
 

 

 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

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

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕65 
 
 

จัดทำโดย 
นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ 

 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                     อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

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

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

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

 

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

ลงชื่อ...................................................... 
      (นายฐิติปกรณ์  ภคุโล) 

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

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

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

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



 

 

 
คำนำ 

 
 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาทักษะภาษาไทย
เชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000-1101 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะ
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่ง
ออกเป็น 9 หน่วย ประกอบด้วย การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลและการบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพ  การพูดโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม การเขียน
จดหมายเพื ่อกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูล  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  และจรรยาบรรณในการใช้
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนเป็นอย่างดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการการจัดการเรียนรู้ เล ่มนี ้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี
ข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย   
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 
 

สิริลักษณ์  บุญเลิศ 
                                                                                                                       ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
ส่วนที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

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

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

เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งที่จะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

 

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

ค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษา เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
3. พูดนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  
4. เขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตามหลักการ



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 2 2 - - - - 3 3 10 2 6 
2. การวิเคราะห์สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสาร 

2 1 1 1 1 - 4.5 4.5 15 1 9 

3. การนำเสนอข้อมูล   2 2 - - - - 3 3 10 2 6 
4. การพูดในงานอาชีพ 2 2 - - - - 3 3 10 2 6 
5. การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม 2 1 1 1 1 - 4.5 4.5 15 1 6 
6. การเขียนเพื่อกิจธุระ 2 2 - - - - 3 3 10 2 6 
7. การจดบันทึกข้อมูล 2 2 - - - - 3 3 10 2 3 
8. การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 2 2 - - - - 3 3 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2 6 

9. จรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทย 
    เชิงวชิาชีพ 

2 2 - - - - 3 3 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2 3 

สอบประมวลผลความรู้  3 

รวม 18 18 4 - - -      

รวมทั้งหมด 40 30 30 100  54 
       

ลำดับความสำคัญ 1 2 2    

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

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

1. อธิบายประเภทของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้ 
2. แยกระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
3. อธิบายการใช้คำ การใช้ประโยคในภาษาไทยได้ 
๔. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใช้ถ้อยคำสำนวนและระดับ
ภาษาได้ถูกต้องตามหลัก
ภาษาไทย เหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล 
 

๒. การวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร    
    (9 ชม.) 

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

วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่าสารในงานอาชีพจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ ตามหลัก
ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
บุคคลและสถานการณ์  

3. การนำเสนอข้อมูล        
    (๖ ชม.) 

1. บอกความหมายของการนำเสนอข้อมูลได้ 
2. บอกประเภทและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได ้ 
3. อธิบายหลักการปฏิบัติในกานำเสนอข้อมูลได้ 
๔. นำเสนอข้อมูลด้วยป้ายนิเทศ และ PowerPoint ได้ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แสดงความรู้เกี่ยวกับการ
นำเสนอข้อมูลในงานอาชีพ 
จากสื่อต่าง ๆ ตามหลักการ 
ใช้ภาษาไทย 
 

4. การพูดในงานอาชีพ 
    (๖ ชม.) 

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

แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดใน
งานอาชีพตามหลักการ เป็นการ
นำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารใน
งานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

5. การพูดในโอกาสต่าง ๆ  
    ของสังคม 
    (6 ชม.) 

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

แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดเพ่ือ
สื่อสารในอาชีพและในโอกาส 
ต่าง ๆ ตามหลักภาษา กาลเทศะ 
บุคคล และสถานการณ์ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
6. การเขียนเพ่ือกิจธุระ 
    (๖ ชม.) 

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

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน 
เพ่ือติดต่อกิจธุระตามหลักการ  
เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อ 
สื่อสารในงานอาชีพและใน 
โอกาสต่าง ๆ 

7. การจดบันทึกข้อมูล 
    (3 ชม.) 

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

แสดงความรู้เกี่ยวกับการจด 
บันทึกข้อมูลตามหลักการใช้
ภาษาไทยเป็นการนำเสนอข้อมูล
เพ่ือสื่อสารในงานอาชีพและใน  
โอกาสต่าง ๆ  

๘. การเขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงาน 
    (๖ ชม.) 

 

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

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน บันทึก 
ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงาน 
เชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ 
ภาษาไทย 

9. จรรยาบรรณในการใช้ 
    ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
    (3 ชม.) 

๑.  อธิบายความหมายของจรรยาบรรณในการใช้             
     ภาษาไทยเชิงวิชาชีพได้ 
๒.  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างมี 
     จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓.  เขียนโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
๔.  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดด้วยความตั้งใจและ 
     รบัผิดชอบ 
๕.  ชว่ยเหลือผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการทำ 
     กิจกรรมกลุ่ม 

6.  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
     กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ                               
    จรรยาบรรณการใช้  
    ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
    ตามหลักการ          
๒. ใช้ภาษาไทยในวิชาชีพ 
    อย่างมีจรรยาบรรณ 

สอบปลายภาค  3 ชม. - - 
 
 
 



 

 

7. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
    7.๑ การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 

หน่วยที่ 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
ร้อยละ ๕0 

ของคะแนนเต็ม 
1 4 3 3 10 5 
2 6 4.5 4.5 15 7.5 
3 4 3 3 10 5 
4 4 3 3 10 5 
5 6 4.5 4.5 15 7.5 
๖ 4 3 3 10 5 
๗ 4 3 3 10 5 
๘ 4 3 3 10 5 
9 4  3 3 10 5 

รวม 40 ๓0 ๓0 100 50 
  

การวัดผล 
  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  40 คะแนน   
 รวม 40 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    20 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์    10 คะแนน  
 รวม 30 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค  80:20 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    20 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   60 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   40 คะแนน  
       รวม           100 คะแนน 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบฝึกหัด 

8.2 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.4 ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

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

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

3. เนื้อหา 
    3.๑ ประเภทของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร   
    3.๒ ระดับภาษา การใช้ถ้อยคำ และการใช้ประโยค 
 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

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

1. อธิบายประเภทของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้ 
2. แยกระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได ้
3. อธิบายการใช้คำ การใช้ประโยคในภาษาไทยได้ 
4. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร จำนวน ๖ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

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

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    1 เรื่องการใช้ 
    ภาษาไทยในการ 
    สื่อสาร 
2. ระบบ Google  
    Classroom  
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
    แบบพกพา 
๖. ใบงานที่ 1.1,  
    1.2 เรื่องการ 
   วิเคราะห์การใช้ 
   ภาษาไทยในการ 
   สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน 
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/หลัง 
    เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจใบงานเรื่อง 
    การวิเคราะห ์
    การใช้ภาษาไทย 
    ในการสื่อสาร 
3. ผลการประเมิน 
    ในแบบประเมิน    
    พฤติกรรมการ 
    เรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 

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



 

 

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

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานที่ 1.1 และ 
      ใบงานที่ 1.2 เป็น 
      การบ้าน 
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม                10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
      การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย 
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………



 

 

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

 
 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน/หลังเรียน 
หน่วยที ่1 เรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสาร 

................................................ 
คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
  

๑. ข้อใดมีคำสะกดผิด 
 ก. จ่าประสิทธิ์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกต้นไม้ 
 ข. วันนี้เราจะสั่งข้าวผัดกะเพรา และกล้วยบวชชี 
 ค. มาลีเปิดเว็บไซต์หาคลินิคศัลยกรรมที่มีมาตราฐานให้ผมหน่อย  
 ง. ก่อนออกจากห้องเรียน นักเรียนควรปิดสวิตช์ไฟ และถอดปลั๊ก 
 จ. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ไม่มีใครสามารถถือตัวเป็นเจ้าของจัดเป็นสาธารณสมบัติ 
 
๒. คำท่ีขีดเส้นใต้ข้อใดใช้คำถูกความหมาย 

 ก. เธอเสียดายเมื่อทราบว่าเพ่ือนรักจากไปโดยไม่ลา 
 ข. เขาเสียใจที่ไม่ได้ลงชื่อสมัครไปทัศนศึกษา 
 ค. นักศึกษากลุ่มนี้มีสติปัญญาแหลมคมมาก 
 ง. สิริรักษ์ตัดสินใจไม่รอบคอบ เพราะเธอเป็นคนใจเร็ว 
 จ. แสนเป็นคนปากโป้ง พอสวยพูดจบ แสนก็โต้สวนกลับไปทันควัน 
 
๓. คำท่ีขีดเส้นใต้ข้อใดเป็นคำขยายที่ใช้ได้ถูกต้องตามความหมาย 
 ก. ดาราสมัยนี้มักจะประพฤติตัวแหลกเหลวทั้งชายและหญิง 
 ข. นักกีฬาของเราอยู่ในสภาพพร้อมแข็งแกร่งทั้งกายและใจ 
 ค. รัฐบาลต้องประกาศท่าทีต่อปัญหาโรคโควิด-๑๙ ออกมาให้โจ่งแจ้ง 
 ง. การแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งนี้เจ้าภาพนำสุดโต่ง ทิง้คู่แข่งขันคนอื่น ๆ 
 จ. สาเหตุทีท่ำให้การจราจรติดขัดคือผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งเครียด 
 
๔. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะแก่กาลเทศะและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 ก. วันนี้นิคมป่วยอีกแล้วหรือ เดี๋ยวก็สอบไม่ผ่านหรอก (อาจารย์พูดกันต่อหน้าผู้เรียน) 
 ข. น้อยฝากมาบอกอาจารย์ว่าเขาขอส่งงานอาทิตย์หน้าค่ะ (ผู้เรียนพูดกับอาจารย์) 
 ค. ลูกอ้วนไปแล้วนะตอนนี้ ควรออกกำลังกายบ้าง (แม่พูดกับลูก) 



 

 

 ง. หัวหน้าแต่งตัวหล่อจังครับวันนี้ (ลูกน้องพูดกับผู้บังคับบัญชา) 
 จ. จนป่านนี้ยังไม่เสด็จอีกหรือ สายตะวันโด่งแล้วเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันหรอก (น้องสาวพูดกับพ่ีชาย) 
  
 
๕. ข้อใดใช้สำนวนได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด 
 ก. แววดาวภาคภูมิใจมากเหมือนได้แก้วสารพัดนึกไว้ในครอบครอง เมื่อรู้ว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ 
          ข. ทั้ง ๆ ที่รู้กันทั่วไปว่า ผู้ทำผิดคือใคร เขาก็ยังประโคมข่าวราวกับเด็กเลี้ยงแกะว่ายังหาตัว    
              คนร้ายไม่ได้ 
 ค. เด็กกลุ่มนี้กะล่อนเหลือประมาณ พอได้รวมกลุ่มกันจะครื้นเครงเฮฮาเหมือนจับปูใส่กระด้ง 
 ง. เมื่อมีข่าวโควิดระบาดขึ้นอีกครั้ง ชาวบ้านไม่กล้าออกไปไหน วันนี้ห้างเลยเงียบเป็นเป่าสาก 
 จ. เรื่องมันผ่านมานานแล้ว คุณจะแกว่งเท้าหาเสี้ยนให้เกิดเรื่องขึ้นมาอีกทำไม 
 
๖.ข้อใดใช้ภาษากะทัดรัดชัดเจน 
 ก. เขาได้รับความพอใจในการที่ได้รับเลือกเป็นประธาน 
 ข. อาจารย์ทำการสอนหนังสืออย่างเอาใจใส่และมีความสุข 
 ค. วันนี้นับเป็นวันพิเศษเพราะน้องใหม่มาประชุมครบทุกคน 
 ง. เขาจัดประชุมขึ้นเพ่ือกระชับความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างเยาวชน 
 จ. ห้ามไม่ให้นักข่าวเข้าไปทำข่าวและถ่ายรูปในงานพิธีโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
๗. ข้อใดเรียงลำดับคำได้ถูกต้อง 
 ก. เธอเห็นเด็กน้อยข้างชายหนุ่มที่กำลังกระโดดโลดเต้น 
 ข. ต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ชาวต่างชาตินิยมรับประทานกันมาก 
 ค. กรุงเทพมหานครกำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง 
 ง. ชมรมดูนกกำลังรับสมัครสมาชิกใหม่ที่แก่งกระจานเป็นจำนวนมาก 
 จ. ใหม่ถ่ายรูปกับเพ่ือน ๆ ก่อนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในสวนหน้าหอประชุม 
 
๘. สวรรคบุรีเป็น...............ของปวิน เขาเป็นคนมี...........มัน่คงคนหนึ่งทีเดียว แต่งกายดู..........เสมอ 
    เพราะ.....................เหยียบขั้นเศรษฐี 
 ก. พ้ืนฐาน  ถิ่นฐาน  ภูมิฐาน  ฐานะ 
 ข. ถิ่นฐาน  ฐานะ  ภูมิฐาน  พ้ืนฐาน 
 ค. พ้ืนฐาน  ถิ่นฐาน  ภูมิฐาน  หลักฐาน 
 ง. ถิ่นฐาน  หลักฐาน  ภูมิฐาน  ฐานะ 
 จ. ถิ่นฐาน  ฐานะ  ภูมิฐาน  หลักฐาน 



 

 

 
 
 
 
 
 ๙. “ดิ เอ็มควอเทียร์ ห้างสรรพสินค้าน้องใหม่ มาแรงใจกลางเมือง ต้อนรับปิดเทอมด้วยลานกิจกรรมโชว์งานศิลป์    
    ดี ๆ ดนตรีโดน ๆ ของเด็กแนวทั่วฟ้าเมืองไทย” จากข้อความข้างต้นเป็นการใช้ภาษาอย่างไร เพราะเหตุใด 
 ก. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม เพราะใช้คำที่ไม่ตรงความหมาย 
 ข. ใช้ภาษาไม่เหมาะสม เพราะใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ 
 ค. ใช้ภาษาเหมาะสม เพราะเป็นภาษาโฆษณา 
 ง. ใช้ภาษาเหมาะสม เพราะเป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม 
 จ. ใช้ภาษาเหมาะสม เพราะเป็นภาษาวัยรุ่น 
 
๑๐.ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการได้ถูกต้อง 

ก. นักศึกษาไทยได้เสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์หลายอย่างในที่ประชุมระดับนานาชาติ 
 ข. การประเมินสถานศึกษามีข้อดี คือทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ 
 ค. การปรับตัวระหว่างสถานประกอบการกับผู้เรียนที่เพ่ิงออกฝึกงานดำเนินไปด้วยดี 
 ง. เราจะรักษาความงดงามของธรรมชาติในวนอุทยานไว้ได้ ด้วยการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 จ. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการช่วยให้ทราบว่าแนวทางในการปฏิบัติงานจะดำเนินการไป 

    ทางไหน 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 1 หน้า 1/2 
 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000–1101 เวลาเรียนรวม 54 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร สอนครั้งที ่1/18 

ชื่องาน การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เวลา 50 นาท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คำชี้แจง ขีดเส้นใต้คำที่เขียนถูกต้องเหมาะสมกับประโยคหรือข้อความ 
    ๑. (กด กรด กลด) มีรสเปรี้ยว โดยปกติใช้กัด หรือทำให้สิ่งอ่ืนแปรไป 
    ๒.  ช่วย (กอก กรอก กลอก) น้ำใส่ขวดหน่อยนะ 
    ๓.  คุณนายเกรี้ยว (กาด กราด กลาด) เพราะคนใช้ทำผิดคำสั่ง 
    ๔.  เป็นเด็กเป็นเล็กไม่ควร (เก้า ก้าว กร้าว) ร้าวผู้หลักผู้ใหญ่ 
    ๕.  หน้าแดง (กร่ำ กล่ำ ก่ำ) ไปเลย ไปตากแดดที่ไหนมา 
    ๖.  เรื่องนั้นเป็น (เก็ด เกร็ด เกล็ด) พงศาวดาร 
    ๗.  หมูอ้วนตัวนั้นออกลูกมาเป็น (คอก ๆ  ครอก ๆ คลอก ๆ) เลย 
    ๘.  เราต้อง (พัด พรัด พลัด) พรากจากกันแล้วนะ 
    ๙.  (ไพ ไพร ไพล) เป็นว่านที่ต้นและใบคล้ายขิง หัวสีเหลืองคล้ายขม้ิน ใช้ทำยาไทย 
    ๑๐. อย่ายืนเอามือ (ไพ่ ไพร่ ไพล่) หลัง ดูไม่สุภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 1 หน้า 1/2 
 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000–1101 เวลาเรียนรวม 54 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร สอนครั้งที ่1/18 

ชื่องาน การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เวลา 50 นาท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คำชี้แจง แก้ไขประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคท่ีใช้ภาษาระดับทางการ 
 

    ๑.  ครูเมตตาให้อาหารกลางวันเด็กยากจน 
         .............................................................................................................................................................................. 
    ๒.  ชายหนุ่มคนนั้นเป็นวิศวกรที่ไม่สวมหมวกนิรภัย 
         .............................................................................................................................................................................. 
    ๓.  มันเป็นอะไรที่ดีมาก ๆ เลยหนังสือเล่มนี้ 
          .............................................................................................................................................................................. 
    ๔.  เราพบตัวเองอยู่บนเตียงนอน 
         .............................................................................................................................................................................. 
    ๕.  หนังสือพิมพ์ลงข่าว ๔ โจร บุกธนาคารฉกกว่า ๓ ล้าน 
          .............................................................................................................................................................................. 
    ๖.  วิทยาลัยมีหมายกำหนดการวันไหว้ครูเรียบร้อยแล้ว  
          .............................................................................................................................................................................. 
    ๗.  ผู้ร้ายรัวกระสุนใส่เจ้าของร้านทองหนึ่งนัด 

.............................................................................................................................................................................. 
    ๘.  จังหวัดโคราชเป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดในภาคอีสาน 
          .............................................................................................................................................................................. 
    ๙.  เกรดซัมเมอร์นี้ของมานะไม่น่าพอใจ 
          .............................................................................................................................................................................. 
    ๑๐.  นิดขายรถเล็กไปแล้ว 
           .............................................................................................................................................................................. 
    ๑๑.  เจ้าอาวาสวัดแก่นอินทร์ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา 
           .............................................................................................................................................................................. 
    ๑๒.  รถค่อย ๆ เคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็ว 
           .............................................................................................................................................................................. 
    ๑๓.  ในการสื่อสารนักศึกษาควรใช้ภาษาที่ถูกไวยากรณ์แต่สื่อความหมายได้ชัดเจน 
           .............................................................................................................................................................................. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5      คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

                                          0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร จำนวน 9 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 บอกความหมายของการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารได้ 
    1.2 อธิบายหลักการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารได ้
    1.3 จำแนกคุณสมบตัิของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารได้ 
    1.4 บอกประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    1.๕ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพได้ 
    1.6 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
            วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษาได้เหมาะสม 
    กับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 
 

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

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการวิเคราะห์  
    และสังเคราะห์สาร 
2. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ และ 
    สังเคราะห์สาร 
3. มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้วิเคราะห์  
    สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 
4. มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการวิเคราะห์  
    สังเคราะหแ์ละประเมินค่าสาร 
๕. มีความรู้เรื่องวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร 
    ในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 

1. บอกความหมายของการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
    สารได้ 
2. อธิบายหลักการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สารได้ 
 
3. จำแนกคุณสมบัติของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสารได ้
4. บอกประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
    ประเมินค่าสารได ้
๕. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารใน 
    ชีวิตประจำวันและในงานอาชีพได้ 



 

 

6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

6. แสดงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

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

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2/9 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

(Motivation)  
1. ครกูล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่างข่าว 
    ทางสถานีโทรทัศน์ใน 
    ที่ผู้เรียนรับชมอยู่ใน  
    ปัจจุบันแล้วให้ผู้ร่วมกัน 
    อภิปราย 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 
    เรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    2 เรื่องการ 
    วิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
2. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเทอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงานที่ 1 เรื่อง    
    การวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร   
    ใบงานที่ 2 เรื่อง 
    การเขียน 
    บทความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมิน 
   ในแบบทดสอบ 
   ก่อนเรียน/ 
   หลังเรียน 
2.ผลคะแนนการ 
   ตรวจใบงาน   
   ที่ 1-2 
3. ผลการ 
   ประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 

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



 

 

    ในระบบ Google  
    Classroom  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    วิเคราะห์ สังเคราะห์  
    และประเมินค่าสาร   
 
7. ครูเปิดโอกาสใหผู้้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และ 
    ประเมินค่าสาร                   
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัต ิ
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ 
      ผู้เรียนทำใบงาน 1  
      เรื่อง การวิเคราะห์  
      สังเคราะห์และ 
      ประเมินค่าสาร 
      ใบงานที่ 2 เรื่องการ 
      เขยีนบทความ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
6. เกณฑ์การตัดสินผล  
    เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบง่คะแนน 

ความรู ้      6  คะแนน 
ทักษะ              4.5    คะแนน 
จิตพิสัย              4.5  คะแนน 
รวม               15 คะแนน 

 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
      การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย 
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดบัผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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



 

 

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

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 2 เรื่องการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ 

********************** 
คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “วิเคราะห์” 
     ก. การแยกสารออกเป็นส่วน ๆ เพื่อพิจารณารูปแบบของสาร 
     ข การแยกสารออกเป็นส่วน ๆ เพื่อพิจารณาเจตนาในการส่งสาร 
     ค. การแยกสารออกเป็นส่วน ๆ เพื่อพิจารณาให้ได้สาระสำคัญของสาร 
     ง. การแยกสารออกเป็นส่วน ๆ เพื่อพิจารณาข้อดีข้อบกพร่องของสาร 
 
2. การวิเคราะห์สาร ควรเริ่มต้นจากข้อใด 
     ก. พิจารณาเนื้อหาของสาร 
     ข. พิจารณาภาษาที่ปรากฏในสาร 
     ค. พิจารณาประเภทของสาร 
     ง. พิจารณารูปแบบของสาร 
 
3. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์สาร 
     ก. มีความใฝ่สูง 
     ข. มีความรู้ 
     ค. มีความกล้า 
     ง. มีความยุติธรรม 
 
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์สาร 
     ก. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้อ่ืน 
     ข. ตัดสินปัญหาได้ช้าแต่ถูกต้อง แม่นยำ 
     ค. มีความรอบคอบ รู้จักตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
     ง. มีความเชื่อม่ันในตนเอง น่าเชื่อถือต่อผู้ที่พบเห็น 
 



 

 

5. “ภาษาไทยเป็นภาษาที่ง่าย เพราะเป็นภาษาของเราเองที่ใช้ทุก ๆ วันอยู่แล้ว จึงขอให้เพ่ือน ๆ ทุกคนอ่าน 
    ภาษาไทยให้มาก หมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ” ข้อความนี้เป็นสารประเภทใด 

ก. ข้อเท็จจริง 
ข. ข้อปฏิบัติ 
ค. ข้อคิดเห็น 
ง. ข้อความแสดงอารมณ์ 

 
 
 
6. “คนไทยแม้มีจติใจรักความสะดวกสบาย และมักทำตามใจกันเป็นปกติ แต่ก็มีความสำนึกม่ันในชาติอยู่แทบทุกตัว 
    คน ยามมีอันตรายเกิดข้ึนแก่บ้านเมืองเราก็รวมกันได้เหนียวแน่น และถือวินัยได้อย่างเคร่งครัด” สาระสำคัญของ 
    ข้อความนี้คือข้อใด 

ก. คนไทยรักความสะดวกสบาย 
ข. คนไทยมีความสำนึกม่ันในชาติ 
ค. คนไทยมีวินัยแต่ก็รักความสบาย 
ง. คนไทยรวมกันได้อย่างเหนียวแน่นและถือวินัยได้อย่างเคร่งครัด 

 
7. “จะอ่านนวนิยายหรือเรื่องสั้น หากจะให้ได้ผลดีจะต้องอ่านอย่างวิธีทวีปัญญา คือ อ่านอย่างนักวิจารณ์”  
    สาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด 

ก. นักวิจารณ์ชอบอ่านหนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น 
ข. นักวิจารณ์มักจะเลือกอ่านเรื่องที่ทวีปัญญา 
ค. การอ่านที่ทวีปัญญาต้องอ่านโดยนักวิจารณ์ 
ง. การอ่านหนังสือนวนิยายหรือเรื่องสั้นจะได้ผลดีต้องอ่านอย่างนักวิจารณ์ 

 
8. “เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการเจาะตลาดตะวันออกกลาง คือ ช่องทางขาย พันธมิตรทางธุรกิจ และการจัดวาง 
    ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม” จากข้อความดังกล่าว ข้อใดไม่ใช่เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 

ก. โอกาสที่เหมาะสม 
ข. มีหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
ค. ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ 
ง. สถานที่เหมาะสมในการเปิดตลาด 

 
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเนื้อเรื่องบทความที่ดี 

ก. มีรายละเอียด 
ข. มีความชัดเจน 
ค. มีข้อมูลครบถ้วน 
ง. มีความยาวมาก 

 



 

 

10. ข้อใดไม่ใช่หลักการพิจารณาการใช้ภาษา 
ก. ผู้ส่งสาร 
ข. ผู้รับสาร 
ค. ระดับการสื่อสาร 
ง. ประเภทของงานเขียน 

  
 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการเขียนบทความ 
……………………………….…………. 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่กล่าวได้ถูกต้อง และทำเครื่องหมาย x หน้าข้อความที่กล่าวไม่    
            ไม่ถูกต้อง  
..........1. การวิเคราะห์สารจะทำเมื่อเราต้องการส่งสารไปยังผู้รับสาร 
..........2. การเรียบเรียงความรู้ ความคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เป็นเรื่องราว คือ การสังเคราะห์สาร 
..........3. การพิจารณาประเมินค่าสารว่าดีหรือไม่ มีประโยชน์ด้านใด ต้องทำด้วยความรู้สึกที่แท้จริงที่เกิดขึ้นเมื่อ 
           อ่านจบ 
..........4. ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์สาร คือ การพิจารณาภาษาท่ีใช้ในการเขียน 
..........5. เนื้อหาของบทความประกอบด้วย ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและข้อความแสดงความรู้สึก 
..........6. กลวิธีการนำเสนอบทความประกอบด้วย การเปิดเรื่อง การเสนอเรื่อง และการปิดเรื่อง 
..........7. ก่อนจะเขียนบทความควรจัดทำเค้าโครงเรื่องก่อนเพ่ือความราบรื่นและครบถ้วนของเนื้อหา 
..........8. เนื้อเรื่องของบทความที่ดีต้องมีเอกภาพ สัมพันธภาพและสารัตถภาพ 
..........9. คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร คือ ความรู้เกี่ยวกับถ้อยคำภาษา 
..........10. การตรวจทานแก้ไขถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการเขียนบทความตลอดจนการเขียนงานเขียนรูปแบบอ่ืน ๆ 
..........11. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสาร คือ ทำให้เป็นคนฉลาด 
..........12. การตั้งคำถาม ไม่นิยมนำมาใช้ในการเริ่มต้นของบทความ 
..........13. การกำหนดว่าจะส่งสารเรื่องอะไร เพ่ืออะไร คือการตั้งจุดประสงค์ในการเขียนบทความ 
..........14. การให้ข้อคิด เป็นวิธีการสรุปของบทความที่นิยมกันมาก 
..........15. “หากกำลังมองหาอาหารอร่อยพ่วงด้วยสุขภาพ อย่าลืมให้ที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณ” 
            ข้อความนี้เป็นการสรุปบทความแบบแสดงอารมณ์ความรู้สึก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 2 หน้า 1/2 
 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000–1101 เวลาเรียนรวม 54 ชัว่โมง 
ชื่อหน่วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ  

สอนครั้งที ่2/18 

ชื่องาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ เวลา 50 นาท ี
 

 คำชี้แจง  ให้นักศึกษาดูคลิปวีดีโอแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 
๑. คลิปวีดีโอนี้จัดเป็นสารรูปแบบใด  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  
๒. คลิปวีดีโอนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องใด (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  
    สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมไทยอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
๓. กลวิธีการนำเสนอของคลิปนี้  
    การเปิดเรื่อง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  
    การดำเนินเรื่อง………………………………………………………………………………………………….......…………..………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
    การปิดเรื่อง………………………………………………………………………………………………….......…………………........………  



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
๔. การใช้ภาษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
๕. คุณค่าของเรื่อง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 2 หน้า 1/2 
 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000–1101 เวลาเรียนรวม 54 ชัว่โมง 
ชื่อหน่วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ  

สอนครั้งที ่2/18 

ชื่องาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ เวลา 50 นาท ี
 

 คำชี้แจง  ให้นักศึกษาเขียนบทความตามหัวข้อที่สนใจ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่ได้ศึกษามา 
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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                                   1        คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5     คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
                                          0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนอข้อมูล จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

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

๒. สมรรถนะประจำหน่วย 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในงานอาชีพจากสื่อต่าง ๆ ตามหลักการใช้ภาษาไทย 
 

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

๔. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 



 

 

1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของการนำเสนอข้อมูล 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของการ 
    นำเสนอข้อมูล 
๓. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติในการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
๔. มีความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยป้ายนิเทศ 
    และ PowerPoint 
๕. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
 

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

 

 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
3/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

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

ขั้นศึกษาข้อมูล

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    3 เรื่องการนำเสนอ 
    ข้อมูล 
2. ระบบ Google  
    Classroom 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเทอร์เน็ต  
๕. เครือ่งคอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงานเรื่องการ 
    นำเสนอข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการ 
    ประเมินใน 
    แบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/ 
    หลังเรียน 
2. ผลการ 
    ประเมินใน 
    แบบประเมิน 
    พฤติกรรม 
    การเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 

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



 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม                10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
      การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย 
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 



 

 

6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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



 

 

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

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………...............……………………………………………..………………… 
 

 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน/หลังเรียน 

หน่วยที่ 3 เรื่องการนำเสนอข้อมูล 
***************** 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

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

2. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการนำเสนอข้อมูล  
 ก. เพ่ือให้ปฏิบัติ      
 ข. เพ่ือให้ความรู้  
 ค. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ     
 ง. เพ่ือโน้มน้าวใจ 
 

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



 

 

 

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

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

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

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

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

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

10. ข้อใดเหมาะสำหรับการจัดป้ายนิเทศที่เนื้อหามีการเรียงลำดับขั้นตอน (ความเข้าใจ) 
 ก. การจัดภาพแบบแถว 
 ข. การจัดภาพแบบแถบ 



 

 

 ค. การจัดภาพแบบตาราง 
 ง. การจัดภาพแบบหน้าต่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   1         คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5      คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
                                          0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพูดในงานอาชีพ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

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

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

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 



 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการพูดในงานอาชีพตามหลักการ 
เป็นการนำเสนอข้อมูลเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพและใน
โอกาสต่าง ๆ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การพูดในงานอาชีพ จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
4/6 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการพูดใน 
    งานอาชีพ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการพูดใน 
    งานอาชีพ  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    ให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง 
    อาชีพที่ต้องใช้การพูด     
    เช่น พนักงานขาย   

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    ๔ เรื่องการพูดใน 
    งานอาชีพ 
2. สื่อ CAI  
3.ระบบ Google  
    Classroom 
    และ Google 
    Meet 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเทอร์เน็ต  
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
    แบบพกพา 
7. ใบงานเรื่องการ 
   พูดสาธิต 
 
 

1. ผลการประเมนิ 
    ในแบบทดสอบ 
   ก่อนเรียน/หลัง 
   เรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจใบงาน   
    เรื่องการพูด 
    สาธิต 
3. ผลการ 
    ประเมิน 
    ในแบบประเมิน    
    พฤติกรรมการ 
    เรียนรู้ของ  
    ผู้เรียน 

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



 

 

    ตัวแทนประกัน เป็นต้น 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 
    เรื่องการพูดในงานอาชีพ 
    Google Classroom      
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    พูดในงานอาชีพ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซกัถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการ 
    พูดในงานอาชีพ 
 
  
 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    กรอกข้อมูลใน  
    Google From และการ 
    ตั้งใจทำแบบทดสอบ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานเรื่องการ 
      พูดสาธิต 
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   1         คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5      คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
                                          0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 4 เรื่องการพูดในงานอาชีพ 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
  

๑. การพูดหน้าชั้นเรียนที่มีครูและเพ่ือน ๆ ร่วมฟังด้วย ควรกล่าวคำทักทายอย่างไร 
 ก. สวัสดีคุณครูและเพ่ือน ๆ 
 ข. สวัสดีคุณครูและเพ่ือน ๆ ที่เคารพ 
 ค. คุณครูเพ็ญศรีที่เคารพ และเพ่ือน ๆ ที่รักทุกคน 
 ง. เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อน ๆ ที่รักทุกคน 
 จ. เรียนคุณครูเพ็ญศรีที่เคารพและเพ่ือน ๆ ที่รักทุกคน 
 

๒. เชี่ยวชาญได้รับรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ เพ่ือน ๆ ร่วมแสดงความ 
    ยินดีกับเชี่ยวชาญ คำพูดในข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงว่าผู้พูดยินดีโดยไม่มีอคติ 
 ก. ดีใจด้วยนะ นายสมควรได้รางวัลสักที แข่งมาหลายปีตกรอบทุกที 
 ข. ดีใจด้วยนะ คนเก่งน่ะโชคดีเสมอ ยังไง ๆ ก็ต้องได้รางวัลไม่พลาดหรอก 
 ค. ดีใจด้วยเพื่อน ปีนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดพ้ืน ๆ ทั้งนั้นเลย คิดแล้วว่านายต้องได้ 
         ง. ดีใจด้วยจริง ๆ ใคร ๆ ก็อยากให้นายได้ทั้งนั้น คนโปรดของครู มีแต่คนคอยเอาใจช่วย 



 

 

 จ. ดีใจด้วยนะ เราคิดแล้วว่าผลงานนายต้องได้รางวัลแน่ ๆ ฝีมือนายไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว 
 

๓. นิรันดรได้รับเชิญไปบรรยายในการอบรมของบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อพูดจบมีผู้วิจารณ์ว่า “ฉันว่าเขาพูดดีอยู่ 
    หรอก แต่ถ้าสบตากับผู้ฟังหน่อยและหน้าตายิ้มแย้มสักนิด การพูดในวันนี้จะดีมากทีเดียว” ผู้เรียนคิดว่า 
    การพูดของนิรันดรครั้งนี้ มีจุดบกพร่องด้านใด 
 ก. ขาดมนุษยสัมพันธ์  
 ข. ขาดความจริงใจต่อผู้ฟัง 
 ค. ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง  
 ง. ขาดอวัจนภาษาบางประการ 
 จ. ขาดการฝึกซ้อมให้ชำนาญ 
 

๔.  การพูดลักษณะใดเป็นการพูดเชิญชวนให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ดีที่สุด 
 ก. พูดแสดงเหตุผลและข้อเท็จจริง  
 ข. พูดด้วยน้ำเสียงและลีลาที่น่าฟัง 
 ค. พูดวิจารณ์ให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้ฟัง  
 ง. พูดอ่อนน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวดเกินจริง 
 จ. พูดหว่านล้อมด้วยถ้อยคำที่ดึงดูดใจ 
 
 
๕. ข้อความโฆษณาต่อไปนี้มีลักษณะอย่างไร 
   “ร้อนนี้ สีทนได้  สีโฟร์ซีซั่นส์” 
 ก. ใช้คำให้สะดุดหู สะดุดใจ 
 ข. ขาดเหตุผลที่หนักแน่น รัดกุม 
 ค. แสดงคุณลักษณะเด่นของคุณภาพสินค้า 
 ง. ใช้คำที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศปัจจุบัน 
 จ. ไม่ใช้คำยืดยาวแต่ครอบคลุมเนื้อหาสาระของสินค้า 
 

๖. ข้อความใดเป็นโฆษณาบริการ 
 ก. บ้านทิพย์ถวิล มิสุดสิ้นเสน่หา ใกล้กว่าแสนสบาย 
 ข. แก้มสวย ไม่กลัวแดด ป้องกันยูวี บำรุงผิว ต้านอนุมูลอิสระ 
 ค. ที่นอนนุ่ม อากาศเย็นสบาย หลับได้เต็มตื่นตลอดเส้นทาง 
 ง. แพริมน้ำ อาหารอร่อย สถานที่สะอาดลิ้มรสชาติอาหารทิพย์ 
 จ. ที่นอนแสนสบาย นุ่มสบายไม่เจ็บหลัง พิสูจน์คุณภาพได้ทันที 
 

๗. อวตารไปสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง แต่ไม่สามารถตอบคำถามได้ เขาควรเลือกตอบคำถาม 



 

 

    ตามข้อใดจึงเหมาะสม 
 ก. ขอบคณุสำหรับคำถาม แต่ผมตอบไม่ได้ครับ 
 ข. ขอโทษครับ เป็นคำถามที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อน 
 ค. ขอโทษครับ ตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัด 
 ง. ขอบคุณครับสำหรับคำถาม แต่ผมไม่ม่ันใจ ขออนุญาตไม่ตอบ 
 จ. ขอบคุณครับสำหรับคำถาม แต่ผมไม่ม่ันใจ ขออนุญาตหาคำตอบเพิ่มเติมครับ 
 

๘. ข้อใดเป็นคำถามท่ีไม่เหมาะสมในการสัมภาษณ์ 
 ก. ทำไมคุณจึงอยากมาทำงานท่ีบริษัทของเรา 
 ข. คุณมีทรรศนะอย่างไรบ้างต่อการบริหารงานของบริษัทเรา 
 ค. คุณทำงานที่ไหนอีกบ้างนอกเหนือจากงานประจำทุกวันนี้ 
 ง. คุณมีรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นแล้วเดือนละเท่าไร 
 จ. คุณคิดว่าผู้ชายในอุดมคติที่คุณจะเลือกเป็นคู่ชีวิตจะต้องมีลักษณะแบบใด 
 

๙. สำนวนในข้อใดที่แสดงว่าผู้พูดไม่รู้จักเลือกเรื่องท่ีจะสนทนา 
 ก. ยกตนข่มท่าน 
 ข. มะนาวไม่มีน้ำ 
 ค. ปากหวานก้นเปรี้ยว 
 ง. ปากว่าตาขยิบ 
 จ. ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ 
๑๐. การสั่งให้พนักงานธุรการในแผนกพิมพ์งานด่วน ควรใช้คำพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 
  ก. คุณเมย่า พิมพ์งานให้ด้วย ผมจะต้องใช้ตอนบ่าย ๒ โมง 
  ข. คุณเมย่า ช่วยพิมพ์งานนี้ให้ด่วน ขอให้เสร็จก่อนบ่าย ๒ โมงนะ 
  ค. เมย่าครับ กรุณาพิมพ์งานนี้ให้หน่อยนะครับ ถ้าได้วันนี้ก็ด ีแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไร ผมรอได้ 
  ง. เมย่าครับ งานยุ่งหรือเปล่า ถ้าว่างช่วยพิมพ์งานนี้ ให้ด้วยนะครับ เพราะคุณชำนาญมากกว่าผม 

ขอบพระคุณมาก 
 จ. คุณเมย่า พอจะมีเวลาว่างบ้างไหม ช่วยกรุณาพิมพ์งานฉบับนี้ให้หน่อย เพราะถ้าไม่เสร็จ ผู้จัดการคงจะ

เพ้ยผมแน่ ๆ เลยครับ ขอบคุณมาก” 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 4 หน้า 1/2 
 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000–1101 เวลาเรียนรวม 54 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การพูดในงานอาชีพ  สอนครั้งที ่4/18 

ชื่องาน การพูดในงานอาชีพ เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษาเลือกพูดสาธิตเรื่องที่ตนสนใจ คนละ ๑ เรื่อง (พูดนำเสนอตามหลักการที่เรียนมาโดยนำเสนอ   
             เป็นคลิปวีดีโอสาธติ) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม จำนวน 6 ชั่วโมง 
๑. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    ๑.1 บอกความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมได้ 
    1.๒ อธิบายหลักท่ัวไปเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมได้ 
    1.๓ วิเคราะห์หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ 
    1.๔ พูดแสดงความรู้สึกตามโอกาสต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.5 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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



 

 

๔. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
5/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของสังคม 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    5 เรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของ    
    สังคม 
2. ระบบ Google  
    Classroom 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเทอร์เน็ต  
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
    แบบพกพา 
6. ใบงานที่ 1 เรื่อง 
    การพูดในโอกาส 

1. ผลการ       
   ประเมินใน 
    แบบทดสอบ 
   ก่อนเรียน/หลัง 
   เรียน 
2. ผลการ 
    ประเมิน 
    ในแบบประเมิน    
    พฤติกรรมการ 
    เรียนรู้ของ  
    ผู้เรียน 
3. ผลการ 
    ประเมินการ  

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



 

 

4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    ให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง 
    การจัดงานเนื่องใน 
    โอกาสต่าง ๆ ในสังคม  
    เช่น งานมงคลสมรส  
    งานขึ้นบ้านใหม่  
    งานวันเกิด เป็นต้น ซึ่ง 
    จะต้องใช้การพูดให้ 
    เหมาะกับโอกาสต่าง ๆ 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
    เรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
    ใน Google Classroom  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    พูดในโอกาสต่าง ๆ ของ 
    สังคม 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
 

 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    กรอกข้อมูลใน  
    Google From และการ 
    ตั้งใจทำแบบทดสอบ 
11. ครูให้นักศึกษาทำใบ 

    ต่าง ๆ ของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    พูดในโอกาส 
    ต่าง ๆ ของ 
    สังคม 
 



 

 

      งานที่ 1 เรื่องการพดู 
      ในโอกาสต่าง ๆ 
ขัน้สรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียนและคะแนน 
      การพูดในโอกาสต่าง ๆ  
      ของสังคม 
14. บันทึกผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม                10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
      การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย 
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 



 

 

 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 



 

 

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

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………...............……………………………………………..………………… 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   1         คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5      คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
                                          0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 5 เรื่องการพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย X ข้อที่ถูกต้องที่สดุเพียงข้อเดียว 
  

๑.  การพูดประเภทใดที่ผู้พูดกล่าวตั้งความหวังไว้ว่า ผู้มาร่วมงานจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยองค์กรให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

  ก. การกล่าวต้อนรับ  
  ข. การกล่าวแสดงความยินดี 
  ค. การกล่าวแนะนำ  
  ง. การกล่าวสุนทรพจน์ 
  จ. การกล่าวขอบคุณ 
 

๒. การกล่าวแสดงความยินดี ควรกล่าวข้อความใดจึงจะเหมาะสม 



 

 

  ก. กล่าวยกย่องคุณงามความดี 
  ข. กล่าวถึงความประทับใจของการจัดงาน 
  ค. กล่าวถึงตำแหน่งหน้าที่การงาน 
  ง. กล่าวถึงความเจริญที่องค์กรจะได้รับ 
  จ. กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้พูดกับผู้รับ 
 

๓. นักศึกษาต้องการเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์ของชมรมวิชาชีพ 
  ก.  ผู้อำนวยการครับ ผมอยากเชิญไปเปิดการประกวดสุนทรพจน์  
  ข.  ผมขอกราบเรียนเชิญผู้อำนวยการไปเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์ 
  ค.  เพ่ือเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์ ผมขอกราบเรียนเชิญผู้อำนวยการไปเปิดงาน 
  ง.  ท่านผู้อำนวยการว่างไหมครับ ผมขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์ 
  จ. ในนามของผู้จัดคณะกรรมการจัดการประกวดสุนทรพจน์ ขอกราบเรียนเชิญผู้อำนวยการเป็น 
               ประธานเปิดงานครับ 
 

๔.  ข้อใดไม่ควรกล่าวถึงในการพูดอวยพร 
  ก. กล่าวถึงคุณงามความดีของเจ้าภาพ  
  ข. ขออภัยที่ไม่ได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า 
  ค. แสดงความยินดีที่ได้มากล่าวอวยพร  
  ง. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กล่าวและเจ้าภาพ 
  จ. กล่าวอวยพรให้เจ้าภาพมีความสุขความเจริญ 
๕. ประโยคต่อไปนี้ควรเติมข้อความข้างท้ายอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
      “ท่านประธานที่เคารพและเพ่ือน ๆ ที่รัก ผมรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณที่ทุกท่านให้เกียรติจัดงานเลี้ยงแสดง

ความยินดีแก่ผมเนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงในครั้งนี้ ความสำเร็จของผมในวันนี้
เกิดข้ึนได้เพราะ...........” 

  ก.ผมทำงานหนักและทุ่มเทเพ่ืองานมาตลอด 
  ข. ผมมีเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาสนับสนุน 
  ค. ผมมีโอกาสดีที่ประสบความสำเร็จตามท่ีมุ่งหวัง 
  ง. ผลงานซึ่งเพ่ือน ๆ ฝ่ายซ่อมบำรุงได้สร้างขึ้นทั้งสิ้น 
  จ. ความรู้ความสามารถที่ตรวจสอบได้จากผลงาน 
 

๖. ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนคำพูดในข้อใดไม่เหมาะสม 
  ก. ผมดีใจที่จะได้ร่วมงานกับเพ่ือนร่วมงานที่มีความสามารถทุกท่าน 
  ข. ผมภูมิใจที่หน่วยงานของเรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
  ค. ผมขอร้องให้ทุกคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากข้ึน 
  ง. ผมว่าพวกเราทุกคนมีความสำคัญต่อหน่วยงานเหมือนกัน 



 

 

  จ. ผมประทับใจทีมงานที่ช่วยเหลือกันจนงานสำเร็จไปได้ด้วยดี 
 

๗.  งานใดไม่ต้องกล่าวต้อนรับ 
 ก.  บริษัทลอดช่องรวมมิตร จำกัด จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้จัดการคนใหม่ 
 ข. การเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในงานคล้ายวันเกิดประธานใหญ่โรงแรมทุกระดับประทับใจ 
  ค.  พนักงานบริษัทอ่ิมบุญจัดทำโครงการพี่ปันน้อง นำอาหารกลางวันและเครื่องเรียนไปบริจาคแก่นักเรียนที่

ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ้านกลางดอย 
 ง. นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชาววังศึกษาดูงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งประเทศ

ไทย 
   จ. วิทยาลัยการอาชีพเมืองสวรรค์เยี่ยมชมการดำเนินงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ของ

วิทยาลัยเทคนิคสุดขอบฟ้า 
 



 

 

๘. ข้อใดเป็นการแนะนำวิทยากรที่ดีที่สุด 
 ก. ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอแนะนำให้รู้จักกับคุณอัศวพักตร์ นางแบบยอดนิยมผู้จะมาพูดเรื่อง การออกกำลังกาย 
           ให้รูปร่างดีในวันนี้ 
 ข. ท่านผู้มีเกียรติ บุคคลผู้นี้ไม่จำเป็นต้องแนะนำ เพราะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ววงการนางแบบ เธอเป็นสาวสวย  
          รวยเสน่ห์ ที่สำคัญหัวใจยังว่าง ขอเชิญฟังเธอพูดเรื่อง การออกกำลังกายให้รูปร่างดี 
  ค.  ท่านผู้ฟังท่ีเคารพรัก วิทยากรของเราวันนี้เป็นบุคคลที่เรารู้จักกันดี เพราะเธอคือนางแบบยอดนิยม 
          ตลอดกาล แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีเธอก็ยังคงรักษาความงามนั้นไว้ได้เสมอ วันนี้เราจะได้ฟังเธอพูด 
           ถึงเคล็ดลับของการออกกำลังกายให้รูปร่างดี เธอคือ คุณอัศวพักตร์ มณีสมุทร 
 ง.  ท่านผู้ฟังท่ีเคารพรักทุกท่าน วิทยากรของเราวันนี้เอ่ยชื่อมาทุกคนต้องรู้จัก เพราะเธอคือนางแบบที่เคย 
           สร้างชื่อเสียงระดับโลกมาแล้ว แม้เวลาผ่านไปนานแสนนานพวกเราก็ยังคงไม่ลืมเธอ เธอคือ คุณอัศวพักตร์  
           มณีสมุทร นี่เอง ขอเชิญพบกับเธอได้เลยครับ 
 จ.  ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน วิทยากรของเราในวันนี้เป็นที่รู้จักกันดีในวงการนางแบบ เธอเป็นนางแบบยอด 
           นิยม หุ่นงาม นามเพราะ ที่สำคัญเธอยังโสดครับ ขอเชิญคุณอัศวพักตร์ มณีสมุทรครับ เธอจะแนะนำการ 
           ออกกำลังกายเพ่ือกระชับสัดส่วนในวิธีที่ทุกคนสามารถทำตามได้ง่าย ๆ ครับ เชิญพบกับเธอได้เลยครับ 
 

๙. ข้อใดเป็นแนวทางการพูดในการเปิดอบรม สัมมนา ที่ควรพูดเป็นอันดับแรก 
 ก. ขอบคุณประธานในพิธีที่ให้เกียรติมาเปิดอบรม 
 ข. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม 
 ค. ระบุประโยชน์ของการอบรม 
 ง. กล่าวถึงหัวข้อของเนื้อหาการอบรม 
 จ. เชิญประธานเปิดการอบรม 
 

๑๐. หัวข้อใดไม่ควรใช้กล่าวสุนทรพจน์ 
 ก. สามัคคีสร้างชาติ 
 ข. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ค. คุณธรรมนำชีวิต 
 ง. การศึกษาในสังคมไทย 
 จ. เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงโลก 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 5 หน้า 1/2 
 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000–1101 เวลาเรียนรวม 54 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม  สอนครั้งที ่5/18 

ชื่องาน การพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษาเลือกพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม คนละ 1 โอกาส 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนเพื่อกิจธุระ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

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

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
          แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระตามหลักการเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพและ 
    ในโอกาสต่าง ๆ 
 

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

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระตาม 
หลักการ เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 
และในโอกาสต่าง ๆ และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๕. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ
วัดผล 

6/6 ขัน้นำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการเขียน 
    จดหมายกิจธุระ 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขยีน 
    จดหมายกิจธุระ 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    เรื่องวิธีการติดต่อสื่อสารกัน 
    ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  
    โทรศัพท์  จดหมาย   
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
    เรื่องการเขียนเพ่ือ 
    กิจธุระในระบบ  
    Google Classroom  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    เขียนจดหมาย 
    กิจธุระ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 

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

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

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



 

 

    เพ่ือกิจธุระ  
 

ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    กรอกข้อมูลใน Google  
    From และมีความซื่อสัตย์ 
    ในการทำแบบทดสอบ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม                10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
      การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย 
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   1         คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 

                                          0.5      คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
                                          0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที่ 6 เรื่องการเขียนเพื่อกิจธุระ 

 

คำสั่ง จงเลือกคำตอบท่ีถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑.  ข้อใดไม่ต้องบันทึกในบัตรบันทึกข้อมูล 
  ก. ชื่อผู้จดบันทึก  
  ข. ชื่อหัวข้อเรื่อง 
  ค. ชื่อผู้แต่งหนังสือ  
  ง. แหล่งที่มาของข้อมูล 
  จ. ถ้ามีหลายแผ่นต้องเขียนเลขหน้ากำกับ 
๒.  การจดบันทึกแบบใดผู้เขียนมีอิสระในการเขียนและการใช้ภาษามากที่สุด 
   ก. จดบันทึกจากการอ่านสารคดี  
   ข. จากบันทึกประสบการณ์ 
   ค. จดบันทึกการประชุม  
   ง. จดบันทึกจากการสัมภาษณ์ 
   จ. จดบันทึกการศึกษาดูงาน 
๓. ข้อใดคือหัวใจสำคัญของการจดบันทึกข้อมูลจากการอ่าน 
   ก. การบันทึกข้อมูลตามลำดับ 
   ข. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
   ค. การบันทึกด้วยสำนวนภาษาของตนเอง 
   ง. การสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ 
   จ. การคัดลอกข้อความจากเอกสารเดิมโดยไม่ดัดแปลงแก้ไข 
๔. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการจดบันทึกมากท่ีสุด 
   ก. ในบันทึกมีรอยลบ ขูดขีดฆ่าข้อความหลายแห่ง 
   ข. ไม่ได้ระบุการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
   ค. มีเพียงผู้บันทึกเท่านั้นที่อ่านบันทึกของตนได้เข้าใจ 
   ง. ผู้บันทึกให้ผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจเรื่องตามที่บันทึก 
   จ. บันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตามเนื้อเรื่องที่อ่าน 
๕. ข้อใดเป็นการจดบันทึกจากประสบการณ์ 
  ก. นิภาจดบันทึกการไปทัศนศึกษา  



 

 

  ข.  ศุภกรจดบันทึกรายงานการประชุม 
  ค.  สืบศักดิ์จดบันทึกข่าวจากโทรทัศน์  
  ง.  นิพัฒน์จดบันทึกจากนิตยสารรายสัปดาห์ 
  จ. นิพิธจดบันทึกจากการสัมภาษณ์ 
๖. ข้อความใดท่ีไมป่รากฏในบันทึกข้อความ 
  ก. เรียน......  
  ข. จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
  ค. เรื่อง.....  
  ง. ขอแสดงความนับถือ 
  จ.  วัน เดือน ปี  
๗. บันทึกข้อความใช้ติดต่อสื่อสารในลักษณะใด 
  ก.  ใช้ติดต่อกับบุคคลระดับเดียวกัน  
  ข.  ใช้ติดต่อกับผู้บังคับบัญชา  
  ค.  ใช้ติดต่อกับบุคคลระดับผู้บริหาร  
  ง.  ใช้ติดต่อเฉพาะภายในหน่วยงาน 
  จ.  ใช้ติดต่อระหว่างหน่วยงาน  
๘.  ข้อความส่วนใดของบันทึกที่จะทำให้ผู้รับทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับเรื่องราวในบันทึกนั้น 
  ก. หัวเรื่อง  
  ข. ข้อความนำเรื่อง 
  ค. ข้อความปิดท้าย  
  ง. เนื้อเรื่องของบันทึก 
  จ. ข้อความตอนต้นเรื่อง 
๙. หากนักศึกษาเขียนบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการวิทยาลัย เพ่ือขอสอบชดเชยเนื่องจากป่วยในวันสอบ ไม ่
    สามารถเข้าสอบกลางภาคได้จากข้อมูลข้างต้นนักศึกษาจะเขียน “เรื่อง” อย่างไร 
  ก. เรื่อง ขอลาป่วย  
  ข. เรื่อง ขอสอบทดแทน 
  ค. เรื่อง การไม่เข้าสอบกลางภาค  
  ง. เรื่อง ป่วยขณะสอบกลางภาค 
  จ. เรื่อง ขอสอบกลางภาค 
๑๐. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของการเขียนบันทึก 
  ก. มีรูปแบบถูกต้อง  
   ข. ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ 
  ค. ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน เข้าใจง่าย  



 

 

   ง.  ใช้ถ้อยคำลึกซึ้ง กินใจ 
   จ. สะอาดเรียบร้อย น่าอ่าน 
 

 
 

 

ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 6 หน้า 1/2 
 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000–1101 เวลาเรียนรวม 54 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การเขียนเพ่ือกิจธุระ  สอนครั้งที ่6/18 

ชื่องาน การเขียนจดหมายกจิธุระ เวลา 50 นาท ี
  คำชี้แจง  ให้นักศึกษาเขียนจดหมายกิจธุระ โดยเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้ 

1. จดหมายเชิญวิทยากร  
2. จดหมายขอความอนุเคราะห์ 
3. จดหมายขอบคุณ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจดบันทึกข้อมูล  จำนวน 3 ชั่วโมง 
 

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

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
          แสดงความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกข้อมูลตามหลักการใช้ภาษาไทยเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารในงาน 
    อาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 
 

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



 

 

 

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

๑. บอกความหมายของการจดบันทึกข้อมูลได้ 
๒. อธิบายหลักการจดบนัทึกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
3. จดบันทึกข้อมูลตามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
    ตามหลักการ 
4. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การจดบันทึกข้อมูล จำนวน 3 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

7/3 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการจดบันทึกข้อมูล  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการจดบันทึกข้อมูล 
4. ครูสนทนากับผู้เรียนทักษะใน 

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

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

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



 

 

    การสื่อสาร ได้แก่ การฟัง  
    การพูด  การอ่าน และการเขียน  
    ซึ่งการเขียนหรือการจดบันทึก 
    ข้อมลูจะช่วยให้เราสามารถ 
    จดจำเรื่องนั้น ๆ ได้ดียิ่งข้ึนและ 
    มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร  
     

ขั้นศึกษาข้อมูล(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
    เรื่องการจดบันทึกข้อมูลใน 
    ระบบ Google Classroom  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการจด 
    บันทึกข้อมูล  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการจดบันทึกข้อมูล 
     
  
 
ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    การกรอกข้อมูลใน Google  
    From และความซื่อสัตย์ในการ 
    ทำแบบทดสอบ 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 

    คอมพิวเตอร์ 
๖. ใบงานเรื่องการ 
    จดบันทึกข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 



 

 

      ใน Google From 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานเรื่องการจดบันทึก 
      ข้อมูล  
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม                10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
      การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย 
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 



 

 

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

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………...............……………………………………………..………………… 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   1         คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5      คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
                                          0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยที ่๗ เรื่องการจดบันทึกข้อมูล 

 

คำสั่ง จงทำเครื่องหมายกากบาท (X) หน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. ข้อใดหมายถึงการจดบันทึกข้อมูล 
 ก. การเขียนข้อมูลที่ได้จากการรับสาร  
 ข. การเขียนข้อมูลจากการฟัง ดู และอ่าน 
 ค. การเขียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการรับสาร 
 ง. การเขียนสรุปสาระสำคัญหลังจากได้รับสารเพ่ือทบทวนความทรงจำ 
๒. ข้อใดควรเตรียมเป็นอันดับแรกก่อนจดข้อมูล 
 ก. เตรียมใจ 
 ข. เตรียมคำถาม 
 ค. เตรียมข้อมูล 
 ง. เตรียมอุปกรณ์ 
3. ข้อใดคือประโยชน์ของการจดบันทึกด้วยลายมือ 



 

 

 ก. เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับสาร 
 ข. เพ่ือความรวดเร็ว 
 ค. เพ่ือฝึกทักษะการเขียน 
 ง. เพ่ือความเข้าใจก่อนจด 
๔. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการจดบันทึก 
 ก. จดเนื้อหาให้ละเอียดที่สุด 
 ข. ถามทันทีถ้าไม่เข้าใจ 
 ค. ฟังด้วยความตั้งใจ 
 ง. ทำความเข้าใจเนื้อหา 
๕. ข้อใดไม่ช่วยให้การบันทึกมีประสิทธิภาพ 
 ก. ใช้อักษรย่อ 
 ข. จดคำสำคัญ 
 ค. จดเฉพาะหัวข้อหลัก 
 ง. จดแบบตั้งคำถาม-คำตอบ 
๖. ข้อใดช่วยให้การจดบันทึกน่าอ่าน 
 ก. ใช้ปากกาหลายสี 
 ข. ใช้สัญลักษณ์แทนข้อความ 
          ค. เขียนตัวบรรจงสวยงาม อ่านง่าย 
 ง. ใช้เครื่องบันทึกเสียง 
๗. ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการจำเนื้อหา 
 ก. จำทีละบรรทัด 
 ข. จำเฉพาะย่อหน้าสำคัญ 
 ค. จำเฉพาะพยางค์หน้าของคำที่ต้องจำ 
 ง. จำโดยนำมาแต่งเป็นเรื่องราว 
 
๘. ข้อใดเป็นการจดโดยเรียงลำดับหัวข้อใหญ่ไปสู่หัวข้อย่อย 
 ก. Outline 
 ข. Mind Mapping 
 ค. Cornell 
 ง. Charting 
๙. ข้อใดเหมาะกับการจดข้อมูลที่แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ชัดเจน 
 ก. Outline 
 ข. Cornell 

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



 

 

 ง. Cornell 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 7 หน้า 1/2 
 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000–1101 เวลาเรียนรวม 54 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การจดบันทึกข้อมูล  สอนครั้งที ่7/18 

ชื่องาน การจดบันทึกข้อมูล เวลา 50 นาท ี
 

  คำชี้แจง  ให้นักศึกษาจดบันทึกข้อมูลจากเรื่องที่กำหนดให้ ด้วยวิธีการจดบันทึกที่ตนเองถนัด 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.๑ บอกความหมายของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
    1.๒ แยกประเภทของการเขียนรายงานการปฏิบัติงานได้ 
    1.3 อธิบายรูปแบบการนำเสนอและรูปแบบรายงานการปฏิบัติงานได้ 
    1.4 บอกหลักสำคัญของการใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้ 
    1.5 บอกประโยชน์ของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
    1.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
           แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพตาม   
     หลักการใช้ภาษาไทย 



 

 

 
3. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายของรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.๒ ประเภทของการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.๓ รูปแบบการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.4 รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.5 ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
    3.6 ประโยชน์ของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

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

๑. บอกความหมายของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
๒. แยกประเภทของการเขียนรายงานการปฏิบัติงานได้ 
๓. อธิบายรูปแบบการนำเสนอและรูปแบบรายงานการ 
    ปฏิบัติงานได้ 
4. บอกหลักสำคัญของการใชภ้าษาในการเขียนรายงานได้ 
5. บอกประโยชน์ของรายงานการปฏิบัติงานได้ 
6. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
8/6 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการเขียน 

1. เอกสารประกอบ   
   การเรียนหน่วยที่  
    8 เรื่องการเขียน 
   รายงานการ 
   ปฏิบัติงาน 
2. ระบบ Google  
    Classroom 
    และ Google 

1. ผลกาประเมิน 
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/ 
    หลังเรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจใบงาน 
    เรื่องการเขียน 
   รายงานการ 

1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
   และประเมินลงแบบ 
   ประเมินด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมและคุณลักษณะ 
   ที่พึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 



 

 

    รายงานการปฏิบัติงาน 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน 
    เกี่ยวกับหลักฐานใน 
    ปฏิบัติงาน เช่น รูปถ่าย  
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ 
    หลักฐานที่สำคัญอีก 
    อย่างหนึ่งคือรายงานการ 
    ปฏิบัติงานมีหลักฐานเป็น 
    ลายลักษณ์อักษร  
     

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
    เรื่องการเขียนรายงาน 
    การปฏิบัติงาน ใน 
    ระบบ Google  
    Classroom  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่องการ 
    เขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงาน  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    รายงานการปฏิบัติงาน     
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 
    Google Classroom 
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 

    Meet 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. คอมพิวเตอร์ 
    แบบพกพา 
๖. ใบงานเรื่องการ 
    เขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงาน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ปฏิบัติงาน 
3. ผลการ 
   ประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 

    ผู้เรียน 



 

 

10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    การกรอกข้อมูลใน  
    Google From และ 
    ความซื่อสัตย์ในการ 
    ทำแบบทดสอบ 
 

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

 
 
  
 
 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม                10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
      การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย 
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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



 

 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………...............……………………………………………..………………… 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   1         คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5      คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
                                          0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 8 หน้า 1/2 
 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000–1101 เวลาเรียนรวม 54 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  สอนครั้งที ่8/18 

ชื่องาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษาเขียนรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คนละ ๑ กิจกรรม 
               (เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมและ 
               รักษามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19) 

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 



 

 

กิจกรรมวันสำคัญ................................................................................................................................................ 
วันที่..................................................................................................................................................................... 
สถานที่จัด............................................................................................................................................................ 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ประโยชน์ที่ได้รับ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ................................................................................ ....................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
ผู้มอบหมายงาน................................................................................................................................................. 
ชื่อผู้ปกครอง....................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้เขียนรายงาน........................................................รหัส...............................แผนก......................ชั้นปี.......... 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 จรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    ๑.1  อธิบายความหมายของจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพได้ 
    1.๒  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    1.3  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกบัจรรยาบรรณการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลักการ          
    ๒.2 ใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 
3. เนื้อหา 



 

 

    3.1 คุณธรรมจริยธรรมกับการสื่อสาร  
    3.2 คุณธรรมจริยธรรมในการพูดเพ่ือการสื่อสาร  
    3.3 คุณธรรมจริยธรรมในการเขียนเพ่ือการสื่อสาร  
    3.4 การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัจรรยาบรรณการใช้ภาษาไทย 
    เชิงวชิาชีพตามหลักการ          
๒. ใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 
3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. อธิบายความหมายของจรรยาบรรณในการใช้ 
    ภาษาไทยเชิงวิชาชีพได้ 
๒. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างมี 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง จรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ จำนวน ๖ ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
9/3 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่ 9  
     เรื่องจรรยาบรรณ 
    ในการใช้ 
    ภาษาไทยเชิง 
    วิชาชีพ  

1. ผลกาประเมิน 
    ในแบบทดสอบ 
    ก่อนเรียน/ 
    หลังเรียน 
2. ผลคะแนนการ 
    ตรวจใบงาน 

1. ผู้เรียนทำแบบทดสอบ 
   หลังเรียน 
๒. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
   และประเมินลงแบบ 
   ประเมินด้านคุณธรรม  
   จริยธรรมและคุณลักษณะ 



 

 

    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องจรรยาบรรณ 
    ในการใช้ภาษาไทยเชิง 
    วิชาชีพ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณ 
    ในการใช้ภาษาไทยเชิง 
    วิชาชีพ  
4. ครูสนทนากับผู้เรียนเรื่อง 
    จรรยาบรรณในการพูด 
    และการเขียนในการ 
    สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
    และในงานอาชีพ 
     

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
    เรื่องจรรยาบรรณ 
    ในการใช้ภาษาไทยเชิง 
    วิชาชีพในระบบ Google  
    Classroom  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    จรรยาบรรณในการใช้ 
    ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องจรรยาบรรณ 
    ในการใช้ภาษาไทยเชิง 
    วิชาชีพ 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From ใน 

2. ระบบ Google  
    Classroom 
๓. สมาร์ทโฟน 
๔. อินเตอร์เน็ต  
๕. คอมพิวเตอร์ 
    แบบพกพา 
๖. ใบงานเรื่องการ 
    เขียนรายงานการ 
    ปฏิบัติงาน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เรื่องการเขียน 
   รายงานการ 
   ปฏิบัติงาน 
3. ผลการ 
   ประเมิน 
   ในแบบประเมิน    
   พฤติกรรมการ 
   เรียนรู้ของ 
   ผู้เรียน 

   ที่พึงประสงค์ 
๓. สรุปผลการเรียนรู้ของ 
    ผู้เรียน 



 

 

    Google Classroom 
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    การกรอกข้อมูลใน  
    Google From และ 
    ความซื่อสัตย์ในการ 
    ทำแบบทดสอบ 
 

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

 
 
  
 
 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       3    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม                10 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
      การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย 



 

 

การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบฝึกหัด 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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



 

 

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

• ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…

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

• ผลการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………...............……………………………………………..………………… 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

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

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายการประเมิน ค ะ แ น น ร ว ม ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย  

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   1         คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
                                          0.5      คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
                                          0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 8 หน้า 1/2 
 วิชา ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 30000–1101 เวลาเรียนรวม 54 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  สอนครั้งที ่8/18 

ชื่องาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง  ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ 



 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 9 เรื่องจรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

๑. ข้อใดเป็นมารยาทในการพูดท่ีสำคัญที่สุด 
 ก. พูดใหผู้้ฟังเข้าใจชัดเจน 

1. การใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณมีลักษณะอย่างไร  
.................................................................................................................................................. ................. 
.................................................................................... ............................................................................... 
.................................................................................................................................................. ................. 
.................................................................................................................................................. ................. 
........................................................................................................ ........................................................... 

2. การสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนแตกต่างกันอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
........................................................................... ........................................................................................ 
.................................................................................................................................................. ................. 
.................................................................................................................................................. ................. 
............................................................................................... .................................................................... 

3. การระรานทางไซเบอร์ (Cyberbullying) คืออะไร ยกตัวอย่างข่าว หรือเรื่องราวของ Cyberbullying  
ที่พบในสื่อสังคมออนไลน์มา ๑ ตัวอย่าง 
...................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ ........... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................ ...................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................... 
........................................................................................................................ ........................................... 
.................................................................................................................................................. ................. 
...................................................................................................................................................................  
 



 

 

 ข. ไม่ผูกขาดการพูดแต่เพียงผู้เดียว 
 ค. พูดจาสุภาพ นุ่มนวล เสียงพังพอเหมาะ 
 ง. หลีกเลี่ยงคำพูดที่จะก่อให้เกิดความแตกแยก 
 จ. ใช้คำพูดและแสดงกิริยาให้ผู้ฟังรู้สึกยินดีที่จะพูดด้วย 
 
๒. สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องคำนึงถึงในการพูดสื่อสารต่อสาธารณชนคือข้อใด 
 ก. สารที่ส่งออกไปจะต้องเป็นสารที่ให้ความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
 ข. สารที่เสนอจะต้องไม่เป็นสารที่ลึกซึ้ง ยากแก่การทำความเข้าใจ 
 ค. สารที่ส่งออกไปจะต้องไม่ใช่ความลับ หรือก่อความเสียหายอับอายแก่ผู้ใด 
 ง. สารที่นำเสนอจะต้องมีรูปแบบแปลกใหม่ ซับซ้อน เพ่ือให้ผู้ฟังได้ใช้ความคิด 
 จ. สารที่ส่งออกไปจะต้องก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ฟัง 
 
๓.“เราต้องไม่กลืนน้ำลายตัวเอง คำพูดนั้นเหมือนลูกธนูที่พุ่งออกจากแหล่งไปแล้ว จะเรียกคืนมาอีกไม่ได้” พวง

ตะวันคิดถึงหลักข้อนี้เสมอ จึงอาจกล่าวได้ว่าเธอเป็นคนเช่นไร 
  ก. ประณีต รู้จักเลือกคำพูด 
 ข. รอบคอบ รู้จักคิดก่อนพูด 
 ค. หลักแหลม มีหลักในการพูด 
 ง. ซื่อสัตย์ ไม่พูดจากลับกลอก 
 จ. สำรวม รู้จักความพอเหมาะพอควร 
 
๔. ข้อใดเป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์ 
 ก. เป็นการแนะนำสินค้าใหม่ 
 ข. เป็นการบุกเบิกเข้าสู่ตลาดใหม่ 
 ค. เป็นการขยายตัวแทนจำหน่าย 
 ง. เป็นการเพ่ิมยอดขายหรือส่วนแบ่งการตลาด 
 จ. เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
๕. การประชาสัมพันธ์แตกต่างจากการโฆษณามากท่ีสุดในข้อใด 
 ก. มุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
 ข. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 
 ค. มิได้มุ่งผลด้านการขายโดยตรง 



 

 

 ง. นำเสนอบนพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นหลัก 
 จ. เพ่ือให้ชื่อเสียงของหน่วยงานหรือสินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ 
 
๖. ข้อใดเป็นข้อความประชาสัมพันธ์ 
 ก. บริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 ข. บางจากฯ บุกเบิกสร้างความม่ันคงด้านพลังงานทดแทน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ค. “บินแบบนาย” สบายต่างกัน การบินไทย ใช่สำหรับคนทุก Gen 
 ง. สอบถามสินเชื่อวงจรชีวิตได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
 จ. มุ่งเน้นประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
๗. ข้อใดใช้ภาษาโฆษณาสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด 
 ก. นมผงเด็กดผีลิตภัณฑ์ที่คุณแม่ทั่วโลกไว้วางใจ 
 ข. ทัวร์ของเราเข้าใจ สิ่งดีดีมากมายใต้แผ่นฟ้า 
 ค. ความสุขเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา 
 ง. อีกขีดขั้นแห่งความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี 
 จ. แอร์ไดก้ิน เรื่องจริง ไม่จุกจิก 
 
๘. ข้อใดไม่ใช่การสื่อสารในสังคมออนไลน์  
 ก. นิภาส่งข้อความสวัสดีกับเพื่อนในไลน์กลุ่มทุกเช้า 
 ข. นิพิธยังเรียนวิชาภาษาไทยไม่จบคอร์สจึงศึกษาเพ่ิมเติมจากยูทูบ 
 ค. นิพรรณนั่งรถทัวร์เที่ยวเกาะสมุยกับเพ่ือนและถ่ายรูปลงอินสตาแกรม 
 ง. นิพลอยู่ในช่วง work from home จึงโทร.สั่งอาหารจาก MK Delivery 
 จ. นิพัฒน์ตกงานเพราะผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ระบาด จึงโพสต์ขายอาหารในเฟซบุ๊ก 
 
๙. ข้อควรปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์คือข้อใด 
 ก. บอกข้อมูลส่วนตัวในเฟซบุ๊ก 
 ข. นำข้อมูลของเพ่ือนสนิทมาเผยแพร่ด้วยความหวังดี 
 ค. อ่านข้อความในไลน์ส่วนตัวของคนรักด้วยความห่วงใย 
 ง. ไม่ใช้คำหยาบคายและสนทนากับคนอื่นด้วยคำสุภาพ 
 จ. วิจารณ์การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของดาราที่มีผู้นำมาโพสต์ 
๑๐. ใครในกรณีต่อไปนี้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เหมาะสม 
  ก. ชมนาดไลฟ์สดขณะกำลังแต่งหน้าลูกค้าโดยไม่ขออนุญาต 
  ข. กุหลาบไม่พอใจการกระทำของผกาจึงเข้าไปต่อว่าในไลน์ส่วนตัว 



 

 

  ค. พุดน้ำบุษย์ล็อกอินเข้าเฟซบุ๊กด้วย User และ Password ของพวงคราม 
  ง. ชวนชมคัดลอกข้อความที่น่าสนใจในทวิตเตอร์ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กของตนเอง 
  จ. มะลิซึ่งเป็นดีไซน์เนอร์เข้าไปวิจารณ์การแต่งกายของเพ่ือนสนิทที่โพสต์ภาพในอินสตาแกรม 
 
 


