
 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  
วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัสวิชา 20000-1102  

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาไทย 

 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
 
 

จัดทำโดย 
นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ 

 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบนัอาชีวศึกษาภาคกลาง 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 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาภาษาไทย    
เพ่ืออาชีพ รหัสวิชา 20000-1102 จัดทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย   
เพ่ืออาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 
หน่วย ประกอบด้วย การฟังคำสั่งหรือข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน การฟังและการดูสารในงานอาชีพ การอ่านคู่มือ
การปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  การพูดนำเสนอผลงานและการพูดสาธิตขั้นตอน
การผลิตชิ้นงาน การสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อสื่อสาร การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผน
ธุรกิจ  การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ  

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการ
ใด ขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 
 

สิริลักษณ์  บุญเลิศ 
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ส่วนที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัสวิชา 20000-1102 จำนวน 1 หน่วยกิต 36 ชัว่โมง (0-2-1) 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน  คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การ
สัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อสื่อสารงาน เขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และเขียน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 
 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
 1. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา  
 1.3 สามารถนำทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
 1.4 เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งที่จะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

 

4. สมรรถนะรายวิชา 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในงานอาชีพ จากการฟัง การดู และการอ่านตามหลักการ 
3. พูดสื่อสารในงานอาชีพตามหลักการ 
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
 

                         พฤติกรรม 
 
   ชื่อหน่วย 
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1. การฟังคำสัง่หรือข้อแนะนำการ 
    ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 2 2 10 3 2 

2. การฟังการดูสารในงานอาชีพ 1 1 2 2 1 1 2 2 12 2 4 
3. การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คูม่ือการ 
    ใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของ 
    ผลิตภัณฑ์   

2 2 2 2 2 2 2 2 16 1 6 

4. การพูดนำเสนอผลงานและการพูด 
    สาธิตขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน 

4 4 4 - - - 2 2 16 1 6 

5. การสัมภาษณ์งาน 2 2 2 - - - 2 2 10 3 2 
6. การพูดติดต่อสื่อสารงาน 2 3 3 - - - 2 2 12 2 4 

 
7. การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 2 3 3 - - - 2 2 12 2 4 
8. การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ 2 3 3 - - - 2 2 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 4 
9. การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงาน 
    อาชีพ 

2 3 3 - - - 2 2 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2 4 

 
รวม 

18 22 23 5 4 - 18 18 100 - 36 
73 

ลำดับความสำคัญ 3 2 1 4 5 - 3 3 - - - 



6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

1. การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการ 
    ปฏิบัติงาน (2 ชั่วโมง) 

๑. อธิบายความหมายและความสำคัญของการฟัง 
    คำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัตงิานได้ 
๒. บอกหลักการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำในการ 
    ปฏิบัติงานได ้
๓. ฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานแล้ว 
    ปฏิบัติงานแล้วปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
    ของงาน 
๔. รู้ข้อบกพร่องของการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำใน 
    การปฏิบัติงานและเสนอแนวทางแก้ไขได้ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

ใช้ถ้อยคำสำนวนและ
ระดับภาษาด้วยความ
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล 

2. การฟังและการดูสารในงาน 
    อาชีพ (4 ชั่วโมง) 

๑. อธิบายความสำคัญและหลักการฟังและการดูได้ 
2. บอกประเภทของสารที่ฟังและดูได้ 
3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินค่าสารในงาน
อาชีพ จากการฟัง การดู 
และการอ่านตามหลักการ 

3. การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน  
    คูม่ือการใช้อุปกรณ์หรือ   
    รายละเอียดของผลิตภัณฑ์   
    (6 ชั่วโมง) 

1. บอกประโยชน์ของการอ่านได้    
2. อธิบายหลักการอ่านสารในชีวิตประจำวันและ 
    ในงานอาชีพได้ 
3. อ่านคูม่ือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการใช้อุปกรณ์ 
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

1. อ่านคู่มือการปฏิบัติงาน 

    และปฏิบัติงานตาม 

    คูม่ือ 

2. อ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ 

    และใช้อุปกรณ์ตาม 

    คูม่ือ 

3. แสดงความรู้เกีย่วกับ 

    รายละเอียดของ 

    ผลิตภัณฑ์ 
4. การพูดนำเสนอผลงานและการ 
    พูดสาธิตขั้นตอนการผลิต 
    ชิ้นงาน (6 ชั่วโมง) 

1. บอกความสำคัญของการพูดและลักษณะที่ดี 
    ของผู้พูดในงานอาชีพได้ 
2. อธิบายหลักการพูดในงานอาชีพได้ 
3. พูดนำเสนอและพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    หรือกระบวนการผลิตชิ้นงานได้ 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ 

    การพูดสื่อสารประเภท 

    ต่าง ๆ 
2. พูดสื่อสารประเภท 

    ต่าง ๆ ตามหลักการ 

 
 

 



ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
5. การสัมภาษณ์งาน (2 ชั่วโมง) 1. อธิบายหลักการและขั้นตอนของ 

    การสัมภาษณ์งานได้ 
2. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและ 
    บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

แสดงความรู้เกีย่วกับการสัมภาษณ์ 
งาน 

6. การพูดติดต่อสื่อสารงาน 
   (4 ชั่วโมง) 

1. พูดติดต่อสื่อสารงานได้ตรงตาม 
    จดุประสงค ์
2. อธิบายองค์ประกอบและประเภท 
    ของการติดต่อสื่อสารได้ 
3. พูดติดตอ่สื่อสารงานได้อย่างมี 
    มารยาท 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและ 
    บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกีย่วกับการพูด 
    ติดต่อสื่อสารงาน 
2. พูดติดต่อสื่อสารงานสัมฤทธิ์ผล 

7. การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
    (4 ชั่วโมง) 

๑. อธิบายหลักการเขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงานได ้
๒. สามารถเขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงานได ้
    ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานได้ 
3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและ 
    บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน 
2. เขียนรายงานการปฏิบัติงานตาม 
    รูปแบบการเขียน 

8. การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ     
   (4 ชั่วโมง 

1. อธิบายหลักการและองค์ประกอบ 
    ของการเขยีนโครงการได้ถูกต้อง 
2. เขียนโครงการได้ครบตาม 
    องค์ประกอบของการเขียน 
    โครงการ 
3. อธิบายหลักการและองค์ประกอบ 
    ของการเขียนแผนธุรกิจได้ถูกต้อง 
4. เขยีนแผนธุรกิจได้ครบตาม 
    องค์ประกอบของการเขียนแผน 
    ธุรกิจ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและ 
    บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

1. แสดงความรูเ้กี่ยวกับการเขียน 
    โครงการและแผนธุรกิจ 
2. เขียนโครงการและแผนธุรกิจตาม 
    รปูแบบ 



 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

9. การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
    ในงานอาชีพ (4 ชั่วโมง) 

1. บอกความหมายและจุดประสงค์ 
    ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ 
2. อธิบายสื่อและลักษณะของ 
    โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภท 
    ต่าง ๆ ได ้
3. สามารถใช้ภาษาไทยเหมาะสมกับ 
    สื่อได้ 
4. อธิบายส่วนประกอบของ 
    ข้อความโฆษณาได้ 
5. อธิบายหลักกการเขียนข้อความ 
    โฆษณาได้ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและ 
    บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกีย่วกับการเขียน 
    โฆษณาประชาสัมพันธ์ในงาน 
    อาชีพ 
2. เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน 
    งานอาชีพ 

 
7. เกณฑ์การตัดสินผล  
    7.๑ การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 50 

 

หน่วยที่ 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
ร้อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม 
1 4 3 3 10 5.00 
2 4 3 3 10 5.00 
3 6 5 4 15 7.50 
4 6 5 4 15 7.50 
5 4 2 3 9 4.50 
6 4 3 3 10 5.00 
7 4 3 3 10 5.00 
8 4 3 3 10 5.00 
9 4 3 4 11 5.50 

รวม 40 30 30 100 50 
  

พุทธพิสัย 40 คะแนน 
- สอบประมวลผลปลายภาค    40 คะแนน 

ทักษะพิสัย 40 คะแนน 
- แบบทดสอบ     10  คะแนน 
- ใบงาน     20 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    ระดบัผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

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

8.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
8.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
8.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
8.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
8.4 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมนิตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู ้
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การฟังคำส่ังหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายความหมายและความสำคัญของการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานได้ 
    1.๒ บอกหลักการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำในการปฏิบัติงานได้ 
    1.3 ฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานแล้วปฏิบัติงานแล้วปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
    1.๔ รู้ข้อบกพร่องของการฟงัคำสั่งหรือข้อแนะนำในการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางแก้ไขได้ 
    1.5 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    ใช้ถ้อยคำสำนวนและระดับภาษาด้วยความถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
 

3. เนื้อหา 
    3.1 การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 
    3.๒ องค์ประกอบของการสั่งการ 
    3.3 หลักการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 
    3.๔ ข้อบกพร่องของการฟงัคำสั่งหรือข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการ 
    ฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำใน 
    การปฏิบัติงาน 
3. มีความรู้เกี่ยวกับฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการ 
    ปฏิบัติงานแล้วปฏิบัติงานแล้วปฏิบัติได้ตรงตาม 
    วัตถุประสงค์ของงาน 
๔. มีความรู้เกี่ยวกับข้อบกพร่องของการฟังคำสั่งหรือ 
    ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางแก้ไข 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการฟังคำสั่ง 
    หรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานได้ 
๒. บอกหลักการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำในการ  
    ปฏิบัติงานได ้
3. ฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานแล้วปฏิบัติงาน 
    แล้วปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานได้ 
๔. รู้ข้อบกพร่องของการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำในการ 
    ปฏิบัติงานและเสนอแนวทางแก้ไขได้ 
5. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การฟังคำส่ังหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน  จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

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

/ 
1 - 2 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการฟังคำสั่ง 
    หรือข้อแนะนำการ 
    ปฏิบัติงาน 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการฟังคำสั่ง 
    หรือข้อแนะนำการ 
    ปฏิบัติงาน 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การใช้ภาษาไทยในการ 
    สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
    เรื่องการฟังคำสั่งหรือ 
    ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 
    ในระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การฟังคำสั่งหรือ 
    ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 
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 เรื่องการฟัง 
    คำสั่งหรือ 
    ข้อแนะนำการ 
    ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



    เนื้อหาเรื่องการฟังคำสั่ง 
    หรือข้อแนะนำการ 
    ปฏิบัติงาน  
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 
      การฟังคำสั่งหรือ 
      ข้อแนะนำการ 
      ปฏิบัติงาน 
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 แล้วนำคะแนนรวมมา
ตัดสินผลการเรยีนรู้ 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/หลังเรียน 
7.2 แบบฝึกหัด 
7.3 ใบงาน 
7.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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2              
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5              
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7              
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10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

 

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1 เรื่องการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 

 

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
๑. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 
 ก. แสดงอำนาจของผู้บังคับบัญชา 
 ข. บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ค. ดูทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 
 ง.  ดูความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
    จ.  ผู้รับคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้ 
 

๒. ข้อใดแสดงถึงการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานที่สัมฤทธิผล 
 ก. ผู้ฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ 
 ข. ผู้ฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานเข้าใจ แต่ไมป่ฏิบัติ 
 ค. ผู้ฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานไมเ่ข้าใจ แตป่ฏิบัติไดถู้กต้อง 
 ง. ผู้ฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานไมเ่ข้าใจ และไมป่ฏิบัติ 
 จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ค 
 

๓. ข้อใดเป็นคำสั่งทีต่่างจากข้ออ่ืน 
 ก. แต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิบัติงาน 
 ข. ขอความร่วมมือหยุดการเรียนการสอน 
 ค. ประกาศการใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร 
 ง. ระงับการออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน 
 จ. ห้ามบุคคลเดินทางออกนอกประเทศ 
 

๔. คำสั่งแบบใดท่ีผู้รับคำสั่งจะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
 ก. แบบออกคำสั่ง     
 ข. แบบให้คำแนะนำ 
 ค. แบบคำร้อง     
 ง. แบบอาสาสมัคร 
 จ. ถูกท้ังข้อ ข และ ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ๕–๗ 
     สถานการณ์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่งออกคำสั่งให้ครูประจำชั้น ป. ๑ เชิญ
ผู้ปกครองของเด็กชายต้นกล้ามาพบ เพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เด็กชายต้นกล้าไม่มีสมาธิในการเรียน และชอบ
เก็บตัวอยู่คนเดียว ครูประจำชั้นจึงบอกให้เด็กชายต้นกล้าไปบอกผู้ปกครอง ผลคือผู้ปกครองของเด็กชายต้นกล้าไม่
มาพบคร ู
 

๕. การสื่อสารจากสถานการณ์นี้ไม่สัมฤทธิผลเนื่องมาจากองค์ประกอบใด 
 ก. ผู้ออกคำสั่ง 
 ข. คำสัง่ 
 ค. การติดต่อสื่อสาร 
 ง. ผู้รับคำสั่งคนท่ี 1 
    จ. ผู้รับคำสั่งคนที่ ๒ 
 

๖. จากสถานการณ์นี้เด็กชายต้นกล้ามีพฤติกรรมตรงกับข้อใด 
 ก. เข้าใจคำสั่ง และปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 ข. ไมเ่ข้าใจคำสั่ง แต่ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 ค. เข้าใจคำสั่ง แต่ไมป่ฏิบัติ 
 ง. ไมเ่ข้าใจคำสั่ง และไมป่ฏิบัติ 
 จ. ถูกทั้งข้อ ค และ ง 
 

๗. สถานการณ์นี้ไม่สัมฤทธิผลมาจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ 
 ก. ต้นกล้าขาดทักษะการสื่อสาร 
 ข. ครูประจำชั้นไม่ติดตามผลการสั่งงาน 
 ค. ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งการหลายต่อ 
 ง. คำสั่งบิดเบือน ทำให้สับสน 
  จ. ผู้ปกครองของต้นกล้าไม่อยากมาพบครู 
 

๘. ใครไม่ปฏิบัติตามหลักการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 
 ก. ก้อยจดบันทึกข้อแนะนำการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 ข. แก้วฟังคำสั่ง แล้วรอทำตามเพ่ือน 
 ค. กุ้งถามเพ่ือนที่รับคำสั่งพร้อมกัน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 
 ง. กล้วยฟังคำสั่งแบ้วรู้ว่าให้ปฏิบัติอะไร เมือ่ใด และอย่างไร 
 จ. กอล์ฟฟังข้อแนะนำการปฏิบัติงานแล้วไม่เข้าใจ จึงซักถามผู้ให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 
 

๙. “ผู้ฟังคำสั่งเป็นคนเกียจคร้าน ไม่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือนและกระตุ้นให้รู้จักรับผิดชอบงาน  
     ในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย” ข้อความนี้ตรงกับพฤติกรรมของผู้รับคำสั่งข้อใด 
 ก. เข้าใจคำสั่งและปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 ข. ไมเ่ข้าใจคำสั่ง แต่ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 ค. เข้าใจคำสั่ง แต่ไม่ปฏิบัติ 
 ง. ไมเ่ข้าใจคำสั่ง และไมป่ฏิบัติ 
 จ. ถูกทั้งข้อ ค และ ง 
  
 



๑๐. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานไม่สัมฤทธิผล 
 ก. แนะนำตามลำดับขั้นตอน 
 ข. สั่งงานซ้ำ 
 ค. คำสั่งไม่ทันเหตุการณ์ 
 ง. รูปแบบการสื่อสารไม่เหมาะสมกับคำสั่ง 
 จ. ไม่เข้าใจแล้วไม่กล้าซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 

………………………………………………….. 
ตอนที่ ๑ คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

๑. คำสั่งหมายถึงอะไร 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒. ข้อแนะนำหมายถึงอะไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำในการปฏิบัติงานมีหลักการอย่างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔. คำสั่งมีก่ีแบบ อะไรบ้าง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๕. องค์ประกอบของการสั่งการมีอะไรบ้าง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๖. สถานการณ์  : รายการข่าวโทรทัศน์วันนี้ประกาศว่ารัฐบาลให้ประชาชนสวมเสื้อสี เหลืองทุกวันจันทร์  
    แยกองค์ประกอบของการสั่งการจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไร 
  ผู้ออกคำสั่ง : ........................................................................................................................................................... 
  คำสั่ง : .....................................................................................................................................................................  
  การติดต่อสื่อสาร : ..................................................................................................................................................  
  ผู้รับคำสั่ง : ............................................................................................................................................................. 
๗. การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานแล้วผู้รับคำสั่งปฏิบัติตามไม่ได้มีสาเหตุจากอะไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๘. สถานการณ์ : ต้นรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปบอกผู้ควบคุมเครื่องเสียงบนเวทีให้ลดเสียงเบาลง  
     แต่ผู้ควบคุมเครื่องเสียงไปปิดเครื่องเสียง สถานการณน์ี้ผลที่ได้ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายของคำสั่ง เพราะเหตุใด 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



๙. คำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๐. ผู้เรียนคิดว่าน้ำเสียงในการออกคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานมีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้รับคำสั่ง 
      หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ตอนที่ 2 คำชี้แจง : เขียนเครื่องหมาย ✓หน้าข้อที่ฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำสัมฤทธิผล 
         ๑. ธงฟังคำสั่งไม่เข้าใจ แต่ปฏิบัติตามเพ่ือนได้ 
       ๒. ปอฟังข้อแนะนำเข้าใจทุกขั้นตอน แต่ปฏิบัติได้บางส่วน 
       ๓. แนนรับคำสั่งให้ดูแลความเรียบร้อยของห้องจัดเลี้ยง เมื่ออาห ารไม่พอ แนนจึงสั่ งให้ทำเพ่ิม 
       ตามท่ีเตรียมไว้ 
       ๔. หัวหน้าแนะให้คิวหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมาเปรียบเทียบหาจุดเด่นจุดด้อยของผลิตภัณฑ์  
       ในบริษัท คิวหามาเปรียบเทียบและรู้จุดเด่นจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ทำตารางสรุปให้หัวหน้า 
       ๕. นนท์รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่ชายแดน แต่นนท์ไม่ไป เพราะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย 
       ๖. แพทย์สั่งผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เมื่อไม่มีอาการ ผู้ป่วยก็ไปรับประทาน  
       แกงไตปลา แล้วรู้สึกแสบท้อง 
       ๗. ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการต่อวงจรไฟฟ้าให้ผู้ เรียนเข้าใจ แล้วให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติต่อวงจรไฟฟ้า 
       เข้ากับหลอดไฟจนหลอดไฟสว่าง 
       ๘. ปิ่นมีอาการร้อนใน เภสัชกรแนะนำให้ปิ่นรับประทานยาเขียว ดื่มน้ำมาก ๆ และพักผ่อนเยอะ ๆ  
       ปิ่นรับประทานยาเขียว ดื่มน้ำมากข้ึน แต่ยังคงนอนดึกเพราะมีงานมาก 
       ๙. พิมพ์สวมเสื้อสีเหลืองทุกวันจันทร์ตามประกาศขอความร่วมมือของทางราชการ 
       ๑๐. ท่านประธานสั่งให้เลขาคนใหม่เตรียมเอกสารผลการประกอบการเพ่ือเข้าประชุม แต่เลขาคนใหม่  
        เตรียมเอกสารรายการสินค้าที่ผลิตออกจากโรงงานให้เข้าประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที ่1  
หน่วยที่ 1 เรื่องการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 

 

คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
๑.  อธิบายความหมายและความสำคัญของการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 

  ความหมาย …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
  ความสำคัญ 
..........................................................................................................................................………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
๒.  ผู้เรียนพิจารณาการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานของตนเองจากท่ีผ่านมาว่า ตรงกับหลักการฟังคำสั่ง 
    หรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานที่เรียนไปหรือไม่ อย่างไร 
..................................................................................................... .....................................………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..… 
..........................................................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
..........................................................................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
  
 



ใบงานที ่๒ 
หน่วยที่ 1 เรื่องการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน 

 

คำชี้แจง : จงตอบคำถามตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ 
  สถานการณ์ : ผู้เรียนได้ฟังข้อแนะนำในการสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงาน
ก่อนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เมือ่ผู้เรียนฟังจบแล้ว และต้องลงมือปฏิบัติงาน ผู้เรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร 
............................................................................. .............................................................………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..… 
 ๒. วัตถุประสงค์ของการฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงานจากสถานการณ์นี้คืออะไร 
....................................................................................................................... ...................………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การฟังคำส่ังหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 

    1.1 ใช้ระดับภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ 
    1.๒ บอกมารยาทในการสื่อสารและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
    1.3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
          พอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในงานอาชีพ จากการฟัง การดู และการอ่านตามหลักการ 

3. เนื้อหา 
    3.1 ความสำคัญของการฟังและการดู 
    3.๒ หลักการฟังและการดูที่ดี 
    3.3 ประเภทของสารที่ฟงัและดู 
    3.๔ การฟังและการดูจากสื่อบุคคล 
    3.5 การฟังและการดูจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
    3.6 การฟังและการดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    3.7 การฟังและการดูจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑. มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและหลักการฟังและ 
    การดู 
2. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของสารที่ฟังและดู 
3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ         
    พอเพียง 
 

๑. อธิบายความสำคัญและหลักการฟังและการดูได้ 
2. บอกประเภทของสารที่ฟังและดูได้ 
3. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การฟังและการดูสารในงานอาชีพ  จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2 
/ 

3 - 6 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการฟังคำสั่ง 
    หรือข้อแนะนำการ 
    ปฏิบัติงาน 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการฟังและ 
    การดูสารในงานอาชีพ  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การฟังและการดูสารใน 
    งานอาชีพ     
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
    การฟังและการดูสารใน 
    งานอาชีพ     
    ในระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การฟังและการดูสารใน 
    งานอาชีพ     
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการฟังและ 

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

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

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



    การดูสารใน 
    งานอาชีพ     
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 
      การฟังและการดูสารใน 
      งานอาชีพ     
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 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   ระดบัผลการเรียน ๐ 
 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
7.2 แบบฝึกหัด 
7.3 ใบงาน 
7.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการฟังและการดูสารในงานอาชีพ 

 

คำสั่ง จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. สิ่งใดทำให้การฟังมีประสิทธิภาพ 
 ก. การศึกษา  
 ข. การฝึกฝน 
 ค. การค้นคว้า 
 ง. การได้ยินและรับรู้ 
 จ. การนอน 
๒. การมีสมาธิขณะที่ฟังสารมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. รบัรู้เรื่องได้เร็ว  
 ข. ตีความเรื่องได้เร็ว 
 ค. สรุปเรื่องได้เร็ว 
 ง.  เข้าใจเรื่องได้เร็ว 
 จ.  เขียนเร็ว 
๓. ข้อใดเป็นสารที่โน้มน้าวใจ 
 ก. การอภิปราย  
 ข. การบรรยาย 
 ค. การอธิบาย 
     ง.  การเทศนา 
 จ. การคน้คว้า 
๔. ข้อใดไม่ใช่ผลเสียที่เกิดจากการขาดทักษะในการฟัง 
 ก. ไม่ไดร้ับความรูท้ี่เป็นประโยชน์  
 ข. การสื่อสารไม่ประสบความสำเร็จ 
 ค. ผู้ฟังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวผู้พูด  
     ง.  ไม่สามารถผ่อนคลายความทุกข์ได้ 
 จ. ไดข้้อมูลเพ่ิมเติม 
๕. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ฟังที่ดี 
 ก. ปรบมือเมื่อพอใจการพูด  
 ข. คำนับทุกครั้งเมื่อลุกจากท่ีนั่ง 
 ค. กระซิบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียง 
     ง.  ปิดเครือ่งมือสื่อสารหรือเปลี่ยนเป็นระบบสั่นขณะฟัง 
 จ. หัวเราะพอประมาณ 
๖. “ขณะที่มีการอภิปรายอยู่บนเวที อาภาปรบมือและหัวเราะเสียงดัง อาลักษณ์วิจารณ์คำพูดของผู้อภิปราย  

ให้คนที่นั่ งข้างๆ ฟัง อาจิณลุกจากที่นั่ งไปเดิน เล่นข้างนอก อาทิตย์นั่ งเหยี ยดเอนหลังตามสบาย” 
จากเหตุการณ์ข้างต้น ใครไม่มีมารยาทในการฟังมากที่สุด 

 ก. อาภา  ข. อาจิณ 
 ค. อาทิตย์     ง. อาลักษณ์ 
     จ. ทุกคน 



๗. โรงเรียนจัดการบรรยายเรื่อง  “รักชาติรักภาษาไทย”  วิจารณ์เข้าฟัง ทำให้ได้รับความรู้และคิดได้ว่าต่อไปนี้จะ
ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องการที่ วิจารณ์ เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองหลังจากฟั งบรรยายแสดงว่าวิจารณ์  
มีประสิทธิภาพการฟังตามข้อใด 

 ก. ตีความได้ 
 ข. วิเคราะห์ได ้
 ค. สังเคราะหไ์ด ้
 ง. ประเมินค่าได้ 
 จ. วิจักษณ์ 
๘. สิ่งใดไม่เหมาะสมขณะสนทนา 
 ก. ฟังอย่างสำรวม 
 ข. ตอบรับเรื่องที่ฟัง 
 ค. ถามเมื่อผู้พูดพูดจบ 
 ง. จ้องหน้าผู้พูด 
 จ. ยิ้มพอประมาณ 
๙. สิ่งใดที่สามารถทำได้ขณะฟังการประชุม 
 ก. คุยโทรศัพท์สายด่วน 
 ข. กระซิบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียง 
 ค. จดบันทึกคำถามที่สงสัย 
 ง. นั่งทำงานอ่ืนเงียบๆ 

 จ. กินอาหารที่มีกลิ่น 
๑๐. ข้อใดเป็นมารยาทขณะเข้าชมการแสดง 
 ก. นอนหลับ 
 ข. คุยโทรศัพท์เบา ๆ 
     ค. หวัเราะพอสมควร 
 ง. พูดเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังดูอยู่ 

 จ. กินอาหารที่มีกลิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง การฟังและการดูสารในงานอาชีพ 

ตอนที่ 2 คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
๑. การฟัง หมายถึงอะไร 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
๒. การฟังและการได้ยินเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  จงอธิบาย 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
๓. การฟังมีประโยชน์อย่างไร  จงอธิบาย 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
๔. หลักการฟังที่ดีมีอะไรบ้าง 
     ............................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ................................................................................................................ ............................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
๕. การจดบันทึกสิ่งที่ฟังมีวิธีการอย่างไร 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
๖. การฟังสารที่ให้ความรู้มีลักษณะเฉพาะอย่างไร  จงอธิบาย 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ............................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
๗. การฟังสารที่โน้มน้าวใจมีลักษณะเฉพาะอย่างไร จงอธิบาย 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ............................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
๘. การฟังสารสร้างความจรรโลงใจมีลักษณะเฉพาะอย่างไร จงอธิบาย 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 



๙. สิ่งใดบ้างที่เป็นปัจจัยทำให้การฟังในงานอาชีพไม่มีประสิทธิภาพ 
 ปัจจัยที่ทำให้การฟังไม่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะแยกพิจารณาได ้ ๔  ด้าน  ดังนี้ 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ............................................................................................................................................................................... 

๑๐. จงอธิบายวิธีฝึกทักษะการฟังในงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
     ............................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................... .......................................................... 
 
 
ตอนที่  2 คำชี้แจง : จงเขียนเครื่องหมายถูก (✓) หน้าข้อที่ถูกต้อง  และเขียนเครื่องหมายกากบาท 
    (    )  หน้าข้อทีไ่ม่ถูกต้อง 
 

    ๑. ทักษะการฟังเป็นการรับสารที่ใช้มากที่สุดในการสื่อสาร 
    ๒. การฟังเป็นวิธีหาความรู้อย่างหนึ่ง 
    ๓.  ทุกคนมีความสามารถในการฟังเท่ากัน   
    ๔. การฟังควรตั้งใจฟังและไม่ควรจดบันทึกขณะฟัง 
    ๕. การฟังช่วยให้สามารถประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ 
    ๖. การฟังเป็นทักษะที่ไม่จำเป็นต้องฝึกฝน 
    ๗. การฟังกวีนิพนธ์เป็นการฟังที่ต้องใช้วิจารณญาณมากท่ีสุด 
    ๘. การฟังสารที่โน้มน้าวใจเป็นการยกระดับจิตใจผู้ฟังให้สูงขึ้น 
    ๙. สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การฟังไม่มีประสิทธิภาพ 
    ๑๐. การฟังเป็นการเข้ารวมกลุ่มในสังคม 

 



ใบงานที่ ๑ 
 
ค ำช้ีแจง : เลือกฟังเพลงท่ีชอบ ๑ เพลง แล้วเขียนเน้ือเพลง พร้อมทัง้วิเครำะห์ประเภทของสำรท่ีฟัง 
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 ใบงานที่ ๓ 
คำชี้แจง : ฟังสารต่อไปนี้ แล้วจับใจความสำคัญท่ีได้จากสาร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อนที่ดีควรเป็นอย่างไร 
 

 เพ่ือนที่ดีก็คือมิตรแท้หรือมิตรที่จริงใจ พุทธศาสนาจำแนกว่ามี 4 ประเภท คือ มิตรมีอุปการะ มิตรร่วม
ทุกข์ร่วมสุข มิตรแนะนำประโยชน์และมติรมีน้ำใจ กล่าวอย่างร่วม ๆ ก็คือ มิตรที่นอกจากจะมีความรักและความ
โอบออ้มอารีต่อกันแล้ว ยังส่งเสริมซึ่งกันและให้ตั้งมั่นอยูใ่นคุณงามความดีหรือเจริญก้าวหน้าในทางธรรม เช่น 
แนะนำส่งเสริมให้ทำความดี และปกป้องให้พ้นจากความชั่ว เมื่อมีอันตรายก็ไม่ละทิ้งกัน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
                         จำนวน 6 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
  1.1 บอกประโยชน์ของการอ่านได้    
  1.2 อธิบายหลักการอ่านสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพได้ 
    1.3 อ่านคูม่ือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการใช้อุปกรณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.4 บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได ้
    1.5 มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 อ่านคูมื่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามคูม่ือ 

    2.2 อ่านคูม่ือการใช้อุปกรณ์และใช้อุปกรณ์ตามคูม่ือ 

    2.3 แสดงความรู้เกีย่วกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
 

3. เนื้อหา 

    3.1 ประโยชน์ของการอ่าน 
    3.๒ หลักการอ่านสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ 
    3.3 การอ่านคูมื่อการปฏิบัติงานหรือคูม่ือการใช้อุปกรณ ์
    3.๔ หลักในการอ่านคูมื่อการปฏิบัติงานหรือคูม่ือการใช้อุปกรณ ์
    3.5 การอ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกีย่วกับประโยชน์ของการอ่าน    
2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านสารในชีวิตประจำวัน 
    และในงานอาชีพได้ 
3. มีความรู้เกี่ยวกบัหลักการอ่านคู่มือการปฏิบัติงานหรือ 
    คูม่ือการใช้อุปกรณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    พอเพียง 
 

1. บอกประโยชน์ของการอ่านได้    
2. อธิบายหลักการอ่านสารในชีวิตประจำวันและในงาน 
    อาชีพได้ 
3. อ่านคู่มือการปฏิบัติงานหรือคูม่ือการใช้อุปกรณไ์ด้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. บอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ 
5. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เรื่อง การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
   จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
3 
/ 

7 - 12 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทกัทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการอ่านคู่มือ 
    การปฏิบัติงาน คูม่ือการ 
    ใช้อุปกรณ์หรือ 
    รายละเอียดของ 
    ผลิตภัณฑ์ 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการอ่านคูม่ือ 
    การปฏิบัติงาน คูม่ือการ 
    ใช้อุปกรณ์หรือ 
    รายละเอียดของ 
    ผลิตภัณฑ์ 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การอ่านคูม่ือ 
    การปฏิบัติงาน คูม่ือการ 
    ใช้อุปกรณ์หรือ 
    รายละเอียดของ 
    ผลิตภัณฑ์ 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
    การอ่านคูม่ือ 
    การปฏิบัติงาน คูม่ือการ 
    ใช้อุปกรณ์หรือ 
    รายละเอียดของ 
    ผลิตภัณฑ์ในระบบ  

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    3 เรื่องการอ่าน 
    คูมื่อการ 
    ปฏิบัติงาน คูม่ือ 
    การใช้อุปกรณ์   
    หรือรายละเอียด 
    ของผลิตภัณฑ์ 
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 3 เรื่องการ 
    อ่านคูม่ือ 
    การปฏิบัติงาน  
    คูม่ือการใช้ 
    อุปกรณ์หรือ 
    รายละเอียดของ 
    ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
   จรยิธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 



    Google Classroom 
    และ Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การอ่านคูม่ือ 
    การปฏิบัติงาน คูม่ือการ 
    ใช้อุปกรณ์หรือ 
    รายละเอียดของ 
    ผลิตภัณฑ์ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการอ่านคู่มือ 
    การปฏิบัติงาน คูม่ือการ 
    ใช้อุปกรณ์หรือ 
    รายละเอียดของ 
    ผลิตภัณฑ์ 
 

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 
    การอ่านคูม่ือ 
    การปฏิบัติงาน คูม่ือการ 
    ใช้อุปกรณ์หรือ 
    รายละเอียดของ 
    ผลิตภัณฑ์ 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  6 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4  คะแนน 
  รวม            15  คะแนน 
   

    6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

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

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

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
7.2 แบบฝึกหัด 
7.3 ใบงาน 
7.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................................................................... ............... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.................................................................................................................. ............................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
........................................................................................................................................................................ ...... 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
............................................................................................................ .................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการเรียนของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
....................................................................................................................................................... ....................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
................................................................................................................................................................ .............. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
................................................................................................... ...........................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….............. 
ผลการจัดกจิกรรมการสอนของครู 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
........................................................................................................................................ ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
........................................................................................... ................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 
................................................................................................................................................. ............................. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............... 

 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  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 3   

เรื่อง การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
 

คำสั่ง จงเลอืกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
๑. การใช้ความรู้และความคิดพิจารณาสิ่งทีอ่่านอย่างรอบคอบและมีสติ คือหลักการอ่านในข้อใด 
 ก. การอ่านจับใจความสำคัญ 
 ข. การอ่านอย่างละเอียด 
     ค. การอ่านตีความ 
 ง. การอ่านวิเคราะห์ 
 จ. การอ่านวิจารณ์ 
๒. การอ่านที่ต้องแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้ได้คือหลักการอ่านข้อใด 
 ก. อ่านเพ่ือรับรู้ 
 ข. อ่านเพ่ือรู้ข่าวสาร 
     ค. อ่านเพือ่ความบันเทิง 
 ง. อ่านเพือ่สั่งการหรือมอบหมายงาน 
 จ. อ่านเพือ่จรรโลงใจ 
๓. ข้อใดให้ความหมายการอ่านดีที่สุด 
 ก. การรับสารรูปแบบหนึ่ง 
 ข. การแปลตัวอักษรเป็นภาพ 
     ค. การรับสารโดยผ่านกระบวนการคิด 
 ง. การแปลข้อมูลตัวอักษร ภาพ ผ่านทางความคิด 
 จ. การรับรู้ตัวอักษร 
๔. ข้อใดเป็นการอ่านเพื่อความรู้ 
 ก. กวีนิพนธ์ 
 ข. สารคด ี
     ค. นิทานธรรมะ 
 ง. สัญญาซื้อขาย 
 จ. การ์ตูน 
๕. เพราะเหตุใดจึงต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน  
 ก. เพ่ือให้รู้รายละเอียดของข่าว 
 ข. เพ่ือกำหนดวิธีการอ่าน 
 ค. เพ่ือกำหนดเวลาในการอ่าน 
 ง. เพ่ือทำบนัทึก 
 จ. เพ่ือให้อ่านจบเร็ว 
๖. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการอ่านคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการใช้อุปกรณ์ 
 ก. ทำความเข้าใจ  
 ข. เพ่ือความเพลิดเพลิน 
 ค. เพ่ือสาระความรู้ 
 ง. เพ่ือเพ่ิมยอดการขาย 
 จ. เพ่ือความละเอียด 



๗. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการอ่านคู่มือในงานอาชีพ 
 ก. ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง   
 ข. เป็นศูนย์รวมความบนัเทิง 
 ค. เป็นแหล่งเสนอขายสินค้าตา่ง ๆ มากมาย 
 ง. เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ัวโลก 
 จ. ไดค้วามรู้ 
๘. ในการอ่านคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ ควรใช้วิธีอ่านแบบใด 
 ก. การอ่านแบบละเอียด 
  ข. การอ่านแบบกวาดสายตา 
 ค. การอ่านแบบธรรมดา 
 ง. การอ่านแบบวิเคราะห์ 

 จ. อ่านแบบใดก็ได้  
๙. รายละเอียดสินค้าส่วนใดที่ผู้บริโภคสามารถม่ันใจในการเลือกใช้ได้มากท่ีสุด 
 ก. ชื่อผลิตภัณฑ์ 
  ข. เครื่องหมายการค้า 
 ค. สถานทีต่ั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า 
 ง. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า 
 จ. ข้อแนะนำหรือข้อห้ามในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
๑๐ ใครมีทักษะในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด 
 ก. ข้าวปั้นเลือกซ้ือของจากชื่อผลิตภัณฑ์ 
  ข. มัดหมีเ่ลือกซือ้เฉพาะของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ 
 ค. รวงข้าวเปรียบเทียบราคาสินค้าแล้วเลือกซื้อสินค้าท่ีแพงกว่าเพราะคิดว่ามีคุณภาพกว่า 
 ง. ป๋องแป๋งเลือกซ้ืออาหารทีม่ีเครื่องหมาย อย. เท่านั้น 
 จ. ตุ้บตั้บเลือกซ้ือของที่มีการออกแบบทันสมัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 3   
เรื่อง การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

 

ตอนที่ ๑ คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

๑.  การอ่านมีประโยชน์อย่างไร 
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
๒. หลักการสำคัญของการอ่านจับใจความคืออะไร 
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
๓. การอ่านวิเคราะห์มีความสำคัญอย่างไร จงอธิบาย 
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
๔. การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการใช้อุปกรณ์มีจุดมุ่งหมายสำคัญคืออะไร 
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
๕. เหตุใดผู้อ่านจึงต้องอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน หรือวิธีการใช้เครื่องอุปกรณ์ช้าๆ  
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
๖. จงบอกความหมายของคู่มือการปฏิบัติงาน 
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
 
 
 



๗. จงบอกวัตถุประสงค์ในการทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
๘. จงบอกหลักการอ่านคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการใช้อุปกรณ์ 
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
๙. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์มีประโยชน์อย่างไร 
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
๑๐. หลักการอ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง 
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   
     ............................................................................................................................................................   



ตอนที่  2 คำชี้แจง : จงเขียนเครื่องหมายถูก (  ✓ ) หน้าข้อที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมายกากบาท  
              (     ) หน้าข้อที่ไม่ถูกต้อง 
 

................๑. การอ่านคู่มือการปฏิบัติงานช่วยทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จทุกงาน 

................๒. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกข้ันตอน 

................๓. คู่มือการปฏิบัติงานมีประโยชน์มากกับพนักงานใหม่ 

................๔. การใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานควรอ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์เฉพาะรายการที่ต้องการใช้งาน 

................๕. ผู้ปฏิบัติงานควรจดบันทึกขั้นตอนการใช้งาน โดยสรุปตามความเข้าใจของตนเอง 

................๖. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า 

................๗. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการเท่ากับยีห่้อของสินค้า 

................๘. ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้สารบางอย่าง เมื่อเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ควรอ่านส่วนประกอบและ 
    คำเตือนให้ละเอียด 
................๙. เครื่องหมายมาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นเครื่องหมายรับรองว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามสามารถใช้ 
    อุปโภคบริโภคได้ 
................๑๐. เครื่องหมายมาตรฐาน Q จะต้องได้รับมาตรฐาน GMP และ อย. มาก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ใบงานที่ 1  

เรื่องการอ่านสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 
 

คำชี้แจง  อ่านรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แล้วบอกว่าเป็นรายละเอียดเรื่องใด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพูดนำเสนองานและการพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบงนการผลิตชิ้นงาน  
                         จำนวน 6 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
  1.1 บอกความสำคัญของการพูดและลักษณะทีด่ีของผู้พูดในงานอาชีพได้  
  1.2 อธิบายหลักการพูดในงานอาชีพได้ 
    1.3 พูดนำเสนองานและพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบงนการผลิตชิ้นงานได้ 
    1.4 มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกบัการพูดสื่อสารประเภทต่าง ๆ 

    2.2 พูดสื่อสารประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ 
 

3. เนื้อหา 

    3.1 ความสำคัญของการพูดในงานอาชีพ 
    3.๒ ลักษณะที่ดีของผู้พูดในงานอาชีพ 
    3.3 หลักการพูดในงานอาชีพ 
    3.๔ การพูดนำเสนอผลงาน 
    3.5 การพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการพูดและลักษณะ 
    ทีด่ีของผู้พูดในงานอาชีพ  
2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดในงานอาชีพ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการพูดนำเสนองานและพูดสาธิต    
    ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบงนการผลิตชิ้นงาน 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    พอเพียง 
 

1. บอกความสำคัญของการพูดและลักษณะทีด่ีของผู้พูด 
    ในงานอาชีพได้ 
2. อธิบายหลักการพูดในงานอาชีพได้ 
3. พูดนำเสนองานและพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    หรือกระบงนการผลิตชิ้นงานได้ 
5. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การพูดนำเสนองานและการพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัตงิานหรือกระบวนการ  
                                    ผลิตชิน้งาน   จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
4 
/ 

13 - 18 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการพูด 
    นำเสนองานและการพูด 
    สาธิตขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานหรือ 
    กระบวนการผลิตชิ้นงาน 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการพูด 
    นำเสนองานและการพูด 
    สาธิตขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานหรือ 
    กระบวนการผลิตชิ้นงาน 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การพูดนำเสนองานและ 
    การพูดสาธิตขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานหรือ 
    กระบวนการผลิตชิ้นงาน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
    เรื่องการพูดนำเสนองาน 
    และการพูดสาธิตขั้นตอน 
    การปฏิบัติงานหรือ 
    กระบวนการผลิตชิ้นงาน 
    ในระบบ  
    Google Classroom 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรยีนหน่วยที่  
    4 เรื่องการพูด 
    นำเสนองานและ 
    การพูดสาธิต 
    ขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานหรือ 
    กระบวน 
    การผลิตชิ้นงาน 
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 4 เรื่องการพูด 
    นำเสนองานและ 
    การพูดสาธิต 
    ขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานหรือ 
    กระบวนการ 
    ผลิตชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
   จรยิธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 



    และ Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การพูดนำเสนองานและ 
    การพูดสาธิตขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานหรือกระบวน 
    การผลิตชิ้นงาน 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครตูอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการพูด 
    นำเสนองานและการพูด 
    สาธิตขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานหรือกระบวน 
    การผลิตชิ้นงาน 
 

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 
     

 
 
 
 



    การพูด 
    นำเสนองานและการพูด 
    สาธิตขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานหรือกระบวน 
    การผลิตชิ้นงาน 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  6 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   3 คะแนน 

จิตพิสัย     4  คะแนน 
  รวม            15  คะแนน 
   

    6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

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

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

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
7.2 แบบฝึกหัด 
7.3 ใบงาน 
7.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 



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

 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4  

เรื่องการพูดนำเสนองานและการพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
*********************************************************************************** 

คำสั่ง จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑.   ข้อใดไม่จัดว่าเป็นความสำคัญของการพูดในงานอาชีพ 
 ก. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
 ข. ลดปัญหาและความขัดแย้ง                                                                                  
      ค. แสวงหาลูกค้าใหม่ 
     ง. ช่วยลดต้นทุนการผลิต  
     จ. เพ่ิมรายได ้
๒.  ข้อใดเป็นคำพูดที่กระชับและได้ใจความชัดเจนที่สุด 
 ก. ต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจก้าวไกลในปี 2013 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
         ธรรมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังได้  
 ข. ลำดับต่อไป ขอเชิญฟังคำบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเศรษฐกจิก้าวไกล     
         ในปี ๒๐๑๓ 
      ค. ต่อไปนี้ขอเชิญฟังคำบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจก้าวไกลไปในปี 2013 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
         ธรรมศาสตร์ 
     ง. ลำดับต่อไปเป็นการบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเศรษฐกจิก้าวไกล     
         ในปี ๒๐๑๓ 
     จ. ต่อไปนี้เป็นการบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเศรษฐกิจก้าวไกล     
         ในปี ๒๐๑๓ 
๓.  การพูดมีความสำคัญในงานอาชีพ  ยกเว้นด้านใด 
 ก. ลดความขัดแย้ง  
 ข. สร้างภาพลักษณ ์
 ค. ทำลายคู่แข่งได้  
     ง. แสวงหาลูกค้าใหม่  
     จ. สร้างรายได ้
๔.  ส่วนใดจัดได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพูดนำเสนอผลงาน 
 ก. ส่วนนำ  
 ข. ส่วนเนื้อหา 
 ค. ส่วนสรุป  
     ง. ส่วนนำและส่วนสรุป  
     จ. ทุกส่วน 
๕.  การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพูดนำเสนอผลงานควรคำนึงถึงสิ่งใด 
 ก. ความต้องการของตนเอง 
 ข. ความต้องการของผู้ฟัง 
 ค. สถานที่ทีพู่ด 
     ง. อุปกรณ์การพูด  
     จ. สิ่งแวดล้อม 



๖.  หลังจากการวางแผนการพูดนำเสนอผลงานแล้วผู้เรียนควรทำสิ่งใด 
 ก. เตรียมบทพูด  
 ข. กำหนดโครงเรื่องย่อย 
 ค. เตรียมอุปกรณ์ประกอบการพูด 
     ง. พิจารณาผู้ฟัง  
     จ. ประเมินการพูด   
๗.  การพูดสาธิตมีจุดประสงค์ในข้อใด 
 ก. แสดงความสามารถของผู้พูด  
 ข. ทดสอบความสามารถของผู้ฟัง 
 ค. ให้ผู้ฟังเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ 
     ง. ให้ผู้ฟังทดลองปฏิบัติ  
     จ. อธิบายให้ละเอียดน้อยที่สุด   
๘.  ข้อใดเป็นสิ่งแรกในการเตรียมการสาธิต 
 ก. การจัดลำดับเนื้อหา  
 ข. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 ค. การกำหนดจุดมุ่งหมาย 
     ง. การจัดทำเอกสารขัน้ตอนการปฏิบัติ  
     จ. เตรียมเสื้อผ้า   
๙.  หลังจากการพูดสาธิตเสร็จสิ้นแล้วควรทำอย่างไร 
 ก. แจกเอกสารปฏิบัติตามขั้นตอน  
 ข. ตรวจสอบและทดลองอุปกรณ์ 
 ค. ประสานงานและทดลองอุปกรณ์ 
 ง. ประเมินผลการพูดสาธิต 
 จ. เตรียมข้อมูลใหม่ 

๑๐.  องค์ประกอบใดที่ช่วยให้การพูดสัมฤทธิผลมากที่สุด 
 ก. ผู้พูดต้องมีความรู้ดี   
 ข. ตรวจสอบและทดลองอุปกรณ์ 
 ค. ประสานงานและทดลองอุปกรณ์ 
 ง. ประเมินผลการพูดสาธิต 
 จ. เตรียมข้อมูลใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหดัหน่วยที่ 4 
เรื่อง การพูดนำเสนองานและการพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน 

 

ตอนที ่๑ คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

๑.   การพูดมีความสำคัญในงานอาชีพอย่างไร 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
๒. การสร้างภาพลักษณ์มีความสำคัญต่องานอาชีพอย่างไร
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
๓.   การลดความขัดแย้งมีความสำคัญต่องานอาชีพอย่างไร 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
๔.   การแสวงหาลูกค้าใหม่มีความสำคัญต่องานอาชีพอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
๕.   การพูดด้วยความม่ันใจในข้อมูลเป็นลักษณะที่ดีของผู้พูดในงานอาชีพอย่างไร  
.......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
๖.  การมีบุคลิกภาพดีสำคัญต่อการพูดนำเสนองานอย่างไร  
.......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
๗.  การพูดให้ชัดเจนและตรงประเด็นสำคัญต่อการพูดนำเสนองานอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
๘.  เหตุใดในการพูดนำเสนองานและการพูดนำเสนองานอย่างไร 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 



๙.  จงบอกการเตรียมการพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
๑๐. จงบอกขั้นตอนการพูดสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 1 คำชี้แจง : จงเขียนเครื่องหมายถูก (/) หน้าข้อที่ถูกต้อง  และเขียนเครื่องหมายกากบาท  
        (x) หน้าข้อทีไ่ม่ถูกต้อง 
 

.............๑.   การพูดนำเสนองานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ฟังรับทราบและเข้าใจเรื่องราวต่างๆ 

.............๒.   การพูดนำเสนองานต้องมีกลวิธีการพูดที่ดี  นำเสนอได้น่าประทับใจ 

............. ๓. ก่อนการพูดนำเสนองานต้องกำหนดจุดมุ่งหมายในการพูด 

.............๔. การพูดนำเสนองานควรเขียนเป็นลักษณะความเรียง 

.............๕. การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดเป็นส่วนที่เร้าความสนใจของผู้ฟังได้มากท่ีสุด 

.............๖. การพูดนำเสนองานอาจยกคำพูดของบุคคลที่สังคมยกย่อง 

.............๗. วิธีการพูดสาธิตมีหลายประการ เช่น การเล่าเรื่อง  การยกคำคม 

.............๘. การพูดสาธิตต้องเน้นย้ำเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหา 

.............๙. ผู้พูดสาธิตควรเตรียมตัวนำเสนอให้พร้อม อาจมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือไว้แสดงให้ผู้ฟังดูด้วย 

.............๑๐. ขั้นตอนใดที่ปฏิบัติตามยาก ผู้พูดสาธิตควรพูดอย่างรวดเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบงานที่ 1 
คำชี้แจง : ใหผู้้เรียนดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 
 

 
 
๑. หากผู้เรียนมีเพ่ือนชาวต่างชาติที่ต้องการทำอาหารข้างต้น ผู้เรียนจะใช้วิธีการใด เพ่ือให้เพ่ือนชาวต่างชาติ 
    ทำอาหารข้างต้นได ้
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
๒. ผู้เรียนจะมีข้ันตอนการพูดสาธิตอย่างไร เพ่ือให้เพ่ือนชาวต่างชาติเข้าใจ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
๓. เมื่อเพ่ือนชาวต่างชาติสามารถทำอาหารชนิดนี้ได้ ผู้เรียนคิดว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ทำให้การพูดสาธิต 
    ครั้งนี้สัมฤทธิผล และมีประสิทธิภาพ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสัมภาษณ์  จำนวน 2 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายหลักการและขั้นตอนของการสัมภาษณ์งานได้ 
    1.2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง     
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    แสดงความรู้เกีย่วกับการสัมภาษณ์งาน 
3. เนื้อหา 

    การสัมภาษณ์งาน 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและข้ันตอนของการ    
    สัมภาษณ์งานได้ 
2. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
    พอเพียง 
 

1. อธิบายหลักการและขั้นตอนของการสัมภาษณ์งานได้ 
2. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสัมภาษณ์   จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
5 
/ 

19 - 20 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรยีนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการสัมภาษณ์ 
    งาน 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการสัมภาษณ์ 
    งาน 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การสัมภาษณ์ 
    งาน 
 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรยีนหน่วยที่  
    4 เรื่องการพูด 
    นำเสนองานและ 
    การพูดสาธิต 
    ขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานหรือ 
    กระบวน 
    การผลิตชิ้นงาน 
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครือ่งคอมพิวเตอร์ 

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  
   จรยิธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 



ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
    เรื่องการสัมภาษณ์ 
    งานในระบบ  
    Google Classroom 
    และ Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การสัมภาษณ์ 
    งาน 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการ 
    สัมภาษณ์งาน 
 

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

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

๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 4 เรื่องการพูด 
    นำเสนองานและ 
    การพูดสาธิต 
    ขั้นตอนการ 
    ปฏิบัติงานหรือ 
    กระบวนการ 
    ผลิตชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ทำแบบฝึกหัดเรื่องการ 
      สัมภาษณ์งาน 
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 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 
 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
7.2 แบบฝึกหัด 
7.3 ใบงาน 
7.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 



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

 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๕ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๖ ช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๗ มีความซื่อสัตย์ เช่น 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/หลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่5  
เรื่องการสัมภาษณ์ 

ค ำสัง่  จงเลือกค ำตอบท่ีถกูต้องท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการสัมภาษณ์ 
 ก. เพ่ือเผยแพร่นโยบาย 
 ข. เพ่ือหาความรู้ทางการตลาด 
 ค. เพ่ือค้นหาผู้สมัคร 
 ง. เพ่ือคัดเลือกบุคคล 
 จ. เพ่ือเพ่ิมข้อมูลบุคคล 
๒. การสัมภาษณ์ท่ีไม่เป็นหลักเกณฑ์แบบแผนหมายถึงข้อใด 
 ก. สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
 ข. สัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ 
 ค. สัมภาษณ์ซักถาม 
 ง. สัมภาษณ์ทางการ 
 จ. สัมภาษณ์ในที่ประชุม 
๓. การสัมภาษณ์กับบุคลที่ไม่คุ้นเคยควรใช้การสัมภาษณ์ในข้อใด 
 ก. สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
 ข. สัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ 
 ค. สัมภาษณ์ซักถาม 
 ง. สัมภาษณ์ทางการ 
 จ. สัมภาษณ์ในที่ประชุม 
๔. การสัมภาษณ์นักการเมืองควรใช้การสัมภาษณ์ในข้อใด 
 ก. สัมภาษณ์ส่วนบุคคล 
 ข. สัมภาษณ์ไม่เป็นทางการ 
 ค. สัมภาษณ์ซักถาม 
 ง. สัมภาษณ์ทางการ 
 จ. สัมภาษณ์ในที่ประชุม 
๕. ใครเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ดีที่สุด 
 ก. หนึ่งเตรียมคำถามเก่ียวกับเรื่องศาสนา 
 ข. น้อยเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการศึกษา 
 ค. น้องเตรียมเสื้อผ้าสีฉูดฉาด 
 ง. น้ำเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ 
 จ. นิกเตรียมเครื่องประดับราคาแพง 
๖. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
 ก. กล้องถ่ายรูป 
 ข. กล้องวีดีโอ 
 ค. เครื่องบันทึกเสียง 
 ง. เครื่องเล่นวีซีดี 
 จ. ปากกา ดินสอ 



๗. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์ 
 ก. มีความรู้ดี 
 ข. มีความสามารถ 
 ค. มีมนุษยสัมพันธ์ 
 ง. มีฐานะดี 
 จ. มีเพือ่นดี 
๘. ข้อใดไม่ใช่ความรู้พื้นฐานที่ต้องสัมภาษณ์ 
 ก. การศึกษา 
 ข. ประเพณี 
 ค. การเมือง 
 ง. ครอบครัว 
 จ. เพ่ือน 
๙. ใครเป็นผู้สัมภาษณ์ทีด่ีที่สุด 
 ก. เรย์ยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดี 
 ข. เรไรตอบเสียงดังที่สุดเพื่อให้ได้ยินทั้งห้อง 
 ค. พอลกระตือรือร้นตอบทุกคำถามโดยใช้เวลานาน 
 ง. พีทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา 
 จ. ไก่กระทืบเท้าก่อนออกจากห้องสัมภาษณ์ 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของผู้สัมภาษณ์ 
 ก. แนะนำตนเอง 
 ข. ควบคุมเวลาเหมาะสม 
 ค. ถามด้วยความชัดเจน 
 ง. ฟังโดยไม่จดบันทึก 
 จ. เสียงแหบเครือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหดัหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
เรื่องการสัมภาษณ์  

คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
๑. การสัมภาษณ์ คืออะไร 
.................................................................................................................................................................. .................... 
๒. การสัมภาษณ์ถามตอบระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย เป็นอย่างไร 
....................................................................................................................................................................... ............... 
......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... ....................................... 
๓.  การสัมภาษณ์มีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
.............................................................................................................. ........................................................................ 
....................................................................................................................................................................... ............... 
๔. การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการมีลักษณะอย่างไร 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................... ............................................. 
๕. การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการมีลักษณะอย่างไร 
......................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................. .................................................... 
....................................................................................................... ............................................................................... 
....................................................................................................................................................................... ............... 
๖. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์มีลักษณะอย่างไร 
................................................................................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... ............... 
๗. จงบอกคุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์ 
..................................................................................................................................................................................... . 
................................................................................................................................. ..................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... ............... 
......................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................... ................. 
.......................................................................................................................................... ............................................ 
.................................................................................................................................................................................... .. 
................................................................................................................................ ...................................................... 
..................................................................................................... ................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... ............... 
......................................................................................................................................................................................  
 
 



๘. จงยกตัวอย่างเรื่องที่ต้องสัมภาษณ์ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
....................................................................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
๙. จงบอกวิธีการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์ 
........................................................................................................................... ........................................................... 
....................................................................................................................................................................... ............... 
........................................................................................................... ........................................................................... 

๑๐. การดำเนินการสัมภาษณ์ที่ดีมีลักษณะอย่างไร 
....................................................................................................................................................................... ............... 
.................................................................................................................. .................................................................... 
..................................................................................................... ................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... ............... 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... ................................ 
......................................................................................................................................... ............................................. 
....................................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................. ..................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การพูดติดต่อสื่อสารงาน จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
  1.1 พูดติดต่อสื่อสารได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย  
  1.2 อธิบายองค์ประกอบและประเภทของการติดต่อสื่อสารได้ได้ 
    1.3 พูดติดต่อสื่อสารงานได้อย่างมีมารยาท 
    1.4 มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 พูดแสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดติดต่อสื่อสารงาน 

    2.2 พูดตดิต่อสื่อสารงานสัมฤทธิผล 
 

3. เนื้อหา 

    3.1 การพูดติดต่อสื่อสารงาน 
    3.๒ องคป์ระกอบของการพูดติดต่อสื่อสารในงานอาชีพ 
    3.3 ประเภทของการติดต่อสื่อสาร 
    3.๔ ข้อควรระวังในการติดต่อสื่อสาร 
    3.5 การสร้างทักษะการสื่อสารที่ดี 
    3.6 ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารงาน 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการพูดติดต่อสื่อสารได้ตรงตาม 
    จุดมุง่หมาย  
2. มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและประเภทของการ 
    ติดต่อสื่อสารได้ 
4. มีความรู้เกี่ยวกบัพูดติดต่อสื่อสารงานได้อย่างมี 
    มารยาท 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    พอเพียง 
 

1. พูดติดต่อสื่อสารได้ตรงตามจุดมุง่หมาย  
2. อธิบายองค์ประกอบและประเภทของการ     
    ติดต่อสื่อสารได้ 
4. ติดต่อสื่อสารงานได้อย่างมีมารยาท 
5. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การพูดติดต่อสื่อสารงาน จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
6 
/ 

13 - 18 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการพูด   
    ติดต่อสื่อสารงาน  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการพูด   
    ติดต่อสื่อสารงาน  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่างเรื่อง 
    การพูดติดต่อสื่อสารงาน  
 

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
    เรื่องการพูดติดต่อสื่อสาร 
    งาน ในระบบ Google 
    Classroom และ 
    Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การพูดติดต่อสื่อสารงาน 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการพูด  
    ติดต่อสื่อสารงาน     
 

 
 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรยีนหน่วยที่  
    6 เรื่องการพูด 
    ติดต่อสื่อสาร 
    งาน  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 6 เรื่องการพูด 
    ติดต่อสื่อสาร 
    งาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
   จรยิธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 



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 
      การพูดติดต่อสื่อสาร 
      งาน 
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 

 

6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จติพิสัย     3  คะแนน 
  รวม            11  คะแนน 
   

     
 
 



    6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำคะแนนรวมมา

ตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    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/หลังเรียน 
7.2 แบบฝึกหัด 
7.3 ใบงาน 
7.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

 

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  

เรื่องการพูดติดต่อสื่อสารงาน 
 

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการพูดติดต่อสื่อสารงาน 
 ก. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสารกบัผู้ส่งสาร 
 ข. ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น 
 ค. สร้างความเข้าใจตรงกันในการทำงาน 
     ง.  ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการสั่งงาน 
 จ. ช่วยให้การทำงานสำเร็จลุล่วงตามจุดมุง่หมาย 
๒. “พิมพ์ขอตารางการปฏิบัติงานจากฟ้า เพ่ือมาเป็นข้อมูลในการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน” จากสถานการณ์

พิมพ์ควรพูดอย่างไร 
 ก. ฟ้าพิมพ์ขอตารางการปฏิบัติงานหน่อย 
 ข. ฟ้า ตารางปฏิบัติงานอยู่ไหน ฉันขอหน่อย 
 ค. นายให้ฉันมาขอตารางการปฏิบัติงานจากเธอ 
     ง.  เมื่อไหร่เธอจะหาตารางการปฏิบัติงานให้ฉัน 
 จ. ตารางการปฏิบัติงานหายไปไหน ฉันเคยเห็นอยูท่ี่เธอ 
๓. ข่าวสารหรือข้อมูล ในการพูดติดต่อสื่อสารงานเทียบได้กับองค์ประกอบของการสื่อสารข้อใด 
 ก. ผู้ส่งสาร       ข. สาร 
 ค. สื่อ       ง.  ผู้รับสาร 
 จ. ปฏิกิริยาตอบสนอง 
๔. ข้อใดเป็นตัวบ่งชี้ผลของการสื่อสารว่าสัมฤทธิผลหรือไม่ 
 ก. ผู้ส่งสาร       ข. สาร 
 ค. สื่อ       ง.  ผู้รับสาร 
     จ. ปฏิกิริยาตอบสนอง 
๕. “หัวหน้าฝ่ายบุคคลประชุมการคำนวณโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน” สถานการณ์นี้เป็นการสื่อสารในทิศทางใด 
 ก. จากบนลงล่าง  
 ข. จากล่างข้ึนบน 
 ค. แนวนอน 
     ง.  แนวทแยง 
 จ. ถูกท้ัง ก และ ข 
๖. จากสถานการณ์ในข้อ ๕ ข้อใดถูกต้อง 
 ก. เป็นการติดต่อสื่อสารโดยอาศัยความคุ้นเจย สนิทสนมส่วนตัว  
 ข. เป็นการติดต่อสื่อสารโดยที่ไม่เก่ียวข้องกับโครงสร้างขององค์กร  
     ค. เป็นการติดต่อสื่อสารในระดบัเดียวกัน     
     ง.  เป็นการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร 
     จ.  เป็นการติดต่อสื่อสารตามโครงสร้างขององค์กร 
 
 



๗. สำนวนใดสัมพันธ์กับการพูดโดยไม่ยั้งคิด 
 ก. ปลาหมอตายเพราะปาก 
     ข. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ 
     ค. มือถือสาก ปากถือศีล 
     ง. อ้อยเข้าปากช้าง 
     จ. อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ 
๘. ข้อใดเป็นการพูดให้รู้สึกอับอาย 
 ก. การพูดหยาบคาย 
 ข. การพูดตำหนิ 
     ค. การพูดนินทา 
     ง. การพูดจูงใจ 
     จ. การพูดอย่างทำอย่าง 
๙. ข้อใดทำให้การติดต่อสื่อสารสัมฤทธิผล 
 ก. รู้จุดมุง่หมายในการพูด 
 ข. รู้ว่าจะพูดกับใคร อย่างไร 
     ค. สังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟัง 
     ง. บอกความสำเร็จในการติดต่อสื่อสารให้รู้ 
     จ. ทุกข้อรวมกัน 
๑๐. ข้อใดเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อประเมินผลงาน 
 ก. แจ้งกำหนดส่งสินค้าให้ลูกค้า 
     ข. สัมภาษณ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
     ค. แจ้งวันหยุดพิเศษของบริษัท 
     ง. สอบถามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     จ. แจ้งปัญหาในการส่งสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6  
เรื่อง การพูดติดต่อสื่อสารงาน 

 

ตอนที่ 1 คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

๑. การพูดสื่อสารในงาน มีจุดมุ่งหมายสำคัญคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. องค์ประกอบของการพูดติดต่อสื่อสารในงานมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีลักษณะอย่างไร และมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ผู้เรียนคิดว่าการสื่อสารในแนวนอน เหมาะสมกับช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. การพูดรายงานการปฏิบัติงาน ควรใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบใด เพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖. การติดต่อสื่อสารภายนอก มีลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗. การติดต่อสื่อสารในงานมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๘. คำพูดมีความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารงานอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๙. สิ่งสำคัญท่ีทำให้ผู้พูดติดต่อสื่อสารงานประสบความสำเร็จในการพูดคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐. การสัง่การของผู้บังคับบัญชา เป็นการพูดติดต่อสื่อสารงานในทิศทางใด และต้องใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 2 คำชี้แจง : จงเขียนเครื่องหมายถูก (/) หน้าข้อที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาท (x) หน้าข้อที่ 
                        ไม่ถูกต้อง 
    ๑. การพูดติดต่อสื่อสารงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น งานสำเร็จ 

   ตามเป้าหมาย 
    ๒. การพูดติดต่อสื่อสารงานไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานได้ 
    ๓. การพูดติดต่อสื่อสารงานเป็นการติดต่องานภายนอกองค์กรเท่านั้น   
    ๔. การพูดติดต่อสื่อสารงาน เน้นการติดต่อสื่อสารแบบพบหน้าโดยตรง 
    ๕. เสียงพูดและภาษากายที่ผู้พูดแสดงออกเป็นสื่อในการพูดติดต่อสื่อสารงาน 
    ๖. การติดต่อสื่อสารในระดับเดียวกันเป็นการติดต่อสื่อสารในแนวทแยง 
    ๗. การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างเป็นการติดต่อสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ๘. การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เป็นการติดต่อสื่อสารโดยอาศัยความสนิทสนมคุ้นเคย 
     กันเป็นส่วนตัว 
    ๙. ต้นพูดแซวเพ่ือนโดยคิดว่าเพ่ือนจะไม่คิดอะไร แต่เพ่ือนแอบไม่พอใจ แสดงว่าต้นพูดให้เพ่ือน 
     รู้สึกอับอาย 
   ๑๐ . การสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ พูดควรสังเกตปฏิกิริยาของผู้ ฟั ง เพ่ือให้รู้ว่าผู้ ฟังเข้าใจ 
          สิ่งที่ต้องการสื่อสารหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ 1 
คำชี้แจง : เลือกสถานการณ์การพูดติดต่อสื่อสารงาน แล้วเขียนบทสนทนาให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 
   สถานการณ์ที่ ๑ อ้อขอความช่วยเหลือแอ๋วให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าว่าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
หรือยัง 
 สถานการณ์ที่ ๒ วินัยแจ้งปัญหาการทำงานให้หัวหน้างานทราบเพื่อขอคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา 
 
 สถานการณ์ท่ีเลือก         
 บทสนทนา         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
  1.1 อธิบายหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงานได้ 
    1.2 สามารถเขียนรายงานการปฏิบัติงานได ้    
    1.3 มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

    2.2 เขียนรายงานการปฏิบัติงานตามรูปแบบการเขียน 
 

3. เนื้อหา 

    3.1 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
2. มีความสามารถในการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน     
3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1. อธิบายหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงานได้ 
2. เขียนรายงานการปฏิบัติงานไดถู้กต้องตามรูปแบบ     
3. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ชัว่โมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
7 
/ 

25 - 28 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน 
4. ครูสนทนากบัผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่างเรื่อง 
    การเขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงาน 
 

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
    เรื่องการเขียนรายงาน 
    การปฏิบัติงาน ในระบบ  
    Google Classroom   
    และ Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การเขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงาน 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน 
 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรยีนหน่วยที่  
    7 เรื่องการเขียน 
    รายงานการ 
    ปฏิบัติงาน 
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 7 เรื่องการ 
    เขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
   จรยิธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 



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 
      การเขียนรายงานการ 
      ปฏิบัติงาน 
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 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 
 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
7.2 แบบฝึกหัด 
7.3 ใบงาน 
7.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  

เรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
 

คำชีแ้จง จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดไม่ใช่รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ก. บันทึกประจำวัน   
     ข. รายงานขนาดสั้น 
     ค. รายงานขนาดยาว 
     ง. รายงานประจำปี 
 จ. รายงานพิเศษ 
๒. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
 ก. ใช้รูปแบบตามหน่วยงาน   
 ข. ใช้รูปแบบที่นิยมมากท่ีสุด 
     ค. ใช้รูปแบบของจดหมาย หรือบันทึกติดต่อ 
     ง. ใชรู้ปแบบรายงานขนาดสั้น 
 จ. ไม่มีรปูแบบตาย 
๓.   ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเขียนรายงานปฏิบัติงาน 
 ก. การวางโครงเรื่อง    
 ข. การยกตัวอย่างประกอบ 
     ค. การอ้างอิง 
     ง. การทดลอง 
 จ. การวางภาพประกอบ 
๔. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเขียนแบบสรุปความ 
 ก. บันทึกรายละเอียดทั้งหมด    
 ข. เรียบเรียงใหม่ 
     ค. ใชภ้าษากระชับ 
 ง. เขียนสรุปอย่างสั้นที่สุด 
 จ. ใช้ภาษาสุภาพ 
๕. ข้อใดเป็นรายงานพิเศษ 
 ก. สุดาทำรายการใช้จ่ายของแผนกในแต่ละสัปดาห์   
 ข. สุชาติทำรายงานการใช้โทรสารไปต่างประเทศในแผนกทุกเดือน 
     ค. สภุาพทำรายงานการสำรวจตลาดการใช้โทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นเพื่อโฆษณาสินค้าใหม่ 
 ง. สุรัตน์ทำรายงานการสำรวจภาวะหนี้สินของลูกค้าตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเพ่ือเก็บเป็นข้อมูล 
 จ. สุรัสวดีทำรายงานการสำรวจตลาดนัดอโศก 
 
 
 
 
 



๖. ข้อใดต่างจากกลุ่ม 
 ก. มาลีทำรายงานเรื่อง “อินเทอรเ์น็ตกับการเรียน” ส่งอาจารย์  
 ข. มาโนชกรอกแบบฟอร์มรายงานผลการขายสินค้าประจำวัน 
     ค. มานะบอกหัวหน้าแผนกว่าไม่มีปัญหาในการทำงาน 
 ง. มานพเขียนบันทึกการทำรายงานส่งหัวหน้า 
 จ. มาลินีเขียนรายงานทางวิชาการ 
๗. ข้อใดไม่เป็นรายงานการปฏิบัติงานที่เป็นประจำ 
 ก. รายงานประจำปี 
 ข. รายงานประจำเดือน 
     ค. บันทึกประจำวัน 
     ง. รายงานพเิศษ 
     จ. รายงานประจำสัปดาห์ 
๘. รายงานที่อยู่ในรูปแบบฟอร์มจะใช้ในกรณีใด 
 ก. การรายงานที่ทำเป็นประจำ 
 ข. การรายงานที่รีบด่วน 
     ค. การงายงานผลประจำวัน 
     ง. รายงานประจำเดือน 
     จ. รายงานประจำสัปดาห์ 
๙.   รายงานขนาดสั้นแบบไม่เป็นทางการมีลักษณะในข้อใด 
 ก. ความยาวไม่เกิน 20 หน้า 
 ข. ใช้กบัเรื่องราวที่เป็นทางการ 
     ค. เป็นรูปแบบบันทึก  
     ง. ใช้ในโอกาสเร่งด่วน 
     จ. ถูกทกุข้อ 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่ส่วนเนื้อเรื่องของรายงานการปฏิบัติงาน 
 ก. ข้อเท็จจริง 
 ข. ภาพประกอบ 
     ค. ตารางแสดงตัวเลข 
     ง. วัตถุประสงค์ 
     จ. ถูกทกุข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

 

ตอนที่ ๑ คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

๑. การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน คืออะไร 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
๒. จงยกตัวอย่างการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................................... ..................
...................................................................................................................................................................................... 
๓. จงบอกรูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
.......................................................................................... ............................................................................................
.................................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................................................................ ......................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
๔. จงอธิบายแนวทางการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .................. 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................................. 
......................................................................................................................................................................................  
๕. ลักษณะการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานมีกี่ลักษณะ ได้แก่อะไรบ้าง 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .................. 
๖. จงบอกประโยชน์ของการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .................. 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ............................................... 
......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................ .......................... 



๗. จงอธิบายรูปแบบการเขียนรายงานขนาดสั้นแบบไม่เป็นทางการ 
............................................................................................................................................................................. .........
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
๘. การเขียนรายงานการปฏิบัติงานต้องใช้ภาษาอย่างไร 
......................................................................................................................................................................................  
๙. หนังสือนำส่งรายงานใช้แบบฟอร์มใด 
......................................................................................................................................................................................  

๑๐. สารบัญมีความสำคัญต่อการเขียนรายงานการปฏิบัติงานอย่างไร 
......................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. ....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 คำชี้แจง : จงเขียนเครื่องหมายถูก(✓) หน้าข้อที่ถูกต้อง  และเขียนเครื่องหมายกากบาท  
    ()  หน้าข้อที่ไม่ถูกต้อง 
 

   ๑. การเขียนรายงานการปฏิบัติงานเป็นการเขียนเพื่อนำเสนอสิ่งที่ได้ปฏิบัติหรือพบเห็น 
   ๒. การเขียนรายงานการปฏิบัติ งานเพ่ือให้ทราบถึงภารกิจที่ ได้รับมอบหมายหลังจากปฏิ บัติงาน 

   เสร็จสิ้นแล้ว 
   ๓. รายงานพิเศษเป็นรายงานประจำปีสำหรับหน่วยงานต่างๆ 
   ๔. การเขียนรายงานปฏิบัติงานไม่มีการกำหนดรูปแบบที่แน่นอน  แล้วแต่หน่วยงานนั้นๆ 
   ๕. การเขียนรายงานการปฏิบัติงานช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าของงานบางอย่าง 
   ๖. รายงานประจำเดือน  รายงานประจำปี  จัดเป็นรายงานชนิดพิเศษ  
   ๗. การนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน  ต้องนำเสนอรายงานด้วยปากเปล่า 
   ๘. การเขียนรายงานการปฏิบัติงานมีประโยชน์ช่วยส่งเสริมความเข้าใจและให้ความรู้ พ้ืนฐาน  
     แก่ผู้ร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา  หรือบุคคลทั่วไป  
   ๙. หากรายงานมีความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า จัดเป็นรายงานขนาดสั้นแบบไม่เป็นทางการ 
    ๑๐. รายงานขนาดยาวไม่จำเป็นต้องทำเป็นรูปเล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
  1.1 อธิบายหลักและองคป์ระกอบของการเขียนโครงการได้ 
    1.2 เขียนโครงการได้ครบตามองค์ประกอบของการเขียนโครงการ     
    1.3 อธิบายหลักและองค์ประกอบของการเขียนแผนธุรกิจได้ 
    1.4 เขียนแผนธุรกิจได้ครบตามองค์ประกอบของการเขียนแผนธุรกิจ 
    1.5 มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

    2.2 เขียนรายงานการปฏิบัติงานตามรูปแบบการเขียน 
 

3. เนื้อหา 

    3.1 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบของการ 
    เขียนโครงการ 
2. มีความสามารถในการเขียนโครงการได้ครบตาม 
    องค์ประกอบของการเขียนโครงการ     
3. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบของการ 
    เขียนแผนธุรกิจ 
4. มีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจได้ครบตาม 
    องค์ประกอบของการเขียนแผนธุรกิจ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1. อธิบายหลักการและองคป์ระกอบของการเขียน 
    โครงการได้ 
2. เขียนโครงการได้ครบตามองค์ประกอบของการเขียน 
    โครงการ     
3. อธิบายหลักการและองคป์ระกอบของการเขียนแผน 
    ธุรกิจได ้
4. เขียนแผนธุรกิจได้ครบตามองค์ประกอบของการ 
    เขียนแผนธุรกิจ 
5. แสดงคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สถานศกึษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
8 
/ 

29 - 32 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการเขียน 
    โครงการและแผนธุรกิจ 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    โครงการและแผนธุรกิจ 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่างเรื่อง 
    การเขียนโครงการและ 
    แผนธุรกิจ  
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
    เรื่องการเขียนโครงการ 
    และแผนธุรกิจ ในระบบ  
    Google Classroom   
    และ Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การเขียนโครงการและ 
    แผนธุรกิจ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    โครงการและแผนธุรกิจ  

 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรยีนหน่วยที่  
    8 เรื่องการเขียน 
    โครงการและแผน 
    ธุรกิจ  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 8 เรื่องการ 
    เขียนโครงการ 
    และแผนธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
   ประเมนิด้านคุณธรรม  
   จรยิธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 



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 
      การเขียนโครงการและ 
      แผนธรุกิจ  
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 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 
 

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
7.2 แบบฝึกหัด 
7.3 ใบงาน 
7.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

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

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

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



แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  

เรื่อง การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ 
 

คำชีแ้จง จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดเป็นความหมายของโครงการ 
 ก. แผนการจัดกจิกรรมต่าง ๆ 
 ข. แผนการปฏิบัติงานระยะยาว 
     ค. แผนการดำเนินกิจกรรมที่มีรายละเอียดชัดเจน 
 ง. แผนการสำรองเมือ่แผนการหลักปฏิบัติไม่สำเร็จ 
 จ. แผนการสำรองข้อมูลเพือ่การปฏิบัติงาน 
๒. องค์ประกอบใดของการเขียนโครงการที่มีผู้เขียนต้องประมาณให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 ก. หลักการและเหตุผล 
 ข. วัตถุประสงค์ 
     ค. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
     ง. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
     จ. แผนการดำเนินงาน 
๓. ชื่อโครงการข้อใดต่างจากข้ออ่ืน 
 ก. โคงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
 ข. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขยีนแผนธุรกิจให้ได้ธุรกิจ” 
 ค. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
     ง.  โครงการส่งเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตกับผู้สูงอายุ 
     จ. โครงการสร้าง Infographic อย่างง่าย ๆ ด้วยตนเอง 
๔. ข้อใดเป็นลักษณะของโครงการที่ดี 
 ก. มีความสัมพันธ์กับแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน 
 ข. ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ค. ใช้งบประมาณน้อย 
     ง.  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก 
     จ. มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
๕. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนโครงการ 
 ก. เป็นแผนงานที่ชัดเจนก่อนการทำกิจกรรม 
     ข. ทำให้ของบประมาณได้มากขึ้น 
 ค. ช่วยพัฒนาคนและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
     ง. ทีมงานเข้าใจการปฏิบัติงานได้ตรงกัน 
     จ. ทำให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน 
 
 
 
 
 



๖. ข้อใดไมส่ัมพันธ์กับแผนธุรกิจ 
 ก. ผู้ประกอบการ 
     ข. ลูกค้า 
 ค. ผู้ร่วมลงทุน 
     ง. หลักการและเหตุผล 
     จ. กระบวนการผลิต 
๗. SWOT ANALYSIS สัมพันธ์กับองค์ประกอบใดของแผนธุรกิจ 
 ก. บทสรุปผู้บริหาร 
     ข. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 ค. แผนการตลาด 
     ง. แผนการผลิตหรือแผนการดำเนินงาน 
     จ. ภาคผนวก 
๘. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สัมพันธ์กับองค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
 ก. บทสรุปผู้บริหาร 
     ข. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
 ค. แผนการตลาด 
     ง. แผนการผลิตหรือแผนการดำเนินงาน 
     จ. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
๙. “ผู้บริโภคใส่ใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น รัฐบาลสนับสนุนอย่างเต็มที่จึงสร้างยอดขายและเสริมสร้างรายได้

เพ่ิมข้ึน” สัมพันธ์กับข้อใด 
 ก. แผนการตลาด 
 ข. การวิเคราะห์สถานการณ ์
 ค. แผนการเงิน 
     ง. แผนการผลิตหรือแผนการดำเนินงาน 
     จ. ภาคผนวก 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนแผนการเงิน 
 ก. ต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ 
 ข. มีการวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการลงทุน 
 ค. มีการประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อเดือนทุกเดือน 
     ง. มีการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน 
     จ. มีการประมาณงบการเงินทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
เรื่อง การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ 

 

ตอนที่ ๑ คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

๑. การเขียนโครงการมีความสำคัญอย่างไร 
................................................................................................................................................... ................................... 
......................................................................................................................................................................................  
๒. การเขียนโครงการมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................ ...................................... 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... .. 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... ....................................... 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... ... 
......................................................................................................................................................................................  
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสำคัญอย่างไร 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
๔. หลักการและเหตุผลมีความสำคัญอย่างไร 
..................................................................................................................................... ................................................. 
......................................................................................................................................................................................  
๕. องค์ประกอบใดของการเขียนโครงการที่ต้องเขียนให้สอดคล้องกันเพราะเหตุใด 
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
๖. แผนธุรกิจมีความสำคัญอย่างไร 
......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ .......................................... 
๗. องค์ประกอบของแผนธุรกิจ มีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................................ ...... 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................... ........................................... 



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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... ............................................ 
๘. บทสรุปผู้บริหาร มีรายละเอียดใดบ้างของธุรกิจ 
.................................................................................................................................................................... .................. 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................... .......................................................  
๙. SWOT ANALYSIS คืออะไร และมีวิธีการอย่างไร 
........................................................................................................................................................... ........................... 
......................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................ ...... 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... ............................ 
......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................... ....... 
๑๐. ยกตัวอย่างภาคผนวกท่ีสามารถใช้ประกอบในแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ๒ ตัวอย่าง 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
 
ตอนที่ 2 คำชี้แจง :  เขียน ก หน้าข้อที่เป็นการเขียนโครงการและ 
    เขียน ข หน้าข้อที่เป็นการเขียนแผนธุรกิจ 
    เขียน ค หน้าข้อที่เป็นการเขียนโครงการและแผนธุรกิจ 
  ๑. รอ้ยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเขียนแผนธุรกิจได้ 
  ๒. มีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน 
  ๓. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
  ๔. หาผู้รวมลงทุนและแหล่งเงินทุน 
  ๕. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ๖. มีแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง 
  ๗. เริ่มแผนการดำเนินงานตั้งแต่การวางแผนจัดทำจนถึงข้ันประเมินผล 
  ๘. มีปกหน้า สารบัญ คำนำ เหมือนการเขียนรายงาน 
  ๙. ชื่อโครงการชัดเจนและน่าสนใจ 
  ๑๐. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
  1.1 บอกความหมายและจุดประสงค์ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ 
    1.2 อธิบายสื่อและลักษณะของโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้ 
    1.3 สามารถใช้ภาษาไทยเหมาะสมกับสื่อได้ 
    1.4 อธิบายส่วนประกอบของข้อความโฆษณาได้ 
    1.5 อธิบายหลักการเขียนข้อความโฆษณาได้ 
    1.5 มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 
    2.2 เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 
 

3. เนื้อหา 

    3.1 ความหมายของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
        3.2 จุดประสงค์ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
        3.3 ประเภทของสื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
        3.4 ลักษณะของการโฆษณา 
        3.5 การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสื่อ 
        3.6 ส่วนประกอบของข้อความโฆษณา 
        3.7 หลักการเขียนข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและจุดประสงค์ของการ 
    โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับสื่อและลักษณะของโฆษณา 
    ประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ  
3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเหมาะสมกับสื่อ 
4. มีความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของข้อความโฆษณา 
5. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนข้อความโฆษณา 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1. บอกความหมายและจุดประสงค์ของการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ได้ 
2. อธิบายสื่อและลักษณะของโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประเภทต่าง ๆ ได้ 
3. สามารถใช้ภาษาไทยเหมาะสมกับสื่อได้ 
4. อธิบายส่วนประกอบของข้อความโฆษณาได้ 
5. อธิบายหลักการเขียนข้อความโฆษณาได้ 
6. แสดงคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
9 
/ 

33 - 36 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการเขียน 
    โฆษณาประชาสัมพันธ์ใน   
    งานอาชีพ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    โฆษณาประชาสัมพันธ์ใน   
    งานอาชีพ  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่างเรื่อง 
    การเขียนโฆษณา 
    ประชาสัมพันธ์ใน   
    งานอาชีพ  
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
    เรื่องการเขียนโฆษณา 
    ประชาสัมพันธ์ใน   
    งานอาชีพในระบบ  
    Google Classroom   
    และ Google Meet 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การเขียนโฆษณา 
    ประชาสัมพันธ์ใน   
    งานอาชีพ  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรยีนหน่วยที่  
    9 เรื่องการเขียน 
    โฆษณา    
    ประชาสัมพันธ์ใน   
    งานอาชีพ  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
๖. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 9 เรื่องการ 
    เขียนโฆษณา 
    ประชาสัมพันธ์ใน   
    งานอาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
   จรยิธรรมและ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 



    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    โฆษณาประชาสัมพันธ์ใน   
    งานอาชีพ  
 

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 
      การเขียนโฆษณา 
      ประชาสัมพันธ์ใน   
      งานอาชีพ  
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 

 

 
 
 
 
 
 



6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    6.๑ การแบ่งคะแนน  

พุทธพิสัย  
- สอบประมวลผลปลายภาค  4 คะแนน 

ทักษะพิสัย  
- แบบทดสอบ   2  คะแนน 
- ใบงาน   2 คะแนน 

จติพิสัย     4  คะแนน 
  รวม            12  คะแนน 
   

     
     6.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 

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

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

7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
7.2 แบบฝึกหัด 
7.3 ใบงาน 
7.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 
7.5 แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
     คำชี้แจง  ให้ครูระบคุะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู ้
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

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

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

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

๑๐ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน   
 

หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
  ไมป่ฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

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/หลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. สื่อโฆษณาชนิดใดไม่สามารถสื่อได้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย 
 ก. แผ่นพับ  
 ข. โทรทัศน์ 
 ค. ป้ายโฆษณา 
 ง. หนังสือพิมพ์ 
 จ. วิทย ุ
๒. การโฆษณาควรเสนอข้อมูลสินค้าอย่างไร  
 ก. เสนอข้อมูลแข่งขันกับคู่แข่ง  
     ข. เสนอข้อมูลที่เป็นความจริง 
 ค. เสนอข้อมูลตามความพอใจของผู้ขาย 
 ง. เสนอข้อมูลอวดอ้างสรรพคุณเล็กน้อย 
 จ. เสนอข้อมูลเกินจริง 
๓. ข้อใดไม่ใช่ผลที่ได้จากการโฆษณา 
 ก. สื่อเพ่ิมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
     ข. เพ่ือความมั่นคงของหน่วยงาน 
 ค. เพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
 ง. เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้หน่วยงาน 
 จ. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้สินค้า 
๔. สิ่งใดทีไ่ม่ต้องมีในข้อความโฆษณาที่เน้นความเชื่อถือของสินค้า 
 ก. การอ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
     ข. ประโยชน์ของสินค้ 
 ค. คุณสมบัติของสินค้า 
     ง. ราคาของสินค้า 
     จ. บาร์โค้ด 
๕. การใช้ภาษาแบบใดที่ไม่สามารถนำมาใช้ในข้อความโฆษณาได้ 
 ก. ภาษาพูด 
     ข. ภาษาสุภาพ 
 ค. คำคม โวหาร 
     ง. ภาษาอติพจน์ 
 จ. ภาษาทางการ 
๖. ข้อใดผิด 
 ก. การประชาสัมพันธ์เป็นการแจ้งข่าวสารของหน่วยงาน 
     ข. การประชาสัมพันธ์ก่อให้เกิดความเชื่อมัน่ต่อหน่วยงาน 
 ค. การประชาสัมพันธ์ช่วยเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
     ง. การประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการสร้างความเข้าใจอันดีภายในหน่วยงาน 
 จ. การประชาสัมพันธ์ทำได้โดยบุคคลเดียว 



๗. การประชาสัมพันธ์ไม่เกิดประโยชน์โดยตรงกับใคร 
 ก. ประชาชน  
     ข. หนว่ยงาน 
 ค. พนักงาน 
     ง. ผู้สนใจทั่วไป 
 จ. นักเรียน 
๘. การประชาสัมพันธ์ในข้อใดเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้หน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 ก. การลงข้อความในอินเทอร์เน็ต 
     ข. การเป็นผู้สนับสนุนรายการโทรทัศน์ 
 ค. การให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ 
     ง. การบริจาคเงินทางรายการเพ่ือการกุศล 
 จ. การช่วยเหลือครอบครัว 
๙. การประชาสัมพันธ์ไม่ได้ถ่ายทอดสิ่งใดสู่ประชาชน 
 ก. ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ    
     ข. ความคิดของหน่วยงานนั้น  
 ค. ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานนั้น 
     ง. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
 จ. ความรู้เกี่ยวกับพนักงาน 

๑๐. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ต้องทำอย่างไรจึงจะเขียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ก. แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม   
     ข. ฝึกฝนการเขียนสม่ำเสมอ 
 ค. ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
 ง. ศึกษาข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียด 
     จ. สอบถามจากบุคคลหลายฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
เรื่อง การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 

 

ตอนที ่๑ คำชี้แจง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 

๑. การโฆษณาหมายถึงอะไร 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
๒. จุดประสงค์ในการโฆษณาคืออะไร 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
๓. ประเภทของสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง  จงอธิบาย 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๔. ข้อความโฆษณามีส่วนประกอบอะไรบ้าง  จงอธิบาย 
 ................................................................................................................................ ............................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... ................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 



๕. หลักการเขียนข้อความโฆษณาเป็นอย่างไร  จงอธิบาย 
 
 ...................................................................................................................................... ......................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... . 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๖. การประชาสัมพันธ์หมายถึงอะไร 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
๗. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์มีหลักการอย่างไร 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
๘. ภาษาในการประชาสัมพันธ์ควรมีลักษณะอย่างไร 
...................................................................................................................................... ................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................................................ 
๙. การประชาสัมพันธ์มีประโยชน์อย่างไร 
...................................................................................................................................... ................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 

๑๐. เหตุใดจึงต้องเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามความเป็นจริง 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



ตอนที่  2 คำชี้แจง : จงเขียนเครื่องหมายถูก(✓) หน้าข้อที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมายกากบาท  
    ()  หน้าข้อที่ไม่ถูกต้อง 
 

   ๑. การโฆษณาเป็นวิธีการเพ่ิมปริมาณการขายวิธีหนึ่ง 
   ๒. การโฆษณาในแต่ละครั้งใช้สื่อแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินค้าที่ต้องการโฆษณา 
   ๓. การโฆษณาโดยการกระจายเสียงถือว่าเป็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการทางอ้อม 
   ๔. การโฆษณา ณ จุดซื้อ จะเพ่ิมปริมาณการขายได้มากและรวดเร็ว เพราะประชาชนสามารถ  
     ซ้ือสินค้าได้ทันที 
   ๕. ภาษาท่ีใช้ในการโฆษณาควรใช้ศัพท์ทันสมัย คำฮิตติดปาก เพ่ือดึงดูดใจผู้ซื้อ 
   ๖. ปัจจุบันนิยมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของข่าวประชาสัมพันธ์ 
   ๗. การประชาสัมพันธ์สามารถใช้สถิติต่างๆ ของบริษัทนำเสนอร่วมกับข้อมูลต่างๆ ได ้
   ๘. การประชาสัมพันธ์เป็นการนำเสนอความรู้ให้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อมวลชน 
   ๙. การประชาสัมพันธ์ไม่ควรมีรูปภาพประกอบ ควรมีเฉพาะข้อมูลสำคัญเท่านั้น 
     ๑๐. การประชาสัมพันธ์ควรเขียนยกย่องความสามารถของผู้บริหาร เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 
 


