
 

 

 
 

 
 
แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา 20000-1101  

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาไทย 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
 
 

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 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา 20000-1101  จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยจัดการเรียน
การสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 หน่วย ประกอบด้วย ภาษากับการ
สื่อสาร การใช้ถ้อยคำ การใช้ประโยค สำนวนโวหารและระดับภาษา การฟังและการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การอ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนประวัติย่อ การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความ
ติดต่อกิจธุระ  การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ การพูดในโอกาสต่าง ๆ  ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง หากครูผู้สอนนำแผนการจัดการ
เรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะประการใด   ขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 
 
 

สิริลักษณ์  บุญเลิศ 
                                                                                                                        ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

2. คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเก่ียวกับ การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคำ การใช้ถ้อยคำสำนวน ระดับภาษา การ

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

๓.  จุดประสงค์รายวิชา 
๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 

 ๓.๒ สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะโอกาส และ
สถานการณ ์

๓.๓ สามารถนำความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ถูกต้องตามหลักการ 

๓.๔ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     แสดงออกด้านการตรงต่อเวลา มีความสนใจใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งที่จะแก้ปัญหา มีความซื่อสัตย์ มีความร่วมมือ 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
 

                         พฤติกรรม 
 
   ชื่อหน่วย 
 

พุทธิพิสัย (40%) 
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สร
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1. ภาษากับการสื่อสาร 2 1 1    3 3 10 2 4 
2. การใช้ถ้อยคำ 2 1 1    3 3 10 2 2 
3. การใช้ประโยค สำนวนโวหารและ 
    ระดับภาษา 

2 1 1    3 3 10 2 2 

4. การฟังและการดสูื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 1 1    3 3 10 2 4 
5. การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 1 1    3 3 10 2 4 
6. การเขียนประเภทต่าง ๆ  2 2 2    4.5 4.5 15 1 6 
7. เขียนประวัติย่อ การกรอกแบบฟอร์ม 
    และการเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ 

2 1 1    3 3 10 2 2 

8. การเขียนนรายงานเชิงวิชาการและ 
    การเขียนโครงการ 

2 2 2    3 3 10 2 4 

9. การพูดในโอกาสต่าง ๆ  2 2 1    4.5 4.5 15 1 6 
สอบประมวลผลความรู้  3 

รวม 18 11 11 - - -  100 - 36 
รวมทั้งหมด 40 30 30    

ลำดับความสำคัญ 1 2 2 - - - 
 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
1. ภาษากับการสื่อสาร 
    (4 ชั่วโมง) 

     

1. อธิบายความหมายและความสำคัญของภาษาได้ 
2. อธิบายความหมายองค์ประกอบของการสื่อสารได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของภาษากับการสื่อสารได้
๔. อธิบายหลักการและอุปสรรคในการรับสารและ 
    ส่งสารได ้
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ           
    พอเพียง 

ใช้ภาษาสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

 

๒. การใช้ถ้อยคำ 
    (2 ชั่วโมง) 
 

1. อธิบายลักษณะและความสำคัญของการสื่อสาร 
    ด้วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้     
2. อธิบายการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธี 
    และเลือกใช้คำไดถู้กต้องและเหมาะสมกับบริบท 
    ในการสื่อสารได้   
3. เขียนสะกดคำถูกต้องตามอักขรวิธีและเลือกใช้ 
    คำได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทในการสื่อสาร       
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
   กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
   พอเพียง 

ใช้คำในการสื่อสารถูกต้อง

เหมาะสมกับความหมาย

ในบริบทของการสื่อสาร 

3. การใช้ประโยค สำนวนโวหาร 
    และระดับภาษา 
    (2 ชั่วโมง) 
 

1. อธิบายลักษณะของประโยคแต่ละชนิดได้ 
2. อธิบายความหมายและเลือกใช้สำนวนโวหาร 
    ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
3. อธิบายลักษณะการใช้ระดับภาษาและความ 
    แตกต่างของภาษาแต่ละระดับได้ 
4. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

1. เรียบเรียงประโยคเพื่อ
ใช้ในการสื่อสารตาม
หลักการใช้ภาษาไทย 

2. ใช้สำนวนโวหารและ
ระดับภาษาเหมาะสม
กับบริบทในการ
สื่อสาร 

4. การฟังและการดสูื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
    (4 ชั่วโมง) 
 
 
 
 

๑. อธิบายความหมายและความสำคัญของการฟัง 
    การดูได้ 
2. อธิบายหลักการและความสัมพันธ์ของ 
    องค์ประกอบของการฟัง การดูได้ 
3. วิเคราะห์และประเมินค่าการฟังและการดจูาก 
    สื่ออิเล็กทรอนิกส์                     
4. อภิปรายมารยาทในการฟังและการดูได้                               
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ                            

1. วิเคราะห์เรื่องที่ฟังและ 

    ดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    ได้ตามหลักการ 

2. มีมารยาทในการฟัง 

    และการดูสื่อต่าง ๆ 
 

 

 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
     พอเพียง    
5. การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ 

    สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
    (4 ชั่วโมง) 
 

๑. อธิบายความหมายและความสำคัญของการ 
     อ่านได ้
๒. อธิบายหลักการและความสัมพันธ์ของ 
     องค์ประกอบของการอ่านได ้
๓. วิเคราะห์และประเมินค่าจากการอ่านสาร 

ต่าง ๆ ได ้
๔. อภิปรายมารยาทในการอ่านได้ 
5. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา   
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
    พอเพียง 

บอกสาระหรือข้อคิดจาก
การอ่านและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

6. การเขียนประเภทต่าง ๆ 
    (6 ชั่วโมง) 
 

๑. อธิบายความหมายและความสำคัญของการ 
    เขียนได ้
๒. อธิบายความหมาย องค์ประกอบและรูปแบบ 
    ของย่อหน้าได้ 
3. อธิบายหลักการเขียนทั่วไปได้ 
4. อธิบายหลักการเขียนสรุปความ อธิบายและ 
    บรรยายได ้
5. เขียนสรุปความ อธิบายและบรรยายได้ 
6. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
    กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

สื่อสารด้วยการเขียนตาม

หลักการเขียน 

 

7. การเขียนประวัติย่อ การกรอก 
    แบบฟอร์มและการเขียน 
    ข้อความติดต่อกิจธุระ 
    (2 ชั่วโมง) 

1. อธิบายความหมาย หลักการและวิธีการเขียน
ประวัติย่อ การกรอกแบบฟอร์ม และการเขียน
ข้อความติดต่อกิจธุระได้ 

2. เขียนประวัติย่อ กรอกแบบฟอร์มและเขียน 
ข้อความติดต่อกิจธุระได้ 

3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
     กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 

สื่อสารด้วยการเขียนใน

การสมัครงานและ

ประสานงาน 

 

8. การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
    และการเขียนโครงการ 
    (4 ชั่วโมง) 
 
 

1. อธิบายความหมาย หลักการ และวิธีการเขียน 
    รายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการได้ 
2. เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการได้    
3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
   กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ         

1. การเขียนรายงานเชิง 

    วิชาการ 

2. การเขียนโครงการ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 
 พอเพียง  

9. การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
    (6 ชั่วโมง) 
 

1. อธิบายหลักการพูดและวิธีการพูดในโอกาส 
    ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
2. ใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหารในการพูดแบบต่าง ๆ  
    ได้เหมาะสม 
3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา 
   กำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ    
   พอเพียง 

สื่อสารด้วยการพูดในการ

ประสานงานในโอกาส 

ต่าง ๆ  

 

สอบปลายภาค 2 ชม.   



 

 

7. เกณฑ์การตัดสินผล  
    7.๑ การแบ่งคะแนนคิดเป็นร้อยละ 50 
 

 

หน่วยที่ 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
ผลงาน 

(ทักษะพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

 

รวม 
ร้อยละ 50 

ของคะแนนเต็ม 
1 4 3 3 10 5 
2 4 3 3 10 5 
3 4 3 3 10 5 
4 4 3 3 10 5 
5 4 3 3 10 5 
6 6 4.5 4.5 15 7.5 
7 4 3 3 10 5 
8 4 3 3 10 5 
9 6 4.5 4.5 15 7.5 

รวม 40 30 30 100 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 แผนการจัดการเรียนการสอนรู้และการประเมินตามสภาพจริงประจำหน่วยการเรียนรู้ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษากับการสื่อสาร  จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายความหมายและความสำคัญของภาษาได้ 
    1.2 อธิบายความหมายองค์ประกอบของการสื่อสารได้ 
    1.3 อธิบายความสัมพันธ์ของภาษากับการสื่อสารได ้
    1.๔ อธิบายหลักการและอุปสรรคในการรับสารและส่งสารได้ 
    1.5 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    ใช้ภาษาสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
3. เนื้อหา 

    3.1 ความหมายและความสำคัญของภาษา 
    3.2 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร 
    3.3 ความสัมพันธ์ของภาษากับการสื่อสาร                                                                                                       
    3.๔ การรับสารและการส่งสาร 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ภาษากับการสื่อสาร จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
1/4 

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องภาษากับการ 
    สื่อสาร 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องภาษากับการ 
    สื่อสาร 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่างเรื่อง 
    ภาษากับการสื่อสาร 
    ในชีวิตประจำวัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 

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

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

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



 

 

    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
    เรื่องภาษากับการ 
    สื่อสาร 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    ภาษากับการสื่อสาร 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องภาษากับ 
    การสื่อสาร 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/ 
    หนังสือเรียน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

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

 
 

 



 

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 เรื่องภาษากับการสื่อสาร 

............................................ 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดมีการใช้ภาษาท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
           ก. ณัฐวุฒิบอกทางไปวัดพระแก้วให้แก่ชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
           ข. กิตติศักดิต์ะโกนเรียกเพ่ือนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของถนน 
           ค. เกียรติศักดิ์เห็นคนใบ้ใช้ภาษามือคุยกัน 

ง.  ธนภัทรบีบแตรและตะโกนบอกให้รถท่ีเสียอยู่หลบไป  
จ.  นวพลยกธงให้กรรมการทราบว่าพร้อมแสดงแล้ว 

 

๒.                “สามยอดตลอดระยะระยับ     วะวะวับสลับพรรณ  
           ช่อฟ้าตระการกลจะหยัน                 จะเยาะยั่วทิฆัมพร”  
                                                             (สามัคคีเภทคําฉันท์ : ชิต บุรทัต)  
    จากบทประพันธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของภาษาในด้านใด  

ก. ภาษาเป็นสมบัติของสังคม 
ข. ภาษาเป็นวัฒนธรรม 

       ค. ภาษาเป็นศาสตร์และศิลป์  
ง. ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
จ. ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิด 

 

๓. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อใดที่สามารถเปลี่ยนสถานะได้ในกรณีที่มีปฏิกิริยาตอบสนอง 
ก. ผู้ส่งสาร 
ข. สาร 

       ค. สื่อ  
ง. ผู้รับสาร  

  จ. ถูกท้ัง ก. และ ง.  
 

๔. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาของสารที่มีลักษณะเป็นข้อเท็จจริง  
ก. เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ข. เป็นความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในสังคม  

       ค. เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้  
ง. เป็นเรื่องที่เป็นความจริงเสมอ 

  จ. เป็นเรื่องที่มีความสมเหตุสมผล 
 

๕. สื่อข้อใดมีลักษณะแตกต่างจากข้ออ่ืน  
ก. จุลสาร 
ข. แผ่นพับ  

       ค. นิตยสาร  
ง. หนังสือพิมพ์ 
จ. จดหมายเชิญประชุม  

 



 

 

๖. “ตาอินชอบฟังพระเทศน์ผ่านวิทยุ แกบอกว่าฟังแล้วชื่นใจเหมือนจะได้ไปสวรรค์” จากข้อความนี้  
    ตาอินได้ใช้ประโยชน์จากภาษาในแง่ใด  

ก. ใช้ภาษาในการสื่อความรู้สึก 
ข. ใช้ภาษาเพ่ือแก้ปัญหาของสังคม  

       ค. ใช้ภาษาในการสร้างเสริมสติปัญญา  
ง. ใช้ภาษาสร้างความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม  
จ. ใช้ภาษาในการสร้างไมตรี  

 

๗. ปฏิกิริยาตอบสนองมีความสําคัญอย่างไรในการสื่อสาร  
ก. ทําให้ทราบว่าการสื่อสารสัมฤทธิผลหรือไม่  
ข. ทำให้ผู้รับสารเข้าใจสารมากยิ่งข้ึน  

       ค. ทำให้การสื่อสารเป็นการสื่อสารทางเดียว  
ง. ทำให้ได้ช่องทางการสื่อสารที่ดีข้ึน  
จ. ทำให้สารมีความน่าสนใจมากข้ึน  

 

๘. “ครูคนนี้สามารถสอนเรื่องยาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ได้ นักเรียนจึงชอบเรียนกับเขาแม้แต่นักเรียนห้องที่แย่ 
    ที่สุด” จากข้อความนี้การสื่อสารสําเร็จได้เนื่องจากองค์ประกอบใด  

ก. ผู้ส่งสาร  
ข. สาร 

       ค. สื่อ  
ง. ผู้รับสาร  
จ. ปฏิกิริยาตอบสนอง  

 

๙. ข้อใดไม่จัดเป็นการสื่อสาร  
ก. การเข้าฟังการบรรยาย 
ข. การตะโกนที่ริมหน้าผาคนเดียว  

       ค. การกวักมือเรียกคนข้างหลัง 
ง. การอ่านหนังสือสอบ  
จ. การดูนิทรรศการศิลปะ  

 

๑๐. ข้อใดเป็นอุปสรรคในการสื่อสารที่เกิดจากสาร  
ก. การอ่านงานวิจัยที่ไม่มีการอ้างอิงเนื้อหา  
ข. การใช้ธงสัญญาณในสภาพอากาศหมอกลงจัด  

       ค. คนใบ้ต้องการสื่อสารกับคนที่ไม่เข้าใจภาษามือ 
ง. การเผยแผ่ศาสนาพุทธในอินโดนีเซีย  
จ. ครูต้องสอนนักเรียนโดยที่มีการจัดกิจกรรมในโรงเรียนอยู่  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

      

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 1 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย ภาษากับการสื่อสาร สอนครั้งที ่1/18 

ชื่องาน ภาษากับการสื่อสาร เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง  จงจำแนกข้อความที่กำหนดให้ในแต่ละข้อลงในตาราง 
   ๑.  นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบ 
   ๒.  คุณครูอบรมคุณธรรมให้แก่นักเรียนทุกวัน 
   ๓.  แม่ชอบดูละครทางโทรทัศน์ 
   ๔.  วิไลฟังเพลงผิดหวังแล้วนั่งเศร้า 
   ๕.  ครูฝึกทหารใหม่เป่านกหวีดเรียกรวมพล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สาร สื่อ ปฏิกิริยาตอบสนอง 
๑  

 
    

๒  
 

    

๓  
 

    

๔  
 

    

๕  
 

    



 

 

 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 1 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย ภาษากับการสื่อสาร สอนครั้งที ่1/18 

ชื่องาน การรับสารและการส่งสาร เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง  จงวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปนี้ตามหลักการและอุปสรรคในการรับสารและส่งสาร 
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1. ป๋องเป็นนักจัดรายการวิทยุเก่ียวกับเรื่องผีที่มีประสบการณ์มาก เนื่องจากเคยทำงานเป็นอาสากู้ภัยมาก่อน  
    ทำให้ป๋องมีเรื่องผีมาเล่าในรายการให้ฟังเป็นจำนวนมาก แต่รายการของป๋องกลับไม่ได้รับความนิยมมากนัก  
    เนื่องจากผู้ชมบอกว่าเรื่องราวของป๋องนั้นดูแต่งเติมมากเกินไปจนไม่น่าเชื่อถือ 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    .......................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    .......................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ................................................................................ .......................................................................................  
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ............................................................................ ...........................................................................................  
2. วรรณาเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศได้รับเชิญไป 
    บรรยายเรื่องการเก็บออมเงินหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะมนุษยศาสตร์  
    ซึ่งวรรณาก็ได้เตรียมเนื้อหา และความรู้ที่ตนเองมีทั้งหมดไปบรรยายเพราะต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้ 
    อย่างเต็มที่ แต่ปรากฏว่ามีนักศึกษาเข้าฟังการบรรยายน้อยมาก และผู้เข้าฟังบรรยายต่างพูดเป็นเสียง 
    เดียวกันว่าเนื้อหานั้นยากเกินไปจนฟังไม่รู้เรื่อง 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    .......................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    .......................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ................................................................................ .......................................................................................  
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    ............................................................................ ...........................................................................................  
    ............................................................................................................................. .......................................... 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

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

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5      คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 

                                          0 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการใช้ถ้อยคำ  จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
     1.1 อธิบายลักษณะและความสำคัญของการสื่อสารด้วยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้      
     1.2 อธิบายการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีและเลือกใช้คำได้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท 
           ในการสื่อสารได้   
     1.3 เขียนสะกดคำถูกต้องตามอักขรวิธีและเลือกใช้คำได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทในการสื่อสาร        
     1.4 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.5 เพื่อใหม้ีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    ใช้คำในการสื่อสารถูกต้องเหมาะสมกับความหมายในบริบทของการสื่อสาร 
 

3. เนื้อหา 

 3.1  การสื่อสารผ่านเสียง 
    3.2  การสื่อสารโดยการใช้คำและความหมาย 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการใช้ถ้อยคำ จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
2/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยเรื่องการใช้ถ้อยคำ 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการใช้ถ้อยคำ
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การใช้ถ้อยคำในสื่อ 
    สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ในงาน 
    อาชีพ ตลอดจนในการ  
    สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
    เรื่องการใช้ถ้อยคำ 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    1 เรื่องความรู้  
    พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
    การใช้ภาษาไทย  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเทอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
    แบบพกพา 
7. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 2 เรื่องการใช้ 
    ถ้อยคำ 
 
 
 
 

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

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



 

 

    ในระบบ Google  
    Classroom 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การใช้ถ้อยคำ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการใช้ 
    ถ้อยคำ  
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานที่ 1 เรื่อง 
      การเขียนสะกดคำ      
1๕. ตรวจแบบฝึกหัด 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
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 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………...............…………………………………………………………………… 

 
 
 



 

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 2 เรื่องการใช้ถ้อยคำ 

จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

๑. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายที่มาจากคํายืมภาษาอังกฤษ  
     ก. ราชรถมาเกย 
     ข. คุณพ่อชอบตีกอล์ฟ  
     ค. เธอหิวข้าวไหม 
     ง. ปลาวาฬตัวใหญ่มาก 
     จ. น้ำอัดลมมันมีกรดนะ 
๒. ข้อใดคือความหมายของเสียงพยัญชนะควบกลํ้า  

ก. พยางค์ที่ออกเสียง ๒ เสียงติดกันโดยไม่มีสระค่ันกลาง  
ข. พยางค์ท่ีออกเสียงสระไปพร้อมกับเสียงพยัญชนะ 

     ค. พยางค์ท่ีออกเสียงควบกับ /ย/ /ว/ 
     ง. พยางค์ท่ีมี /ห/ หรือ /อ/ นำหน้าแล้วเสียงสูงขึ้น 
     จ. พยางค์ท่ีมตีัวสะกดลงท้ายด้วย /ร/ /ล/ /ว/ 
๓. ข้อใดกล่าวผิด  

ก. วรรณยุกต์ไทยมี 4 รูป 5 เสียง 
ข. วรรณยุกต์เป็นสิ่งกำหนดระดับเสียงสูงต่ำ 

     ค. คำท่ีมีเสียงวรรณยุกต์จะมีหรือไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็ได้ 
ง. คําท่ีมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็จะมีความหมายต่างกัน  
จ. เสียงสามัญเป็นเสียงที่ไม่มีวรรณยุกต์กำหนด 

๔. ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม  
ก. วัวกินหญ้า 
ข. เสือเป็นสัตว์กินเนื้อ 
ค. อัญชลีไม่มีหนังสืออ่าน  
ง. มานีเสียใจร้องไห้  
จ. สุนารีกลัวแมลงสาบ 

๕. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นมากท่ีสุด (ไม่นับเสียงซํ้า)  
ก. ใครใคร่ค้าม้าค้า 
ข. ใครใคร่ค้าวัวค้าควายค้า  
ค. ใครใคร่ค้าเงินค้า 
ง. ใครใคร่ค้าทองคำค้า 
จ. ใครใคร่ค้าไข่ค้า 

๖. ข้อใดมีคําที่ใช้รูปพยัญชนะต้นไม่ถูกต้อง  
 ก. นักมวยโดนถองเข้าท่ีท้อง 

ข. เธอจะกินลาดหน้าหรือก๋วยเตี๋ยว  
ค. เงินบริจากคราวก่อนยังไม่ได้เอามาใช้ 
ง.  กฎหมายไม่มีความศักสิดธิ์  
จ. เซียงกงเป็นที่ขายอะหลั่ยรถยนต์ 

 



 

 

๗. ข้อใดทับศัพท์ถูกต้องทุกคํา  
ก. โควตา  แสกน  เฟสบุ้ก 
ข. แบงค์ เครดิดการ์ด โบรชัว  
ค. โน้ทบุ๊ค  ไลค์  ออฟฟิซ 
ง.  เปอร์เซน็ท์ โปรโมชั่น คีบอด  
จ. ดิลิเวอรี อีเมล อินเทอร์เน็ต  

๘. ข้อใดใช้คําถูกความหมาย  
 ก. เขาไต่สวนเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องที่เพ่ิงเรียนไป 
 ข. เขาแสดงเจตคติเกี่ยวกับปัญหาสังคม 

ค. ครูทุกคนย่อมมีอุดมการณ์ของความเป็นครู  
 ง. เลขาธิการของหัวหน้าคนนี้เก่งมาก ๆ 
 จ. ใครมีข้อครหาเกี่ยวกับการแสดงสามารถบอกมาได้เลย 
๙. ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคํา  

ก. บัลลังก์  มัคคุเทศก์  ปาติโมกข ์ 
ข. อาสน์  เผ่าพันธุ์  ไม้จันทร์ 
ค. นิทรรศน์  คนธรรม์  อานิสงส์  

 ง. ไตรยางค์  วิเคราะห์  สายัณน์ 
 จ. สัมพันธุ์  รังสรรค์  ดุริยางศ์ 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการเขียนสะกดคําผิด  

ก. ความไม่รอบคอบ  
ข. ความสับสนในการเลือกใช้พยัญชะ 
ค. การใช้แนวเทียบผิด  

          ง. การดูบริบทผิด 
          จ. การออกเสียงผิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 2 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย ภาษาใช้ถ้อยคำ สอนครั้งที ่2/18 

ชื่องาน การเขียนสะกดคำ เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  คำต่อไปนี้คำใดประวิสรรชนีย์ผิด ให้ขีดเส้นใต้แล้วแก้ไขคำนั้นให้ถูกต้อง 
 1.  ทนุถนอม   ทยอย   ทโมน   แก้เป็น............................... 
 2.  ขะยุ้ม   ขยุกขยิก   ขะมักเขม้น  แก้เป็น............................... 
 3.  คะนอง   คะเน   คะทา   แก้เป็น............................... 
          4.  ฉนวน   ฉมวก   ฉนั้น    แก้เป็น............................... 
 5.  ตะกร้า   ตะกอน   ตะลิ่ง   แก้เป็น............................... 
 

  

คำต่อไปนี้คำใดใส่วรรณยุกต์ผิด ให้ขีดเส้นใต้แล้วแก้ไขคำนั้นให้ถูกต้อง 
 ๑.  กระเจี๊ยบ   กระเง้ากระงอด   กระชุ้มกระชวย แก้เป็น............................... 
 ๒.  พะเน้าพะนอ   พะว๊าพวัง   พะวักพะวน แก้เป็น.............................. 
 ๓.  ใคร่ครวญ   คะยั๊นคะยอ   คะน้า  แก้เป็น............................... 
 ๔.  จุ้นจ้าน  วุ้นวาย   รุ่มร่าม   แก้เป็น............................... 
 5.  โควต้า   รักบี้   ปาเต๊ะ     แก้เป็น............................... 
 



 

 

 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 2 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย ภาษาใช้ถ้อยคำ สอนครั้งที ่2/18 

ชื่องาน การใช้ถ้อยคำ เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง  เติมคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
  
 
1. หมอมี...................................ของหมอ ทหารก็มี.....................................ของทหาร  
2. วันนี้นักการเมืองหลายคนได้ออกมาแสดง......................................เกี่ยวกับการนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า 
3. เขาทำงานอย่างหนักเพ่ือตอบสนองต่อ.....................................ของตนเอง 
4. ................................เกี่ยวกับการศึกษาในสมัยนี้ก้าวหน้าไปมาก 
 
 
 
1. เขาถูก...................................กรณีลอบวางเพลิงสถานีตำรวจ 
2. นายกรัฐมนตรีถูกฝ่ายค้าน......................................ว่าทำผิดจริงหรือไม่ 
3. ผู้ร้ายฆ่าคนตายถูกตำรวจ.....................................ตามพยานหลักฐาน 
4. ครู................................นกัเรยีนว่ามีใครเหน็กลอ่งข้าวท่ีหายไปบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัศนะ ทัศนคติ 
 

อุดมการณ์ อุดมคติ 
 

ถาม ซักฟอก ไต่สวน สอบสวน 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

 

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



 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการใช้ประโยค สำนวนโวหารและระดับภาษา จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายลักษณะของประโยคแต่ละชนิดได ้
    1.2 อธิบายความหมายและเลือกใช้สำนวนโวหารถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้
    1.3 อธิบายลักษณะการใช้ระดับภาษาและความแตกต่างของภาษาแต่ละระดับได ้
    1.4 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษกำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 เรียบเรียงประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารตามหลักการใช้ภาษาไทย 
    2.2 ใช้สำนวนโวหารและระดับภาษาเหมาะสมกับบริบทในการสื่อสาร 

3. เนื้อหา 
    3.๑ ประโยค 
    3.2 สำนวนโวหาร 
    3.3 ระดับภาษา 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการใช้ประโยค สำนวนโวหารและระดับภาษา จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

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

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 3 เรื่องการใช้ 
    ประโยค สำนวนโวหาร 
    และระดับภาษา  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการใช้ 
    ประโยค สำนวนโวหาร 
    และระดับภาษา  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การใช้ถ้อยคำสำนวนใน 
    การสื่อสารใน 
    ชีวิตประจำวันและใน 
    งานอาชีพ 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    3 เรื่องการใช้ 
    ประโยค สำนวน 
    โวหารและระดับ 
    ภาษา  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom  
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเทอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์แบบ 
    พกพา 
7. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 3 เรื่องการใช้ 
    ถ้อยคำสำนวน 
 
 
 

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

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



 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
    เรื่องการใช้ประโยค  
    สำนวนโวหารและระดับ    
    ภาษา และในหนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การใช้ประโยค สำนวน 
    โวหารและระดับภาษา  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการใช้ 
    ประโยค สำนวนโวหาร 
    และระดับภาษา  
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานเรื่องการใช้ 
      ประโยค สำนวนโวหาร 
      และระดับภาษา  
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนแบบฝึกหัด 
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 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………...............…………………………………………………………………… 

 
 
 



 

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 3 เรื่องการใช้ประโยค สำนวนโวหาร และระดับภาษา 

************************* 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของประโยคตามเจตนา  
 ก. ประโยคบอกให้ทราบ 
 ข. ประโยคเสนอแนะ 
 ค. ประโยคห้าม 
 ง. ประโยคขอร้อง   

จ. ประโยครวม  
๒. ประโยคในข้อใดไม่ใช่ประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียว  
 ก. ปลากินเหยื่อ 
 ข. พ่อกับแม่กำลังซื้อของที่ตลาด 

ค. พ่ีนั่งรถไปทํางานที่ออฟฟิศ  
 ง.  รถติดยาวมากในวันหยุด 
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๓. “เขากินผักเยอะมากซึ่งทําให้มีสุขภาพดี” ประโยคนี้เป็นประโยคซ้อนแบบใด  

ก. ประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยค  
 ข. ประโยคซ้อนที่มีกรรมานุประโยค  

ค. ประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยค   
 ง.  ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยค  
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๔. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของประโยครวม  

ก. มีประโยค 2 ประโยคมารวมเป็นประโยคเดียว  
 ข. ประโยคย่อยนั้นเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้ 

ค. ต้องมีคำเชื่อมสมภาค 
ง. ต้องมีประโยคขยายและประโยคหลัก  
จ. สามารถจำแนกตามโครงสร้างได้ 4 ชนิด 

๕. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพรรณนาโวหาร  
ก.  การนำเสนอภาพเหตุการณ์อย่างละเอียด 
ข. ใช้ในการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ  
ค. ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ 
ง.  มักใช้ในงานบันเทิงคดี 
จ. ทำให้ผู้อ่านคล้อยตาม 

๖. โวหารแบบใดที่ใช้ในการสั่งสอน โน้มน้าวใจให้มีการปฏิบัติตาม  
ก. บรรยายโวหาร    
ข. พรรณนาโวหาร  
ค. สาธกโวหาร    
ง. เทศนาโวหาร  
จ. อุปมาโวหาร 



 

 

๗. ภาษาก่ึงทางการมักจะพบได้ในสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะใด  
ก. บทความในหนังสือพิมพ์  
ข. บทความในนวนิยาย 
ค. บทสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี 
ง. คำกล่าวรางานก่อนเปิดงาน  
จ. จดหมายถึงเพ่ือนสนิท  

๘. “การพูดกับเพ่ือนต้องใช้ภาษาแบบหนึ่ง เวลาพูดกับญาติผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาอีกแบบหนึ่ง” คํากล่าวนี้ทําให้ 
    เห็นว่าระดับของภาษาถูกกําหนดด้วยปัจจัยใด  

ก. โอกาส 
ข. ลักษณะของเนื้อหา 
ค. สื่อ 
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

 จ. สถานที ่
๙. ข้อใดประกอบด้วยคําที่ใช้ในภาษาระดับทางการทั้งหมด  

ก. หมา กระบือ มหาลัย 
ข. ดวงตราไปรษณียากร ฌาปนกิจ คลอดบุตร  

 ค. เปรี๊ยวจี๊ด  ตีตรา แสตมป์ 
ง.  โรงหนัง  เธอ  กระผม 
จ. หลั่งน้ำพระพุทธมนต์  งานมงคลสมรส  ใบรับรอง 

๑๐. “พนักงานขาดความมั่นใจและศรัทธาในความกล้าหาญของผู้นํา” ข้อความนี้ใช้ภาษาระดับใด  
ก. ภาษาระดับพิธีการ 
ข. ภาษาระดับทางการ  
ค. ภาษาระดับกึ่งทางการ 
ง. ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 
จ. ภาษาระดับกันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 3 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย ภาษาใช้ประโยค สำนวนโวหารและระดับภาษา สอนครั้งที ่3/18 

ชื่องาน ภาษาสื่อความนัย เวลา 50 นาท ี
 

 คำชี้แจง  จงอธิบายความหมายโดยนัยของคำต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ดอกฟ้า ความหมายโดยนัย  ............................................................................................................ 
2. จิ้งจอก           ”             ........................................................................................................... 
3. นกขมิ้น           ”             ........................................................................................................... 
4. เก้าอ้ี           ”             ........................................................................................................... 
5. หม ู           ”             ........................................................................................................... 
6. กล้วย           ”             ........................................................................................................... 
7. แพะ           ”             ........................................................................................................... 
8. กุหลาบแดง           ”             ........................................................................................................... 
9. เสือ           ”             ........................................................................................................... 
10.ดาว                    ”             ........................................................................................................... 

  
 



 

 

 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 3 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย ภาษาใช้ประโยค สำนวนโวหารและระดับภาษา สอนครั้งที ่3/18 

ชื่องาน ระดับภาษา เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง  พิจารณาว่าข้อความท่ีกำหนดให้ใช้ภาษาระดับใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  “เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ปวงประชาชน  
ชาวไทยขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัย ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันทรงมหาพลานุภาพทั้งหลาย จงโปรดอภิบาล
บันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงเจริญด้วยมิ่งมหาศุภสวัสดิ์ เจริญพระชนมพรรษานับหมื่น ๆ ศตพรรษ 
สถิตเสถียรเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงประชาชนชาวไทยตราบชั่วกัลปาวสาน” 
ภาษาระดับ..................................................... 

 
2.  “โลกของเด็กไม่ใช่โลกของผู้ใหญ่ และในทํานองเดียวกันโลกของผู้ใหญ่ก็ย่อมไม่ใช่โลกของเด็ก ในขณะที่ผู้ใหญ่  
     ชอบรับประทานนํ้าพริก เด็กก็ชอบรับประทานแกงจืด เด็กชอบไอศกรีม ผู้ใหญ่ชอบเหล้า ฉะนั้นดูไปบางทีโลก  
     ของผู้ใหญ่กับโลกของเด็กก็ลอยห่างกันมาก หรืออีกนัยหนึ่งทางเดินแห่งความคิดของผู้ใหญ่กับของเด็กมักจะ    
     สวนทางกันอยู่เสมอ ถ้าผู้ใหญ่ไม่หมุนโลกของตนให้มาใกล้เคียงกับโลกของเด็กบ้าง บางทีเมื่อผู้ใหญ่หันกลับ  
     โลกของเด็กก็ลอยไปไกลจนสุดไขว่คว้าเสียแล้ว” 

ภาษาระดับ..................................................... 
 
3.  “บทละครไทยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมไทยเป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นทั้งเพ่ืออ่านและเพ่ือแสดง  
     รูปแบบที่นิยมกันมาแต่เดิมคือบทละครรํา ต่อมามีการปรับปรุงละครรําให้ทันสมัยขึ้นตามความนิยมแบบ  
     ตะวันตกจึงมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ได้แก่ ละครดึกดําบรรพ์ ละครพันทาง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรับรูปแบบ 
     ละครจากตะวันตกมาดัดแปลงให้เข้ากับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ทําให้การละครไทยพัฒนาขึ้นโดยมี  
     กระบวนการแสดงที่แตกต่างไปจากละครไทยที่มีอยู่มาเป็นละครร้อง ละครพูด และละครสังคม” 

ภาษาระดับ..................................................... 
 
4.  “มึงจะไปไหนไอ้มั่น กูสั่งให้ปล่อยมันไว้อย่างนั้นไม่ต้องสนใจ กูอยากนั่งดูมัน มองมันตายช้า ๆ เลือดไหลออก  
     จนหมดตัว และหยุดหายใจในที่สุด ถึงจะสมกับความแค้นของกู” 

ภาษาระดับ..................................................... 
 
5. “ความตั้งใจในการเดินทางของผมครั้งนี้อยู่ที่การหาเส้นทางซอกแซกไปที่นํ้าตกเหวอีอ่ําของอุทยานแห่งชาติ 
    เขาใหญ่ แต่ความตั้งใจมิเป็นผลเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่หน่วยพิทักษ์ป่าคลองเพกาปฏิเสธอย่างนิ่มนวลว่า  
    “ไม่สามารถอนุญาตให้ขึ้นไปปั่นจักรยานได้ เนื่องจากยังไม่มีนโยบายให้ปั่นจักรยานขึ้นไปเท่ียวนํ้าตกเหวอีอ่ํา  
    ซึ่งคงจะต้องรอไปอีกพักใหญ่ ๆ เพราะอยู่ในช่วงสํารวจจัดทําเส้นทางโดยทางอุทยานฯ มีแนวคิดท่ีจะเปิดให้ 
    จักรยานเสือภูเขาข้ึนไปอยู่แล้ว แต่เมื่อไหร่ยังไม่ทราบ” เป็นคําปฏิเสธที่นุ่มนวลเราจึงได้แต่น้อมรับโดยดี” 

ภาษาระดับ..................................................... 
 



 

 

 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 3 เรื่องการใช้ประโยค สำนวนโวหาร และระดับภาษา 
 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของประโยคตามเจตนา  
 ก. ประโยคบอกให้ทราบ 
 ข. ประโยคเสนอแนะ 
 ค. ประโยคห้าม 
 ง. ประโยคขอร้อง   

จ. ประโยครวม  
๒. ประโยคในข้อใดไม่ใช่ประโยคสามัญที่มีกริยาวลีเดียว  
 ก. ปลากินเหยื่อ 
 ข. พ่อกับแม่กำลังซื้อของที่ตลาด 

ค. พ่ีนั่งรถไปทํางานที่ออฟฟิศ  
 ง.  รถติดยาวมากในวันหยุด 

จ. นักเรียนไปโรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๓. “เขากินผักเยอะมากซึ่งทําให้มีสุขภาพดี” ประโยคนี้เป็นประโยคซ้อนแบบใด  

ก. ประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยค  
 ข. ประโยคซ้อนที่มีกรรมานุประโยค  

ค. ประโยคซ้อนที่มีคุณานุประโยค   
 ง.  ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยค  
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๔. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของประโยครวม  

ก. มีประโยค 2 ประโยคมารวมเป็นประโยคเดียว  
 ข. ประโยคย่อยนั้นเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้ 

ค. ต้องมีคำเชื่อมสมภาค 
ง. ต้องมีประโยคขยายและประโยคหลัก  
จ. สามารถจำแนกตามโครงสร้างได้ 4 ชนิด 

๕. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพรรณนาโวหาร  
ก.  การนำเสนอภาพเหตุการณ์อย่างละเอียด 
ข. ใช้ในการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ  
ค. ก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ 
ง.  มักใช้ในงานบันเทิงคดี 
จ. ทำให้ผู้อ่านคล้อยตาม 

๖. โวหารแบบใดที่ใช้ในการสั่งสอน โน้มน้าวใจให้มีการปฏิบัติตาม  
ก. บรรยายโวหาร    
ข. พรรณนาโวหาร  
ค. สาธกโวหาร    
ง. เทศนาโวหาร  
จ. อุปมาโวหาร 



 

 

 
๗. ภาษาก่ึงทางการมักจะพบได้ในสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะใด  

ก. บทความในหนังสือพิมพ์  
ข. บทความในนวนิยาย 
ค. บทสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี 
ง. คำกล่าวรางานก่อนเปิดงาน  
จ. จดหมายถึงเพ่ือนสนิท  

๘. “การพูดกับเพ่ือนต้องใช้ภาษาแบบหนึ่ง เวลาพูดกับญาติผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาอีกแบบหนึ่ง” คํากล่าวนี้ทําให้ 
    เห็นว่าระดับของภาษาถูกกําหนดด้วยปัจจัยใด  

ก. โอกาส 
ข. ลักษณะของเนื้อหา 
ค. สื่อ 
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

 จ. สถานที ่
๙. ข้อใดประกอบด้วยคําที่ใช้ในภาษาระดับทางการทั้งหมด  

ก. หมา กระบือ มหาลัย 
ข. ดวงตราไปรษณียากร ฌาปนกิจ คลอดบุตร  

 ค. เปรี๊ยวจี๊ด  ตีตรา แสตมป์ 
ง.  โรงหนัง  เธอ  กระผม 
จ. หลั่งน้ำพระพุทธมนต์  งานมงคลสมรส  ใบรับรอง 

๑๐. “พนักงานขาดความมั่นใจและศรัทธาในความกล้าหาญของผู้นํา” ข้อความนี้ใช้ภาษาระดับใด  
ก. ภาษาระดับพิธีการ 
ข. ภาษาระดับทางการ  
ค. ภาษาระดับกึ่งทางการ 
ง. ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 
จ. ภาษาระดับกันเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

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

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

 

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



 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการฟังและการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    ๑.1 อธิบายความหมายและความสำคัญของการฟังการดูได้ 
    1.2 อธิบายหลักการและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการฟัง การดูได้ 
    1.3 วิเคราะห์และประเมินค่าการฟังและการดจูากสื่ออิเล็กทรอนิกส์                     
    1.4 อภิปรายมารยาทในการฟังและการดูได้                                
    1.5 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                              
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 วิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักการ 

    2.2 มีมารยาทในการฟังและการดูสื่อต่าง ๆ 
 

3. เนื้อหา 
    ๑.1 ความหมายและความสำคัญของการฟังการดู 
    1.2 องค์ประกอบของการฟังและการดู 
    1.3 หลักการฟังและการดู 
    1.4 แนวทางการวิเคราะห์และประเมินค่าการฟังและการดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์                                   
    1.8 มารยาทในการฟังและการดู 
    

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการฟังและการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

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

 
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 4 เรื่องการฟัง 
    และการดูสื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการฟัง 
    และการดูสื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    เรื่องการฟังและการดูสื่อ 
    สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    3 เรื่องการใช้ 
    ถ้อยคำสำนวน  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
7. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 4 เรื่องการฟัง 
    และการดูสื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

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



 

 

    และสื่ออ่ืน ๆ ตลอดจน 
    การฟังและการดูใน 
    ชีวิตประจำวันและใน 
    งานอาชีพ 
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
    เรื่องการฟังและการดูสื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์ และ 
    หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การฟังและการดูสื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการฟัง 
    และการดูสื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์ 
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานเรื่อง 
      การฟังและการดูสื่อ 
      อิเล็กทรอนิกส์ 
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 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………...............…………………………………………………………………… 

 
 

    



 

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 4 เรื่องการฟังและการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

…………………………………………….. 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดคือความหมายของการฟังและการดู 
 ก. กระบวนการรับรู้สารอย่างหนึ่ง 
 ข. การรับรู้สารอย่างหนึ่งจากภาพ 
 ค. การรับรู้สารต่าง ๆ จากเสียงผ่านโสตประสาท 
 ง. การรับรู้สื่อต่าง ๆ ผ่านเสียงและภาพ  

จ. การรับรู้สารผ่านเสียง และนํามาเรียบเรียง ตีความ และทําความเข้าใจ  
๒. ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของการฟังและการดู  
 ก. ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 
 ข. เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
 ค. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลมีความสะดวกมากข้ึน 

ง. เพ่ิมความขัดแย้งระหว่างการสื่อสารจากการโต้เถียงในเรื่องที่ฟังและดู  
จ. ฝึกการฟังและการดูอย่างรู้กาลเทศะและความเหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  

๓. องค์ประกอบใดของการฟังและการดูที่ทําหน้าที่สื่อความหมาย  
 ก. นำแหน่งที่ดู 
 ข. การตีความหมาย 

ค. ภาพและเสียง  
 ง. ความพร้อม 
 จ. ผู้รับสาร 
๔. องค์ประกอบของการฟังและการดูในข้อใดที่สามารถเปลี่ยนไปได้ตามสิ่งแวดล้อม  

ก. เสียง 
ข. ทัศนคติ 
ค. ความพร้อม 
ง. การตีความหมาย 
จ. ตำแหน่งที่อยู่ 

๕. หลักการฟังในข้อใดที่ต้องมีการประเมินค่าว่าน่าเชื่อถือและนํามาปฏิบัติตามได้  
ก. การจดบันทึก 
ข. การจดจ่อต่อสิ่งที่ฟัง 
ค. การจับประเด็นในการฟัง 
ง. การสรุปเป็นภาษาของตนเอง 
จ. การพิจารณาไตร่ตรองเรื่องที่ฟัง  

๖. การประเมินค่าจากการฟังและการดู สื่อใดที่ควรฟังและดูจากหลาย ๆ แหล่งเพื่อเปรียบเทียบกัน  
ก. ข่าวสาร  
ข. สารคด ี
ค. โฆษณา   
ง. ละคร 
จ. ภาพยนตร์  



 

 

๗. ขั้นตอนแรกในการจับประเด็นสําคัญจากเรื่องที่ฟังและดูคืออะไร 
ก. มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการฟังและการดู  
ข. เชื่อมโยงเข้ากับความรู้และประสบการณ์ของตน 
ค. แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น   
ง. สรุปประเด็นเป็นภาษาของตนเอง  
จ. ทําความเข้าใจกับจุดมุ่งหมายของการรับสาร  

๘. ข้อใดคือการประเมินค่าการฟังและการดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
ก. ข้อความใดแสดงความรู้สึก  
ข. บอกได้ว่าเรื่องราวนั้นดีหรือไม่  
ค. บอกได้ว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง   
ง. บอกได้ว่าข้อความใดเป็นเหตุหรือผล  
จ. บอกได้ว่าข้อความใดเป็นผลจากเหตุนั้น 

๙. สื่อประเภทละครแตกต่างจากสื่อประเภทอ่ืนอย่างไร  
ก. ได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบัน  
ข. สะท้อนภาพชีวิตและสังคม  
ค. มุ่งกล่าวเกินจริงและชักจูงให้เชื่อฟัง 
ง. ผู้ฟังหรือผู้ดูต้องประเมินค่าความถูกต้องของข้อมูล  
จ. ผู้ฟังหรือผู้ดูต้องพิจารณาความสมเหตุสมผลของสื่อ 

๑๐. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการฟัง  
ก. ผู้ฟังควรฟังด้วยความอดทน  
ข. ผู้ฟังไม่ควรทำเสียงรบกวนผู้อื่น 
ค. ผู้ฟังควรเข้าไปนั่งก่อนผู้พูดเริ่มพูด 
ง. ผู้ฟังควรวิจารณ์ผู้พูดขณะที่กําลังพูด  
จ. ผู้ฟังควรมีปฏิกิริยาตอบสนองผู้พูดอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 4 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การฟังและการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอนครั้งที ่4/18 

ชื่องาน การฟังและการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 50 นาท ี
 
คำชี้แจง ให้นักเรียนดูคลิปวีโดอีแล้วตอบคําถามต่อไปนี้  
 

1. คลิปวีดีโอนี้จัดเป็นสื่อรูปแบบใด 
............................................................................................................................. ..................................................... 
2. สาระสำคัญของเรื่องนี้ 
................................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ .................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
....................................................................... ........................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
3. กลวิธีการนําเสนอ  
    3.1 การเปิดเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.......................................................................................................................................................... ........................     
    3.2 การดําเนินเรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... .........................................................................  
    3.3 การปิดเรื่อง................................................................................................... ............................................... 
........................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................................  
4. การใช้ภาษา 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................ ...................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
5. คุณค่าของเรื่อง 
............................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... .............................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
 



 

 

 
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 

 

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



 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
1.1  อธิบายความหมายและความสำคัญของการอ่านได้ 
1.2  อธิบายหลักการและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการอ่านได้ 
1.3  วิเคราะห์และประเมินค่าจากการอ่านสารต่าง ๆ ได้ 
1.4  อภิปรายมารยาทในการอ่านได้ 
1.5  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
   บอกสาระหรือข้อคิดจากการอ่านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

3. เนื้อหา 
    3.1 ความหมายและความสำคัญของการอ่าน 
    3.๒ องค์ประกอบของการอ่าน 
    3.๓ หลักการอ่านสารลักษณะต่าง ๆ  
    3.๔ แนวทางการวิเคราะห์และประเมินค่าจากการอ่านสารต่าง ๆ 
    3.5 มารยาทในการอ่าน   
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
5/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 5 เรื่องการอ่าน 
    สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการอ่าน 
    สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การอ่าน 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    5 เรื่องการพูด 
    ในโอกาสต่าง ๆ 
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom และ  
    Google Meet 
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเทอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์แบบ 
    พกพา 
7. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 5 เรื่องการ 
    อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
    และสื่อ 

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

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



 

 

    สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์  
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
    เรื่องการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
    และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ 
    สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการอ่าน 
    สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ 
    อิเล็กทรอนิกส์  
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10.ครูแนะนำเรื่องการ 
    ทำงานให้สะอาด เป็น 
    ระเบียบเรียบร้อย  
 

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

    อิเล็กทรอนิกส์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานที่ 1-2 
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 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………...............…………………………………………………………………… 
 
 
 



 

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 5 เรื่องการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

********************* 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดไม่ใช่สารที่ต้องใช้การอ่านในการรับรู้ 
 ก. หนังสืออักษรเบรลสำหรับคนตาบอด 

ข. ใบปิดโฆษณาภาพยนตร์ 
ค. หนังสือเสียง  
ง. หนังสือพิมพ์ 
จ. เนื้อเพลง 

 
๒. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการอ่านของผู้อ่าน  
 ก. เพศ 

ข. วุฒิภาวะ 
ค. ความบกพร่องทางกาย  
ง. ลักษณะทางบุคลิกภาพ 
จ. ถูกทุกข้อ  

 
๓. “ผู้เรียนสามารถตอบคําถามในการสัมภาษณ์งานได้ทุกข้อ เนื่องจากผู้เรียนอ่านหนังสือมามาก” ข้อความนี้ 
    แสดงถึงความสําคัญของการอ่านข้อใด  
          ก. การอ่านทําให้เกิดการรอบรู้และรู้รอบ 

ข. การอ่านทำให้เพลิดเพลิน 
ค. การอ่านทำให้สร้างสรรค์  
ง. การอ่านทำให้จรรโลงใจ 
จ. การอ่านทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ   

 
๔. การอ่านนิทานให้ลูกฟัง เป็นการอ่านแบบใด 

ก. การอ่านวิเคราะห์ 
ข. การอ่านออกเสียง  
ค. การอ่านประเมินค่า  
ง. การอ่านในใจ 
จ. การอ่านจับใจความ   

 
๕. ข้อใดไม่ใช่สาระสําคัญที่จะต้องนํามาพิจารณาในการอ่านประเมินค่าสารคดี  

ก. การนำเสนอเรื่อง 
ข. การใช้ภาษาในการเขียน  
ค. ข้อเท็จจรริงและข้อคิดเห็น  
ง. ชื่อผู้แต่ง 
จ. ชื่อเรื่อง 

 



 

 

๖. “ไม่มีอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทุกคน คนที่แพ้ถั่วบางชนิดหรือแพ้โปรตีนในนมวัว ก็ไม่ควรกินอาหารพวกนี้  
    เพราะถึงแม้มันจะอุดมไปด้วยโปรตีน แต่ถ้ากินแล้วมันทําร้ายร่างกาย เราก็ไม่ควรกิน ลองหันไปมอง 
    ทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น ถั่วที่เรากินได้โดยที่ไม่แพ้หรือแพ้ไม่มาก ลองหันไปดื่มนมควายหรือนมแพะ”      
    ข้อความนี้มีใจความสําคัญอยู่ที่ส่วนใดของข้อความ  

ก. ส่วนต้นของข้อความ  
ข. ส่วนกลางของข้อความ 
ค. ส่วนท้ายของข้อความ 
ง. ไม่ปรากฏข้อความ 
จ. กระจายอยู่ทั่วข้อความ 

 
๗. “ข้าพเจ้ามีความเศร้าเสียใจที่ต้องกล่าวประโยคนี้ออกมา แต่ทว่าหากไม่กล่าวออกมาแล้ว ความเป็นจริงคง 
    จะหายไปจากโลกนี้ตลอดกาล” ข้อความนี้เป็นข้อความในลักษณะใด  

ก. ข้อเท็จจริง  
ข. ข้อคิดเห็น 
ค. ความรู้สึก 
ง. แสดงคุณค่า 
จ. ข้อพิสูจน์ 

  
๘. ขั้นตอนแรกในการอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าบทความคืออะไร  

ก. พิจารณาส่วนประกอบของบทความ 
ข. พิจารณาสาระสังเขปของบทความ  
ค. ตั้งคำถามเพ่ือหาสาระสำคัญของบทความ 
ง. พิจารณาเนื้อหาของบทความ 
จ. พิจารณาแหล่งข้อมูลในการเขียนบทความ 

 
๙. ข้อใดคือความหมายของแก่นเรื่อง  

ก. การผูกเรื่องให้ดำเนินไปตามที่วางไว้ 
ข. รายละเอียดของเนื้อเรื่อง  
ค. ลักษณะบรรยากาศท่ีใช้ในการดำเนินเรื่อง 
ง. แนวคิดสําคัญของเรื่อง  
จ. ผู้ดำเนินเรื่อง 

 
๑๐. ใครถือว่ามีมารยาทในการอ่าน  

ก. กุ๊กกิ๊กขีดเขียนลงในหนังสือที่ยืมจากห้องสมุด 
ข. กุ๊กไก่ลอกเนื้อหาในหนังสือโดยไม่อ้างอิง  
ค. โต้งอ่านหนังสือนิทานเสียงดังในห้องสมุด 
ง. เจี๊ยบชอบแอบดูหนังสือที่คนอื่นกำลังอ่าน  
จ. แจ้ไม่กินขนมระหว่างอ่านหนังสือ 

 
 
 



 

 

 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 5 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอนครั้งที ่5/18 

ชื่องาน องค์ประกอบของการอ่าน เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง จงวิเคราะห์องค์ประกอบของการอ่านที่กำหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ที่ ๑ สมศักดิ์กําลังอ่านป้ายโฆษณารองเท้าอยู่และเมื่ออ่านจบแล้วสมศักดิ์ได้ตัดสินใจไปซื้อของ  
                     ตามท่ีโฆษณาไว้  
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................. ......................................................................... 
 

สถานการณ์ที่ ๒ สุเทพอ่านหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับข่าวการเลือกตั้งโดยที่สุเทพรู้สึกว่าข่าวของสํานักข่าวนี้  
                     ไม่เป็นกลาง ทําให้สุเทพเลิกอ่านหนังสือพิมพ์ของสํานักข่าวนี้ไปเลย  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................................. ..................... 
 



 

 

 

 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 5 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอนครั้งที ่5/18 

ชื่องาน วิเคราะห์และประเมินค่าสาร เวลา 50 นาท ี
 
คําชี้แจง : วิเคราะห์งานเขียนที่กําหนดให้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น และส่วนใดเป็น 
             ความรู้สึกของผู้เขียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. “ธุรกิจสุขภาพความงาม ในด้านการส่งเสริมตลาดก็ทําได้ง่ายกว่าแต่ก่อน เพราะปัจจุบันมีโซเชียลมีเดีย เช่น  
     เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ และไลน์แอด ที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงลูกค้าและผู้บริโภคได้ 
     โดยตรงและเป็นจํานวนมาก และไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนแต่ก่อน หากรู้เทคนิคและวิธีการทําตลาดออนไลน์  
     จะช่วยประหยัดค่าการตลาดไปได้มาก ซึ่งทําให้มีกําไรเพ่ิมข้ึนจากการลดต้นทุนทางการตลาด”  
     ส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
     ส่วนที่เป็นข้อคิดเห็น  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
 

2. “ฟอร์มของหมาป่าแห่งเมืองเบียร์ยังไม่กระเตื้อง แถมมีแต่สาละวันเตี้ยลง ถึงแม้จะเปลี่ยนกุนซือมาเป็น   
    วาเลเรียน อิสมาแอล แล้วก็ตาม ล่าสุดแพ้คาบ้านต่อแฮร์ธ่า เบอร์ลิน ๒ : ๓ ทําให้สะกดคําว่า ชนะ ไม่เป็น ๓  
    เกมติดต่อกันผู้เล่นค่อนข้างสมบูรณ์ จะขาดเพียงตัวติดโทษแบน ๒ คน ได้แก่ มักซิมิเลียน อาร์โนลด์ กับ พอล  
    เซกวิน นอกนั้นพร้อมรบในแผนการเล่น ๓-๑-๔-๑-๑”  
     ส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
     ส่วนที่เป็นข้อคิดเห็น  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..  
 



 

 

 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น..................................กลุ่ม......................... 
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5              
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7              
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12              
13              
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16              
17              
18              
19              
20              
 
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

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

 

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



 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องการเขียนประเภทต่าง ๆ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    ๑.1 อธิบายความหมายและความสำคัญของการเขียนได้ 
    1.๒ อธิบายความหมาย องค์ประกอบและรูปแบบของย่อหน้าได้ 
    1.3 อธิบายหลักการเขียนทั่วไปได้ 
    1.4 อธิบายหลักการเขียนสรุปความ อธิบายและบรรยายได้ 
    1.5 เขียนสรุปความ อธิบายและบรรยายได้ 
    1.6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    สื่อสารด้วยการเขียนตามหลักการเขียน 
 

3. เนื้อหา 
    3.๑ ความหมายและความสำคัญของการเขียน 
    3.๒ การเขียนย่อหน้า 
    3.3 หลักการเขียนทั่วไป 
    3.4 การเขียนสรุปความ 
    3.5 การเขียนอธิบาย 
    3.6 การเขียนบรรยาย 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนประเภทต่าง ๆ จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

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

(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 6 เรื่องการ 
    เขียนประเภทต่าง ๆ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    ประเภทต่าง ๆ  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การเขียนประเภทต่าง ๆ  
 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    6 เรื่องการเขียน 
    ประเภทต่าง ๆ  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom  
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเทอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์แบบ 
   พกพา 
7. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 6 เรื่องการ 
    เขียนประเภท 
    ต่าง ๆ  

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

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



 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
    เรื่องการเขียนประเภทต่าง ๆ  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การเขียนประเภทต่าง ๆ  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    ประเภทต่าง ๆ  
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือเรียน 
    วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10. ครูแนะนำเรื่องการ 
      ทำงานให้สะอาด เป็น 
      ระเบียบเรียบร้อย  
ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานที่ 1-2 
1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      6  คะแนน 
ทักษะ      4.5    คะแนน 
จิตพิสัย      4.5  คะแนน 
รวม                 15 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 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………...............…………………………………………………………………… 

 
 



 

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 6 เรื่องการเขียนประเภทต่าง ๆ 

.............................. 
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการเขียน  
ก. การสื่อสารที่มีตัวอักษรเป็นสื่อกลาง 
ข. การถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ค. ระบบการบันทึกเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ง. ทักษะที่อาศัยกระบวนการคิดออกมาเป็นลายลักษณ์ 
จ. เครื่องมือการสื่อสารชนิดหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวกลาง 

 
๒. ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของการเขียน  

ก. กรกนกคัดลอกข้อความในหนังสือส่งงานครู  
ข. ก้องเกียรติเขียนโครงเรื่องที่จะพูดนำเสนอคร่าว ๆ  
ค. โกวิทย์เขียนบันทึกความประทับใจในแต่ละวัน  
ง. กรองกาญจน์แต่งคำประพันธ์เรื่องเมืองไทยเมืองเที่ยว 
จ. กายสิทธิ์เขียนลำดับพิธีทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ให้เพ่ือน 

 
๓. “การสอบเป็นเสมือนเกมที่นักเรียนไม่พึงประสงค์ เนื่องจากการสอบไม่ได้มีความสนุกสนาน ความ 
    เพลิดเพลิน หรือความท้าทายเลย ในทางตรงกันข้ามมักมาพร้อมกับความกดดัน ความหวัง และ    
    ความเครียด แต่จะไม่สอบเลยก็คงไม่ได้ เพราะอย่างน้อยการสอบก็เป็นเครื่องมือวัดระดับความเข้าใจ   
    บทเรียน ให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนและทําความเข้าใจในส่วนที่ยังไม่กระจ่างได้” จากข้อความนี้เป็น 
    ความสําคัญของการเขียนด้านใด  

ก. การเขียนเป็นเครื่องมือบันทึกความรู้  
ข. การเขียนเป็นเครื่องมือลำดับความคิด  
ค. การเขียนเป็นเครื่องมือสื่อสารที่คงทน  
ง. การเขียนเป็นเครื่องมือฝึกฝนทางภาษา  
จ. การเขียนเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิด 

 
๔. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก. การเขียนย่อหน้าจะช่วยให้เขียนเรื่องได้เป็นระบบ  
ข. แต่ละย่อหน้าประกอบด้วยใจความหลัก ใจความย่อย 
ค. ในแต่ละย่อหน้าต้องมีประโยคใจความหลักปรากฏเสมอ  
ง. ย่อหน้าที่ดีควรมีขนาดเท่า ๆ กันทุก ๆ ย่อหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ  
จ. การวางประโยคใจความสำคัญไว้ตอนต้นได้รับความนิยมมาก 

 
 
 
 
 



 

 

๕. “ชีวิตของเรา มีผู้คนมากมายที่ผ่านเข้ามา มีผู้คนมากมายที่ออกจากชีวิตเราไป สุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับตัว 
    เราไปตลอดชีวิตก็คือตัวของเราเอง ดังนั้นไม่ว่าใครจะเข้ามา ไม่ว่าใครจะออกไป อย่าเอาใจไปผูกกับเขาไว้ 
    มากนัก แต่จงเผื่อใจไว้รักตัวเองเสมอ”  
                                                                                                        (คิดมาก. ๒๕๖๑: ๖)  
    จากข้อความนี้ประโยคใจความหลักปรากฏอยู่ตอนใด  
 ก. ตอนต้น 

ข. ตอนท้าย  
ค. ตอนกลาง 
ง. ตอนต้นและตอนท้าย 
จ. ไม่ปรากฏ 

๖. “คลื่นใต้เสียงหรืออินฟราซาวด์ส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในของมนุษย์ โดยเฉพาะการไหลเวียนโลหิต  
    และระบบประสาท อินฟราซาวด์ระดับไม่รุนแรงเพียงชั่วครู่สามารถสร้างความรู้สึกปลาบปลื้ม  
    กระปรี้กระเปร่าได้เป็นชั่วโมง อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันเลือด และการปล่อยเอนโดฟินฮอร์โมนแห่ง 
    ความสุขสูงขึ้น”  
     (ปราปต์. ๒๕๕๘: ๑๙๘)  
     จากข้อความนี้ประโยคใจความหลักปรากฏอยู่ตอนใด  

ก. ตอนต้น 
ข.   ตอนท้าย  
ค.   ตอนกลาง 
ง.   ตอนต้นและตอนท้าย 
จ.   ไม่ปรากฏ  

๗. “การเป็นคนที่มีคุณภาพต้องรู้จักหักห้ามจิตใจไม่ให้ใฝ่ไปในทางชั่วร้าย รู้จักตรวจสอบตนเองอย่างเข้มงวด 
    อยู่เสมอคาดหวังให้ตนเองเป็นต้นแบบคุณความดีแก่คนอ่ืน ต่างจากคนทรามที่มักจะหวังให้เป็นไปตามที่ใจ 
    ตนเองต้องการ โดยไม่คํานึงถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับเขา ขอให้เป็นไปอย่างใจตนเองคิดก็พอ”  
                     (ภัทระ ฉลาดแพทย์ และธีระวุฒิ ปัญญา. ๒๕๕๕: ๖๙)  
    จากข้อความนี้ข้อใดเป็นประโยคใจความหลัก  

ก. การเป็นคนที่มีคุณภาพต้องรู้จักหักห้ามจิตใจไม่ให้ใฝ่ไปในทางชั่วร้าย  
ข.   รู้จักตรวจสอบตนเองอย่างเข้มงวดอยู่เสมอ 
ค.   คาดหวังให้ตนเองเป็นต้นแบบคุณความดีแก่คนอ่ืน 
ง.   ต่างจากคนทรามที่มักจะหวังให้เป็นไปตามที่ใจนเองต้องการ 
จ.   ไม่ปรากฏประโยคใจความหลัก 

๘. “นงเยาว์มีรูปร่างสูงโปร่ง ผมดําขลับตัดสั้นแล้วดัดด้วยไฟฟ้าพอเป็นคลื่น เปิดให้เห็นลําคอยาว ปลายคาง 
    มนยกแต่น้อยอย่างไว้ศักดิ์ยิ่งเพ่ิมความระหงในท่วงท่าแช่มช้อย แต่หาได้เชื่องช้า ความลงตัวของลักษณะน่า 
    ปกป้องของผู้หญิงกับความเข้มแข็งเฉลียวฉลาดเป็นคุณสมบัติที่หาได้ไม่ง่าย”  
                    (ปราปต์. ๒๕๕๗: ๓๕)  
    จากข้อความนี้ข้อใดเป็นประโยคใจความหลัก  

ก. นงเยาว์มีรูปร่างสูงโปร่ง  
          ข. ปลายคางมนยกแต่น้อยอย่างไว้ศักดิ์ยิ่งเพ่ิมความระหงในท่วงท่าแช่มช้อย 

ค. ความลงตัวของลักษณะน่าปกป้องของผู้หญิง 
ง. ความเข้มแข็งเฉลียวฉลาดเป็นคุณสมบัติที่หาได้ไม่ง่าย 
จ. ไม่ปรากฏประโยคใจความหลัก  



 

 

๙. หากกลุ่มเป้าหมายการเขียนของผู้เรียนเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนจะเลือกเขียน 
    เรื่องลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมมากที่สุด  

ก. เรื่องท่ีมีความถูกผิดชัดเจน เช่น ประวัติศาสตร์ 
          ข. เรื่องท่ีอ่อนไหวต่อความรู้สึก เช่น ศาสนา 

ค. เรื่องท่ีส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เช่น เศรษฐกิจ 
ง. เรื่องท่ีกําลังเป็นกระแสในสังคม เช่น เทคโนโลยี  

 จ. เรื่องที่มีลักษณะสนุก ขำขัน เช่น ท่านอนบอกนัย 
 

๑๐. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเขียนที่ดี  
ก. ลำดับความคิดจากก่อนไปหลัง 
ข. ยกตัวอย่างประกอบการเขียนทุกครั้ง28 
ค. ใช้ภาษาทางการและก่ึงทางการในการเขียน 
ง. ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและสำนวน  

 จ. มีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียวในแต่ละย่อหน้า 
 

1๑. ข้อใดกล่าวถึงการเขียนสรุปความได้ถูกต้อง 
 ก. การเขียนสรุปความไม่จำเป็นต้องเรียบเรียงใหม่ 

ข. การเขียนสรุปความไม่จำเป็นต้องจับใจความก่อน 
ค. การเขียนสรุปความไม่จำเป็นต้องดูหรือฟังหลายรอบ 
ง. การเขียนสรุปความไม่จําเป็นต้องยกตัวอย่างประกอบ  

 จ. การเขียนสรุปความไม่จำเป็นต้องจดบันทึกระหว่างรับสาร 
 

1๒. การเขียนสรุปความหมายถึงข้อใด  
ก. การจับสาระสําคัญของเรื่องต่าง ๆ  
ข. การเรียบเรียงเนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ 
ค. การวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ 
ง. การสังเคราะห์เนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ 

 จ. การขยายความเนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ  
 

1๓. ข้อใดไม่ใช่การเขียนอธิบาย  
ก. สุรพงษเ์ขียนประวัติของนายชิต บุรทัต  
ข. สุรชัยเขียนเรียงความโดยใช้นิทานประกอบ 
ค. สุรชาติเขียนวิธีประกอบหุ่นยนต์อย่างละเอียด 
ง. สุรเชษฐ์เขียนความหมายและลักษณะของเรียงความ 

 จ. สุรศักดิ์เขียนโต้แย้งเรื่อง คนรุ่นใหม่ห่างไกลการเมือง  
 

 1๔. หากผู้เรียนจะเขียนโต้แย้งเรื่องหนึ่ง ๆ นักเรียนควรเลือกใช้การเขียนอธิบายประเภทใด  
ก. การให้คำนิยาม 
ข. การให้เหตุผล  
ค. การเปรียบเทียบ 
ง. ตามลำดับขั้นตอน 

 จ. การยกตัวอย่างประกอบ 
 



 

 

1๕. หากผู้เรียนจะชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างพลูและชะพลู ควรจะใช้การเขียนอธิบายแบบใด  
ก. การให้คำนิยาม 
ข. การให้เหตุผล  
ค. การเปรียบเทียบ 
ง. ตามลำดับขั้นตอน 

 จ. การยกตัวอย่างประกอบ 
 

1๖. “ความเครียดในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเครียดเรื่องงาน เรื่องเงิน หรือเรื่องส่วนตัว และการ 
     รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา อีกท้ังยังรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด และเผ็ดจัด ล้วนเป็นสาเหตุที่   
     ทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการเบื้องต้น คือ ปวดท้องทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร บางรายก็ 
     คลื่นไส้และอาเจียน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทําให้ปวดท้องขั้นรุนแรงจนถึงกระเพาะอาหาร 
     ทะลุได้” จากข้อความนี้เป็นการอธิบายประเภทใด  

ก. การให้คำนิยาม 
ข. การให้เหตุผล  
ค. การเปรียบเทียบ 
ง. ตามลำดับขั้นตอน 

 จ. การยกตัวอย่างประกอบ 
 

1๗. “ราชพฤกษ์หรือคูนเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีความสูง ๑๐–๒๐ เมตร เป็นไม้ที่พบได้ทั่วไปในภูมิภาค 
    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดอกออกเป็นช่อสีเหลืองในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมมีลักษณะระย้า 
    คล้ายโคมไฟ” จากข้อความนี้เป็นการเขียนอธิบายประเภทใด  

ก. การให้คำนิยาม 
ข. การให้เหตุผล  
ค. การเปรียบเทียบ 
ง. ตามลำดับขั้นตอน 

 จ. การยกตัวอย่างประกอบ 
 

1๘. “เมืองไทยเป็นเมืองผลไม้ แต่ละฤดูจะมีผลไม้ให้เลือกสรรอย่างหลากหลาย ฤดูร้อนมีทุเรียน มะม่วง ลูกหว้า    
    มะไฟ แตงโม ชมพู่ ลิ้นจี่ ขนุน กล้วยหอม ฤดูฝนมีกล้วย ฝรั่ง สับปะรด ลําไย น้อยหน่า ส้มโอ มะเฟือง   
    มะยม ส่วนฤดูหนาวมีละมุด อ้อย ส้มเขียวหวาน องุ่น ชมพู่ พุทรา มะตูม ลูกตาล” จากข้อความนี้เป็นการ 
    เขียนอธิบายประเภทใด  

ก. การให้คำนิยาม 
ข. การให้เหตุผล  
ค. การเปรียบเทียบ 
ง. ตามลำดับขั้นตอน 

 จ. การยกตัวอย่างประกอบ 
 

1๙. ข้อใดเรียงลําดับการเขียนอธิบายและบรรยายได้ถูกต้อง  
 ก. เลือกหัวข้อ วางโครงเรื่อง ตรวจทาน เขียน 
 ข. เลือกหัวข้อ วางโครงเรื่อง  เขียน กำหนดภาษา 

ค. เลือกหัวข้อ วางโครงเรื่อง กำหนดภาษา เขียน 
ง. เลือกหัวข้อ วางโครงเรื่อง เขียน ตรวจทาน 
จ. เลือกหัวข้อ เขียน วางโครงเรื่อง ตรวจทาน 



 

 

2๐. ข้อใดเป็นการเขียนบรรยาย  
 ก. นาลินีเขียนชี้แจงระเบียบการใช้ห้องสมุด 
 ข. หฤทัยเขียนแสดงความคิดเห็น เรื่อง การขนส่งไทย 

ค. ไตรวิทย์เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างประเทศ 
ง. นิภาพรเขียนความเหมือนระหว่างต้นมะพร้าวกับต้นหมาก 
จ. ชนกนาถเขียนเล่าการไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กับครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 6 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การเขียนประเภทต่าง ๆ สอนครั้งที ่6/18 

ชื่องาน การเขียนย่อหน้าและใจความสำคัญ เวลา 50 นาท ี
 
คำชี้แจง  ให้ผู้เรียนอ่านข้อความท่ีกําหนดให้ แล้วบอกว่าข้อความนั้นมีใจความสําคัญ (Main Idea) อยู่ส่วนใด 
            ของย่อหน้า และประโยคใดเป็นประโยคใจความหลัก 
 

1. “เด็กแว้นกับผู้ใหญ่ที่ยอมเป็นหนี้เพื่อซื้อของแบรนด์เนมไปอวดคนอ่ืน ดูเผิน ๆ คงไม่มีอะไรเหมือนกัน แล้วก็ไม่รู้ 
    จะเอามาเปรียบเทียบกันทําโหระพาอะไร แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าลองพิจารณาคนสองประเภทนี้อย่างลึกซึ้งแล้ว คุณจะ    
    พบความเหมือนที่สําคัญอย่างหนึ่ง คือ พวกเขาแสวงหาการยอมรับ และการยอมรับก็คือชัยชนะอันลํ้าค่าของ 
    พวกเขาต่างกันก็ตรงที่เด็กแว้นสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน แต่ผู้ใหญ่ที่ซื้อของแบรนด์เนมจะสร้างความเดือดร้อน 
    ให้กับสถานภาพทางการเงินของตนเอง”  
                                                                                               (วิไลรัตน์ เอมเอ่ียม. ๒๕๕๕: ๒๓๘) 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
    ....................................................................... ................................................................................... ...................... 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
 
2. “ลักษณะอาหารเจมีความเคร่งครัดในเรื่องการปรุงมากกว่าอาหารมังสวิรัติ เครื่องเทศเครื่องปรุงหลายชนิดถูก  
    ห้ามนํามาใช้ในการทําอาหารเจ เพราะมีความเชื่อว่าจะไปกระตุ้นอารมณ์ ในขณะที่อาหารมังสวิรัตินั้นเพียงห้าม  
    รับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว์เท่านั้น อาหารมังสวิรัติจึงมีความเข้มงวดน้อยกว่าอาหารเจ” 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
    ........................................................... ............................................................................................... ...................... 
 
3. “ฮาราจูกุ ศูนย์รวมของวัยรุ่นแต่งกายชุดหลุดโลกแปลกแหวกแนว แม้จะแต่งชุดมาประชันกัน ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะให้  
    นักท่องเที่ยวถ่ายภาพทุกคน สนใจถ่ายภาพคนไหน ลองเข้าไปขอถ่ายภาพได้ ผมเดินผ่านไปผ่านมา ขอถ่ายภาพ  
    ได้ไม่ก่ีคน แต่บางคนใช้เทคนิคพิเศษส่วนตัว หยิบเลนส์กล้องระยะไกล แอบถ่ายเหมือนเป็นปาปารัสซี อย่างไร 
    แล้วเข้าไปขอถ่ายภาพ บอกเขาก่อนล่วงหน้าดีที่สุดครับ ถือเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน”  
                                                                                            (สิรภพ มหรรฆสุวรรณ. ๒๕๕๕: ๓๔) 
    .............................................................................................. .................................................................................. 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
    ....................................................................... ................................................................................... ...................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. “คนไทยนั้นถือว่าบ้านเป็นสิ่งสําคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพราะคนไทยโบราณนั้นใช้บ้านเป็นที่เกิดการคลอด
ลูกจะกระทํากันที่บ้าน โดยมีหมอพ้ืนบ้านที่เรียกว่า หมอตําแย เป็นผู้ทําคลอด มิได้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานผดุง
ครรภ์อย่างในปัจจุบันนี้ และที่สุดของชีวิตเมื่อมีการตายเกิดขึ้น คนไทยก็จะเก็บศพของผู้ตายที่เป็นสมาชิกของ
บ้านไว้ในบ้านก่อนที่จะทําพิธีเผาเพื่อทําบุญสวด และเป็นการใกล้ชิดกับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย ดังนั้น บ้านจึงเป็น
สถานที่ที่คนไทยใช้ชีวิตอยู่เกือบตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย” 

    .......................................................................................................................................................... ...................... 
    ............................................................................................................. ................................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
 
5. “เมื่อ ๖๐ ปีก่อนมีร้านลอดช่องมาเปิดขายแถวเยาวราช โดยโดดเด่นด้วยลอดช่องแสนหอมหวานที่เสิร์ฟมา  
     ในแก้วกาแฟแบบโบราณ เกิดกระแสปากต่อปากจนโด่งดังไปทั่ว ซึ่งที่ตั้งของร้านนั้นอยู่หน้าโรงหนังเฉลิมบุรี  
     หรือที่เรียกติดปากกันว่า โรงภาพยนตร์สิงคโปร์ เป็นที่มาของลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์ และต่อมาก็ลดทอน 
     เหลือแค่ลอดช่องสิงคโปร์” 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
    ............................................................................................................................. ................................................... 
    ..................................................................... ..................................................................................... ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 6 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การเขียนประเภทต่าง ๆ สอนครั้งที ่6/18 

ชื่องาน ประเภทของการเขียน เวลา 50 นาท ี
 
คำชี้แจง อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วบอกประเภทของการเขียนให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “หลายคนมีปัญหากลิ่นปากท้ัง ๆ ที่ดูแลความสะอาดของช่องปากอย่างดี อาจมีที่มาจาก “นิ่วทอนซิล” ซึ่งมี  
    ลักษณะเป็นก้อนสีขาวขุ่น สีเหลืองอ่อน ไปจนถึงสีเทาคลํ้า ซ่อนอยู่บริเวณต่อมทอนซิลข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 
    สองข้างมีลักษณะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง ขนาดของนิ่วทอนซิลขึ้นอยู่กับขนาดช่องว่างระหว่างต่อมทอนซิลกับ 
    อวัยวะอ่ืน” 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. “การทําความดีนับเป็นสิ่งที่คนในสังคมต้องการและพึงปฏิบัติต่อกัน แต่การทําความดีนั้น ควรเลือกให้เหมาะสม   
    กับบุคคลและโอกาส หากเราทําความดีกับคนดี ลที่ได้ตามมาก็ย่อมดี แต่หากทําความดีกับคนพาลหรือคนชั่ว  
    สักวันหนึ่งเขาอาจจะย้อนกลับมาทําร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนแก่เราได้ ดังนิทานเรื่อง ลูกงูพิษกับศิษย์หัวดื้อ  
    ที่อาจารย์เตือนศิษย์ ว่าถึงแม้จะดูแลลูกงูพิษดีเท่าไร วันหนึ่งลูกงูพิษจะย้อนมาทําร้ายตน เมื่อเวลาผ่านไปก็เกิด  
    เหตุการณ์ดังท่ีอาจารย์กล่าวไว” 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. “ปลากระดูกแข็งท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ โมลา โมลา (Mola Mola) หรือ Sunfifi sh มีความยาวประมาณ  
    ๑.๘ เมตร หนักประมาณ ๑ ตัน รูปร่างหัวมน ตัวแบนข้าง ด้านหลังไม่มีหาง แต่ตัดตรงลงมา มีครีบหลังและครีบ 
    ก้นยาวใช้ว่ายนํ้า” 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. “คนทุกคนสามารถเป็นคนเก่งได้ในแบบของตนเอง เริ่มจากค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัดสิ่งนั้นมักจะทําได้ดี  
    หรือโดดเด่นกว่าคนอ่ืน แน่นอนว่าแต่ละคนมีความชอบและถนัดแตกต่างกัน ต่อมาจึงหาแนวทางพัฒนาอย่าง  
    ถูกต้องจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นจึงฝึกฝนและปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะ ศึกษาความผิดพลาด และ  
    ข้อบกพร่องเพ่ือนําไปพัฒนาจนเกิดเป็นความสามารถพิเศษต่อไป” 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. เขียนสรุปความจากข้อความต่อไปนี้ 
          “รัก โลภ โกรธ หลง กิเลสที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ความโกรธ เป็นเพลงโทสะที่เผาผลาญจิตมนุษย์ทุก 
    ยุคทุกสมัย และยังคงมีอยู่คู่กับมนุษย์จนกว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลก การแสดงออกถึงความโกรธมีทั้ง 
    แสดงออกด้วยคำพูดและการกระทำ ยิ่งปัจจุบันมีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงตัวบุคคลได้ง่าย  
    ยิ่งทำให้เป็นการแสดงความโกรธจากสื่อต่าง ๆ มากมาย” 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

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 
 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเขียนประวัติย่อ การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ  
จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
1.1  อธิบายความหมาย หลักการและวิธีการเขียนประวัติย่อ การกรอกแบบฟอร์ม และการเขียนข้อความติดต่อ  

 กิจธุระได้ 
1.2  เขียนประวัติย่อ กรอกแบบฟอร์มและเขียนข้อความติดต่อกิจธุระได้ 
1.3  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
   สื่อสารด้วยการเขียนในการสมัครงานและประสานงาน 
 

3. เนื้อหา 
3.1  การเขียนประวัติย่อ 
3.2  การกรอกแบบฟอร์ม 
3.3  การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การเขียนประวัติย่อ การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ     
                                    จำนวน 2 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
7/2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 7 เรื่อง 
    การเขียนประวัติย่อ  
    การกรอกแบบฟอร์มและ 
    การเขียนข้อความติดต่อ 
    กิจธุระ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    ประวัติย่อ การกรอก 
    แบบฟอร์มและการเขียน 
    ข้อความติดต่อกิจธุระ  
 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    7 เรื่องการเขียน 
    ประวัติย่อ การ 
    กรอกแบบฟอร์ม   
    และการเขียน 
    ข้อความติดต่อ 
    กิจธุระ  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom  
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเทอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์ 
    แบบพกพา 
7. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 7 เรื่อง 

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

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



 

 

4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การเขียนประวัติย่อ  
    การกรอกแบบฟอร์มและ 
    การเขียนข้อความติดต่อ 
    กิจธุระ  
ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
    เรื่องการเขียนประวัติย่อ  
    การกรอกแบบฟอร์มและ 
    การเขียนข้อความติดต่อ 
    กิจธุระ  
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การเขียนประวัติย่อ  
    การกรอกแบบฟอร์มและ 
    การเขียนข้อความติดต่อ 
    กิจธุระ  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    ประวัติย่อ การกรอก 
    แบบฟอร์มและการเขียน 
    ข้อความติดต่อกิจธุระ  
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10. ครูแนะนำเรื่องการ 

    การเขียน 
    ประวัติย่อ การ   
    กรอกแบบฟอร์ม 
    และการเขียน 
    ข้อความติดต่อ 
    กิจธุระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      ทำงานให้สะอาด เป็น 
      ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานที่ 1-2 
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 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………...............…………………………………………………………………… 

 
 
 



 

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนประวัติย่อ การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ 

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. การเขียนประวัติย่อมักใช้คําขึ้นต้นและคําลงท้ายจดหมายแบบใด  
ก. ขึ้นต้นด้วย “เรียน” ลงท้ายด้วย “ขอแสดงความนับถือ”  

 ข. ขึ้นต้นด้วย “...ที่เคารพ” ลงท้ายด้วย “ด้วยความเคารพ” 
ค. ขึ้นต้นด้วย “...ที่รัก” ลงท้ายด้วย “ด้วยความรัก” 
ง. ขึ้นต้นด้วย “เรียน” ลงท้ายด้วย “ด้วยความเคารพ” 
จ. ขึ้นต้นด้วย “นมัสการ” ลงท้ายด้วย “ขอนมัสการมาด้วยความเคารพ” 

๒. การเขียนประวัติย่อส่วนที่เป็นเนื้อหาย่อหน้าใดท่ีควรมีการขออนุญาตผู้อ่ืนก่อนการเขียน  
ก. ย่อหน้าที่ 1   

 ข. ย่อหน้าที่ 2   
ค. ย่อหน้าที ่3  
ง. ย่อหน้าที่ 4   
จ. ย่อหน้าสรุป 

๓. สิ่งสําคัญท่ีสุดที่ควรคํานึงถึงการเขียนประวัติย่อคือข้อใด  
ก. ต้องเขียนให้มีความยาวมาก ๆ   
ข. ต้องเขียนด้วยข้อมูลที่เป็นจริงเสมอ  
ค. ต้องใช้ภาษาไม่เป็นทางการในการเขียน  
ง. ต้องเขียนด้วยกระดาษสีสันสดใสหรือตกแต่งสวยงาม   
จ. ต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดของตนเองโดยไม่ปิดบัง 

๔. การเขียนลายมือชื่อของผู้กรอกที่ส่วนท้ายของแบบฟอร์มมีความสําคัญอย่างไร  
ก. เพ่ือให้หน่วยงานทำงานได้สะดวกรวดเร็ว   
ข. เพ่ือแสดงความจริงใจในการเขียนแบบฟอร์ม  
ค. เพ่ือแสดงความเข้าใจในแบบฟอร์ม  
ง. เพ่ือยืนยันตัวตนและป้องกันการปลอมแปลง   
จ. เพ่ือให้หน่วยงานเก็บข้อมูลเป็นความลับ 

๕. “ขอพักการเรียน” ข้อความข้างต้นควรอยู่ในส่วนใดของแบบฟอร์ม  
ก. ส่วนหัวกระดาษ  
ข. ส่วนเนื้อหา  
ค. ส่วนท้ายกระดาษ  
ง. ส่วนต้นฉบับ 
จ. ทุกส่วนของแบบฟอร์ม 

๖. “แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการของส่วนวัดประเมินผล” ถือเป็นแบบฟอร์มแบบใด  
ก. แบบฟอร์มที่ใช้เป็นหลักฐาน  
ข. แบบฟอร์มที่มีผลทางกฎหมาย 
ค. แบบฟอร์มสัญญา 
ง. แบบฟอร์มที่ใช้ระหว่างบุคคล 
จ. แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผล  

 



 

 

๗. การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระผู้เขียนควรใช้ภาษาระดับใดในการเขียน  
ก. ภาษาระดับกันเอง  
ข. ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 
ค. ภาษาระดับกึ่งทางการ 
ง. ภาษาระดับทางการ 
จ. ภาษาระดับพิธีการ  

๘. ข้อใดไม่อยูใ่นหลักการเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ  
ก. การระบุวัตถุประสงค์ 
ข. การเลือกใช้ภาษา 
ค. การลำดับข้อความ 
ง. การตรวจทาน 
จ. การทดลองส่ง  

๙. การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระได้ดีจะเกิดผลดีอย่างไร  
ก. ทําให้การติดต่อสื่อสารสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
ข. ทำให้ได้รับความความเอ็นดูจากผู้ที่ติดต่อด้วย 
ค. ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
ง. ทำให้ผู้อ่ืนเห็นความสำคัญของเรา 
จ. ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  

๑๐. สิ่งที่ควรคํานึงถึงมากท่ีสุดในการเขียนประวัติย่อ การกรอกแบบฟอร์ม และการเขียนข้อความติดต่อ         
      กิจธุระ คือข้อใด  

ก. ต้องเขียนให้สั้น กระชับ ได้ใจความ  
ข. ต้องเขียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 
ค. ต้องเขียนด้วยภาษาระดับทางการ 
ง. ต้องเขียนด้วยความเข้าใจของตนเอง 
จ. ต้องเขียนด้วยความมั่นใจ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 7 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 
ชื่อหน่วย การเขียนประวัติย่อ การกรอกแบบฟอร์มและ   
            การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ 

สอนครั้งที ่7/18 

ชื่องาน การเขียนประวัติย่อ เวลา 50 นาท ี
 

คําชี้แจง : จงเขียนประวัติย่อเพ่ือสมัครงานในตําแหน่งพนักงานบัญชี บริษัท ออฟฟิศ จํากัด โดยมีกําหนดคุณสมบัติ     
              ดังนี้  

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี  
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี  
- มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฎหมายภาษีอากรที่เก่ียวข้อง  
- มีความชํานาญในโปรแกรม Microsoft Excel 

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



 

 

 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 7 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 
ชื่อหน่วย การเขียนประวัติย่อ การกรอกแบบฟอร์มและ    
            การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ 

สอนครั้งที ่7/18 

ชื่องาน การกรอกแบบฟอร์ม เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนกรอกแบบฟอร์มลาป่วย/ลากิจ ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบลาป่วย/ลากิจ 
                       ............................................................ 
                       ............................................................ 
                       ............................................................ 

 

                                                                 วันที.่.........เดือน............................ พ.ศ…........…… 
 

เรียน   อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจําวิชา..............................................  
 

                 ดว้ยข้าพเจ้า........................................................................... เลขประจําตัวนักเรียน..............................  
สาขาวิชา..........................................................ระดับ.......................... ชั้นปีที่................... ขอ □ ลาป่วย □ ลากิจ  
เนื่องจาก............................................................................................................................. .......................................... 
ตั้งแต่วันที่........... เดือน.................................. พ.ศ............... ถึงวันที.่........ เดือน.............................. พ.ศ...............  
                  

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตลาหยุด  
 
                                                                   ขอแสดงความนับถือ  
 
                                                               …………………..…………………      
                                                              (………………..………………….)  
 
 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 

                                                         ลงชื่อ………...…………….……..…….. 
                                                               (……..…………………………….)  
                                                                          ผู้ปกครอง 



 

 

 
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 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายความหมาย หลักการ และวิธีการเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการได้ 
    1.2 เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการได้    
    1.3 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    2.1 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 

    2.2 การเขียนโครงการ 
 

3. เนื้อหา 
    3.1 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
    3.2 การเขียนโครงการ 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ จำนวน 4 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
8/4 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 8 เรื่อง 
    การเขียนรายงานเชิง 
    วิชาการและการเขียน 
    โครงการ  
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการเขียน 
    รายงานเชิงวิชาการและ 
    การเขียนโครงการ 
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง 
    การเขียนรายงานเชิง 
    วิชาการและการเขียน 
    โครงการ  

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    8 เรื่องการเขียน 
    รายงานเชิงวิชาการ 
    และการเขียน 
    โครงการ  
2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom  
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเทอร์เน็ต  
6. คอมพิวเตอร์แบบ 
    พกพา 
7. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 8 เรื่อง 
    การเขียนรายงาน 
    เชิงวชิาการและ 
    การเขียน 
    โครงการ 
 

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

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



 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
    เรื่องการเขียนรายงาน 
    เชิงวชิาการและการ 
    เขียนโครงการ 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การเขียนรายงานเชิง 
    วิชาการและการเขียน 
    โครงการ  
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการเขียน 
    รายงานเชิงวิชาการและ 
    การเขียนโครงการ  
 ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(Application) 
8. ครูให้ผู้เรียนทำ 
    แบบทดสอบก่อนเรียนใน  
    Google From/หนังสือ 
    เรียนวิชาภาษาไทย 
    พ้ืนฐาน  
9. ครูตรวจแบบทดสอบ 
10. ครูแนะนำเรื่องการ 
      ทำงานให้สะอาด เป็น 
      ระเบียบเรียบร้อย  
 

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานที่ 1-2 
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 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………...............…………………………………………………………………… 

 
 
 



 

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 8 เรื่องการเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ 

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมในการค้นคว้าเพื่อนํามาเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
 ก. หนังสือตำรา 

ข. การสัมภาษณ์ 
ค. การสำรวจ 
ง. การสรุปเรื่องเอง  
จ. อินเทอร์เน็ต 

๒. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
ก. เพื่อแสดงหลักฐานของข้อความที่ยกมาแสดง  
ข. เพ่ือทำให้เกิดความคิดแบบเป็นระบบ 
ค. เพ่ือช่วยให้ผู้เขียนมีความคิดกลั่นกรอง 
ง. เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเชิงวิชาการ  
จ. เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

๓. ใครปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
ก. สุจิราเลือกเรื่องที่จะทำรายงานเป็นอย่างแรก  
ข. สุรารักษ์คัดเลือกเนื้อหาที่น่าเชื่อถือมาใช้ในรายงาน 
ค. สุจิตราใส่อ้างอิงทุกครั้งที่มีการคัดลอกเนื้อหาของผู้อื่นมาใส่ในรายงาน 
ง. สุวัฒนาใส่ภาคผนวกเพ่ิมในรายงานเพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์ขึ้น  
จ. สุพจน์คัดลอกข้อมูลของผู้อ่ืนมาใช้โดยไม่ใส่บรรณานุกรม  

๔. การอ้างอิงในส่วนท้ายข้อใดเขียนถูกต้อง  
 ก. ชื่อผู้แต่ง./ปีที่พิมพ์./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์./เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 

ข. ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์./เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.  
 ค. ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์./เมืองที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์. 
 ง. ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์./เมืองที่พิมพ์./สํานักพิมพ์. 
 จ. ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์./สํานักพิมพ์ 
๕. ข้อใดไม่จําเป็นต้องมีในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
 ก. ชื่อเรื่อง 
 ข. คำนำ 
 ค. บทสรุป 

ง. ภาคผนวก  
 จ. บรรณานุกรม 
๖. ข้อใดคือความหมายของโครงการ  

ก. แผนการดําเนินกิจกรรมที่มีรายละเอียดชัดเจน  
 ข. แผนการคร่าว ๆ ในการทำงาน 
 ค. แผนการวางแผนอย่างลับ 

ง. แผนการชั่วคราวก่อนใช้จริง  
 จ. แผนการแก้ไขความผิดพลาด 
 



 

 

๗. ข้อใดเรียงลําดับองค์ประกอบของโครงการถูกต้อง  
ก. ชื่อโครงการ-วัตถุประสงค์-หลักการและเหตุผล-เป้าหมาย-ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ข. หลักการและเหตุผล-ชื่อโครงการ-เป้าหมาย-วัตถุประสงค์-ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ค. ชื่อโครงการ-เป้าหมาย-หลักการและเหตุผล-วัตถุประสงค์-ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ง. หลักการและเหตุผล-วัตถุประสงค-์วัตถุประสงค์-ชื่อโครงการ-ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 จ. ชื่อโครงการ-หลักการและเหตุผล-วัตถุประสงค์-เป้าหมาย-ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๘. “เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้โปรแกรมคํานวณบัญชีอัตโนมัติ” ข้อความนี้เป็นส่วนใดของโครงการ  
 ก. ชื่อโครงการ 

ข. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ค. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 ง. ผลการดำเนินงานโครงการ 
 จ. หลักการดำเนินโครงการ  
๙. ชื่อโครงการข้อใดเหมาะสมที่สุด 
 ก. โครงการส่งเสริมความสามารถ 

ข. โครงการส่งเสริมทักษะของนักเรียน 
 ค. โครงการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของนักเรียน 
  ง. โครงการส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคํานวณบัญชีอัตโนมัติ  
 จ. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนชั้น ปวช. 
๑๐. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนโครงการ  
 ก. เห็นแผนงานที่ชัดเจนก่อนทำกิจกรรม 

ข. ทำให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานง่ายขึ้น 
ค. ทําให้ของบประมาณได้มากข้ึน 

 ง. ช่วยพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  
 จ. ทำให้ทีมงานทุกคนเข้าใจตรงกัน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 8 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ สอนครั้งที ่8/18 

ชื่องาน การเขียนรายงานเชิงวิชาการ เวลา 50 นาท ี
 

คำชี้แจง   จงนำตัวอักษร ก  ข  ค  ง  จ  หน้าข้อความใส่ลงในช่องว่างหน้าข้อ ๑-๑๐ ที่เห็นว่ามีความ 
             เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ก.  ขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
 ข.  ส่วนประกอบตอนต้นของรายงาน 
 ค.  ส่วนประกอบส่วนเนื้อเรื่องของรายงาน 
 ง.  ส่วนประกอบตอนท้ายของรายงาน 
 จ.  การเขียนหรือการพิมพ์รายงาน 
 

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

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

..........   ๓.  รายชื่อเอกสาร สิ่งพิมพ์และแหล่งข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำรายงาน 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 8 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ สอนครั้งที ่8/18 

ชื่องาน การเขียนโครงการ เวลา 50 นาท ี

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนโครงการที่สามารถจัดทำได้จริงในวิทยาลัยคนละ 1 โครงการ 
............................................................................................................ 

ชื่อโครงการ................................................................................................................................................................... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ............................................................................................................................. ...................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.....................................................................................................................................................  
หลักการและเหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….… 
วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัดชี้วัดความสำเร็จ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาดำเนินการ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที่ดำเนินการ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้เข้าร่วมโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….… 
แผนการดำเนินงาน...................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
งบประมาณ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................................................................. .......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 
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 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องการพูดในโอกาสต่าง ๆ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    1.1 อธิบายหลักการพูดและวิธีการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
    1.2 ใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหารในการพูดแบบต่าง ๆ ได้เหมาะสม 
    1.3 เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
    สื่อสารด้วยการพูดในการประสานงานในโอกาสต่าง ๆ  
 

3. เนื้อหา 
    3.1 การกล่าวทักทาย                        
    3.2 การแนะนำตนเองและผู้อื่น                        
    3.3 การตอบรับและตอบปฏิเสธ 
    3.4 การพูดแสดงความยินดี 
    3.5 การพูดแสดงความเสียใจ 
    3.5 การพูดสรุปความ 
    3.5 การพูดแสดงความคิดเห็น 
    3.5 การพูดติดต่อกิจธุระ 
 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ จำนวน 6 ชั่วโมง 
 

ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการวัดผล 
9/6 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

(Motivation)  
1. ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 
    เช็ครายชื่อผู้เรียน    
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ประจำหน่วย 
    และสมรรถนะประจำ 
    หน่วยที่ 9 เรื่อง 
    การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
๓. ครูแจ้งเกณฑ์การให้ 
    คะแนนของหน่วยการ 
    เรียนรู้เรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ  
4. ครูสนทนากับผู้เรียน     
    พร้อมยกตัวอย่าง เรื่อง   
    การพูดในโอกาสต่าง ๆ  
 

1. เอกสารประกอบ   
    การเรียนหน่วยที่  
    9 เรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ  

2. หนังสือเรียนวิชา 
    ภาษาไทยพ้ืนฐาน
3. ระบบ Google  
    Classroom  
4. สมาร์ทโฟน 
5. อินเตอร์เน็ต  
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
7. แบบประเมินผล 
    การเรียนรู้หน่วย 
    ที่ 9 เรื่องการพูด 
    ในโอกาสต่าง ๆ  
 
 
 

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

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



 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล
(Information) 
5. ครูเปิดสื่อการสอนเนื้อหา 
    ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
    เรื่องการพูดในโอกาส 
    ต่าง ๆ 
6. ครูอธิบายเนื้อหาตามสื่อ 
    การเรียนรู้และให้ผู้เรียน 
    ช่วยกันอภิปรายเรื่อง 
    การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
    ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
    ระหว่างเรียน ครูตอบ 
    ข้อซักถามและสรุป 
    เนื้อหาเรื่องการพูดใน 
    โอกาสต่าง ๆ  

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

ขั้นสรุปและประเมินผล
(Progress) 
๑1. ครูให้ผู้เรียนทำ 
      แบบทดสอบหลังเรียน 
      ใน Google From/ 
      หนังสือเรียนวิชา 
      ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
1๒. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1๓. สรุปคะแนนแบบทดสอบ 
      หลังเรียน 
1๔. ครูมอบหมายให้ผู้เรียน 
      ทำใบงานที่ 1-2 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1๕. ตรวจใบงาน 
16. สรุปคะแนนใบงาน 
17. บันทึกผลการประเมิน 
 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้      6  คะแนน 
ทักษะ      4.5    คะแนน 
จิตพิสัย      4.5  คะแนน 
รวม                 15 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 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............……………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
…………………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………...............…………………………………………………………………… 

 
 
 



 

 

 
แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 9 เรื่องการพูดในโอกาสต่าง ๆ 
 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 
 

๑. ข้อใดเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดที่ทําให้เกิดการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
ก. มนุษย์ต้องมีกิจกรรมทางสังคมในชีวิตประจำวัน 

     ข. มนุษย์จําเป็นต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม  
ค. เพราะทุกคนเกิดมาต้องมีเพ่ือนและจำเป็นต้องเข้าสังคม 
ง. เพราะเป็นมารยาทที่ดีและปฏิบัติตามประเพณีของสังคม 
จ. เพราะมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม กิจกรรมย่อมเกิดข้ึน 

๒. ความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ หมายถึงข้อใด  
ก. การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือมารยาท 
ข. การพูดเพ่ือแสดงความรู้สึกในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม  
ค. การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ด้วยความจริงใจ 
ง. การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือแสดงไมตรีจิต 
จ. การพูดแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม 

๓. การพูดในโอกาสต่าง ๆ ควรเริ่มต้นด้วยการกล่าวข้อความใด  
ก. กล่าวทักทาย  
ข. กล่าวเชื้อเชิญ  
ค. กล่าวขออภัย 
ง. กล่าวขอบคุณ 
จ. กล่าวสรรเสริญ 

๔. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรคํานึงของการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
ก. โอกาส  
ข. น้ำเสียง 
ค. มารยาท 
ง. กาลเทศะ 
จ. สัมพันธภาพ  

๕. สํานวนคําในข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการพูด  
ก. ปากหวานก้นเปรี้ยว  
ข. ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ 
ค. สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล 
ง. พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วอัปราชัย 
จ. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง 

๖. การเตรียมตัวพูดในที่ประชุมชนมีประโยชน์ตามข้อใดมากท่ีสุด  
ก. พูดได้ถูกใจผู้ฟัง  
ข. พูดได้ตรงประเด็น 
ค. สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้พูด  
ง. พูดได้ถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น 
จ. เรียบเรียงเนื้อหาได้เหมาะสม 



 

 

 
๗. สุดา : “เรามาหาทางออกของปัญหานี้ด้วยกันดีไหม อย่าปล่อยให้เป็นปัญหาไปเรื่อย ๆ แบบนี้เลย”  
    มาลี : “เราก็คิดแบบสุดา เราอึดอัดมานานแล้วและเราอยากให้ทุกอย่างมันคลี่คลาย”  
    ศรีสมร : “สุดานี่พูดเป็นจริง ๆ งั้นเรามาคุยกัน ใจเย็น ๆ ”  
    จากสถานการณ์คําว่า “พูดเป็น” หมายความว่าอย่างไร  

ก. กล้าที่จะพูด  
ข. ออกเสียงชัดเจน 
ค. พูดไพเราะ สำนวนสละสลวย 
ง. โน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตามได้  
จ. มีการเตรียมตัวอย่างดี 

๘. การทักทายในที่ประชุมชนข้อใดไม่ถูกต้อง  
ก. เวลาทักทายผู้ใดควรหันหน้าไปทางผู้นั้น  
ข. ไม่ทักทายชื่อตำแหน่งทุกคนที่นั่งในที่นั้น 
ค. ต้องมีคําว่า “เรียน กราบเรียน หรือสวัสดี” นําหน้า  
ง. ถ้ามีพระสงฆ์นั่งอยู่ด้วยควรเริ่มต้นด้วยการเอ่ยชื่อท่านก่อน 
จ. ถ้ามีพระสงฆ์ผู้ใหญ่หลายรูปจะใช้คำว่า “นมัสการพระเถรานุเถระ” 

๙. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวการแนะนําผู้อื่น  
ก. แนะนำสั้น ๆ   
ข. แนะนำบุคคลต่อที่ประชุมชน 
ค. แนะนําลักษณะเฉพาะตัวทุกอย่าง  
ง. แนะนำให้สุภาพบุรุษรู้จักสุภาพสตรี 
จ. แนะนำผู้อ่อนอาวุโสให้รู้จักผู้อาวุโส 

๑๐. ข้อใดมีการบอกเหตุผลที่ต้องปฏิเสธ  
ก. “ไม่ได้ค่ะ ไปไม่ได้จริง ๆ ค่ะ” 
ข. “อยากไปด้วยนะแต่ไปไม่ได้จริงจริ๊ง” 
ค. “ไม่ว่างน่ะ เอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะ” 
ง. “โธ่! บอกช้าเกินไปรับนัดคนอื่นแล้วครับ 

  จ. “ขอโทษนะฉันไม่ว่าง มีงานที่ต้องทําให้เสร็จคืนนี้” 
๑1. จุดประสงค์ท่ีสําคัญที่สุดของการพูดแสดงความเสียใจคือข้อใด  

ก. ปลอบใจ 
ข. ให้กําลังใจ  
ค. แสดงน้ำใจ 
ง. แสดงมารยาท 

  จ. แสดงไมตรีจิต 
1๒. จุดประสงค์ของการพูดแสดงความเสียใจข้อใดขาดความจริงใจมากท่ีสุด  

ก. ปลอบใจ 
ข. ให้กําลังใจ  
ค. แสดงน้ำใจ 
ง. แสดงมารยาท  

 จ. แสดงไมตรีจิต 
 



 

 

1๓. ข้อใดพูดแสดงความเสียใจได้เหมาะสมที่สุด  
ก. “เสียใจด้วยนะคะที่สามีคุณจากไปกะทันหันโดยไม่ได้เอ่ยคำอำลา ทั้ง ๆ ที่คุณก็รีบมาดูใจแล้วแต่ก็ยัง 
    ไม่ทัน” 
ข. “พายุครั้งนี้ทำให้น้ำท่วมหนักหลายจังหวัด อย่าเสียใจไปเลยนะคะ เพราะบ้านใคร ๆ เขาก็ท่วม 

เหมือนกัน 
ค. “เสียใจด้วยนะคะที่คุณต้องมารับเคราะห์กับคนไม่รักษากฎจราจรแต่คุณปลอดภัยก็ดีแล้วถือว่าฟาด    
    เคราะห์ไป”  
ง. “อย่าเสียใจไปเลยที่เขาไม่รักคุณ จะด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณควรปรับปรุงตนเองให้ดูดีขึ้น ให้เขาเสียดาย 
    คุณดีกว่าไหม  

 จ. “การพิจารณาความดีความชอบในทุกหน่วยงานหาความยุติธรรมไม่ได้หรอกคุณ เพราะคุณไม่ใช่คน 
              ใกล้ชิดของเจ้านายเสียใจไปก็เท่านั้นแหละ” 
1๔. ข้อใดกล่าวถึงการพูดสรุปความไม่ถูกต้อง  

ก. ให้สาระที่เข้าใจง่าย 
ข. เสนอเนื้อหาที่เป็นแก่นสาร  
ค. ไม่ออกนอกเรื่องหรือเยิ่นเย้อ 
ง. พูดกระชับ ได้ใจความสมบูรณ์  
จ. พูดใจความสําคัญและพลความให้ชัดเจน  

1๕. ข้อใดไม่ใช่หลักสําคัญในการพูดสรุปความ  
ก. ศึกษาเรื่องที่จะพูดและตีความให้เข้าใจ 
ข. บันทึกข้อความที่จะพูดอย่างละเอียดเพ่ือความชัดเจน  
ค. จับประเด็นให้ได้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
ง. พูดเฉพาะประเด็นสำคัญเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  
จ. เรียบเรียงเนื้อหาใหม่ให้มีใจความประชับ สละสลวย ชัดเจน  

1๖. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการพูดแสดงความคิดเห็น  
ก. นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้สังคมรับรู้ 
ข. นําเสนอแนวคิดของคนในสังคมเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา  
ค. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีในการทำงานของทุกองค์กร 
ง. เพ่ือเสนอแนวคิดของตนให้ผู้อื่นคล้อยตาม ยอมรับและปฏิบัติ  
จ. นำเสนอความจริงต่าง ๆ ให้บุคคลอื่นได้รับรู้เพ่ือค้นหาความจริง  

1๗. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็น  
ก. การพูดแสดงความคิดเห็นทำให้สังคมได้รับรู้ร่วมกัน 
ข. การพูดแสดงความคิดเห็นช่วยหาข้อยุติของเรื่องต่าง ๆ  
ค. การพูดแสดงความคิดเห็นเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา 
ง. การพูดแสดงความคิดเห็นไม่จําเป็นว่าจะต้องมีความเชื่อถือหรือยอมรับเรื่อง ความหมายของการพูด จ. 
เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีแนวคิดหลากหลายได้พบปะพูดคุยเพ่ือทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

1๘. ข้อใดไม่ใช่โอกาสที่จะพูดแสดงความคิดเห็น  
ก. โอกาสที่มีการสัมภาษณ์งาน  
ข. โอกาสที่มีการสัมภาษณ์บุคคล  
ค. โอกาสที่มีการเสนอแนวคิดในที่ประชุม 
ง. โอกาสที่มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
จ. โอกาสที่มีการพบปะสังสรรค์ของคนในสังคม  



 

 

 
1๙. ข้อใดไม่ใช่หลักทั่วไปของการพูดติดต่อกิจธุระ  

ก. การร่วมประชุม  
ข. การติดต่อนัดหมาย 
ค. การติดต่อสอบถาม 
ง. การขอความร่วมมือ 
จ. การขอความช่วยเหลือ  

2๐. “แปดโมงวันอังคารหน้าพบกันที่สโมสรทหารบกนะครับ” ข้อความข้างต้นเป็นการพูดติดต่อกิจธุระประเภทใด  
ก. การร่วมประชุม  
ข. การติดต่อนัดหมาย 
ค. การติดต่อสอบถาม 
ง. การขอความร่วมมือ 
จ. การขอความช่วยเหลือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบงานที่ 1.1 หน่วยที่ 9 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การพูดในโอกาสต่าง ๆ สอนครั้งที ่9/18 

ชื่องาน การใช้ถ้อยคำสำนวนในการพูด เวลา 50 นาท ี
 

คําชี้แจง  จงตอบคําถามต่อไปนี้  
๑. เขียนคํากล่าวทักทายในการพูดนําเสนองานหน้าชั้นเรียน  
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ........................................................................ .................................................................. ..................................... 
๒. เขียนบทพูดเม่ือผู้เรียนออกไปติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืน แล้วผู้เรียนต้องพูดแนะนําตนเองและทีมงาน  
    .......................................................................................................................................... ..................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    .......................................................................................................................................... ..................................... 
๓. “คุณต้องไปทําธุระกับที่บ้าน ทําให้คุณต้องเลื่อนนัดสําคัญแบบกะทันหัน” จากสถานการณ์นี้ การตอบรับและ 
    ปฏิเสธที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมีความสําคัญหรือไม่ อย่างไร  
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    .................................................................................................................................... ........................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ........................................................................ .................................................................. ..................................... 
๔. “ยินดีด้วยนะกับความสําเร็จที่ได้มาบนความทุกข์ของคนอ่ืน ขอให้บริษัทของคุณเจริญลงเรื่อย ๆ ไป” การพูด 

แสดงความยินดีของข้อความนี้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ........................................................................... ............................................................... ..................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    .......................................................................................................................................... ..................................... 
    ........................................................................................................................... .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
๕. ผู้เรียนเปลี่ยนข้อความในการพูดแสดงความยินดีจากข้อ ๔ ให้เหมาะสม และเป็นไปตามหลักการพูดแสดงความ 
    ยินดี  
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ........................................................................ .................................................................. ..................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    ............................................................................................................................. .................................................. 
    .......................................................................................................................................... ..................................... 
    ........................................................................................................................ ....................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................. 



 

 

 

ใบงานที่ 1.2 หน่วยที่ 9 หน้า 1/2 
 วิชา ภาษาไทยพ้ืนฐาน รหัสวิชา 20000–1101 เวลาเรียนรวม 36 ชัว่โมง 

ชื่อหน่วย การพูดในโอกาสต่าง ๆ สอนครั้งที ่9/18 

ชื่องาน หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ เวลา 50 นาท ี
 

คําชี้แจง จงร่างบทพูดหรือบทสนทนาจากสถานการณ์ที่กําหนดให้  
 

๑. หากบิดาของเพ่ือนเสียชีวิต ผู้เรียนจะกล่าวแสดงความเสียใจเพื่อให้กําลังใจเพ่ือน อย่างไร  
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ...................................................................... ............................................................................ ............................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    .................................................................................................................................................. ............................... 
    .............................................................................................................. ................................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
๒. เลือกอ่านความรู้ที่ตนสนใจ แล้วนํามาเขียนสรุปความ พร้อมบอกท่ีมาของความรู้ที่อ่าน  
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ...................................................................... ............................................................................ ............................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    .................................................................................................................................................. ............................... 
    .............................................................................................................. ................................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................... .................................................. 
๓. เมื่อผู้เรียนมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเพ่ือนในการทํากิจกรรมกีฬาสี แล้วต้องการแสดงความคิดเห็น  
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ...................................................................... ............................................................................ ............................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    .................................................................................................................................................. ............................... 
    .............................................................................................................. ................................................................... 
๔. ยกตัวอย่างกิจธุระเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องติดต่อในโรงเรียน แล้วร่างบทสนทนาเพื่อติดต่อกิจธุระนั้น  
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ...................................................................... ............................................................................ ............................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ............................................................................................................................. .................................................... 
    ...................................................................... ............................................................................ ............................... 
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

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