    
............................................................................................................................. .........................................................  
............................................................................................................................. .........................................................                                                  
.................................................................................................................................... ..................................................                                                                                                                                                    
  ๖.  ที่กล่าวว่า “ภาษาไทยมีศักดิ์ของคำ” หมายความว่า 
............................................................................. .................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ๗.  บอกลักษณนามของคำต่อไปนี้ 
       ๑.  ช้างป่า.............          ช้างบ้าน.............              ช้างพระเจ้าแผ่นดิน.............   
       ๒.  ดินสอ.............          ปากกา .............     หนังสือ............. 
       ๓.  ถนน.............         งาช้าง.............     แหวน............. 
 ๘.  ยกตัวอย่างคำพ้องเสียง (อย่างน้อย ๓ คำ) 
............................................................................................................................. .........................................................  
........................................................................ ..............................................................................................................                                                   
................................................................................................ ......................................................................................    
............................................................................................................................. .........................................................  
............................................................................................................................. .........................................................                                                  
.................................................................................................................................... ..................................................                                                                                                                                                    
............................................................................................................................. .........................................................                                                                                                                                                    



      

 ๙.  ยกตัวอย่างคำพ้องรูป (อย่างน้อย ๕ คำ 
.......................................................................... ............................................................................................................                                                                                                                                                     
............................................................................................................................. .........................................................  
........................................................................ ..............................................................................................................                                                   
................................................................................................ ......................................................................................    
............................................................................................................................. .........................................................  
 ๑๐. ยกตัวอย่างสำนวนไทยที่มีคำคล้องจอง (อย่างน้อย  ๕  สำนวน) 
............................................................................................................................. .........................................................   
....................................................................... ...............................................................................................................   
............................................................................................................................. .........................................................   
............................................................................................................................. .........................................................  
 
ตอนที่ ๒  จำแนกข้อความที่กำหนดให้ในแต่ละข้อลงในตาราง 
   ๑.  นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบ 
   ๒. คุณครูอบรมคุณธรรมให้แก่นักเรียนทุกวัน 
   ๓.  แม่ชอบดูละครทางโทรทัศน์ 
   ๔.  วิไลฟังเพลงผิดหวังแล้วนั่งเศร้า 
   ๕.  ครูฝึกทหารใหม่เป่านกหวีดเรียกรวมพล 

 
ตอนที่ ๓   เติมรูปสระลงในช่องว่างที่กำหนด  หารูปสระมาประสมเป็นคำให้ได้มากที่สุด 
   ๑.  ___ก   ………………………………….. (เติมสระข้างหน้า) 
   ๒. ต___          ………………………………….. (เติมสระข้างหลัง) 
   ๓.  มด            ………………………………….. (เติมสระข้างบน) 
   ๔.  พง            ………………………………….. (เติมสระข้างล่าง) 
   ๕.  __ข__        …………………………………...(เติมสระหน้า-หลัง) 
   ๖.  __บอ         .………………………….……….(เติมข้างหน้า-บน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สาร สื่อ ปฏิกิริยาตอบสนอง 
๑      
๒      
๓      
๔      
๕      



ตอนที่ ๔  จงเขียนเครื่องหมาย   หน้าข้อที่ถูกและเครื่องหมาย  x  หน้าข้อที่ผิด 
 

     .………๑.  สิ่งที่จำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ คือ การสื่อสาร 
     .………๒. ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารมี ๒ ประเภทคือ ภาษาพูดและภาษาเขียน 
     .………๓.  การสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล คือ เมื่อผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน 
     .………๔.  กาลเทศะและสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่มีส่วนช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลขึ้น 
     .………๕.  สารที่มนุษย์สื่อความหมายกันอาจอยู่ในรูปของความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
     .………๖.  ภาษาไทยมีความสำคัญในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
     .………๗.  ลักษณะเด่นของภาษาไทยที่ไม่มีชาติใดเหมือน คือ ภาษาไทยมีวรรณยุกต์ 
     .………๘.  การแสดงความเคารพด้วยการไหว้  จัดเป็นอวัจนภาษา 
     .………๙.  อักษรไทยที่มีรูปน้อยกว่าเสียง คือ พยัญชนะ 
     .………๑๐.  อักษรไทยบางชนิดมีแต่เสียงไม่มีรูป 
 
ตอนที่ ๕  จับคู่ข้อความท่ีมีความหมายตรงกันหรือสัมพันธ์กัน 
      .………๑.  ทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็นทางการ  ก.  พ้องเสียง 
      .………๒.  วัจนภาษา อวัจนภาษา   ข.  วัจนภาษา 
      .………๓.  เสียชวีิต ตาย ม่องเท่ง   ค.  คำคล้องจอง 
      .………๔.  เรื่องราวที่สื่อความหมายกัน   ง.  สื่อ 
      .………๕.  การพูด การเขียน    จ.  อุปสรรคที่เกิดจากสาร 
      .………๖.  การพิมพ์ที่ไม่ชัดเจน   ฉ.  คำ 
       .………๗.  ตัวอักษร เสียง    ช.  ระดับเสียงสูงต่ำ 
       .………๘.  กาน การ กาล กาฬ   ซ.  ประเภทภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร 
       .………๙.  สัญญาณไฟจราจร    ฌ.  ระดับภาษา 
       .………๑๐.  เทาเท่าเท้ายางหย้อง   ญ.  พยางค์ 
       .………๑๑.  ความหมายขัดแย้งกัน   ฎ.  องค์ประกอบของการสื่อสาร 
       .………๑๒.  เจ็บจิตต์คิดวิตกอัดอกอึด   ฏ.  อุปสรรคที่เกิดจากสื่อ 
       .………๑๓.  ผูส้่งสาร สาร สื่อ ผู้รับสาร  ฐ.  อวัจนภาษา 
       .………๑๔.  หนว่ยที่เล็กที่สุดของภาษาท่ีมีความหมาย ฑ.  พ้องรูป 
       .………๑๕.  น้ำมาปลากินมด  น้ำลดมดกินปลา  ฒ. ระดับคำ 
       ด.  ความหมายของการสื่อสาร 
       ต.  การเรียงลำดับคำ 
       ถ.  การลำดับความไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
  

๑.  ข้อใดไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
      ก.  เสียงร้องเพลง      
      ข.  เสียงใบไม้ต้องลม 
      ค.  เสียงแตรรถยนต์      
      ง.  เสียงนกหวีด 
 ๒.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นความสำคัญของภาษาไทยด้านใด 
      ก.  เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน   
      ข.  เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นเอกราช 
      ค.  เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้    
                ง.  เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ 
 ๓.  สถานการณ์การใช้ภาษาในข้อใดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของภาษาไทย 
      ก.  ตำรวจจราจรยืนโบกรถอยู่ตรงสี่แยก        
               ข.  ครูมณีอธิบายหลักการเขียนโครงการ 
      ค.  นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือเขียนรายงานในห้องสมุด      
                ง.  วิชัยกับนรีรูจ้ักกันเมื่อครั้งไปเที่ยวบาหลี 
 ๔.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
      ก.  การวางรูปสระของไทยสามารถวางได้รอบตัว 
      ข.  ภาษาไทยนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปคำ 
      ค.  เขาพบช้างป่า ๒ เชือกกำลังกินพืชไร่ของชาวบ้านอยู่ 
      ง.  คนไทยสามารถออกเสียงภาษาต่างประเทศได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา 
 ๕.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
      ก.  สระไทยมีรูปมากกว่าเสียง                 
               ข.  พยัญชนะไทยมีเสียงมากกว่ารูป 
      ค.  คำนามมีหน้าที่เป็นส่วนขยายนามได้ด้วย               
                ง.  วรรณยุกต์ไทยมีเสียงมากกว่ารูป 
 ๖.  การขีดเส้นใต้ข้อความเพ่ือเน้นความสำคัญจัดเป็นการใช้อวัจนภาษาประเภทใด 
      ก.  เนตรภาษา      
      ข.  วัตถุภาษา 
      ค.  ปรภิาษา       
               ง.  เทศภาษา 
 ๗.  ข้อใดเป็นอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดจากสื่อ 
      ก.  ติดป้ายประกาศในห้องมืด     
      ข.  การพิมพ์ตัวอักษรเลอะเลือน 
      ค.  เนื้อหามีความยากเกินจะเข้าใจ    
               ง.  ขาดความพร้อมในการสื่อสาร 
            
 



       ๘.  “ รักชาติยอมสละแม้ ชีว ี
       รักเกียรติจงเจตน์พลี  ชีพได้ 
       รักราชมุ่งภักดี  รองบาท 
       รักศาสน์ราญเศิกไสร้  เพ่ือเกื้อพระศาสนา” 
       คำประพันธ์ข้างต้นเน้นความสำคัญของภาษาไทยในด้านใด 
       ก.  แสดงถึงเอกราชของชาติไทย    
       ข.  เป็นเครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรม 
       ค.  เป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคี    
                 ง.  เป็นสื่อสร้างความจรรโลงใจ 
 ๙.   ข้อใดไม่ใช่สำนวนภาษาต่างประเทศ 
       ก.  เธอถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่     
       ข.  เราควรรักษาไว้ซึ่งความมีวัฒนธรรมไทย 
       ค.  หล่อนพบตัวเองถูกเปลือยเปล่าอยู่ในโรงแรม 
       ง.  เขาปรากฏตัวขึ้นบนเวที ท่ามกลางแฟนเพลง 
 ๑๐. ประโยคต่อไปนี้  “บกพร่องเพราะเหตุใด เขาฆ่าคนตายกลายเป็นซากศพหมกอยู่ในป่า” 
       ก.  ใช้คำผิดความหมาย     
                ข.  ใช้คำฟุ่มเฟือย 
       ค.  ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ    
                ง.  เรียงลำดับคำผิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนตัวสะกด  จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
 1.1 เลือกใช้ตัวสะกดได้ถูกต้อง 
   1.2 จำแนกคำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ได้ถูกต้อง   
  1.3 อธิบายหลักการใช้สระ ใอ ไอ ไอย อัย ได้ถูกต้อง 
    1.4 บอกหลักการใช้สระ อำ อำม อัม ได้ถูกต้อง 
    1.5 ระบุคำที่ใช้ไม้ไต่คู้และไม่ใช้ไม้ไต่คู้ได้ถูกต้อง                   
    1.6 อธิบายหลักการใช้ ศ ษ ส ไดถู้กต้อง 
    1.7 อธิบายหลักการใช้ ร หัน (รร) ไดถู้กต้อง 
    1.8 อธิบายหลักการใช้ไม้ยมกได้ถูกต้อง 
    1.9 อธิบายหลักการใช้วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
     1.10 เพื่อใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสะกดคำ 

    2.2 มีคุณลักษณะอันพงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนื้อหา 

 3.1 หลักการใช้มาตราตัวสะกด 
   3.2 หลักการประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์  
  3.3 หลักการใช้สระ ใอ ไอ ไอย อัย           
    3.4 หลักการใช้สระ อำ อำม อัม  
    3.5 หลักการใช้ไม้ไต่คู้และไม่ใช้ไม้ไต่คู้                   
    3.6 อธิบายหลักการใช้ ศ ษ ส  
    3.7 หลักการใช้ ร หัน (รร) 
    3.8 หลักการใช้ไม้ยมก 
    3.9 หลักการใช้วรรณยุกต์ 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ตัวสะกด 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการจำแนกคำที่ประวิสรรชนีย์และ 
    ไม่ประวิสรรชนีย์  
3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้สระ ใอ ไอ ไอย อัย 
4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้สระ อำ อำม อัม  
5. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ไม้ไต่คู้  
6. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ ศ ษ ส  
7. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ ร หัน (รร)  
8. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ไม้ยมก 
9. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้วรรณยุกต์ 
 

1. เลือกใช้ตัวสะกดได้ถูกต้อง 
2. จำแนกคำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ได้ 
    ถูกต้อง   
3. อธิบายหลักการใช้สระ ใอ ไอ ไอย อัยได้ถูกต้อง 
4. บอกหลักการใช้สระ อำ อำม อัม ได้ถูกต้อง 
5. ระบุคำที่ใช้ไม้ไต่คู้และไม่ใช้ไม้ไต่คู้ได้ถูกต้อง                  
6. อธิบายหลักการใช้ ศ ษ ส ไดถู้กต้อง 
7. อธิบายหลักการใช้ ร หัน (รร) ไดถู้กต้อง 
8. อธิบายหลักการใช้ไม้ยมกได้ถูกต้อง 
9. อธิบายหลักการใช้วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง 
 



สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
10. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
      กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

10. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
      กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนตัวสะกด จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2 – 3 

/ 
3 - 6 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการเขียน   
    ตัวสะกด 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    ตัวสะกด 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การเขียนตัวสะกดในสื่อ 
    สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ในงาน 
    อาชีพ ตลอดจนในการ  
    สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
    เรื่องการเขียนตัวสะกด 
    ในระบบ Google  
    Classroom/ 
    Google Meet/ 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    1 เรื่องความรู้  
    พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
    การใช้ภาษาไทย  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 2 เรื่องการ 
    เขียนตัวสะกด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน     
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบ 
    ประเมินผลการ 
    เรียนรู้หน่วยที่ 2 
3. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบฝึกหัด
4. ผลการประเมิน 
    ในแบบประเมิน    
    พฤติกรรมการ 
    เรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 

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



    การเขียนสะกดคำ  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    ตัวสะกด 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำแบบฝึกหัดเรื่อง 
      การเขียนตัวสะกดใน 
      Google From/ 
      หนังสือเรียนภาษาไทย 
      พ้ืนฐาน 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3   คะแนน 
  รวม             11  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
7.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

                   คร้ังท่ี................ 
 

ปดาห์ท่ี.................................. 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค ง ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

๑.  ข้อใดเป็นคำในแม่ ก กา ทั้งหมด 
 ก. ใบหน้าขาวดี    ข. บัวแล้งน้ำแล้ว 
 ค. ใจของเธอดำ    ง. แม่ใครมาหา 
 

๒. คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เอกทั้งหมด 
 ก. พ่ีไม่วิ่งเล่น    ข. ย่านั่งเล่น 
 ค. จ่าสุขเก็บถ่าน    ง. แม่เล่าเรื่องเก่า 
 

๓. ข้อใดประวิสรรชนีย์ผิด 
 ก. ขะมุกขะมัว    ข. ขะมักเขม้น 
 ค. ขะมุกขะมอม    ง. ขยะแขยง 
 

๔. คำใดใช้สระ ใอ ไอ ผิด 
 ก. ไต่ต้นไม้ไปเก็บลำไย   ข. ใกล้หรือไกลจะไปหาเธอ 
 ค. ใส่ตะไคร้ลงในน้ำแกง   ง. มีใบไผ่ในบ้านใต้ 
 

๕. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. สระ อำ ใช้เขียนคำแผลง เช่น  ตริ         ดำร ิ
 ข. สระ อำ ใช้กับคำบาลีสันสกฤตที่แผลงมาจาก   รวิ        อำไพ 
 ค. สระ อำม ใช้กับคำท่ีเป็นสระ อะ และ ม สะกด 
 ง. สระ อัม ใช้กับคำที่เป็นสระ อะ และ ม สะกด 
 

๖.  ข้อใดใช้ไม้ไต่คูไ้ม่ตรงตามหลักเกณฑ์ 
 ก. เต็นท ์     ข. ก็ 
 ค. แท็งก์     ง. เก็จ 
 

๗. ข้อใดมีตัวสะกดทุกคำ 
 ก. ไข่ลวกใส่เกลือ    ข. ข้าจะไม่ไว้ชีวิต 
 ค. ข้ามถนนระวังรถ    ง. แมวเหมียวตัวอ้วน 
 

๘. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. ปรัศนี ใช้แสดงความรู้สึกทางใจ  ข. มหัตถสัญญาใช้ย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่ 
 ค. อัศเจรีย์ใช้บอกคำถามท้ายประโยคคำถาม ง. สัญประกาศใช้แสดงคำพูดหรือยกมาจากผู้อ่ืน 
 

๙. เครื่องหมายเลขใน เรียกอีกชื่อหนึ่งคือข้อใด 
 ก. สัญประกาศ    ข. บุพสัญญา 
 ค. อัญประกาศ    ง. มหัตถสัญญา 
 

๑๐. ข้อใดใช้ไม้ยมกถูกต้อง 
 ก. สถานที่ ๆ เธอนัดพบไกลเกินไป  ข. ใด ๆ ในโลกล้วน  อนิจจัง 
 ค. เขาด่าว่าฉันต่าง ๆ นา ๆ   ง. เธอต้องมาหาฉันทุก ๆ วั 



แบบฝึกหัดหน่ายท่ี ๒ 
เรื่อง การเขียนสะกดคำ 

 

ตอนที่ ๑  เติมคำหรือข้อความในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
๑. รูปวรรณยุกต์ตรีจะใช้กำกับคำท่ีมีพยัญชนะต้นเป็นอักษร..............ได้เท่านั้น 
๒. “หมาของฉันขนสีขาว” คำทุกคำมีเสียงวรรณยุกต์ ..................... 
๓. คำท่ีมาจากภาษาบาลี สันสกฤตจะประวิสรรชนีย์เมื่อต้องการออกเสียง อะ ที่…...................................................   
    เช่น…................................................................................................................................... .................................. 
๔. คำท่ีประสมด้วยสระ.................….เหมือนกับว่ามี................….เป็นตัวสะกด 
๕. สัญลักษณ์ท่ีเหมือนตัวเลขไทยใช้กำกับคำท่ีออกเสียงสั้นเรียกว่า…..........….….มีรูป..........….คือ.............................   
๖. เครื่องหมายวรรคตอนท่ีไม่มีรูปคือ …...........................……..…และ…..............................................................….… 
๗. “ฉันไม่ใช่ภรรยาคุณ” ข้อความนี้ควรใส่เครื่องหมาย…..........….….มีสัญลักษณ์เป็น...........................................….  
๘.  เครื่องหมายวรรคตอนท่ีช่วยประหยัดเวลาในการเขียน ได้แก่….......................................................................…. 
     ............................................................................................................................................................................. 
๙.  มาตราตัวสะกดท่ีใช้พยัญชนะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมากที่สุด คือ แม่….......….มี…...........ตัวได้แก่...................... 
     ............................................................................................................................................................................. 
๑๐. “เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย” แต่ละพยางค์มีเสียงวรรณยุกต์ดังนี้ คือ…………………….……………………..…. 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……. 
 
ตอนที่ ๒  จงเขียนเครื่องหมาย หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด 
...........๑.  “เขากลัวเมีย” เป็นคำในแม่ ก กา ทุกคำ 
...........๒.  “ขับรถกลัวคนข้ามถนน” เป็นคำที่มีตัวสะกดทุกคำ 
...........๓.  มาตราตัวสะกดนับรวมแม่ ก กา ด้วย 
...........๔.  แม่กดใช้พยัญชนะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมากที่สุด 
...........๕.  คำภาษาบาลี สันสกฤต คือ กิจจลักษณะ เขียนโดยไม่ประวิสรรชนีย์ถูกต้องแล้ว 
...........๖.  “มีผักและผลไม้นาๆชนิดให้เลือกซื้อ” ข้อความนี้เขียนถูกต้อง 
...........๗.  ภาษาไทยเรามีเครื่องหมายแสดงความรู้สึกทางใจ คือ อัศเจรีย์ 
...........๘.  คำท่ีประสมด้วย รร หรือ รฺ เรผะ จะออกเสียง “อัน”   
...........๙.  ไม้ยมกไม่นิยมใช้ในร้อยกรอง 
...........๑๐.  อักษรต่ำรูปกับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๓   คำต่อไปนี้คำใดประวิสรรชนีย์ผิด ให้ขีดเส้นใต้แล้วแก้ไขคำนั้นให้ถูกต้อง 
  ๑.  สะดวก    สะบาย    สะอาด   แก้เป็น............................... 
 ๒.  ทนุถนอม   ทยอย   ทโมน   แก้เป็น............................... 
 ๓.  มะตูม   มะงุมมะงาหรา   รตู   แก้เป็น............................... 
 ๔.  ขะยุ้ม   ขยุกขยิก   ขะมักเขม้น  แก้เป็น............................... 
 ๕.  คะนอง   คะเน   คะทา   แก้เป็น............................... 
 ๖.  จะงอย   จะเข้   จะเร    แก้เป็น............................... 
 ๗.  ฉนวน   ฉมวก   ฉนั้น    แก้เป็น............................... 
 ๘.  ชะวา   ชะโด   ชะมด    แก้เป็น............................... 
 ๙.  ตะกร้า   ตะกอน   ตะลิ่ง   แก้เป็น............................... 
 ๑๐. ฉบับ   ขะโมย  ชนิด    แก้เป็น............................... 
 
ตอนที่ ๔  คำต่อไปนี้คำใดใส่วรรณยุกต์ผิด ให้ขีดเส้นใต้แล้วแก้ไขคำนั้นให้ถูกต้อง 
 ๑.  กระเจี๊ยบ   กระเง้ากระงอด   กระชุ้มกระชวย แก้เป็น............................... 
 ๒.  พะเน้าพะนอ   พะว๊าพวัง   พะวักพะวน แก้เป็น.............................. 
 ๓.  ใคร่ครวญ   คะยั๊นคะยอ   คะน้า  แก้เป็น............................... 
 ๔.  จุ้นจ้าน  วุ้นวาย   รุ่มร่าม   แก้เป็น............................... 
 ๕.  สะท้อน   สะเต๊ะ  สะพรั้ง   แก้เป็น...............................  
 ๖.  กระซิ๊กกระซี ๊ กระซุบกระซิบ  กระดำกระด่าง แก้เป็น............................... 
 ๗.  ไขว่ห้าง   ไขว่เขว   ไขว่คว้า   แก้เป็น............................... 
 ๘.  โควต้า   รักบี้   ปาเต๊ะ     แก้เป็น............................... 
 ๙.  ไนลอน   ไอออน    หมวกแกป   แก้เป็น............................... 
 ๑๐. กาแล็กซี ้  ขึ้นฉ่าย   คาราเต้   แก้เป็น............................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องการเขียนตัวสะกด 

 

คำชี้แจง   จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก ข ค ง ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

 ๑.  ข้อใดมีคำที่สะกดด้วยแม่ เกอว มากท่ีสุด 
      ก.  แมงทับวับแวววาว   ข.  ฉันกลัวผัวไปพัวพันเขา 
      ค.  ผิวสาวขาวนวลเนียน   ง.  ลมพัดลิ่วปลิวเล่นลม 
  

 ๒. คำไทยข้อใดประวิสรรชนีย์ไม่ถูกต้อง 
  ก.  ทะนาน   ทะเล    ข.  ทะเล้น   ทะวาย 
  ค.  ทะลวง   ทะยาน    ง.  ทะยอย   ทะแยง 

 

๓.  คำในข้อใดมาจากภาษาบาลี สันสกฤตท่ีมีสระ เอ มี ย สะกด 
  ก.  เวไนยสัตว ์    ข. ไพชยนต์ 
  ค.  ไอศวรรย์     ง.  ไพฑูรย์ 
 

๔.  คำในข้อใดเกิดจากนฤคหิตสนธิ 
 ก.  กัมพล     ข.  สัมมนา 
 ค.  คัมภีร์     ง.  อัมพร 
 

๕.  คำในข้อใดใช้ไม้ไต่คู้ผิด 
 ก.  แร็กเกต     ข.  ล็อกเกต 
 ค.  เช็ค     ง.  อเนจอนาถ 
 

๖.  ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง 
 ก.  ใครๆในโลกนี้ต่างก็อยากมีความสุขกันทั้งนั้น   ข.  มีผู้กล่าวว่า “คำเหมาะย่อมอยู่ในที่เหมาะ” 
 ค.  ถ่าย  :  เปลี่ยน, เอาออก, ร,ุ ถอน               ง.  ฉันมคีวามรู้แค่งู ๆ ปลา ๆ 
 

๗.  ข้อใดเขียนสะกดผิด 
 ก.  บรรจบ   บรรทัด    ข.  บรรทุก   บรรเทา 
 ค.  บรรเทิง   บรรลือ    ง.  บรรทม   บรรจ ุ
 

๘.  ข้อใดไม่นิยมใช้ไม้ยมก 
 ก.  ใดๆในโลกล้วน   อนิจจัง    
 ข.  เธอชอบสวมกระโปรงสีดำ ๆแดง ๆ 
 ค.  สาวๆพวกนั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันต่าง ๆกัน 
 ง.  ข้าพเจ้าก็ใช้ความรู้ที่มีติดสมองมาเพียงนิด ๆหน่อย ๆ 
 

๙.  คำข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 
 ก.  คุณป้ามาขอซื้ออ้อยควั่น   ข.  ช่วยเด็ดดอกไม้ให้หนูที 
 ค.  ตุ๋มช่วยถอนผมหงอกให้ติ๋ม   ง.  ข้าวเหลือค่อนหม้อเท่านั้นเอง 
 

๑๐. ข้อใดมีคำในแม่ ก กา มากท่ีสุด 
 ก.  เด็กเล็กอย่านอนดึกนะ   ข.  สมัครพรรคพวกเขามีเยอะ 
 ค.  เขาแจกกล้วยสุกให้เพ่ือนรัก  ง.  คุณลักษณ์ปลูกผักหลากหลายชนิด 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ถ้อยคำสำนวน จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายความหมายของถ้อยคำได้ 
    1.2 อธิบายความหมายของสำนวนได้ 
    1.3 อธิบายลักษณะของสำนวนได้ 
    1.4 จำแนกประเภทของสำนวนไทยได้ 
    1.5 บอกหลักการใช้สำนวนไทยได้ 
    1.6 ใช้ถ้อยคำสำนวนเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    1.7 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 ประยุกต์ใช้ถ้อยคำสำนวน 
    2.2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของถ้อยคำ 
    3.2 ความหมายของสำนวน   
    3.3 ลักษณะของสำนวน 
    3.4 ที่มาและความหมายของสำนวนไทย 
    3.5 ประเภทของสำนวนไทย 
    3.6 หลักการใช้สำนวนไทย 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของถ้อยคำ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของสำนวน 
3. มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสำนวน 
4. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของสำนวนไทย 
5. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้สำนวนไทย 
6. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำสำนวนเพื่อสื่อสาร 
7. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. อธิบายความหมายของถ้อยคำได้ 
2. อธิบายความหมายของสำนวนได้ 
3. อธิบายลักษณะของสำนวนได้ 
4. จำแนกประเภทของสำนวนไทยได้ 
5. บอกหลักการใช้สำนวนไทยได้ 
6. ใช้ถ้อยคำสำนวนเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
    เหมาะสม 
7. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ถ้อยคำสำนวน จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2 – 3 

/ 
3 - 6 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 3 เรื่องการใช้ 
    ถ้อยคำสำนวน  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการใช้ 
    ถ้อยคำสำนวน  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การใช้ถ้อยคำสำนวนใน 
    การสื่อสารใน 
    ชีวิตประจำวันและใน 
    งานอาชีพ 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
    เรื่องการใช้ถ้อยคำ 
    สำนวน 
    ในระบบ Google  
    Classroom/ 
    Google Meet/ 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การใช้ถ้อยคำสำนวน 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    3 เรื่องการใช้ 
    ถ้อยคำสำนวน  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 3 เรื่องการใช้ 
    ถ้อยคำสำนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน     
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบ 
    ประเมินผลการ 
    เรียนรู้หน่วยที่ 3 
3. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบฝึกหัด
4. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

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



    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการใช้ 
    ถ้อยคำสำนวน 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำแบบฝึกหัดเรื่อง 
      การใช้ถ้อยคำสำนวน  
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนภาษาไทย 
      พ้ืนฐาน 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน         

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3   คะแนน 
  รวม             11  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
7.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

                   คร้ังท่ี................ 
 

ปดาห์ท่ี.................................. 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ถ้อยคำสำนวน 
 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
    

๑.  ข้อใดเป็นความหมายของสำนวน 
 ก.  คำกล่าวสืบต่อกันมา    ข.  คำท่ีเล่นสำบัดสำนวน 
 ค.  ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้น    ง.  ข้อความที่มีความหมายอื่นแฝงอยู่ 
๒.  ข้อใดเป็นความหมายของคำพังเพย 
 ก.  คำกล่าวที่เป็นคำกลางๆ   ข.  คำกล่าวที่เป็นคติข้อคิด 
 ค.  ถ้อยคำที่ใช้คำสละสลวย   ง. คำกล่าวเปรียบเทียบเพ่ือให้เข้ากับเรื่อง 
๓.  ข้อใดอธิบายลักษณะของคำท่ีมีความหมายเปรียบเทียบได้ถูกต้อง 
 ก. คำท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ   ข.  คำท่ีมีความหมายเข้าใจได้ทันที 
 ค.  คำท่ีมีความหมายร่วมกับคำอ่ืนๆ  ง.  คำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างสถานการณ์กนั 
๔.  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “หัวกะทิ” 
 ก.  ฉลาด     ข.  เด็ดขาด 
 ค.  บังคับยาก     ง.  ดีเด่นเป็นพิเศษ 
๕.  สำนวนข้อใดที่มีความหมายต่างจากข้ออื่น 
 ก.  พูดเป็นต่อยหอย    ข.  พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ 
 ค.  พูดคล่องเป็นล่องน้ำ    ง.  พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง 
๖.  สำนวนข้อใดทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับเงิน 
 ก.  เบี้ยต่อไส้     ข.  เบี้ยล่าง 
 ค.  เบี้ยน้อยหอยน้อย    ง.  เบี้ยบ้ายรายทาง 
๗.  สำนวนข้อใดให้ความรู้สึกชัดเจนที่สุด 
 ก.  กินน้ำไม่เผื่อแล้ง    ข.  กินน้ำใต้ศอก 
 ค.  กินน้ำเห็นปลิง    ง.  กินตามน้ำ 
๘.  คนที่แสร้งทำดีแต่คิดร้ายอยู่ในใจ กล่าวเป็นสำนวนไทยว่า  
 ก.  เฒ่าจำศีล     ข.  หวานนอกขมใน 
 ค.  ปากว่าตาขยิบ    ง.  ปากหวานก้นเปรี้ยว 
๙.  สำนวน “ใกล้เกลือกินด่าง”  มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก.  สิ่งที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัว  กลับไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น 
 ข.  เสียประโยชน์แล้วยังจะต้องได้รับความลำบากอีก 
 ค.  มองข้ามความสำคัญไปเมื่อเกิดปัญหาจึงรู้คุณค่า 
 ง.  เกลียดตัวเขาแต่อยากได้ประโยชน์จากเขา 
๑๐.  สำนวนข้อใดมีความหมายเชิงบวก 
 ก.  หวานนอกขมใน    ข.  หวานลิ้นกินตาย 
 ค.  หวานเป็นลมขมเป็นยา   ง.  หวานอมขมกลืน 
 

  
 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ 
เรื่อง การใช้ถ้อยคำสำนวน 

 

ตอนที่ ๑   เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

 ๑.  ถ้อยคำจำแนกตามลักษณะความหมายได้...............ลักษณะ ได้แก่ 
      ๑.  .............................................................  
      ๒.  ............................................................. 
 ๒.  ความหมายเฉพาะของคำมี  ๒  ประเภทคือ  
       ................................................................................................................................................................  
       ...............................................................................................................................................................
 ๓.  ความหมายของคำเมื่อเทียบเคียงกับคำอ่ืน มีความหมายต่างกัน..............ลักษณะ ได้แก่ 
       ................................................................................................................................................................  
       ..................................................................................................................................................... .......... 
       ................................................................................................................................................................  
       ...............................................................................................................................................................
 ๔.  อธิบายความหมายโดยนัยของคำต่อไปนี้ 
       ดอกฟ้า ความหมายโดยนัย  ............................................................................................................ 
       จิ้งจอก           ”             ........................................................................................................... 
 นกขมิ้น           ”             ........................................................................................................... 
 เก้าอ้ี           ”             ........................................................................................................... 
 หมู            ”             ........................................................................................................... 
 กล้วย           ”             ........................................................................................................... 
 แพะ           ”             ........................................................................................................... 
 กุหลาบแดง           ”             ........................................................................................................... 
 เสือ            ”             ........................................................................................................... 
 ดาว                     ”             ........................................................................................................... 
  
 
๕.  หาคำเติมในช่องว่างให้มากท่ีสุดจากคำท่ีมีความหมายครอบคลุมคำอ่ืนที่กำหนดให้ 
 

คำที่มีความหมายกว้าง คำที่มีความหมายแคบ 

เครื่องเวชภัณฑ์ 
เครื่องเรือน 
อาหารคาว 
ขนมหวาน 

ผลไม ้
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

ผัก 
สิ่งพิมพ์ 

…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….  

 



๖.  เติมคำ (ที่มีความหมายว่ามาก )ในช่องว่างให้เหมาะสม 
 ที่นี่ยุง.......................        ปีนี้มะม่วงออกผล.......................                
 คืนนี้ฝนตก.......................             ปีนี้ฝนตก.......................กว่าทุกปี 
 ย่านนี้โจรผู้ร้าย.......................             บ้านนี้เมืองนี้ข้างปลาอาหาร....................... 
 ผู้คนมารวมตัวกันอย่าง....................... 
 
๗. สำนวนหมายถึง  ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................       
 เช่น  ......................................................................................................................................................... 
 สุภาษิต คือ  ........................................................................................ ..................................................... 
 เช่น .......................................................................................................................................................... 
 คำพังเพย คือ .......................................................................................................................................... 
              เช่น ......................................................................................................................................................... 
 
๘.  ลักษณะเฉพาะของสำนวนไทย ได้แก่  
 ๑.  ......................................................................................................................................................... 
 ๒.  ......................................................................................................................................................... 
 ๓.  ......................................................................................................................................................... 
 ๔.  ......................................................................................................................................................... 
 
๙.  ที่มาของสำนวนไทย คือ 
 ๑.  .......................................................................................................................................................... 
 ๒. ..................................................................................................................................... ...................... 
                ๓.  .......................................................................................................................................................... 
 ๔.   .......................................................................................................................................................... 
 ๕.  ........................................................................................................................................................... 
 ๖.  .........................................................................................................................................................

๗. ............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



๑๐.  บอกสำนวนจากภาพพร้อมอธิบายความหมาย 
 ๑.                                         
                                                                            สำนวน .................................................................... 
               ความหมาย ................................................................... 
                     
 
 
 
 ๒.                                                            
 
                                                                             สำนวน .................................................................. 
                   ความหมาย  ................................................................

                      
                  
  
               ๓.                                      
 
                                                                            สำนวน .................................................................... 
                ความหมาย  .................................................................. 
 
 
 
 
 ๔.                                                              
                                                                                สำนวน ...............................................................  
                            ความหมาย  .............................................................

             . 
                  
 
 
 ๕.                                                            สำนวน  ................................................................ 
                                                                         ความหมาย  ............................................................  

           
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๒   จับคู่ข้อความท่ีมีความหมายตรงกันหรือสัมพันธ์กัน 
..............๑.  ชิงสุกก่อนห่าม   ก.  ทำกิจที่สำเร็จได้ยาก 
..............๒.  เห็นช้างข้ี ขี้ตามช้าง   ข.  คนจนมักตื่นเต้นเมื่อร่ำรวยขึ้น 
..............๓.  ขิงก็รา ข่าก็แรง   ค.  ทำตามคนใหญ่โตหรือม่ังมี 
..............๔.  งมเข็มในมหาสมุทร   ง.  ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน 
..............๕.  น้ำพึ่งเรือ เสือพ่ึงป่า    จ.  ของหายแล้วโทษผู้อื่น 
..............๖.  ปลาตกน้ำตัวโต   ฉ.  ไม่ยอมเสียเปรียบกัน  แก้เผ็ดให้สาสมกัน 
..............๗.  มะพร้าวตื่นดก  ยาจกตื่นมี  ช.  ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัย  
..............๘.  ลางเนื้อชอบลางยา   ซ.  เข้ากันได้ดี  แยกกันไม่ออก 
..............๙.  ของหายตะพายบาป   ฌ.  ต่างก็ไม่ยอมซึ่งกันและกัน 
..............๑๐.  เกลือจิ้มเกลือ   ญ.  เข้ากันไม่ได้ 
      ฎ.  อารมณ์เสียแล้วเอะอะโวยวาย 
      ฏ.  พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
      ฐ.  สิ่งที่เสียหรือสูญหายไปแล้วมักมีค่าเกินความเป็นจริง 
 

ตอนที่ ๓   จงเครื่องหมาย    หน้าข้อที่ถกูและเครื่องหมาย  x  หน้าข้อที่ผิด 
..............๑.  ครูอาชีวศึกษาทำงานโดยปั้นดินให้เป็นดาวมีความหมายโดยนัย 
..............๒.  ความหมายนัยประหวัดของถ้อยคำก่อให้เกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดี 
..............๓.  คำว่า “ที่นอน” มีความหมายกว้างกว่าคำว่า “เครื่องนอน” 
..............๔.  เคือง  โกรธ  แค้น แสดงให้เห็นว่าคำภาษาไทยมีความหมายคล้ายกัน  แต่ระดับมากน้อยหรือน้ำหนัก    
               ต่างกัน 
..............๕.  สำนวนเป็นถ้อยคำที่มีความหมายไม่ตรง แต่เป็นการเปรียบเทียบ 
..............๖.  เรื่องไร้สาระ กล่าวเป็นสำนวนว่า “ฝนตกข้ีหมูไหล” 
..............๗.  “ไม้ล้มเงาหาย”  มีความหมายเหมือนกับ  “น้ำลดตอผุด” 
..............๘.  “ฤๅษีเลี้ยงลิง” เป็นสำนวนที่ใช้กับเด็กเหมาะสมที่สุด 
..............๙.  สุภาษิต เป็นถ้อยคำที่มุ่งให้ข้อคิด คติเตือนใจ 
..............๑๐.  “ยักษ์ลักมา  ลิงพาไป”  เป็นสำนวนที่มาจากวรรณคดี 
 
ตอนที่ ๔  ระบุที่มาของสำนวนต่อไปนี้ 
 ๑.  น้อยเนื้อต่ำใจ  มีที่มาจาก        .................................................................................... 
 ๒. เชื่อน้ำมนต์      ”               ................................................................................... 
 ๓.  ควันหลง      ”               ................................................................................... 
 ๔.  แก่แดด      ”               ................................................................................... 
 ๕.  ฝนตกข้ีหมูไหล     ”               ................................................................................... 
 ๖.  พูดเป็นต่อยหอย     ”               ................................................................................... 
 ๗.  ตีปีก               ”               ................................................................................... 
 ๘.  ฟังหู ไว้หู      ”               ................................................................................... 
 ๙.  บุญหนักศักดิ์ใหญ่     ”               ................................................................................... 
           ๑๐. ก่อหวอด      ”               ................................................................................... 
       



แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  

 
คำชี้แจง   จงทำเครื่องหมาย  X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 ๑.  ข้อความในข้อใดมีความหมายเชิงอุปมา 

 ก.  หล่อนทาปากสีชมพู   ข.  เขามอบดอกกุหลาบสีชมพูให้หญิงคนรัก 
 ค.  อย่ามองโลกนี้เป็นสีชมพูนักเลย  ง.  นักกีฬาสวมเสื้อยืดสีชมพูทั้งทีม 
๒.  ข้อใดมีความหมายนัยประหวัด 
 ก.  วราภรณ์เสียชีวิตจากมะเร็งปอด 
 ข.  คอรับชั่นเป็นมะเร็งร้ายของประเทศไทย  
 ค.  สถาบันมะเร็งแห่งชาติรับตรวจมะเร็งทั่วไป 
 ง.  มะเร็งในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ 
๓.   ข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง 
 ก.  วิชัยถูกจับข้อหาปลอมแปลงยา 
 ข.  สมบัติถูกตำรวจตั้งข้อหา ๓ กระทง 
 ค.  การเขียนบทความต้องค้นหาความรู้มาก 
 ง.  เขาทำทุกวิถีทางเพ่ือกีดขวางไม่ให้ลูกสาวรักกับชายหนุ่ม 
๔.  ข้อใดใช้คำท่ีมีความหมายตรงข้ามกันได้เหมาะสม 
 ก.  ผิดหวัง - สมหวัง   ข.  ยุ่งยาก - สงบ 
 ค.  ขุ่นมัว - แจ่มใส    ง.  สวย - น่าเกลียด 
๕.  ข้อใดเป็นสำนวนที่มีความหมายว่า “ต่างจิตต่างใจ” 
 ก.  ขนมพอสมน้ำยา   ข.  ลางเนื้อชอบลางยา 
 ค.  ไม่มีน้ำยา    ง.  คอหยักๆสักแต่ว่าคน 
๖. “ เขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเป็นหมอหรือเป็นนักธุรกิจดี” กล่าวเป็นสำนวนว่า 
 ก.  จับปลาสองมือ    ข.  เหยียบเรือสองแคม 
 ค.  ลางเนื้อชอบลางยา   ง.  รักพ่ีเสียดายน้อง 
๗.  สำนวนในข้อใดเหมาะสมที่จะใช้กับเพศชาย 
 ก.  เทวดานิมนต์มาเกิด   ข.  เด็ดดอกฟ้า 
 ค.  ปล่อยแก่    ง.  ฤๅษีเลี้ยงลิง 
๘.  สำนวนในข้อใดที่มาจากการเล่นพ้ืนบ้าน 
 ก.  ชักแม่น้ำทั้งห้า    ข.  ตีปลาหน้าไซ 
 ค.  สู้ยิบตา     ง.  ลูกหม้อ 
๙.  “ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องเล็ก  แต่ไม่ระมัดระวังในเรื่องใหญ่”  ตรงกับสำนวนใด 
 ก.  เห็นช้างตัวเท่าหมู   ข.  ขี่ช้างจับตั๊กแตน 
 ค.  เสียน้อยเสียยาก  เสียมากเสียง่าย  ง.  ถี่ลอดตาช้าง  ห่างลอดตาเล็น 
๑๐.  สำนวน “น้ำขึ้นให้รีบตัก”  มีความหมายตรงกับข้อใด  
 ก.  รีบทำสิ่งที่ยังมาไม่ถึง     ข.  หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง 
 ค.  เมื่อโอกาสเปิด ต้องฉวยโอกาสนั้น ง.  หวังความสำเร็จก่อนลงมือทำ 

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    ๑.1 อธิบายความหมายและความสำคัญของการฟังการดูได้ 
    1.2 บอกจุดมุ่งหมายและลักษณะการฟัง การดูได้ 
    1.3 จำแนกประเภทของการฟัง การดูได้                     
    1.4 อธิบายการฟังที่มีประสิทธิภาพได้                                    
    1.5 อธิบายการฟังอย่างมีวิจารณญาณได้                   
    1.6 อธิบายกระบวนการในการฟังได้                        
    1.7 บอกมารยาทในการฟัง การดูได้                                
    1.8 สื่อสารด้วยการฟังและการดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.9.เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 ฟังและดูสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 

    2.2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เนื้อหา 
    ๑.1 ความหมายและความสำคัญของการฟังการดู 
    1.2 จุดมุ่งหมายและลักษณะการฟัง การดู 
    1.3 ประเภทของการฟัง การดู               
    1.4 การฟังที่มีประสิทธิภาพ                                   
    1.5 ประเภทของสารที่ฟัง 
    1.6 หลักการใช้วิจารณญาณในการฟัง                   
    1.6 กระบวนการในการฟัง                       
    1.7 หลักการฟัง 
    1.8 มารยาทในการฟัง  
    1.9 จุดมุ่งหมายของการดู 
    1.10 ประเภทของการดู 
    1.11 มารยาทในการดู 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของ 
    การฟังการดู 
2. มีความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและลักษณะการฟัง  
    การด ู
3. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของการฟัง การดู                    
4. มีความรู้เกี่ยวกับการฟังที่มีประสิทธิภาพ                                   
5. มีความรู้เกี่ยวกับการฟังอย่างมีวิจารณญาณ                  
 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการฟังการดูได้ 
2. บอกจุดมุ่งหมายและลักษณะการฟัง การดูได้ 
3. จำแนกประเภทของการฟัง การดูได้                    
4. อธิบายการฟังที่มีประสิทธิภาพได้                                   
5. อธิบายการฟังอย่างมีวิจารณญาณได้                  
6. อธิบายกระบวนการในการฟังได้                       
7. บอกมารยาทในการฟัง การดูได้                               
8. สื่อสารด้วยการฟังและการดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
6. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการฟังได้                       
7. มีความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการฟัง การดูได้                               
8. สื่อสารด้วยการฟังและการดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

9. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
6 – 7 

/ 
11 - 14 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 4 เรื่องการฟัง 
    และการดูอย่างมี    
    ประสิทธิภาพ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการฟัง 
    และการดูอย่างมี    
    ประสิทธิภาพ  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    เรื่องการฟังและการดูสื่อ 
    สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
    และสื่ออ่ืน ๆ ตลอดจน 
    การฟังและการดูใน 
    ชีวิตประจำวันและใน 
    งานอาชีพ 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
    เรื่องการฟังและการดู 
    อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    3 เรื่องการใช้ 
    ถ้อยคำสำนวน  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 4 เรื่องการฟัง 
    และการดูอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน     
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบ 
    ประเมินผลการ 
    เรียนรู้หน่วยที่ 4 
3. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบฝึกหัด
4. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

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



    ในระบบ Google  
    Classroom/ 
    Google Meet/ 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การฟังและการดู 
    อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการฟังและ 
    การดูอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำแบบฝึกหัดเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 



      การฟังและการดู 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนภาษาไทย 
      พ้ืนฐาน 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน         

 
ทักษะพิสัย  

- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3   คะแนน 
  รวม             11  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
7.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 



 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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18              
19              
20              

 

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

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

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

                   คร้ังท่ี................ 
 

ปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

๑.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการฟัง 
 ก.  การได้ยินเสียง    ข.  รับรู้ความหมาย 
 ค.  เข้าใจเรื่อง     ง.   ใคร่ครวญวินิจฉัย 

๒.  ข้อใดเป็นประสิทธิภาพการฟังข้ันตีความได้ 
 ก.  รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล  ข.  สรุปประเด็นสำคัญและประเด็นรองๆได้ 
 ค.  รู้ว่าความหมายที่แท้จริงของเรื่องคืออะไร ง.  จดจำเรื่องและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนฟังต่อไปได้ 

๓.  ประสิทธิภาพการฟังขั้นใดที่ต้องหาเหตุผลมาโต้แย้ง 
 ก.  ขั้นจับประเด็น    ข.  ขั้นวิเคราะห์ 
 ค.  ขั้นตีความ     ง.  ขั้นประเมินค่า 

๔.  ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการฟัง 
 ก.  ทำให้เป็นผู้มีความรู้    ข.  ทำให้เกิดความบันเทิง 
 ค.  ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ง.  ทำให้เป็นผู้มีความสามารถด้านการพูด 

๕.  ข้อใดกล่าวผิด 
 ก.  การฟังและการดูมักเกิดข้ึนพร้อมๆกัน 
 ข.  การฟังและการดูมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน 
 ค.  การฟังและการดูเป็นกระบวนการรับสารเหมือนกัน 
 ง.  การฟังและการดูไม่จำเป็นต้องมีสื่อในกระบวนการรับสาร 

๖.  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการฟัง 
 ก.  เพ่ือเสริมสร้างความคิดให้กว้างไกลขึ้น  ข.  เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ 
 ค.  เพ่ือเป็นการแสดงมารยาทที่ดีทางสังคม ง.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

๗.  ข้อใดเป็นมารยาทในการเข้าดูการแสดงเวที 
 ก.  ปรบมือให้เกียรติแก่ผู้แสดง   ข.  เล่าเรื่องย่อให้เพ่ือนรู้ก่อน 
 ค.  วิพากษ์วิจารณ์เรื่องกับเพ่ือนเบาๆ  ง.  แต่งกายตามสบายตามท่ีเราพอใจ 

๘.  ข้อใดเป็นการรับสารอย่างมีวิจารณญาณ 
 ก.  วินัยซื้อคอนโดมิเนียมโครงการนี้เพราะอยู่ใกล้ที่ทำงาน  
 ข.  เพลินพิศซื้อโฟมล้างหน้าเพราะอยากได้ของแถม   
 ค.  ปรีชาซื้อรถเก๋งเพราะโครงการถยนต์คันแรก  
 ง.  สุนันท์ซื้อบ้านหรูเพราะมีส่วนลดราคา 

๙.  ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของการฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ 
 ก.  จดจำไดดี้     ข.  เข้าใจเรื่องตลอด 
 ค.  นำไปใช้ได้     ง.  รอบรู้มากขึ้น 

๑๐. การฟังและการดูสารประเภทใดท่ีต้องใช้วิจารณญาณมากที่สุด 
 ก.  ละครโทรทัศน์    ข.  ข่าวประจำวัน 
 ค.  รายการสนทนา    ง.  การโฆษณา 
 

  



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
        เรื่องการฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตอนที่ ๑   เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อสมบูรณ์ 
๑.  การฟัง หมายถึง …………………………………………………………………………. 
๒.  การฟังมีความสำคัญ คือ 

  ๑.  ..................................................................................................................................... 
 ๒. ......................................................................................................................................  
               ๓.  ..................................................................................................................................... 
 ๔.  ..................................................................................................................................... 
          ๓.  จุดมุ่งหมายของการฟังเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ .................................................................. 

๔.  จุดมุ่งหมายของการฟังโดยทั่วไปคือ 
 ๑.  ....................................................................................................................................... 
 ๒.  ...................................................................................................................................... 
 ๓.  ...................................................................................................................................... 
๕.  การฟังที่ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น คือ การฟังที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ .......................................... 
 เช่น ..................................................................................................................................... 
๖.  พฤติกรรมการฟังที่เป็นเหตุให้การตัดสินใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง คือ  
 ............................................................................................................................................ 
๗.  ประสิทธิภาพการฟังที่ทำให้ผู้ฟังรู้จักเลือกสรรสิ่งที่ดีจากการฟังไปใช้ประโยชน์ คือ 
 การฟังขั้น ………………………………………………………………………………. 
๘.  สารที่ผู้ฟังต้องใช้วิจารณญาณในการฟังมากคือ สารประเภท ............................................ 
๙.  การฟังกับการดูเหมือนกันและแตกต่างกันดังนี้ 
 ส่วนที่เหมือนกัน คือ ........................................................................................................ 
 ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ....................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................... 
๑๐. การดูที่ได้ผลดีที่สุดคือการดูประเภท  ............................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๒     จงทำเครื่องหมาย หน้าข้อที่ถูกและเครื่องหมาย  X หน้าข้อที่ผิด 
 

………๑.  การฟังและการดูเป็นทักษะที่มนุษย์ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน 
………๒  การฟังเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องฝึกฝนหรือเรียนรู้ 
………๓.  การฟังและการดูเป็นทักษะด้านการรับสาร 
………๔.  การฟังเป็นทักษะพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะอ่ืนๆ 
………๕.  การฟังทำให้เกิดสติปัญญานำไปสู่การคิดในระดับสูงคือการตัดสินใจ 
………๖.  การฟังโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงมารยาททางสังคม 
………๗.  การฟังที่มีประสิทธิภาพคือผู้ฟังสามารถรับรู้เรื่องราวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
………๘. การฟังและการดูควรตั้งใจฟังให้เกิดความเข้าใจ  ไม่จำเป็นต้องจดบันทึกก็ได้ 
………๙.  การดูหรือชมการแสดง ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นมารยาทที่ดีของการดู 
………๑๐.  การรับสารที่สร้างความจรรโลงใจเป็นการยกระดับจิตใจของผู้รับให้สูงขึ้น 
………๑๑.  การฟังเพ่ือความรู้ใช้มากในวงการศึกษา 
………๑๒.  การฟังเพ่ือความเพลิดเพลินของบุคคลขึ้นอยู่กับโอกาสที่ฟัง 
………๑๓.  การดูอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ ควรดูแบบจำลองจะเหมาะสมที่สุด 
………๑๔.  การฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณต้องคำนึงถึงเหตุผลหรือหลักฐานอ้างอิง 
………๑๕.  การตคีวามสารต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ตอนที่ ๓   จับคู่ข้อความที่มีความหมายตรงกันหรือสัมพันธ์กัน 

………๑.  การฟังและการดู    ก.  จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังและดู 

………๒.  รับสารทางโสตประสาท    ข.  ความพร้อมทางสติปัญญา 

………๓.  ผ่อนคลายความตึงเครียด    ค.  การประเมินค่า 

………๔.  รับสารโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ง.  สารประเภทจรรโลงใจ 

………๕.  สมาธิการฟังและการดู    จ.  แยกแยะข้อเท็จจริง 

………๖.  มีพ้ืนฐานความรู้อย่างเพียงพอในเรื่องที่รับสาร ฉ.  ทักษะการรับสาร 

………๗.  การตีความ     ช.  จับประเด็น สรุป จดบันทึกไว้ใช้ประโยชน์ 

………๘.  การรู้จักเลือกสรรสิ่งที่ดี    ซ.  ดูโทรทัศน์ 

………๙.  ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น    ฌ.  มารยาทการฟังและการดู 

………๑๐. วิเคราะห์     ญ.  เกิดความบันเทิง 

………๑๑. หลักการฟังที่ด ี    ฎ.  เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่แฝงอยู่ 

………๑๒. สำรวมกิริยาไม่ให้รบกวนผู้อ่ืน   ฏ.  การฟัง 

………๑๓. รับสารทางจักษุประสาท    ฐ.  การด ู

………๑๔.  การดูของจริง     ฑ.  ทัศนศึกษา 

………๑๕.  ดูแบบจำลอง     ฒ.  พิจารณาหาเหตุผล 

       ณ.  สารประเภทโน้มน้าวใจ 

       ด.  แต่งกายเหมาะสม 

       ต.  อวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่  ๔  พิจารณาภาพ แล้วตั้งชื่อภาพลอธิบายความหมายของภาพ 

 ๑.        ชื่อภาพ ....................................................................... 
       ความหมาย ...............................................................

                    ……………………………………….………………………………… 
                                                                         ……………………………….………………………………………… 
  
 
 
            
           ๒.      ชื่อภาพ …………………………………………………….………..
       ความหมาย................................................................. 
                ................................................................................... 
 
 
 
  
            
            ๓.      ชื่อภาพ ....................................................................... 
       ความหมาย ................................................................. 
                                                                          .................................................................................... 
 
 
 
  
             
            ๔.       ชื่อภาพ …………...…………………..…………………………… 
       ความหมาย ………………………………………………………. 
                                                                         ...................................................................................                     
 
 
  
 
           ๕.       ชื่อภาพ  ……………………………………………….............. 
                                                                         ความหมาย……………………………….………………………. 
                                                                         ...................................................................................                     
                                                                                                
                                                                                                
 
 

 



แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 

 

คำชี้แจง   จงทำเครื่องหมาย X  ทับตัวอักษร   ก  ข  ค  ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

 ๑.  ข้อใดอธิบายความหมายของการฟังถูกต้องที่สุด 
 ก.  การรับสาร    ข.  การได้ยิน 
 ค.  การรับสารทางหู    ง.  การับรู้ความหมายในสิ่งที่ได้ยิน 
๒.  ประสิทธิภาพการฟังขั้นใดที่ต้องหาเหตุผลมาโต้แยง 
 ก.  เข้าใจเรื่อง    ข.  การวิเคราะห์ 
 ค.  การตีความ    ง.  การสรุป 
๓.  ข้อใดเป็นการฟังเพ่ือรับคติชีวิต 
 ก.  พัฒนาจินตนาการ   ข.  เพ่ิมพูนสติปัญญา 
 ค.  รับแบบอย่างไปปฏิบัติ   ง.  ผ่อนคลายความตึงเครียด 
๔.  ข้อใดจัดเป็นการฟังที่ปราศจากอคติ 
 ก.  ฟังเพราะผู้พูดพูดเรื่องที่ชอบ  ข.  ฟังเพราะผู้พูดพูดอย่างมีเหตุผล 
 ค.  ฟังเพราะผู้พดูเป็นคนงามเสียงไพเราะ ง.  ฟังเพราะชอบพอกับผู้พูดเป็นการส่วนตัว 
๕.  บทร้อยกรองข้อใดฟังแล้วเกิดจินตนาการมากที่สุด 
 ก.  พระจันทร์ส่องต้องยอดมณฑปสุก  ในหน้ามุขเงางามอร่ามฉาย 
       นกบินกรวดพรวดพราดประกายพราย พลุกระจายช่อช่วงดังดวงเดือน 
 ข.  ไก่ขันกระชั้นฉ่ำเฉื่อย   บุหรงเรื่อยร้องรับจับพฤกษา 
       เห็นนางนวลนึกนวลวนิดา  นวลพักตราน้องละอองนวล 
 ค.  พ้ืนก็ผุประตูพังหลังคาโหว่   ตะวันโผล่เดือนแพลมแถมดาวพร่าง 
       ฝาร่องแมวไล่หนูรูกลวงกลาง  เสาเรือนถ่างทุกเสาล้วนเซแซง 
 ง.  มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน   บิดามารดารักมักเป็นผล 
       ที่พ่ึงหนึ่งพึ่งได้แต่ใจตน   เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา 
๖.  การวิเคราะห์ข้อใดสำคัญที่สุด 
 ก.  สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ ข.  เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของสารได้ 
 ค.  พิจารณาใจความสำคัญของสารได้  ง.  ตัดสินใจได้ว่าสารนั้นดีหรือไม่ดี 
๗.  การฟังและการดูเรื่องราวประเภทใดที่มุ่งให้สาระความรู้โดยตรง 
 ก.  ข่าวประจำวัน    ข.  ละครโทรทัศน์ 
 ค.  เกมโชว ์     ง.  ทอล์คโชว ์
๘.  การดูในข้อใดช่วยจรรโลงใจมากท่ีสุด 
 ก.  ละครโทรทัศน์    ข.  ละครธรรมนำชีวิต 
 ค.  รายการข่าว    ง.  การปราศรัย 
๙.  ข้อใดเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมารยาทในการฟัง 
 ก.  การพูดส่อเสียด    ข.  การพูดเพ้อเจ้อ 
 ค.  การพูดแทรกแซง    ง.   การพูดกระทบกระเทียบ 
๑๐. กระบวนการขั้นสุดท้ายของการฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณคือข้อใด 
 ก.  การวิจารณ์    ข.  การวิเคราะห์ 
 ค.  ปฏิกิริยาตอบสนอง   ง.  การประเมินค่า 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพูดในโอกาสต่าง ๆ  จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    ๑.1 ระบุจุดมุ่งหมายของการพูดได้ 
    1.๒ อธิบายลักษณะการพูดที่ดีได้ 
    1.๓ ระบุประเภทของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
    1.๔ อธิบายหลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
    1.5 พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ที่กำหนด 
    1.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 พูดในโอกาสต่าง ๆ  

    2.2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เนื้อหา 
    3.1 ความมุ่งหมายของการพูด 
    3.๒ ลักษณะการพูดที่ดี 
    3.๓ ประเภทของการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
    3.๔ หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการพูด 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะการพูดท่ีดี 
๓. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของการพูดในโอกาสตา่ง ๆ  

๔. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
5. มีความรู้เกี่ยวกับพูดในโอกาสต่าง ๆ ตาม 
    สถานการณ์ท่ีกำหนด 
2. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

1. ระบุจุดมุ่งหมายของการพูดได้ 
๒. อธิบายลักษณะการพูดที่ดีได้ 
๓. ระบุประเภทของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
๔. อธิบายหลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
5. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมตาม 
    สถานการณ์ท่ีกำหนด 
6. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
8 – 9 

/ 
15 - 18 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 5 เรื่องการพูด 
    ในโอกาสต่าง ๆ 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการพูด 
    ในโอกาสต่าง ๆ 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
    เรื่องการพูด 
    ในโอกาสต่าง ๆ 
    ในระบบ Google  
    Classroom/ 
    Google Meet/ 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการพูด 
    ในโอกาสต่าง ๆ 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    5 เรื่องการพูด 
    ในโอกาสต่าง ๆ 
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 5 เรื่องการพูด 
    ในโอกาสต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน     
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบ 
    ประเมินผลการ 
    เรียนรู้หน่วยที่ 5 
3. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบฝึกหัด
4. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

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



 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำแบบฝึกหัดเรื่อง 
      การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนภาษาไทย 
      พ้ืนฐาน 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน         

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3   คะแนน 
  รวม             11  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
7.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

                   คร้ังท่ี................ 
 

ปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 5 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ  

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องท่ีสุด 
  

๑.   ข้อใดจัดเป็นการพูดในโอกาสต่างๆ 
 ก.  ฝ่ายค้าน อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล  ข.  ครูอธิบายความรู้ทางวิชาในชั้นเรียน 
 ค.  พ่ออบรมลูกสาวในเรื่องการวางตัวในวัยสาว ง.  คณะคสช. แถลงนโยบายการบริหารประเทศ 
๒.  สิ่งสำคัญประการแรกของการเตรียมตัวผู้พูดคือข้อใด 
 ก.  การเตรียมอุปกรณ์    ข.  การเตรียมเรื่อง 
 ค.  การวิเคราะห์ผู้ฟัง    ง.  การซักซ้อมการพูด 
๓.  ในการใช้ภาษาของผู้พูด ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ 
 ก.  กำหนดเวลา    ข.  สถานที ่
 ค.  ผู้ฟัง     ง.  โอกาสที่พูด 
๔.  การพูดที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะตามข้อใด 
 ก.  สื่อสารไดต้รงตามจุดประสงค์  ข.  ศึกษาหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง 
 ค.  ฝึกฝนการพูดอย่างสม่ำเสมอ   ง.  พูดได้นุ่มนวล  ใช้เสียงดังพอควร 
๕.  ข้อใดจัดเป็นการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 
 ก.  การอภิปราย    ข.  การกล่าวสดุดี 
 ค.  การกล่าวอวยพร    ง.  การโฆษณาสินค้า 
๖.  ข้อใดเป็นสถานการณ์ที่ควรกล่าวต้อนรับ 
 ก.  งานเลี้ยงฉลองตำแหน่งใหม่   ข.  งานเลี้ยงฉลองเมื่อจบการศึกษา 
 ค.  งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ   ง.  งานเลี้ยงฉลองสมรส 
๗.  งานใดไม่ควรกล่าวคำอวยพร 
 ก.  งานเลี้ยงส่ง    ข.  งานอวมงคล 
 ค.  งานสังสรรค์    ง.  งานขึ้นบ้านใหม่ 
๘.  ข้อใดเป็นคำกล่าวในโอกาสอวยพรญาติผู้ใหญ่ 
 ก.  ในยุคนี้กว่าคนเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นปึกแผ่นได้ก็ต้องใช้ความพยายามและความมานะ   
            อดทนสูงมากทีเดียว 
 ข.  ดิฉันมั่นใจว่าความรักและความดีของคนทั้งสองจะทำให้เขาพบกับความสำเร็จของชีวิตคู่ 
 ค.  ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรง  เป็นร่มโพธิ์ 
       ร่มไทรของลูกหลานตลอดไป 
 ง.  ในโอกาสวันครบรอบ ๓๖ ปีของเจ้าภาพ  ผมขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข 
       เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป 
๙.  ลำดับสุดท้ายของการกล่าวมอบรางวัลคือข้อใด 
 ก.  กล่าวชมเชยคุณงามความดีและความสามารถของผู้ได้รับรางวัล 
 ข.  กล่าวถึงผลงานและความสำคัญของผู้รับรางวัล 
 ค.  กล่าวถึงความสำคัญของโอกาสมอบรางวัล 
 ง.  มอบรางวัลพร้อมทั้งกล่าวอวยพร 
๑๐.  ผู้พูดจะพูดได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อใด 
 ก.  การวิเคราะห์ผู้ฟัง    ข.  การเตรียมเนื้อเรื่อง 
 ค.  การกำหนดจุดมุ่งหมาย   ง.  ความเชื่อมั่นในตนเอง 



 
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ  

 

ตอนที่  ๑    เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

 ๑.   การพูดในโอกาสต่างๆมีความจำเป็นต่อการประกอบอาชีพต่างๆเพ่ือให้ประสบความสำเร็จจึงต้อง
ศึกษา...............................และ......................................เพ่ือให้พูดได้สมบูรณ์เหมาะสมกับ........................................... 
...................................................................................... ......................................................................... ...................... 
 ๒.  การพูดที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์แล้วยังต้อง.......................................... 
พูดที่ดี ได้แก่ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ................................................................................. ........ 
 ๓.  ประเภทของการพูดในโอกาสต่างๆแบ่งตามความมุ่งหมายได้เป็น……………………  ประเภท คือ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 ๔.  บุคลิกภาพที่ดีของผู้พูดซึ่งผู้ฟังสังเกตได้ง่ายที่สุดคือการพูดด้วยอาการ.................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 ๕.  การกล่าวแนะนำวิทยากร จุดมุ่งหมายเพ่ือ ............................................................................... .............. 
 ๖.  การพูดที่มีการสรุปและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม เป็นสิ่งสำคัญของการพูดเพ่ือ ..................................... 
 ๗.  การพูดเพ่ือให้ผู้ฟังเชื่อถือ คล้อยตาม หรือเปลี่ยนทัศนคติ เป็นการพูดเพ่ือ.............................................. 
       เช่น ............................................................................................................................. ........................... 
 ๘.  การพูด .............................. เป็นการพูดเพ่ือไม่ ให้เกิดความไม่พอใจ พร้อมทั้งให้สัญญาว่าจะไม่ให้       
เกิดข้ึนอีก 
 ๙.  การกล่าวต้อนรับมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ ........................................................................ ................................ 
             ๑๐.  การพูดที่กล่าวแนะนำ  ให้ข้อคิดที่เป็นแนวทางดำเนินชีวิตแก่ผู้ฟัง คือ ............................................. 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  ๒   จับคู่ข้อความที่มีความหมายตรงกันหรือสัมพันธ์กัน 
      

.............๑.  กล่าวต้อนรับ     ก.  สื่อความหมายได้ตรงตามความประสงค์ 

.............๒.  กล่าวแนะนำผู้พูด    ข.  หากท่านผ่านไป ขอได้โปรดแวะเยี่ยมผม 

.............๓.  กล่าวแนะนำตนเอง                     และครอบครัวบ้าง 

.............๔.  กล่าวมอบรางวัล    ค.  ผู้มีความประพฤติ มารยาทดีเด่น 

.............๕.  กล่าวอวยพร     ง.  เตรียมเรื่อง เตรียมตัววิเคราะห์ผู้ฟัง 

.............๖.  กล่าวอำลา     จ.  วิเคราะห์ผลดีผลเสียที่เกิดขึ้น 

.............๗.  พูดให้ผู้อื่นคล้อยตาม    ฉ.  การพูดเสนอผลการกระทำ 

.............๘.  พูดโฆษณา     ช.  อธิบายขั้นตอนพร้อมการปฏิบัติ 

.............๙ .  การพูดชี้แจงเหตุผล    ซ.  กล่าวประวัติ น้อมจิตรำลึกด้วยการยืนไว้อาลัย         

.............๑๐.  การพูดบรรยาย    ฌ.  กล่าวถึงความรู้ ความชำนาญ   ผลงาน       

.............๑๑.  การพูดสาธิต         ที่สร้างชื่อเสียง ประวัติ การศึกษา 

.............๑๒.  การกล่าวขอบคุณวิทยากร            ญ.  การพูดให้เกิดความศรัทธา เชื่อถือ ชักจูงใจ 

.............๑๓.  ลักษณะการพูดที่ดี    ฎ.  ชื่อ  สกุล  ประวัติการศึกษา  ผลงาน 

.............๑๔.  จุดมุ่งหมายการพูด         ตำแหน่งหน้าที่การงาน 

.............๑๕. การพูดที่มีประสิทธิภาพ   ฏ.  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล        
       ฐ.  ชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
       ฑ.  การมาเยือนครั้งนี้เสมือนว่าได้นี้อันมี   
                                                                             ประโยชน์มาสู่บริษัท   
                                                                         ฒ.  รักและซื่อสัตย์  ให้อภัยกัน 
       ณ.  แสดงความคิดเห็น 
       ด.  งานเลี้ยงในโอกาสคุณยายอายุครบ ๕ รอบ 
       ต.  ชื่อ  สกุล   เสียงดังฟังชัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๓   จงทำเครื่องหมาย    หน้าข้อที่ถูกและเครื่องหมาย X  หน้าข้อที่ผิด 
 
 ………….….๑.  การแนะนำให้ที่ประชุมรู้จักผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ กล่าวเพียงชื่อ  สกุล ก็พอ 
 ………….….๒.  การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยือนกับเจ้าของสถานที่ 
 ………….….๓.  การกล่าวอวยพรคู่สมรส  สิ่งสำคัญคือ ควรแนะนำข้อปฏิบัติในการครองเรือน 
 ………….….๔.  การกล่าวแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัล ควรกล่าวส่งเสริมให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกท่ีจะเพียร พยายาม 
                  ให้ได้รับเกียรติเช่นนี้บ้าง 
………….….๕.  ก่อนการพูดควรวิเคราะห์สถานการณ์  ผู้ฟังว่าสนใจเรื่องอะไร 
………….….๖.  การกล่าวไว้อาลัย  ผู้พูดควรกล่าวยกย่องความดีของผู้ตายและชักชวนให้ยืนไว้อาลัย  
………….….๗.  การกล่าวแนะนำผู้พูด ควรกล่าวถึงประวัติ  การศึกษา  ตำแหน่งหน้าที่การงาน  ความสามารถและ     
                 ความชำนาญ 
………….….๘.  การกล่าวต้อนรับ  ผู้กล่าวจะแสดงความหวังว่าผู้ที่เราต้อนรับจะสมหวัง 
………….….๙.  การกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับรางวัล  ควรกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จ 
………….….๑๐. การกล่าวอวยพรงานข้ึนบ้านใหม่ สิ่งสำคัญคือ  การกล่าวชื่นชมความสวยงาม น่าอยู่ของบ้านและ   
                  ความสามารถของเจ้าของบ้าน 
………….….๑๑. การพูดบรรยาย เป็นการพูดเพ่ือชี้แจงให้เห็นว่า เรื่องราวต่างๆเป็นอย่างไร 
………….….๑๒. การพูดเพ่ือความรู้ ความเข้าใจหรือขยายความในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมุ่งให้ข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ 
………….….๑๓. “ขอให้คุณตามีความสุขและอายุยืน เป็นท่ีพึ่งของลูกหลานสืบไป” เป็นการกล่าวอวยพรในงานวันเกิด 

  ………….….๑๔. การกล่าวต้อนรับ ใช้ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ 
………….….๑๕. การพูดกล่าวแสดงความหวังว่าจะรักษาความดี หรือพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นการกล่าวสดุดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 5  
เรื่องการพูดในโอกาสต่าง ๆ 

 

คำชี้แจง   จงทำเครื่องหมาย X  ทับตัวอักษร ก  ข  ค  ง ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

๑.  ผู้ฟังมีอายุระหว่าง ๔๐ - ๔๕ ปี ผู้พูดควรพูดเรื่องในข้อใด 
 ก.  รักนี้หัวใจมีเธอ   ข.  แฟชั่นความสวยความงาม 
 ค.  การครองรักครองเรือน  ง.  ความสำเร็จในหน้าที่การงาน 
๒.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก.  การพูดในโอกาสต่างๆมีท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 ข.  การกล่าวแสดงความยินดีไม่จำเป็นต้องชักชวนให้ฟังปรบมือ 
 ค.  หลังจากคำกล่าวไว้อาลัยแก่ผู้ตายแล้ว  มีการกล่าวสดุดีและเชิญชวนให้ผู้ฟังปรบมือให้เกียรติแก่ผู้ตาย 
 ง.  การพูดเสนอรายงาน ควรเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ให้พร้อม พูดตามลำดับเรื่อง  แยกเป็นประเด็น ๆ 
๓.  ข้อใดไม่ควรกล่าวถึงในการกล่าวอวยพร 

 ก.  ให้พรอย่างจริงใจ   ข.  ขออภัยที่ไม่ทันได้เตรียมตัว 
 ค.  ให้คติหรือข้อคิดในการดำเนินชีวิต ง.  ความสัมพันธ์ของผู้กล่าวกับผู้พูด 

๔.  ถ้าผู้น้อยจะกล่าวอวยพรผู้ใหญ่ ควรกล่าวอวยพรตามข้อใด 
 ก.  หลานขออวยพรให้คุณลุงมีอายุยืนนาน 
 ข.  ผมขออวยพรให้คุณปู่มีสุขภาพแข็งแรง 
 ค.  หนูขออวยพรให้คุณตามีความสุข ความเจริญ 
 ง.  ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้คุณย่ามีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน 
๕.  ข้อใดไม่ใช่หลักการกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน 
 ก.  แนะนำให้ที่ประชุมรู้จัก  ข.  กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดี 
 ค.  ควรใช้ถ้อยคำสุภาพ เป็นกันเอง ง.  กล่าวถึงประวัติ การศึกษา ตำแหน่งหน้าที่การงาน  
๖.  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการพูดสาธิต 
 ก.  เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับความรู้  ข.  เพ่ือให้ผู้ฟังปฏิบัติตามได้ 
 ค.  เพ่ือให้ผู้ฟังทราบข้อเท็จจริง  ง.  เพ่ือให้ผู้ฟังศรัทธาเชื่อถือ 
๗.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพูดเสนอรายงาน 
 ก.  เตรียมผู้ฟัง    ข.  เตรียมเอกสาร 
 ค.  เตรียมสถานที่ อุปกรณ์  ง.  เตรียมจัดลำดับเนื้อหา 
๘.  ข้อใดไม่สัมพันธ์กับการกล่าวคำอำลา 
 ก.  การลาออก    ข.  การย้าย 
 ค.  การตาย    ง.  เกษียณอายุราชการ 
๙.  การกล่าวเชิญชวนให้ยืนสงบนิ่ง  เป็นหลักการพูดในข้อใด 
 ก.  การกล่าวอำลา   ข.  การกล่าวไว้อาลัยผู้ตาย 
 ค.  การกล่าวขอบคุณ   ง.  การกล่าวแนะนำวิทยากร 
๑๐. การกล่าวให้ข้อคิด แนะนำแนวทางการครองเรือน  เป็นการกล่าวข้อใด 
 ก.  อวยพรงานมงคลสมรส   ข. อวยพรวันเกอด 
 ค.  อวยพรวันขึ้นปีใหม่   ง.  อวยพรข้ึนบ้านใหม่ 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.๑ บอกความหมายของการอ่านได้ 
    1.๒ อธิบายความสำคัญของการอ่านได้ 
    1.3 ระบุจุดมุ่งหมายของการอ่านได้ 
    1.4 อธิบายลักษณะของการอ่านท่ีดีได้ 
    1.5 อธิบายหลักการอ่านได้ 
    1.6 วิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการอ่านข่าว บทความ สารคดีได้ 
    1.7 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 ประยุกต์ใช้หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
    2.2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของการอ่าน 
    3.๒ ความสำคัญของการอ่าน 
    3.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
    3.4 ลักษณะของการอ่านที่ดี 
    3.5 หลักการอ่าน 
    3.6 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
    3.7 การอ่านข่าว บทความ สารคดี 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการอ่าน 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอ่าน 
3. มีความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการอ่าน 
4. มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการอ่านที่ดี 
5. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน 
6. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินค่าสาร 
    จากการอ่านข่าว บทความ สารคดี 
2. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

1. บอกความหมายของการอ่านได้ 
๒. อธิบายความสำคัญของการอ่านได้ 
3. ระบุจุดมุ่งหมายของการอ่านได้ 
4. อธิบายลักษณะของการอ่านที่ดีได้ 
5. อธิบายหลักการอ่านได้ 
6. วิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการอ่านข่าว  
    บทความ สารคดีได้ 
7. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
10 – 11 

/ 
19 - 22 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 6 เรื่องการอ่าน 
    อย่างมีวิจารณญาณ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการพูด 
    ในโอกาสต่าง ๆ 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การอ่านอย่างมี 
    วิจารณญาณ  
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
    เรื่องการอ่านอย่างมี 
    วิจารณญาณในระบบ  
    Google Classroom/ 
    Google Meet/ 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การอ่านอย่างมี  
    วิจารณญาณ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการอ่าน 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    6 เรื่องการอ่าน 
    อย่างม ี
    วิจารณญาณ  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 6 เรื่องการ 
    อ่านอย่างมี 
    วิจารณญาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน     
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบ 
    ประเมินผลการ 
    เรียนรู้หน่วยที่ 6 
3. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบฝึกหัด
4. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

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



    อย่างมีวิจารณญาณ 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10. ครูแนะนำเรื่องการ 
      ทำงานให้สะอาด เป็น 
      ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำแบบฝึกหัดเรื่อง 
      การอ่านอย่างมี  
      วิจารณญาณใน  
      Google From/ 
      หนังสือเรียนภาษาไทย 
      พ้ืนฐาน 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน         

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3   คะแนน 
  รวม             11  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
7.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

                   คร้ังท่ี................ 
 

ปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

 ๑.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก.  การอ่านเป็นการรับรู้ความหมายจากตัวหนังสือ 
 ข.  การอ่านเป็นการรับรู้ทางจักษุประสาท  ทำให้เข้าใจตัวอักษร 
 ค.  การอ่านเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทางตา มองเห็นตัวอักษร 
 ง.  การอ่านเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมความคิดจากการดูตัวอักษร 
๒.  ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการอ่าน 
 ก.  ช่วยให้เกิดการรับรู้ข่าวสารได้ในเวลาจำกัด   
 ข.  ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี 
 ค.  ช่วยให้เกิดจินตนาการ     
 ง.  ช่วยเพิ่มพูนสติปัญญา 
๓.  การกำหนดจุดมุ่งหมายของการอ่าน เพราะเหตุผลใด 
 ก.  เพ่ือจดบันทึกได้ถูกต้อง     
 ข. เพ่ือกำหนดวิธีอ่านให้เหมาะสม 
 ค.  เพ่ือทราบรายละเอียดของข่าว    
 ง.  เพ่ือกำหนดเวลาในการอ่านได้ถูกต้อง 
๔.  ข้อใดไม่ใช่การอ่านเพ่ือฆ่าเวลา 
 ก.  อ่านขณะรอรถ      
 ข.  อ่านขณะรอเพ่ือน 
 ค.  อ่านเพื่อเตรียมสอบ     
 ง.  อ่านยามว่าง 
๕.  ข้อต่อไปนี้ผู้ใดไม่เกี่ยวข้องกับการอ่านออกเสียง 
 ก.  ผู้จัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้     
 ข.  ผู้แสดงละครวิทยุ 
 ค.  ผู้เข้าฟังการอธิบาย     
 ง.  ผู้ดำเนินรายการสถานีประชาชน 
๖.  หลักการอ่านออกเสียงข้อใดมีความสำคัญมากท่ีสุด 
 ก.  อ่านถูกต้อง  มีจังหวะ     
 ข.  อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี 
 ค.  อ่านออกเสียงให้เป็นธรรมชาติ    
 ง.  อ่านเน้นเสียงแตกต่างตามเนื้อหา 
๗.  ถ้าต้องการทราบว่า ข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน  มีหลักการอ่านตามข้อใด 
 ก.  อ่านข่าวทุกส่วนอย่างละเอียด   
 ข.  อ่านข่าวอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
 ค.  อ่านแล้วสรุปและวิจารณ์    
 ง.  อ่านข่าวเดียวกันจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับ 
 
 



๘.  บทความประเภทใดท่ีผู้เขียนมุ่งให้ความรู้พร้อมๆกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 ก.  บทความปกิณกะ      
 ข.  บทความวิชาการ 
 ค.  บทความวิเคราะห์     
 ง.  บทความแสดงความคิดเห็น 
๙.  ข้อใดเป็นความมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการอ่านสารคดี 
 ก.  เพ่ือฆ่าเวลา      
 ข.  เพ่ือความรู้ 
 ค.  เพ่ือความเพลิดเพลิน     
 ง.  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
๑๐.การอ่านอย่างมีวิจารณญาณข้อใดสำคัญที่สุด 
 ก.  พิจารณาความถูกต้องของภาษา   
     ข.  พิจารณาจากการใช้หลักฐานอ้างอิง 
 ค.  แยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นของผู้เขียน  
 ง.  ประเมินเนื้อหาสาระ  แง่คิด  เป็นคุณ  เป็นโทษอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยที่ 6 
เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

ตอนที่ ๑  เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

 ๑.  กระบวนการแรกของการอ่านเริ่มตั้งแต่..................................................................................................  
      และสิ้นสุดเมื่อ  ..................................................................................................................... ................. 

๒.  การตั้งคำถามหลังจากท่ีอ่านจบเพื่อ ......................................................................................................  
๓.  การอ่านตีความ หมายถึง .......................................................................................................................  
๔.  สิ่งสำคัญของการอ่านออกเสียง คือ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
๕.  การอ่านแล้วคิดใคร่ครวญอย่างถ่ีถ้วน ลึกซึ้งกว่าการอ่านทั่วไป คือ การอ่าน......................................... 
๖.  การอ่านในชีวิตประจำวันที่สำคัญ คือ การอ่านงานเขียนประเภท ........................................................ 
๗.  ข้อค้นพบจากผลของการวิจัยใหม่ๆ มักเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูป ของ .............................................. 
๘.  บทความที่มุ่งให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้แก่บทความประเภท  ............................................ 

 ๙.  สารคดีท่ีเจ้าของประวัติเป็นผู้เขียนเองเรียกว่า........................................................................ ................ 
  ๑๐. สารคดี มีลักษณะที่สำคัญ .............. ประการ คือ  
............................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

 
ตอนที่  ๒   จับคูข่้อความที่มีความหมายตรงกันหรือสัมพันธ์กัน 

 
............๑.  การเข้าใจความหมายจากตัวอักษร  ก.  อ่านเพื่อจรรโลงใจ 
............๒.  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  ข.  อ่านอย่างวิเคราะห์ 
............๓.  อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน   ค.  อ่านออกเสียง 
............๔.  เสริมสร้างบุคลิกภาพ   ง.  อ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
............๕.  อ่านเพื่อบำบัดความทุกข์   จ.  การอ่านข่าว 
............๖.  นักเรียน นักศึกษา    ฉ.  อ่านในใจ 
............๗.  เป็นขั้นแรกของการวิจารณ์   ช.  พาดหัว  สว่นนำ  ส่วนเนือ้หา 

     ............๘.  เน้นเสียง  ใชล้ีลาจังหวะ   ซ.  ความหมายของการอ่าน 
     ............๙.  อ่านย้อนกลับไปกลับมาตามความพอใจ ฌ.  ชื่อเรื่อง  ส่วนนำ  เนื้อเรื่อง  ส่วนท้าย 
     ............๑๐.  ประเมินแง่คิด ข้อดี ข้อเสีย เป็นคุณหรือโทษ        ญ.  นวนิยาย  นิทาน  การ์ตูน 
     ............๑๑.  เสนอเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน         ฎ.  อ่านเพื่อความรู้ 
    ............๑๒. ส่วนประกอบของข่าว   ฏ.  มารยาทในการเข้าสมาคม 
   ............๑๓. อ่านเปรียบเทียบข่าวเดียวกันจากหนังสือ ฐ.  รูปแบบ  เนื้อหา  กลวิธีการใช้ภาษา 
      หลายๆฉบับ     ฑ.  ความสำคัญของการอ่าน 
    ............๑๔. ส่วนประกอบของบทความ   ฒ.  อ่านให้ตลอดเรื่อง 
    ............๑๕. ลักษณะของสารคดี    ณ.  หลักการอ่านสารคดี 
       ด.  วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าว 
 



ตอนที่  ๓  จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย X  หน้าข้อที่ผิด 
 

............๑.  การอ่าน คือ การรับรู้ความหมายจากลายลักษณ์อักษร 

............๒.  การเข้าใจความหมายที่แท้จริงของถ้อยคำ เป็นการผสมผสานความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน 

............๓.  การอ่าน เป็นการรับรู้ไม่จำกัดขอบเขต ในเวลาที่จำกัด 

............๔.  การอ่านมีส่วนช่วยส่งเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงาน การประกอบอาชีพ 

............๕.  การอ่านกวีนิพนธ์ เป็นการให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตได้ 

............๖.  จุดมุ่งหมายของการอ่านเป็นตัวกำหนดวิธีอ่าน 

............๗.  การวิจารณ์ หรือตัดสินสิ่งที่อ่านได้ ควรผ่านการวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อน 

............๘.  ลีลาการอ่าน  การใช้เสียงแตกต่างกันตามเนื้อหา 

............๙.  การอ่านออกเสียงให้น่าสนใจ คือผู้ที่มีเสียงไพเราะน่าฟัง 

............๑๐.  การพาดหัวข่าว เป็นส่วนที่ทำให้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านเนื้อข่าวทั้งหมด 

............๑๑.  บทความท่องเที่ยวที่มุ่งความสนุกสนาน จัดเป็นบทความประเภทปกิณกะ 

............๑๒.  หนังสือสารานุกรม  พจนานุกรม จัดเป็นสารคดีวิชาการ 

............๑๓.  ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียง  น่าสนใจกว่าข่าวจากหนังสือพิมพ์เล็กๆ 

............๑๔.  การอ่านข่าวเดียวกันจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเป็นวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าว 
      ที่ดีที่สุด 
............๑๕.  การใช้ความคิดหาเหตุผล  พิจารณาสิ่งที่อ่านอย่างรอบคอบ  มีสติพิจารณาวิเคราะห์  ตีความและ  
      ประเมินค่า  เป็นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร ก  ข  ค  ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

๑.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก.  การอ่านเป็นการรับสารทางจักษุประสาท 
ข.  การอ่านเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมความคิด เริ่มจากการดูตัวอักษร 
ค.  การอ่านเป็นการพิจารณาเรื่องท่ีอ่านอย่างถูกต้องและต้องได้อรรถรส 

           ง.  การเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำ เป็นการผสมผสานความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน   
2. ความสำคัญของการอ่านข้อใดสำคัญที่สุด 

ก.  ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน    
ข.  เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ 
ค.  ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี    
ง.  ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๓.  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
ก.  เพ่ือความบันเทิง     
ข.  เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
ค.  เพ่ือขจัดความเบื่อหน่ายขณะทำงาน   
ง.  เพ่ือพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ 

๔.  พฤติกรรมข้อใดที่ขาดไปแล้วทำให้การอ่านล้มเหลว 
ก.  การมีสมาธิ      
ข.  การกำหนดจุดมุ่งหมาย 
ค.  การสำรวจข้อมูลของหนังสือ    
ง.  การจดบันทึก 

๕.  ข้อใดเป็นความมุ่งหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ก.  เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
ข.  ออกเสียงถูกอักขรวิธีและอ่านได้รวดเร็ว 
ค.  อ่านแล้วคิดหาเหตุผล เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ง.  พิจารณาการใช้ภาษา  ศัพท์เทคนิคเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 

๖. สถานการณ์ข้อใดที่ควรอ่านในใจ 
ก.  อ่านหนังสือเตรียมตัวเข้าสอบกับเพ่ือนๆ 
ข.  อ่านหนังสือค้นคว้าเพื่อทำรายงานจากห้องสมุด 
ค.  อ่านแถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
ง.  อ่านบทอาศิรวาทในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 

๗.  ข้อใดกล่าวผิด 
ก.  บทความวิชาการควรพิจารณาความถูกต้อง 
ข.  บทความวิจารณ์ควรพิจารณาหลักของเหตุผล 
ค.  บทความแสดงความคิดเห็น ควรพิจารณาความทันสมัย 
ง.  บทความปกิณกะ ควรพิจารณาเฉพาะความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 
 



๘.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
ก.  สารคดีท่องเที่ยวมุ่งเฉพาะความสนุกสนาน 
ข.  สารคดีเป็นการใช้ภาษาร้อยแก้ว ร้อยกรองที่ไพเราะสละสลวย 
ค.  การแบ่งประเภทของสารคดี  มีการแบ่งที่หลากหลายรูปแบบ 
ง.  สารคดีวิชาการ นำเสนอความรู้ที่เผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วไป 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ ๙ - ๑๐  
       “กระจกเงาเราส่องมองเป็นนิจ คอยเพ่งพิศดวงหน้าอย่าให้หมอง 
แต่ดวงใจมีค่ากว่าเป็นกอง  ไม่ควรส่องกระจกบ้างหรืออย่างไร 
ธรรมนั้นหรือคือกระจกยกส่องจิต  ให้เห็นผิดเห็นชอบตอบสงสัย 
ทำถูกต้องคลองธรรมนำสุขใจ  ทำผิดไว้แก้ให้ชอบระบอบธรรม” 

๙.  จากบทประพันธ์ดังกล่าว ผู้เขียนมุ่งแสดงสิ่งใด 
ก.  แสดงข้อคิด    
ข.  แสดงข้อเท็จจริง 
ค.  แสดงความคิดเห็น    
ง.  แสดงความรู้สึก 

๑๐.  ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านบทประพันธ์ดังกล่าวคือข้อใด 
ก.  ได้ความรู้     
ข.  ได้คติเตือนใจ 
ค.  ได้แนวทางปฏิบัติ    
ง.  ได้พิจารณาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้าน จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
1.1  บอกความหมายและลักษณะของวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
1.2  จำแนกประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
1.3  บอกประโยชน์ของการศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
1.4  อธิบายความหมายของนิทานพ้ืนบ้านได้ 
1.5  ระบุวรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคต่าง ๆ ได้ 

     1.6 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1  แสดงความรู้เกี่ยวกบัวรรณกรรมพื้นบ้าน 

2.2  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เนื้อหา 
3.1  ความหมายและลักษณะของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
3.2  ประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
3.3  ประโยชน์ของการศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้าน 
3.4  ความหมายของนิทานพ้ืนบ้าน 
3.5  วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคต่าง ๆ  

 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของ 
    วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
2. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
3. มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษา 
    วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
4. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของนิทานพ้ืนบ้าน 
5. มีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคต่าง ๆ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

1. บอกความหมายและลักษณะของวรรณกรรม 
    พ้ืนบ้านได้ 
2. จำแนกประเภทของวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้ 
3. บอกประโยชน์ของการศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้านได้
4. อธิบายความหมายของนิทานพื้นบ้านได้ 
5. ระบุวรรณกรรมพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ได้ 
6. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้าน จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
12 
/ 

23-24 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 7 เรื่อง 
    การศึกษาวรรณกรรม 
    พ้ืนบ้าน  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการศึกษา 
    วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การศึกษาวรรณกรรม 
    พ้ืนบ้าน 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
    เรื่องการศึกษา 
    วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
    ในระบบ Google  
    Classroom/ 
    Google Meet/ 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การศึกษาวรรณกรรม 
    พ้ืนบ้าน 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    7 เรื่องการศึกษา 
    วรรณกรรม 
    พ้ืนบ้าน 
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 7 เรื่อง 
    การศึกษา 
    วรรณกรรม 
    พ้ืนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน     
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบ 
    ประเมินผลการ 
    เรียนรู้หน่วยที่ 7 
3. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบฝึกหัด
4. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

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



    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการศึกษา 
    วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10. ครูแนะนำเรื่องการ 
      ทำงานให้สะอาด เป็น 
      ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำแบบฝึกหัดเรื่อง 
      การศึกษาวรรณกรรม 
      พ้ืนบ้านใน 
      Google From/ 
      หนังสือเรียนภาษาไทย 
      พ้ืนฐาน 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  3 คะแนน         

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3   คะแนน 
  รวม             10  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7  
7.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

 

                   คร้ังท่ี................ 
 

ปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 7 เรื่อง การศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้าน 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
  

๑.  ข้อใดไม่ใช่วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
ก.  นิทาน     ข.  เพลงกล่อมเด็ก 
ค.นวนิยาย     ง.  ปริศนาคำทาย 

๒.  ข้อใดเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ 
ก.  เพลงกล่อมเด็ก    ข.  เพลงไทยเดิม 
ค.  เพลงพวงมาลัย    ง.  เพลงเกี่ยวข้าว 

๓.  ปริศนาคำทายมุ่งประโยชน์ด้านใด 
ก.  ความสนุกสนาน    ข.  ความสามัคคี 
ค.  ให้คติธรรม     ง.  ฝึกเชาวน์ปัญญา 

๔.  การศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้านข้อใดสำคัญที่สุด 
ก.  นำคุณค่ามาประยุกต์ใช้   ข.  การอนุรักษ์และเผยแพร่ 
ค.  การรู้จักวรรณกรรมพ้ืนบ้านทั้งสี่ภาค  ง.  การศึกษาภาษาถ่ินของแต่ละภาค 

๕.  ข้อใดเป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคใต้ 
ก.  ปลาบู่ทอง     ข.  มโนราห์ 
ค.  คำฮ้องขวัญ     ง.  กำพร้าผีน้อย 

๖.  ข้อใดไม่ใช่วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคเหนือ 
ก.  คดีโลก-คดีธรรม    ข.  จำปาสี่ต้น 
ค.  โคลงนิราศดอยเกิ้ง    ง.  น้อยไจยา 

๗.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
ก.  สอดแทรกคำสอนคติชีวิต       ข.  ใชภ้าษาถ่ินในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ค.  ใช้การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมา      ง.  ศูนย์กลางการเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
             

๘.   ใครได้ประโยชน์จากการศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้านน้อยที่สุด 

ก.  นักภาษาศาสตร์    ข.  นักสังคมศาสตร์ 

ค.  นักเศรษฐศาสตร์    ง.  นักโบราณคดี 

๙.   ข้อใดเป็นความหมายของวรรณกรรมมุขปาฐะ 

ก.  เรื้องราวที่บันทึกลงในสมุดข่อย   ข.  เรื่องราวที่บอกเล่าสืบต่อกันมา 

ค.  เหตุการณ์ที่จารึกไว้ในหลักศิลา   ง.  เรื่องราวที่จารลงในใบลาน 

๑๐.“ค่าวธรรม” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อใด 

ก.  บทสวดเชิญขวัญ    ข.  ประเพณีงานบุญต่าง ๆ 

ค.  งานทำบุญให้คนตาย    ง.  พระพุทธเจ้าในชาติต่าง ๆ 

 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เรื่องการศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้าน 

 
ตอนที่  ๑  เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

๑. วรรณกรรมพ้ืนบ้าน หมายถึง ……………………………………………………….………………………..…………………. 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 ๒. ภาษาท่ีใช้ในการสร้างสรรค์วรรณกรรมพ้ืนบ้าน คือ  ............................................................................... 
 ๓.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านแบ่งออกเป็น.............ประเภท ได้แก่  
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... .................................................................................. ......................... 
 ๔.  วรรณกรรมที่บอกเล่ากันปากต่อปาก เรียกว่า  .......................................................................................  
 ๕.  ศูนย์กลางการอนุรักษ์วรรณกรรมพ้ืนบ้าน คือ ....................................................... ................................. 
 ๖.  ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมพ้ืนบ้าน คือ ......................................................... ................................... 
  ๗.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านที่เขียนบันทึกเป็นตัวอักษรไว้ เรียกว่า ...................................................................... 
 ๘.  งานบุญประเพณีประจำเดือนต่างๆในรอบปีภาคอีสาน เรียกว่า ............................................................. 
 ๙.  “กะล่ง”  ที่แต่งเป็นโคลง เช่น โคลงนิราศเกิ่ง เป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านของภาค .................................... 
 ๑๐. วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคกลางที่นิยมใช้แสดงเป็นมหรสพมากท่ีสุด คือ .................................................. 
ใช้ผู้แสดงเป็น .................................................................................................................................. ............................ 
 
 
ตอนที่  ๒  จับคู่ข้อความที่มีความหมายตรงกันหรือสัมพันธ์กัน 
 

.............๑.  การบันทึกเป็นตัวอักษร   ก.  ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 

.............๒.  เล่าเฉพาะถิ่นสืบต่อกันมา   ข.  มุ่งความสนุกสนาน แทรกคติสอนใจ 

.............๓.  เล่ากันปากต่อปาก    ค.  วัดในท้องถิ่น 

.............๔.  ประโยชน์ของวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  ง.  การขับลำเกี้ยวสาว 

.............๕.  เป็นประโยชน์ต่อนักภาษาศาสตร์  จ.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคเหนือ 

.............๖.  ชาวบ้านหรือภิกษุในท้องถิ่น   ฉ.  วรรณกรรมลายลักษณ์ 

.............๗.  นิทานพื้นบ้าน    ช.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคกลาง 

.............๘.  สถานที่เก็บรักษาและอนุรักษ์วรรณกรรม ซ.  วรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
       พ้ืนบ้าน     ฌ.  การด้นกลอนสด 
.............๙.  การจ๊อย     ญ.  เข้าใจวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่น 
.............๑๐.  ฮิตสิบสอง     ฎ.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคอีสาน 
.............๑๑.  กะล่ง     ฏ.  ภาษาถ่ิน 
.............๑๒.  แหล่เวสสันดรชาดก    ฐ.  มุขปาฐะ 
.............๑๓.  คลองสิบสี ่     ฑ.  ประเพณีงานบุญประจำเดือนต่างๆ 
.............๑๔.  กาพย์เซิ้ง     ฒ.  การปฏิบัติตนตามครรลองคลองธรรม 
.............๑๕.  พระยาคันคาก    ณ.  ประวัติความเป็นมาของสถานที่ 
       ด.  มาจากประวัติศาสตร์ 
 
 



ตอนที่  ๓  จงเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย  X  หน้าข้อที่ผิด 
 

.............๑.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

.............๒.  นิทานพื้นบ้านถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญประการหนึ่ง 

.............๓.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านใช้ภาษามาตรฐานที่เป็นคำง่ายๆ  มีความหมายตรงไปตรงมา 

.............๔.  เรื่องเล่าเฉพาะถิ่นที่จารึกไว้ในสมุดข่อย จัดเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ 

.............๕.  การเรียนรู้ภาษาถ่ินมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักภาษาศาสตร์ 

.............๖.  นิทานพื้นบ้านอาจมีเค้าเรื่องมาจากประวัติศาสตร์ 

.............๗.  ศูนย์กลางการเก็บรักษาวรรณกรรมพ้ืนบ้าน คือ พิพิธภัณฑ์ 

.............๘.  ผูส้ร้างสรรค์วรรณกรรมพ้ืนบ้าน คือ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

.............๙.  “ค่าวซอ” ที่นำมาขับในงานปอยเข้าสังข์ คืองานบุญให้คนตาย 

.............๑๐.  “ฮิตสิบสอง  คลองสิบสี่”  เป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านของภาคอีสาน 

.............๑๑.  กลอนสด เป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคกลางที่พระสงฆ์นำมาแหล่สอนคติธรรมชาวพุทธ 
 .............๑๒.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านใช้ภาษาท่ีมุ่งสื่อความหมายเป็นสำคัญ 
.............๑๓.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านประเภทลายลักษณ์เท่านั้นที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้าน 
.............๑๔.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคใต้นิยมแต่งด้วยกาพย์ 
.............๑๕.  นิทานก้อม เป็นนิทานที่มีแนวเรื่องมุ่งความตลกขบขันเป็นสำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 7 เรื่อง การศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้าน 

 

 ๑.  ข้อใดไม่ใช่วรรณกรรมพ้ืนบ้านของไทย 
 ก.  ตำนาน     ข.  เพลงพื้นบ้าน 
 ค.  นิทานพื้นบ้าน    ง.  นวนิยาย 
 

๒.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านเป็นผลงานจากสิ่งใด 
 ก.  แรงบันดาลใจ    ข.  ภูมิปัญญาไทย 
 ค.  สำนวนโวหารไทย    ง.  คำประพันธ์ร้อยกรอง 
 

๓.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านประเภทใดท่ีมุ่งให้คติสอนใจโดยตรง 
 ก.  สุภาษิต     ข.  ปริศนาคำทาย 
 ค.  เพลงพื้นบ้าน    ง.  นิทานพื้นบ้าน 
 

๔.  ข้อใดเป็เอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ 
 ก.  ฟ้อนเล็บ     ข.  หมอลำ 
 ค.  มโนราห์     ง.  กลองยาว 
 

๕.  ข้อใดเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ 
 ก.  บทละครนอก    ข.  กลอนนิทาน 
 ค.  ร่ายยาว     ง.  เพลงกล่อมเด็ก 
 

๖.  ข้อใดไม่ใช่วรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคอีสาน 
 ก.  กะล่ง     ข.  ฮ่าย (ร่าย) 
 ค.  กาพย์เซิ้ง    ง.  โคลงสาร 
 

๗.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก.  นิทานพื้นบ้านมุ่งความบันเทิงแฝงคติสอนใจ 
 ข.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านเป็นแหล่งแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ค.  วรรณกรรมพ้ืนบ้านใช้ภาษามาตรฐานสร้างสรรค์ผลงาน 
 ง.  ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมพ้ืนบ้าน คือ ชาวบ้านหรือพระสงฆ์ในท้องถิ่น 
 

๘.“ซอน้อยไจยา”เป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านของภาคใด 
 ก.  ภาคกลาง    ข.  ภาคเหนือ 
 ค.  ภาคอีสาน    ง.  ภาคใต้ 
 

๙.  ข้อใดสอนข้อปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามครรลองคลองธรรม 
 ก.  คลองสิบสี่    ข.  ฮิตสิบสอง 
 ค.  กะล่ง     ง.  กลอนสด 
 

๑๐.  ข้อใดเป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านภาคกลาง 
 ก.  จำปาสี่ต้น    ข.  ก่ำก๋าดำ  

ค.  นางสิบสอง    ง.  ท้าวขูลูนางอ้ัว 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การสรุปความและการอธิบาย จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายความหมายของการสรุปความ การอธิบายได้ 
    1.2 บอกความสำคัญของการสรุปความได้ 
    1.3 จำแนกประเภทของการสรุปความได้ 
    1.4 บอกประโยชน์ของการสรุปความได้ 
    1.5 บอกขั้นตอนการสรุปความได้ 
    1.6 อธิบายลักษณะของการสรุปความท่ีดีได้ 
    1.7 บอกจุดมุ่งหมายของการอธิบายได้ 
    1.8 อธิบายหลักการและกลวิธีในการอธิบายได้ 
    1.9 ระบุรูปแบบของการอธิบายได้ 
    1.10 สรุปความตามเนื้อหาที่กำหนดได้ 
    1.11 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.3  แสดงความรู้เกี่ยวกบัวรรณกรรมพื้นบ้าน 

2.4  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เนื้อหา 
    3.1 อธิบายความหมายของการสรุปความ การอธิบายได้ 
    3.2 บอกความสำคัญของการสรุปความได้ 
    3.3 จำแนกประเภทของการสรุปความได้ 
    3.4 บอกประโยชน์ของการสรุปความได้ 
    3.5 บอกขั้นตอนการสรุปความได้ 
    3.6 อธิบายลักษณะของการสรุปความท่ีดีได้ 
    3.7 บอกจุดมุ่งหมายของการอธิบายได้ 
    3.8 อธิบายหลักการและกลวิธีในการอธิบายได้ 
    3.9 ระบุรูปแบบของการอธิบายได้ 
    3.10 สรุปความตามเนื้อหาที่กำหนดได้ 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการสรุปความ 

และการอธิบาย 
2. มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสรุปความ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของการสรุปความ 
4. มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการสรุปความ 
5. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสรุปความ 
6. มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการสรุปความที่ดี 
7. มีความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการอธิบาย 
8. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและกลวิธีในการอธิบาย 

1. อธิบายความหมายของการสรุปความ การอธิบายได้ 
2. บอกความสำคัญของการสรุปความได้ 
3. จำแนกประเภทของการสรุปความได้ 
4. บอกประโยชน์ของการสรุปความได้ 
5. บอกขั้นตอนการสรุปความได้ 
6. อธิบายลักษณะของการสรุปความที่ดีได้ 
7. บอกจุดมุ่งหมายของการอธิบายได้ 
8. อธิบายหลักการและกลวิธีในการอธิบายได้ 
9. ระบุรูปแบบของการอธิบายได้ 



9. มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการอธิบาย 
10. สรุปความตามเนื้อหาที่กำหนด 
11. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

10. สรุปความตามเนื้อหาที่กำหนดได้ 
11. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
      กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การสรุปความและการอธิบาย จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
13-14 

/ 
25-28 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 8 เรื่อง 
    การสรุปความและการ 
    อธิบาย  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการสรุป 
    ความและการอธิบาย 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การศึกษาวรรณกรรม 
    พ้ืนบ้าน 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
    เรื่องการสรุปความ 
    และการอธิบาย 
    ในระบบ Google  
    Classroom/ 
    Google Meet/ 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การสรุปความและ 
    การอธิบาย 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    8 เรื่องการสรุป 
    ความและการ 
    อธิบาย 
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 8 เรื่อง 
    การสรุปความ 
    และการอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน     
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบ 
    ประเมินผลการ 
    เรียนรู้หน่วยที่ 8 
3. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบฝึกหัด
4. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

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



    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการสรุป 
    ความและการอธิบาย 
 

 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10. ครูแนะนำเรื่องการ 
      ทำงานให้สะอาด เป็น 
      ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำแบบฝึกหัดเรื่อง 
      การสรุปความ 
      และการอธิบาย 
      Google From/ 
      หนังสือเรียนภาษาไทย 
      พ้ืนฐาน 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 



 
6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน         

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3   คะแนน 
  รวม             11  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 8  
7.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

                   คร้ังท่ี................ 
 

ปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องการสรุปความและการอธิบาย 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องท่ีสุด 
 

๑.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการสรุปความได้ถูกต้อง 
ก.  การขยายความให้ละเอียด โดยเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง 
ข.  การขยายใจความสำคัญให้ละเอียดลึกซึ้ง โดยนำเรื่องราวอ่ืนมาประกอบ 
ค.  การเก็บใจความสำคัญของเรื่องแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ด้วยสำนวนของตนเอง 
ง.  การสรุปใจความสำคัญด้วยการขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญๆแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ 

 

๒.  การสรุปความมีประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุดในข้อใด 
ก.  เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างรวดเร็ว   
ข.  เป็นการฝึกสมาธิในการรับสาร 
ค.  ฝึกเป็นคนช่างสังเกต    
ง.  เป็นการบันทึกความจำ 

 

๓.  ถ้าสรุปความจากคำประพันธ์ร้อยกรอง ควรปฏิบัติตามข้อใด 
ก.  ถอดคำประพันธ์ให้เป็นร้อยแก้ว  แล้วจึงนำข้อความที่ถอดแล้วมาสรุปความ 
ข.  ถอดคำประพันธ์ให้เป็นร้อยแก้ว  แล้วสรุปความวรรคต่อวรรค 
ค.  แปลคำประพันธ์วรรคต่อวรรค  แล้วสรุปความทีละวรรค 
ง.  สรุปความจากร้อยกรองไปทีละวรรค 

 

๔.  เมื่อสรุปความเสร็จแล้วควรปฏิบัติตามข้อใด 
ก.  ขัดเกลาสำนวนภาษา  ข้อความที่สรุปแล้วให้กะทัดรัด  สื่อความหมายชัดเจน 
ข.  นำข้อความที่สรุปแล้วมาสรุปให้เหลือประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว 
ค.  ทบทวนเรื่องราวแต่ละตอนแล้วบันทึกเก็บไว้ 
ง.  ทำความเข้าใจแนวคิดหลักของเรื่องให้ได้ 

 

๕.  ข้อความส่วนใดที่ต้องเก็บมาสรุปความ 
ก.  ส่วนที่ขยายใจความ    
ข.  ส่วนที่ไม่ใช่แนวคิดของเรื่อง 
ค.  ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง   
ง.  ส่วนที่สามารถตัดออกไปได้ 

 

๖.  ข้อใดคือความหมายของ “การอธิบาย” 
ก.  การให้รายละเอียดของสิ่งต่างๆ 
ข.  การตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ 
ค.  การสื่อสารไปยังผู้อ่ืนที่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ 
ง.  การทำให้บุคคลเข้าใจเรื่องปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมชาติ 
 

 
 
 



๗.  การอธิบายคำว่า “ข้างตอกตั้ง” ควรอธิบายด้วยวิธีใด 
ก.  การอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความ  
ข.  การอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ 
ค.  การอธิบายด้วยกายกตัวอย่าง   
ง.  การอธิบายตามลำดับขั้น 

 

๘.  การอธิบายวิธีจัดเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ ควรอธิบายด้วยวิธีใด 
ก.  การอธิบายจากสาเหตุไปยังผลลัพธ์   
ข.  การอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ 
ค.  การอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง   
ง.  การอธิบายตามลำดับขั้น 

 

๙.  ข้อใดเป็นกลวิธีการอธิบายจากสาเหตุไปยังผลลัพธ์ 
ก.  การกำจัดหอยเชอรี่ คือ ให้นำผักเม็กแก่ไปหว่านในพื้นที่ แช่ไว้ ๓ วัน พ้ืนที่ ๑ งานต่อใบ 
     ผักเม็ก  ๓  ถุงปุ๋ย 
ข.  ปลาดุกกินอาหารได้หลายชนิด เช่น  ปลาเป็ดผสมรำ  เศษขนมปัง เป็นต้น 
ค.  เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า พึ่งตนเองได้ ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องพ่ึงใคร 
ง.  บ้านเรือนไทย มักตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำ  จึงสร้างเป็นเรือนสูง 

 

๑๐. ถ้าจะอธิบาย “การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ” ควรอธิบายด้วยวิธีใด 
ก.  การยกตัวอย่าง     
ข.  การอธิบายตามลำดับขั้น 
ค.  การอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ   
ง.  การอธิบายด้วยการให้คำจำกัดความ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
 

คำชี้แจง   เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

 ๑.   การสรุปความ หมายถึง …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………….. 
 ๒.  การสรุปความมีความสำคัญ คือ...............................................................................................................   
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 
              ๓.  ประโยชน์ของการสรุปความ ได้แก่  
       ๑)   ........................................................................................................... ............................................. 
       ๒)  ............................................................................................................ ............................................. 
       ๓)  ............................................................................................................ ............................................. 
       ๔)  ........................................................................................................... .............................................. 
       ๕) ............................................................................................ .............................................................. 
 ๔.  ขั้นตอนการสรุปความมีดังนี้ คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 ๕.  ลักษณะการสรุปความที่ดี 
       ๑)  …………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
       ๒)  …………………………………………………………………………………..…………..…….………………………………… 
 ๖.  การอธิบาย  หมายถึง .............................................................................................................................. 
 ๗.  จุดมุ่งหมายของการอธิบาย คือ.................................................................................................................   
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
 ๘.  หลักการอธิบาย คือ 
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................... ................................................................................................... 
........................................................... ...........................................................................................................................
................................................................................... ................................................................................................... 

๙.   รูปแบบการอธิบาย ได้แก่  
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................ 
............................................................................................................................. .........................................................
 ๑๐. กลวิธีการอธิบาย คือ 
       ๑)   .................................................................................................................................. ...................... 
       ๒)  ............................................................................................................................. ............................ 
       ๓)  ........................................................................................... .............................................................. 
 
 



ตอนที่  ๒   จงเขียนเครื่องหมาย   หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย  X  หน้าข้อที่ผิด 
 

..........    ๑.  การเก็บประเด็นสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงใหม่ให้เข้าใจง่าย ได้สาระครบถ้วน เป็นการสรุปความ 

..........    ๒.  การสรุปความจำเป็นต้องเรียงลำดับเนื้อหาตามต้นฉบับเดิม 

..........    ๓.  การสรุปความใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

..........    ๔.  การสรุปความจากการอ่านร้อยกรอง  เป็นกระบวนการทำงานมากกว่า การสรุปความมาจาก 
       การอ่านร้อยแก้ว 
..........    ๕.  ประโยชน์ของการสรุปความท่ีมีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุด การบันทึกช่วยจำ 
..........    ๖.  นักเรียนอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันแล้วนำมาเล่าเรื่องย่อหน้าชั้นเรียน เป็นการสรุปความจาก       
                 การอ่านร้อยแก้ว 
..........    ๗.  ลักษณะของการสรุปความท่ีดี คือ การขยายใจความสำคัญให้ชัดเจนขึ้น 
..........    ๘.  หลักการอธิบายที่จำเป็นที่สุด คือ การวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อเตรียมเนื้อเรื่องให้เหมาะสม 
..........    ๙.  การอธิบายกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล  ควรอธิบายด้วยการยกตัวอย่างประกอบ 
..........    ๑๐. กลวิธีการอธิบายที่สำคัญ คือ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาสาระ  ข้อความที่ยกมาอ้างอิง        
                  เชื่อถือได้ 
 
ตอนที่  ๓   สรุปความจากข้อความที่กำหนดให้ 
  ๑.  “ประเพณีลอยกระทง เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีที่กระทำสืบต่อกันมา ตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นราชธานีในวัน
นั้นจะมีการประดับกระทงเป็นรูปต่างๆมากมาย เช่น  ดอกบัวบาน จีบพลับพลึง เป็นต้น หรืออาจใช้หยวกกล้วย  
กระดาษสีมาเป็นกระทง เป็นต้น ในกระทงที่ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้ว ก็จะเสียบดอกไม้ ธูปเทียน เพ่ือนำไปขอขมาลา
โทษต่อพระแม่คงคาท่ีได้ใช้น้ำมาบริโภคและอุปโภคในสิ่งต่างๆที่สมควรและไม่สมควร อันเป็นที่เชื่อถือกันมาแต่
โบราณ” 

    สรุปความได้ว่า  ............................................................................................................................. ........... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ .................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 

 ๒.  “แม้มิได้เป็นดอกกุหลาบหอม  ก็จงยอมเป็นเพียงลดาขาว 
      แม้มิได้เป็นจันทร์อันสกาว   จงเป็นดาวดวงแจ่มแอร่มตา 
      แม้มิได้เป็นหงส์ผู้ทรงศักดิ์   ก็จงรักเป็นโนรีที่หรรษา 
      แม้มิได้เป็นน้ำแม่คงคา    ก็จงเป็นธาราไหลที่ใสเย็น 
      แม้มิได้เกิดเป็นเช่นดอกฟ้า   ก็จงเป็นดอกหญ้าที่แลเห็น 
      แม้มิได้เป็นคืนพระจันทร์เพ็ญ   ก็จงเป็นคืนแรมที่แจ่มจาง 
    แม้มิได้เป็นมหาหิมาลัย    จงภูมิใจเป็นจอมปลวกอยู่เคียงข้าง 
      แม้มิได้เป็นนุชสุดสะอาง    จงเป็นนางที่มิใช่ไร้ความดี 
      อันจะเป็นสิ่งใดไม่ประหลาด   กำเนิดชาติดีทรามตามวิถี 
    ถือสันโดษทำประโยชน์ในชีวี   ให้สมที่เกิดมาน่าชมเอย”  

    สรุปความได้ว่า  ........................................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ .................................................................................................... ........... 



แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การสรุปความและการอธิบาย 

 

คำชี้แจง   จงทำเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร ก  ข  ค  ง  ข้อที่ถูกที่สุด 
 

 ๑. ข้อใดให้ความหมายของการสรุปความได้ชัดเจนที่สุด 
  ก.  การเรียบเรียงสำนวนขึ้นใหม่   
  ข.  การเก็บรวบรวมแต่ใจความสำคัญ 
  ค.  การเก็บแต่เฉพาะประเด็นหลักท่ีดีงาม  
  ง.  การรวบรวมความคิดของตนเองให้สั้นที่สุด 
๒. ข้อใดไม่ใช่หลักการสรุปความ 
  ก.  เรียงลำดับเนื้อหาครบถ้วนตามข้อความเดิม  
  ข.  นำใจความสำคัญมาเรียบเรียงใหม่ 
  ค.  การจับใจความของเรื่องทีละย่อหน้า   
  ง.  ขัดเกลาสำนวนภาษาให้กะทัดรัด 
๓.  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นใจความสำคัญ 
   (๑)  การติดยาเสพติด   
   (๒)  ไม่ว่าจะเป็นเฮโลอีน  มอร์ฟีน  ฝิ่น  แอมเฟตามีน 
    (๓)  มีโทษปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน  
   (๔)  ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ ความประพฤติและบุคลิกภาพ  
   (๕)  ผู้เสพจะมีร่างกายผ่ายผอม ซูบซีด น้ำหนักตัวลดลง 
  ก.  ประโยคที่ (๑), (๓)     
  ข.  ประโยคที่  (๑), (๔) 
  ค.  ประโยคที่ (๑), (๕)     
  ง.  ประโยคที่ (๑), (๒) 
 ๔.  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการสรุปความผิด 
  ก.  ฝึกให้พูดเก่ง     
  ข.  ฝึกเป็นคนช่างสังเกต 
  ค.  ฝึกให้เป็นคนคล่องแคล่ว    
  ง.  เป็นการฝึกสมาธิในการรับสาร 
๕. ข้อใดเป็นการสรุปความอย่างถูกต้อง 
  ก.  สรุปความทีละบรรทัด    
  ข.  คงคำศัพท์ในร้อยกรองไว้ตามเดิม 
  ค.  ตัดคำศัพท์ที่ยากออกไปให้หมด   
  ง.  ถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วก่อนจึงสรุปความ       
๖.  ข้อใดเป็นความหมายของการอธิบาย 
  ก.  การชี้แจงให้เข้าใจ     
  ข.  การขยายความให้เข้าใจ 
  ค.  การทำให้ผู้อื่นเข้าใจ    
  ง.  การทำให้ผู้อื่นเกิดความสนใจ 
 
 



๗.  “การเลี้ยงไก่สมุนไพร เป็นยาบำรุงสุขภาพ  บำรุงตับ ไต ม้าม ปอด น้ำดีให้ทำงานดีขึ้น  ขายไก่ได้ราคาดี
ด้วย”  ข้อความดังกล่าว เป็นการใช้กลวิธีการอธิบายรูปแบบใด 

  ก.  การให้คำจำกัดความ    
  ข.  การอธิบายตามลำดับขั้น 
  ค.  การยกตัวอย่างประกอบ    
  ง.  การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง 
๘.  การอธิบายด้วยการเน้นย้ำเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แล้วมีจุดมุ่งหมาย 
  ก.  ทำให้ผู้อ่ืนรับรู้     
  ข.  ทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้น 
  ค.  แก้ไขความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง   
  ง.  ทำให้เข้าใจรายละเอียด 
๙.  ถ้าจะอธิบายเรื่อง  “การปลูกพืชไร้ดิน” ควรใช้การอธิบายแบบใด 
  ก.  การใช้ตัวอย่าง     
  ข.  การให้คำจำกัดความ 
  ค.  การเปรียบเทียบ     
  ง.  การอธิบายตามลำดับขั้น 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่การอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ 
  ก.  ให้เรียกว่าบ้านเก่งธนู     เพราะฟ้าฟ้ืนฝังอยู่เป็นแม่นม่ัน 
  ข.  อันความรักของพ่ีมีตัวเจ้า  ประดุจดังโขดเขาหิมาลัย 
  ค.  แม้ล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม ดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขม  
  ง.  ใจของหญิงจริงคงยับอัประมาณ      ปราชญ์มักเทียบเปรียบเหมือนธารชลาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ : การเขียนบันทึก จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายความหมายของบันทึกได้                         
    1.2 ระบปุระเภทของบันทึกได้ 
    1.3 บอกส่วนประกอบของบันทึกได้ 
    1.4 อธิบายหลักการเขียนบันทึกและลักษณะของบันทึกที่ดีได้ 
    1.5 เขียนบันทึกรายงานได้ 
    1.6 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
2.1  เขียนบันทึก และเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ 

2.2  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. เนื้อหา 
    3.1 ความหมายของบันทึก                        
    3.2 ประเภทของบันทึก 
    3.3 ส่วนประกอบของบันทึก 
    3.4 หลักการเขียนบันทึกและลักษณะของบันทึกที่ดี 
    3.5 รูปแบบของบันทึก 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของบันทึก                         
2. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของบันทึก  
3. มีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของบันทึก  
4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนบันทึกและลักษณะ 
    ของบันทึกที่ดี  
5  เขียนบันทึกรายงานได้ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
   กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
 

1. อธิบายความหมายของบันทึกได้                      
2. ระบุประเภทของบันทึกได้ 
3. บอกส่วนประกอบของบันทึกได้ 
4. อธิบายหลักการเขียนบันทึกและลักษณะของบันทึก 
    ที่ดีได้ 
5. เขียนบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง 
6. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ : การเขียนบันทึก จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
15-16 

/ 
29-32 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 9 เรื่อง 
    การเขียนข้อความติดต่อ 
    กิจธุระ : การเขียนบันทึก  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    ข้อความติดต่อกิจธุระ : 
    การเขียนบันทึก  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การเขียนข้อความติดต่อ 
    กิจธุระ : การเขียนบันทึก  
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
    เรื่องการเขียนข้อความ 
    ติดต่อกิจธุระ : การเขียน 
    บันทึกในระบบ  
    Google Classroom/ 
    Google Meet/ 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การเขียนข้อความติดต่อ 
    กิจธุระ : การเขียนบันทึก  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    9 เรื่องการเขียน 
    ข้อความติดต่อกิจ 
    ธุระ : การเขียน 
    บันทึก  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 9 เรื่อง 
    การเขียนข้อความ 
    ติดต่อกิจธุระ : 
    การเขียนบันทึก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน     
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบ 
    ประเมินผลการ 
    เรียนรู้หน่วยที่ 9 
3. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบฝึกหัด
4. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

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



    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    ข้อความติดต่อกิจธุระ : 
    การเขียนบันทึก  
  

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10. ครูแนะนำเรื่องการ 
      ทำงานให้สะอาด เป็น 
      ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำแบบฝึกหัดเรื่อง 
      การเขียนข้อความ 
      ติดต่อกิจธุระ : 
      การเขียนบันทึกใน  
      Google From/ 
      หนังสือเรียนภาษาไทย 
      พ้ืนฐาน 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน         

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จิตพิสัย     3   คะแนน 
  รวม             11  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 9  
7.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

                   คร้ังท่ี................ 
 

ปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ : การเขียนบันทึก 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

๑.  ข้อใดไม่ใช่การเขียนบันทึก 
 ก.  เขียนตรงไปตรงมา    
 ข.  เขียนเฉพาะสาระสำคัญของเรื่อง 
 ค.  ต้องมีคำลงท้ายและลายมือชื่อ   
 ง.  ใช้คำขึ้นต้นตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

๒.  การจดบันทึกข้อใดไม่ได้จดจากการฟัง 
 ก.  การประชุม     
 ข.  การสัมภาษณ์ 
 ค.  รายการวิทยุ     
 ง.  หนังสือพิมพ์ 

๓.  ข้อใดคือการปฏิบัติในการจดบันทึกที่ดี 
 ก.  จดเฉพาะประเด็นสำคัญ    
 ข.  จดให้ได้รายละเอียดมากท่ีสุด 
 ค.  ระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ถูกต้อง  
 ง. บันทึกรายละเอียดและขยายความให้เข้าใจ 

๔.  ข้อใดคือการบันทึกย่อเรื่อง 
 ก.  จดข้อความเรียงตามต้นฉบับ   
 ข.  เป็นกระบวนการส่งสารที่ต่อเนื่องกันไป 
 ค.  กระบวนการรับสารและส่งสารให้ผู้อ่ืน  
 ง.  จับประเด็นสำคัญแล้วจดเป็นข้อความสั้น ๆ เข้าใจ 

๕.  การจดบันทึกความเห็น ควรมีลักษณะตามข้อใด 
 ก.  ผู้บันทึกควรแสดงความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ 
 ข.  ทำความเข้าใจเรื่อง  จับประเด็นสำคัญให้ได้ 
 ค.  ควรเรียบเรียงเรื่องให้เข้าใจง่าย 
 ง.  จัดเรื่องท่ีเสนอให้เรียบร้อย 

๖.  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของบันทึกข้อความ 
 ก.  แบบราชการ     
 ข.  แบบธุรกิจ 
 ค.  บันทึกส่วนตัว     
 ง.  แบบสำเร็จรูป 

๗.  การจดบันทึกท่ีมีการอ้างคำสั่งที่ได้รับมอบหมายเป็นการจดบันทึกตามข้อใด 
 ก.  บันทึกย่อเรื่อง     
 ข.  บันทึกติดต่อและสั่งการ 
 ค.  บันทึกรายงาน     
 ง.  บันทึกความเห็น 
 

 



๘.  บันทึกชนิดใดที่เขียนเฉพะข้อความที่สำคัญของเรื่อง 
 ก.   บันทึกย่อเรื่อง     
 ข.  บันทึกรายงาน  
 ค.   บันทึกความเห็น     
 ง.   บันทึกติดต่อและสั่งการ 

๙.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบส่วนหัวของบันทึกข้อความ 
 ก.  ชื่อเรื่อง      
 ข.  วัน เดือน ปี ที่เขียนบันทึก 
 ค.  ชื่อผู้เขียนบันทึก     
 ง.  ตำแหน่งของผู้เขียนบันทึก 

๑๐. สิ่งใดไม่ปรากฏในการจดบันทึก 
 ก.  คำข้ึนต้น      
 ข.  คำลงท้าย 
 ค.  ข้อความนำ     
 ง.  ข้อความปิดท้าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
เรื่อง การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ : การเขียนบันทึก 

 

ตอนที่  ๑   เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

 ๑.  การเขียนข้อความที่ใช้ติดต่อภายในองค์กร เพ่ือ………………………………………….………………………… 
 ๒. บันทึกท่ีใช้ในหน่วยงานราชการ เรียกว่า ………………………………………………….……………………….…. 
 ๓. หลักสำคัญของการเขียนบันทึกย่อเรื่อง คือ …………………………………………….…………………..……….. 
 ๔.  ส่วนประกอบของบันทึก มี……….. สว่น คือ…………………………………………………………………………. 
 ๕.  การเขียนบันทึกข้อความมีส่วนประกอบที่สำคัญที่แตกต่างจากการเขียนหนังสือราชการ คือ 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
             ๖.  ลักษณะของบันทึกท่ีดี คือ ....................................ต่อไปนี้ คือ 
            .............................................................................................................................................................  
            ............................................................................................................................. ................................ 
            ............................................................................................................................. ................................ 
            .............................................................................................................................................................  
             ๗.  รูปแบบของบันทึกข้อความ มี ................รูปแบบ คือ  
            ............................................................................................................................. ................................ 
 ๘.  การจดบันทึกจากแหล่งข้อมูลต่างๆมี.............. ลักษณะ คือ 
            ........................................................................................................................................ ..................... 
            ................................................................................................. ............................................................ 
            ............................................................................................................................. ................................ 
 ๙.  บันทึกท่ีผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ประสบมา หรือได้ลงมือปฏิบัติ คือ ......................................... 
 ๑๐. บันทึกท่ีผู้เขียนแสดงความรู้สึก นึกคิดนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
           ........................................................ .....................................................................................................  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  ๒   จงเขียนเครื่องหมาย   หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย  X  หน้าข้อที่ผิด 
 

  ..........๑.   บันทึกเป็นการเขียนข้อความที่ใช้ติดต่อกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
  ..........๒.  บันทึกภายในองค์กรที่เป็นหน่วยงานราชการ เรียกว่า “หนังสือราชการ” 
  ..........๓.  จุดมุ่งหมายสำคัญของการเขียนบันทึก คือ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน หรือเตือนความจำ 
  ..........๔.  บันทึกความเห็นอาจแสดงความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ 
  ..........๕.  ส่วนประกอบที่สำคัญท่ีสุดของบันทึก คือ ส่วนหัวของบันทึก 
  ..........๖.  หลักการเขียนบันทึก  ภาษาท่ีใช้ คือสุภาพ เข้าใจง่าย เขียนตรงไปตรงมา 
  ..........๗.  การเขียนบันทึกไม่ต้องมีคำลงท้าย 
  ..........๘.  การจดบันทึกจากการฟังต้องบอกแหล่งที่มาอย่างชัดเจนและละเอียด เพราะอาจมีการนำไปอ้างอิง 
  ..........๙.  บันทึกย่อเรื่อง ควรเริ่มต้นด้วยการเท้าความบอกถึงเหตุที่เขียนก่อนแล้วจึงเขียนใจความ 
  ..........๑๐. การเขียนบันทึกจากประสบการณ์ตรง ควรระบุวัน เวลา สถานที่ และชื่อผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและ

ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  

เรื่อง การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ : การเขียนบันทึกค ำชี้แจง     
จงทำเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร ก  ข  ค  ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 

๑.   ข้อใดกล่าวถึงความหมายของบันทึกได้ถูกต้อง 
 ก.  การเขียนข้อความที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร 
 ข.  การเขียนข้อความที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ 
 ค.  การเขียนข้อความที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันภายนอกหน่วยงาน 
 ง.  การเขียนข้อความที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในหน่วยงานเดียวกัน 
๒.  ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการจดบันทึก 
 ก.  ใช้คำขึ้นต้นตามแบบฟอร์มที่กำหนด  
 ข.  จดทุกคำพูด ทุกตัวอักษรที่ได้รู้มา 
 ค.  จดเฉพาะสาระสำคัญของเรื่อง   
 ง.  จดตรงไปตรงมา 
๓.  การจดบันทึกท่ีดีควรมีลักษณะตรงกับข้อใด 
 ก.  ใช้ภาษาสุภาพ เข้าใจง่าย    
 ข.  เขียนพรรณนาความให้ชัดเจน 
 ค.  ใช้คำขึ้นต้นตามความตั้งใจของผู้บันทึก        
 ง.  ใช้แบบฟอร์มตามความสนใจของผู้บันทึก 
๔.  ข้อใดเป็นการจดบันทึกรายงาน 
 ก.  จดเรียงไปตามหัวข้อ    
 ข.  จดสรุปสาระแบบรวมๆ 
 ค.  จดสรุปสาระแยกเป็นเรื่องๆ   
 ง.  จดเฉพาะข้อความท่ีสำคัญอย่างสั้นๆ 
๕.  ข้อใดเป็นบันทึกติดต่อและสั่งการ 
 ก.  การเขียนข้อความติดต่อภายนอกหน่วยงาน  
 ข.  การเขียนเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
 ค.  การเขียนข้อความติดต่อภายในหน่วยงานเดียวกัน 
 ง.  การเขียนรายงานเรื่องที่ตนปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๖.  ข้อใดมีความสัมพันธ์กันตามหลักการเขียนบันทึกรายงาน 
 ก.  ส่วนนำเรื่อง - อ้างถึงคำสั่งหรือสาเหตุ       
 ข.  ขอบเขตการดำเนิน - กล่าวถึงระยะ 
 ค.  ข้อเสนอแนะ - ข้อคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา     
 ง. วิธีการ - กล่าวถึงข้ันตอนที่จะดำเนินการต่อไป                              
๗.  สิ่งสำคัญท่ีสุดในการจดบันทึกข้อความ คือข้อใด 
 ก.  ย่อให้สั้นที่สุด     
 ข.  จดให้ได้ทุกคำพูด 
 ค.  ใช้อักษรย่อให้มากท่ีสุด    
 ง.  รู้จักแยกใจความสำคัญออกจากพลความ 
 



๘.  วธิีการจดบันทึกจากการฟังข้อใดถูกต้อง 
 ก.  จดให้ได้ทุกคำพูด     
 ข.  ใช้อักษรย่อให้มากท่ีสุด 
 ค.  จดเฉพาะประเด็นสำคัญ    
 ง.  ย่อให้สั้นที่สุด 
๙.   ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบส่วนท้ายของบันทึกข้อความ 
 ก.  ลายมือชื่อ     
 ข.  จากใครเขียนถึงใคร 
 ค.  ตำแหน่ง      
 ง.  ชื่อ สกุลเต็ม 
๑๐. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  การบันทึกย่อเรื่อง คือ เขียนเฉพาะข้อความสำคัญของเรื่อง 
 ข.  บันทึกข้อความใช้สำหรับติดต่อระหว่างบริษัทหรือ ต่างกระทรวง 
 ค.  ส่วนประกอบส่วนหัวของบันทึกข้อความเป็นการเขียนสรุปอย่างสั้น 
 ง.  เมื่อต้องนำเสนอเรื่องที่ยาวมากควรเขียนบันทึกเป็นแบบบันทึกรายงายรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
     1.1 อธิบายความหมายของรายงานเชิงวิชาการได้ 
    1.2 บอกขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้          
    1.3 ระบุส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการได้ 
    1.4 เขียนรายงานเชิงวิชาการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    1.5 เขียนอ้างอิงทั้งเชิงอรรถและบรรณานุกรมได้ถูกต้อง 
    1.6 บอกความหมายและความสำคัญของโครงการได้    
    1.7 บอกองค์ประกอบของโครงการได้                      
    1.8 อธิบายหลักการเขียนโครงการได้    
    1.9 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    1. เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการได้ถูกต้อง 
    2. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เนื้อหา 
    1.1 ความหมายของรายงานเชิงวิชาการ 
    1.2 ขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ          
    1.3 ส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ 
    1.4 รายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของรายงานเชิงวิชาการ 
    1.5 วิธีการเขียนหรือพิมพ์รายงานเชิงวิชาการ 
    1.6 ความหมายและความสำคัญของโครงการ   
    1.7 องค์ประกอบของโครงการ                      
    1.8 โครงสร้างของโครงการ 
    1.9 หลักการเขียนโครงการ    
    1.10  ลักษณะของโครงการที่ดี 
    1.11  ปัจจัยสำคัญของการดำเนินโครงการ 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1.   มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของรายงานเชิง 
      วิชาการ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนรายงานเชิง

วิชาการ          
3. มีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของรายงานเชิง 

วิชาการ 
4.  มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
5.  มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงทั้งเชิงอรรถและ    

1. อธิบายความหมายของรายงานเชิงวิชาการได้ 
2. บอกขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการได้          
3. ระบุส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการได้ 
4. เขียนรายงานเชิงวิชาการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5. เขียนอ้างอิงทั้งเชิงอรรถและบรรณานุกรมได้ถูกต้อง 
6. บอกความหมายและความสำคัญของโครงการได้    
7. บอกองค์ประกอบของโครงการได้                      



สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
     บรรณานุกรม 
6. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของ 

โครงการ   
7. มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงการ                      
8. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ    
9. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
   กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 
 

8. อธิบายหลักการเขียนโครงการได้    
9. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

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

/ 
34-36 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 10 เรื่อง 
    การเขียนรายงานเชิง 
    วิชาการและการเขียน  
    โครงการ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    รายงานเชิงวิชาการ 
    และการเขียน  
    โครงการ  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การเขียนรายงาน 
    เชิงวชิาการและ 
    การเขียนโครงการ 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
    เรื่องการเขียนรายงาน 
    เชิงวชิาการและ 
    การเขียนโครงการ 
    Google Classroom/ 
    Google Meet/ 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    10 เรื่องการเขียน 
   รายงานเชิง 
   วิชาการและการ 
   เขียนโครงการ  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 10 เรื่อง 
    การเขียน 
    รายงานเชิง 
    วิชาการและการ 
    เขียนโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน     
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบ 
    ประเมินผลการ 
    เรียนรู้หน่วยที่  
    10 
3. ผลคะแนนการ 
    ตรวจแบบฝึกหัด
4. ผลการประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียน 

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



    การเขียนรายงาน 
    เชิงวชิาการและ 
    การเขียนโครงการ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    รายงานเชิงวิชาการ 
    และการเขียนโครงการ 
  

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10. ครูแนะนำเรื่องการ 
      ทำงานให้สะอาด เป็น 
      ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำแบบฝึกหัดเรื่อง 
      การเขียนรายงาน 
      เชิงวิชาการและการ 
      เขียนโครงการใน  
      Google From/ 
      หนังสือเรียนภาษาไทย 
      พ้ืนฐาน 
 

 
 
 



1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  6 คะแนน         

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2 คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     3   คะแนน 
  รวม             14  คะแนน 
   
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
7.2 แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 10  
7.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
7.4 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

 

                   คร้ังท่ี................ 
 

ปดาห์ท่ี.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
การเขียนรายการเชิงวิชาการ 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

 ๑.  ข้อความในข้อใดจัดว่าเป็นการเขียนเชิงวิชาการ 
 ก.  หงส์เป็นพาหนะของพระพรหม ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สำคัญในศาสนาพราหมณ์ 
 ข.  ความเจริญทางเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าใด น้ำใจของคนก็ย่อมหายากมากข้ึนเท่านั้น 

 ค.  การเขียนเป็นทักษะที่จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำและการฝึกฝน เพาระจะช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการ
เขียนที่ถูกต้อง 

ง.  ขอรูปหล่อๆของเธอใบหนึ่ง มีคนเขาจะเอาไปทำหนังสือทำเนียบรุ่นคนรอดชีวิตจากเครื่องบินตก 
๒.  การเขียนรายงานเชิงวิชาการควรปฏิบัติข้อใดเป็นข้อแรก 
 ก.  การวางโครงเรื่อง    ข.  การเลือกหัวข้อเรื่อง 
 ค.  การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล  ง.  กำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่อง   
๓.  ข้อใดเป็นส่วนประกอบของรายงาน 
 ก.  คำนำ  เนื้อเรื่อง  สรุป   ข.  บทนำ  เนื้อเรื่อง  บทสรุป 
 ค.  ปก  เนื้อเรื่อง  สรุป   ง.  ส่วนตอนต้น  ส่วนเนื้อเรื่อง  ส่วนตอนท้าย 
๔.  รายงานวิชาการส่วนใดสำคัญท่ีสุด 
 ก.  ส่วนหน้า     ข.  ส่วนกลาง 
 ค.  ส่วนท้าย     ง.  ภาคผนวก 
๕.  ลักษณะที่สำคัญที่สุดของโครงเรื่องคือข้อใด 
 ก.  การแยกหัวข้อใหญ่ออกจากหัวข้อย่อยตามความเหมะสม 
 ข.  การใช้หัวข้อแบบวลีหรือประโยคให้เหมาะสม 
 ค.  การเรียงลำดับหัวข้อตามความเหมาะสม 
 ง. การใช้ถ้อยคำที่กระชับรัดกุม 
๖.  การเขียนบอกแหล่งข้อมูลที่ยกมาอ้างอิงไว้ในรายงานอยู่ในส่วนใด 
 ก.  เชิงอรรถ     ข.  ภาคผนวก 
 ค.  อภิธานศัพท์    ง.  บรรณานุกรม 
๗.  ส่วนประกอบข้อใดไม่อยู่ตอนท้ายของรายงาน 
 ก.  เชิงอรรถ     ข.  ภาคผนวก 
 ค.  ดรรชน ี     ง.  อภิธานศัพท์ 
๘.  ข้อใดเป็นการเขียนเชิงอรรถโยง 
 ก.  พระยาอุปกิตศิลปะสาร (๒๕๒๐ :  ๘๕) ได้กล่าวถึงความหมายของ “กาด” ไว้ว่า…… 
 ข.  การอ่านหนังสือพิมพ์มีลักษณะแตกต่างจากการอ่านหนังสือประเภทตำรา (๑๒ :๗๒) 
 ค.  สุพัตรา  สุภาพ. ปัญหาสังคม. (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,  ๒๕๒๗), หน้า  ๒๔-๒๕. 
 ง.  เรื่องเดียวกัน.  หน้า ๔๒. 
๙.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของเชิงอรรถ 
 ก.  เชิงอรรถระบบนาม-ปี   ข.  เชิงอรรถอ้างอิง 
 ค.  เชิงอรรถขยายความ   ง.  เชิงอรรถโยง 
๑๐.  สิ่งใดไม่ปรากฏในการเขียนบรรณานุกรม 
 ก.  ปี     ข.  เลขหน้า 
 ค.  ผู้แต่ง     ง.  ชื่อหนังสือ 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

 

ตอนที่  ๑   เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

 ๑.  สิ่งที่ทำให้รายงานเชิงวิชาการมีความน่าเชื่อถือ คือ ................................................................................. 
๒. สิ่งที่เป็นแนวทางในการค้นคว้าเพื่อรวบรวมข้อมูลการทำรายงาน คือ  

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

.................................................................................................. .................................................................................... 
๓.  ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามเพ่ือขอสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียกข้อมูลนี้ว่า 

.............................................................................................................................. ....................................................... 
๔.  การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่รวบรวมมาได้  โดยการ

....................................................................................................................................................... .............................. 
๕.  การเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทำรายงาน แบ่งขั้นตอนออกเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่ 

........................................................................................................................................................ .............................. 
๖.  ส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ  ส่วนที่มีความสำคัญท่ีสุด คือ ...................................................... 

               สว่นที่ทำให้รายงานวิชาการมีความน่าเชื่อถือและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ คือ ...................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 

              ๗. ปกนอกกับปกในรายงานเชิงวิชาการมีความแตกต่างกัน คือ ................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 

๘.  อัญพจน์หรืออัญประภาษ  เชิงอรรถ อยู่ที่ ..........................................................................ของรายงาน 
๙.  การอ้างอิงหลักฐานการศึกษาค้นคว้าทำรายงาน  นอกจาก บรรณานุกรมแล้วยังมีการอ้างอิง  โดยการ

เขียน…………………………………………………………………………… เรียกว่า …………………………………………….. 
๑๐.  พจนา  จันทรสันติ.  “วาบอารมณ”์  ลลนา  ๖ (๒๙๖) : ๖๐ ; เมษายน ๒๕๑๙.   
      ข้อความดังกล่าวเป็นการเขียนบรรณานุกรมของ ..................................................................................  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๒   นำตัวอักษร ก  ข  ค  ง  จ  หน้าข้อความใส่ลงในช่องว่างหน้าข้อ ๑-๑๐ ที่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้อสัมพันธ์กัน 
 ก.  ขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 ข.  ส่วนประกอบตอนต้นของรายงาน 
 ค.  ส่วนประกอบส่วนเนื้อเรื่องของรายงาน 
 ง.  ส่วนประกอบตอนท้ายของรายงาน 
 จ.  การเขียนหรือการพิมพ์รายงาน 
 

..........   ๑.  การตั้งชื่อเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนหรือเป็นเรื่องแปลกใหม่จะทำให้รายงานมีความ
น่าสนใจ 

..........   ๒.  ประกาศคุณูปการ คือ การเขียนระลึกถึงบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการทำรายงาน 

..........   ๓.  รายชื่อเอกสาร สิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือทำรายงาน 

..........   ๔.  มีการแบ่งเป็นเรื่องเป็นบท  โดยจัดเรียงหัวข้อตามลำดับที่จะเสนอประกอบด้วย  อาจมีอัญพจน์
หรืออัญประภาษ  เชิงอรรถ 

..........   ๕.  ข้อความสำคัญที่คัดลอกมาจากเอกสารอ้างอิงที่นำมาแทรกไว้ในเนื้อเรื่องของรายงาน 

..........   ๖.  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  ตำราต่างๆ เรียกว่า “ข้อมูลทุติยภูม”ิ 

..........   ๗.  ปกในและสารบัญ ไม่ต้องใส่พยัญชนะกำกับหน้า 

..........   ๘.  ข้อความที่ผู้เขียนต้องการชี้แจงจุดมุ่งหมายของการทำรายงาน  บอกขอบเขตของเนื้อหา 

..........   ๙.  ดึงเฉพาะประเด็นสำคัญๆมาอภิปราย หรือปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

..........   ๑๐.  ข้อมูลที่ไม่ใช่เนื้อหาที่แท้จริง แต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑0 

 

คำชี้แจง    จงทำเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร ก  ข  ค  ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

  ๑.  ข้อใดเป็นความหมายของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 ก.  การเขียนย่อเรื่อง    
 ข.  การเขียนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ 
 ค.  การเขียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  

         ง.  การเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีหลักฐาน      
  ๒.  ข้อใดไม่อยู่ในส่วนประกอบตอนต้นของรายงาน 

 ก.  อภิธานศัพท์     
 ข.  ประกาศคุณูปการ 
 ค.  สารบัญตาราง     
 ง.  สารบัญแผนภาพ 

 ๓.  การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรก 
 ก.  วางโครงเรื่อง     
 ข.  เลือกหัวข้อเรื่อง 
 ค.  รวบรวมข้อมูล     
 ง.  กำหนดจุดมุ่งหมาย 

๔.  ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งใด 
 ก.  ห้องสมุด     
 ข.  สิ่งพิมพ์ 
 ค.  สัมภาษณ์บุคคล    
 ง.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๕.  ข้อใดไม่ใช่การเขียนอ้างอิง 
 ก.  การเขียนสารบัญ    
 ข.  การเขียนเชิงอรรถ 
 ค.  การเขียนบรรณานุกรม    
 ง.  การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 

๖.  สิ่งที่ปรากฏในการเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาระบบตัวเลข 
 ก.  ผู้แต่ง      
 ข.  ชื่อหนังสือ 
 ค.  ปี      
 ง. ลำดับที่เอกสาร  

๗.  ข้อใดหมายถึงบัญชีคำท่ีจัดเรียงตามลำดับอักษรเฉพาะคำสำคัญท่ีกล่าวไว้ในรายงาน 
 ก.  อภิธานศัพท์     
 ข.  ดรรชน ี
 ค.  ภาคผนวก     
 ง.  บรรณานุกรม 

 
 



๘.  ข้อแตกต่างระหว่างเชิงอรรถกับบรรณานุกรมในการเขียนอ้างอิงคือข้อใด 
 ก.  ชื่อผู้แต่ง    ข.  สำนักพิมพ์ 
 ค.  เลขหน้า    ง.  ปีที่พิมพ์ 

๙.  เชิงอรรถที่แจ้งให้ทราบว่าข้อความที่ยกมานั้นอยู่ในหนังสือใดตรงกับข้อใด 
 ก.  เชิงอรรถอ้างอิง    ข.  เชิงอรรถโยง 
 ค.  เชิงอรรถขยายความ   ง.  เชิงอรรถเสริมความ 

๑๐. การเรียงลำดับบรรณานุกรม เรียงตามข้อใด 
 ก.  ชื่อสำนักพิมพ์    ข.  ปีที่พิมพ์ 
 ค.  ชื่อหนังสือ    ง.  ชื่อผู้แต่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการเขียนโครงการ 
 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร  ก  ข  ค หรือ ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

๑.  โครงการหมายถึงข้อใด 
 ก.  วิธีการปฏิบัต ิ    ข.  แผนงานของกิจกรรม 
 ค.  แผนการดำเนินงานอย่างมีระบบ  ง.  เป้าหมายการดำเนินงาน 

๒.  ข้อใดบ่งบอกถึงความสำคัญของโครงการ 
 ก.  เป็นกิจกรรมสำคัญ   ข.  เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน 
 ค.  เป็นการจัดสรรงบประมาณ  ง.  เป็นการขออนุมัติการปฏิบัติงาน 

๓.  ส่วนประกอบส่วนแรกของโครงการคือข้อใด 
 ก.  ชื่อโครงการ    ข.  เป้าหมาย 
 ค.  วัตถุประสงค์    ง.  หลักการและเหตุผล 

๔.  การเขียนถึงความจำเป็น  ความสำคัญและที่มาของการจัดทำโครงการคือส่วนใด 
 ก.  เป้าหมาย    ข.  วัตถุประสงค์ 
 ค.  วิธีดำเนินงาน    ง.  หลักการและเหตุผล 

๕.  ข้อใดบอกให้รู้ขั้นตอนและรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 ก.  สถานที ่     ข.  วิธีดำเนินงาน 
 ค.  เป้าหมาย    ง.  ระยะเวลา 

๖.  การเขียนวัตถุประสงค์ควรมีลักษณะใด 
 ก.  ควรมีใจความกว้างขวาง   ข.  ควรเขียนให้ชัดเจน รัดกุม 
 ค.  ควรสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล        ง.  ควรมีใจความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๗.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโครงการที่ดี 
 ก.  ติดตามผล    ข.  แก้ปัญหาของหน่วยงานได้ 
 ค.  สนองตอบความต้องการของสังคม  ง.  ข้อมูลที่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นความจริง 

๘.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการดำเนินโครงการ 
 ก.  การประเมินผล    ข.  การจัดการ 
 ค.  วัสดุอุปกรณ์    ง.  ข้อมูลด้านต่างๆ 

๙.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก.  ผู้รับผิดชอบโครงการอาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงาน 
 ข.  วัตถุประสงค์เป็นตัวกำหนดทิศทางของการดำเนินโครงการ 
 ค.  ระยะเวลาดำเนินงานไม่ควรกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ 
 ง.  เป้าหมายของโครงการเป็นการระบุความต้องการให้เกิดปริมาณงานและคุณภาพ 

๑๐.  ข้อใดคือส่วนสำคัญที่สุดของโครงการ 
 ก.  หลักการและเหตุผล    ข.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ค.  ข้อมูลรายละเอียดเพ่ือพิจารณา   ง.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหดัเรื่องการเขียนโครงการ 
 

ตอนที่  ๑    เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 

 ๑.  โครงการ หมายถึง ................................................................................................................... ................ 
      โดยมีการวางแผนการใช้.......................กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน มี...................และ..........................
      เพ่ือ.................................................. 

๒.  ความสำคัญของโครงการคือเป็นตัวชี้วัด ..................................................................................................  
๓.  องคป์ระกอบของโครงการ  ส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงการคือ ............................................................... 
๔.  การพิจารณาอนุมัติโครงการของฝ่ายบริหาร  จะพิจารณาจากโครงสร้างที่สำคัญ คือ

............................................................................................................................. ................................... 
๕.  โครงสร้างส่วนที่กำหนดทิศทางการดำเนินงาน คือ ................................................................................. 
๖.  การเขียนเป้าหมายของโครงการต้องระบุทั้งด้าน...................................และด้าน.................................... 
๗.  การเขียนขั้นตอนการดำเนินงานตามลำดับก่อน-หลังอยู่ที่ ...................................................................... 
๙.  สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนโครงการไม่ได้วาดวิมานในอากาศ เป็นลักษณะที่ดีในข้อที่มี

.................................................................................. ............................................................................... 
๑๐. การสำรวจว่าจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือดำเนินโครงการ

ให้บรรลุผล คือปัจจัยข้อ ...........................................................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  ๒   จับคู่ข้อความที่มีความหมายตรงกันหรือสัมพันธ์กัน 
 

............   ๑.  ชื่อโครางการ    ก.  เอกสารที่บอกขั้นตอนการทำงานอย่างใด 

............   ๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ                 อย่างหนึ่งอย่างมีแบบแผน 

............   ๓.  หลักการและเหตุผล    ข.  ประโยชน์ของโครงการ 

............   ๔.  วัตถุประสงค์    ค.  เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน 

............   ๕.  เป้าหมาย     ง.  บุคคล  กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน 

............   ๖.  ระยะเวลาดำเนินการ   จ.  บอกรายละเอียดในการปฏิบัติงาน 

............   ๗ . สถานที่ดำเนินการ    ฉ.  การตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินโครงการ  

............   ๘.  วิธีดำเนินงาน    ช.  เขียนให้เข้าใจง่าย   สื่อความหมายชัดเจน      

............   ๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ซ.  ระบุอย่างชัดเจนว่า งานนั้นกระทำที่ใด 

............   ๑๐. การประเมินผล    ฌ.  ส่วนนำ สว่นเนื้อเรื่อง ส่วนขยายความ 

............   ๑๑. ความสำคัญของโครงการ   ญ.  ปริมาณงานเป็นจำนวนนับและคุณภาพ 

............   ๑๒. องค์ประกอบของโครงการ   ฎ.  การกำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติงานให้ 

............   ๑๓. ลักษณะของโครงการที่ดี   ฏ.  การสำรวจวธิีการใช้วัสดุ อุปกรณ์และ 

............   ๑๔. ปัจจัยสำคัญของการดำเนินโครงการ       ทรัพยากรที่มีอยู่  เพ่ือดำเนินโครงการ 

............   ๑๕. ความหมายของโครงการ   ฐ.  การคาดคะเนผลจากการปฏิบัติ 
       ฑ.  มีความเป็นไปได้ในการจัดทำผลประโยชน์คุ้มค่า  
        ฒ.  อธิบายความเป็นมา สภาพของปัญหา    
                      ความจำเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่  ๓   จงเขียนเครื่องหมาย   หน้าข้อที่ถูกและเครื่องหมาย X  หน้าข้อที่ผิด 
 

……….   ๑.  ความสำคัญของโครงการ คือ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนางาน  
……….   ๒.  การดำเนินงานตามโครงการ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้แสดงศักยภาพ         
                ในการทำงาน 
……….   ๓.  ขั้นตอนการดำเนินโครงการ คือ ส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงการ 
……….   ๔.  การตั้งชื่อโครงการ ควรเขียนให้แปลกใหม่  น่าสนใจ  สะดุดตา 
……….   ๕.  สิ่งที่กำหนดทิศทางการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติ คือ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
……….   ๖.  การเขียนหลักการและเหตุผล ควรเขียนอธิบายเป็นข้อๆอย่างชัดเจน 
……….   ๗.  ระยะเวลาดำเนินการ ควรเขียนกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างชัดเจน 
……….   ๘.  การเขียนเป้าหมายของโครงการ ต้องระบุทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ 
……….   ๙.  การเขียนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้องแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด และระบุแหล่งที่มาของ   
               เงินสนับสนุนด้วย 
……….   ๑๐. การตรวจสอบ  ติดตามผลการดำเนินโครงการ  ต้องเขียนอธิบายวิธีการประเมินผล  อย่างละเอียด      
                ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 

คำชี้แจง   จงทำเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร ก  ข  ค  ง  ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
 

๑.  การเขียนโครงการ  โครงสร้างข้อใดต้องเขียนให้สอดคล้องกับชื่อโครงการ หลักการแลเหตุผล 
ก.   เป้าหมาย    ข.  วัตถุประสงค์ 
ค.  สถานที่ดำเนินงาน   ง.  ระยะเวลาดำเนินงาน 

๒.  การสำรวจวธิีการ การใช้ทรัพยากรในการทำโครงการสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการดำเนินโครงการตรงกับข้อใด 
ก.  ข้อมูลต่างๆ    ข.  บุคลากร 
ค.  งบประมาณ    ง.  การจัดการ 

๓.  โครงสร้างของโครงการข้อใดมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจทำโครงการ 
ก.  วิธีดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ข.  วิธีดำเนินงาน การประเมินผล ปัญหา อุปสรรค 
ค.  วัตถุประสงค์  วิธีดำเนินงานและงบประมาณ 
ง.  วัตถุประสงค์ ระยะเวลาและสถานที่ 

๔.  ข้อใดเป็นลักษณะการตั้งชื่อโครงการที่ดี 
ก.  ใช้คำให้แปลก    ข.  ใช้คำให้สะดุดตา 
ค.  ชัดเจน ครอบคลุม    ง.  สั้น  สื่อความหมายชัดเจน 

๕.  ข้อใดเป็นความสำคัญท่ีสุดของโครงการ 
ก. เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน 
ข.  เป็นสิ่งที่แสดงมาตรฐานของหน่วยงาน 
ค.  เป็นการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล 
ง.  เป็นตัวกำหนดการทำงานของบุคคลในองค์กร 

๖.  ข้อใดเป็นส่วนประกอบของโครงการ 
ก.  คำนำ  เนื้อเรื่อง  สรุป    ข.  คำนำ  เนื้อเรื่อง  สรุป อ้างอิง 
ค.  ปก  คำนำ  สารบัญ  เนื้อเรื่อง  อ้างอิง  ง.  ปกนอก  ปกใน  คำนำ  สารบัญ  เนื้อเรื่อง 

๗.  เหตุใดการจัดการจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการดำเนินโครงการ  
ก.  เป็นวิธีการนำวัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ดำเนินงานให้สำเร็จ 
ข.  เป็นวิธีการเลือกบุคลกรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน 
ค.  วิธีการใช้เงินที่มีอยู่มาใช้ดำเนินงานอย่างคุ้มค่ากับการลงทุน 
ง.  เป็นวิธีการนำข้อมูลด้านต่างๆมาใช้ดำเนินโครงการ 

๘.  โครงสร้างของโครงการข้อใดทำให้ทราบว่า เหตุใดจึงต้องจัดทำโครงการข้ึน 
          ก.  ชื่อโครงการ     ข.  หลักการและเหตุผล 

ค.  วิธีดำเนินงาน     ง.  วัตถุประสงค์ 
๙.  ข้อใดชี้ความสำเร็จของโครงการ 

ก.  ชนะการประกวด    ข.  ผ่านการประเมิน 
ค.  บรรลุเป้าหมาย    ง.  ผ่านการพิจารณา 

๑๐. ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนหลักการและเหตุผล 
ก.  เขียนความเป็นมาของโครงการ   ข.  เขียนความสำคัญของโครงการ 
ค.  เขียนอธิบายให้ชัดเจน เป็นความเรียง    ง.  เขียนอธิบายรายละเอียดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน 

       
 


