
 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รหัส 10001101  วชิาภาษาไทยพ้ืนฐาน 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชพี 

ประเภทวชิาสามัญพื้นฐาน 

     

 

จัดทําโดย 

อาจารยออมทพิย  มาลลีัย 

สาขาวชิาพ้ืนฐานประยุกต 

 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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คํานํา 

 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เลมน้ี  เปน

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  

2552  โดยมุงเนนการฝกทักษะในภาคปฏิบัติใหกับนักศึกษามากที่สุด  มีการบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาไปในแผนการจัดการเรียนรู  

เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถตามจุดมุงหมายทางการศึกษา 3 ดานคือ ดานพุทธพิสัย จิต

พสัิย  และทักษะพสัิย 

 

 

     

    

     (นางสาวออมทพิย  มาลลัีย) 

                                                                 อาจารยสาขาวชิาพื้นฐานประยุกต  

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

                  มหาวทิยาลัยนครพนม  
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

สาขาวิชา/คณะ 

     สาขาวชิาพื้นฐานประยุกต คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม   มหาวทิยาลัยนครพนม 

 

ลักษณะและขอมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

 

1.รหัสและชื่อรายวชิา 

       10001101                   ภาษาไทยพื้นฐาน 

2.จํานวนหนวยกติ 

     2  หนวยกติ  

3.หลักสูตร  และประเภทของรายวชิา 

     3.1  หลักสูตร 

           ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

3.2 ประเภทของรายวชิา 

สามัญ 

4.อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา 

   อาจารยออมทพิย  มาลลีัย 

5.ภาคการศึกษา  ช้ันปท่ีเรยีน 

     ภาคการศกึษาที ่ 1  ระดับช้ัน ปวช.1 

6.รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน  (pre-requisite) 

     ไมมี 

7.รายวชิาที่ตองเรยีนพรอมกัน 

     ไมมี 

8.สถานท่ีเรยีน 

     หอง 1403 สาขาวชิาพื้นฐานประยุกต 

9.วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิา  คร้ังลาสุด 

     2 มถิุนายน 2557 
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จุดประสงคและมาตรฐานรายวชิา 

 

1.จุดประสงครายวชิา 

          1. เพื่อใหมคีวามรูความเขาใจเรื่องหลักภาษา ธรรมชาตขิองภาษา ภูมปิญญาทางภาษา   และ 

               การใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

          2.  เพื่อใหสามารถใชภาษาตดิตอสื่อสารไดอยางมปีระสทิธผิล 

          3.  เพื่อใหสามารถฟงและอานไดอยางมวีจิารณญาณ 

          4.  เพื่อใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยเปนเครื่องมอืสื่อสารของคนไทยในชาติ และมคีวาม 

               ภาคภูมใิจในภาษาไทย 

          5.  เพื่อใหตระหนักในคุณคาของวรรณคดทีี่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 

 

2.มาตรฐานรายวชิา 

1. อธบิายธรรมชาตขิองภาษา  และภูมปิญญาทางภาษาไทยได 

2.สรุปความจากการฟง  การพูด  การอาน  การเขยีน  และนําไปใชสําหรับการสื่อสารใน 

             สถานการณตางๆได 

3. นําความรู  ขอคดิที่ไดจากการศกึษาวรรณคด ี วรรณกรรม  และภูมปิญญาไทยไปใชใน 

    การดําเนนิชีวติและในงานอาชีพ 

 

3.คําอธบิายรายวชิา 

             ศกึษาธรรมชาติ ลักษณะภูมปิญญาทางภาษา ศกึษาความหมาย ความสําคัญประโยชนของ

การฟง  การดู การอาน และการเขยีน  การอานจับใจความ  ตคีวาม  ขยายความ  การใชพจนานุกรม  

การเขยีนเรยีงความ  ยอความ อธบิายความ ช้ีแจง  รายงานการปฏบิัติงาน  จดหมายกจิธุระ  การ

กรอกแบบฟอรม  การฟง  การดูจากสื่อรูปแบบตาง ๆ  ที่เกีย่วของกับงานอาชีพ  การพูดแสดงความ

คดิเห็นอยางมเีหตุผล  ศกึษาวรรณคดี  วรรณกรรมพื้นบานที่สงเสรมิวัฒนธรรม  และนําไปใชใน

ชีวติประจําวันและในงานอาชีพ 
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ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย   

32 ช่ัวโมง 

สอนเสรมิ  

- 

 

การฝกปฏบิัต/ิงานภาคสนาม/การ

ฝกงาน - 

 

การศกึษาดวยตนเอง  

- ช่ัวโมง 

 

2.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

               2 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 

การพัฒนาผลการเรยีนรูของนกัศึกษา 

 

1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 

1.1 คุณธรรม  จรยิธรรม  ที่ตองพัฒนา 

 สิ่งที่ผูเรยีนตองเรยีนรูและพัฒนาไปพรอมกับการเรยีนคอื  การตรงตอเวลา  รับผิดชอบตอหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย  เชน  การเขาเรยีน  ตัง้ใจเรยีน  ทํางานสงครบตามกําหนดเวลา มนี้ําใจรูจักชวยเหลอื

เพื่อนรวมช้ันเรียน  มมีนุษยสัมพันธที่ด ี รูจักการใหอภัย รูกาลเทศะในการใชภาษา มคีุณธรรมในการ

เรยีนรู เคารพและใหเกยีรติเจาของผลงานหรอืขอมูลที่นํามาอางถงึในใบงาน  รูจักคดิ  วเิคราะห   และ

แยกแยะสิ่งตางๆอยางมเีหตุผล  เปนตน 

 

1.2 วธิกีารสอน 

   ใชการอธบิายตามหัวขอหนวยการเรยีนรู ยกตัวอยางสถานการณที่ใกลเคยีงกับปจจุบันมากที่สุด และ

ใหผูเรยีนไดรวมอภปิราย แสดงความคดิเห็น  และยกตัวอยางประกอบเพื่อเปนการตรวจสอบความ

เขาใจ ตลอดจนใหผูเรยีนไดทํากจิกรรมและทําใบงานที่สอดคลองกับหนวยการเรยีนเรยีนรู  ตลอดจน

การทํางานเปนกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ  และเช่ือมความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน  และ

ทบทวนความเขาใจเนื้อหาจากแบบทดสอบทายบท เปนตน 

 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

ใชวธิกีารประเมนิผลจากใบงาน แบบฝกหัดทายบท และการสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 
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บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

หลักความพอประมาณ 

  หามใชปากกาลบคําผิดในวชิาภาษาไทย หากเขยีนผิดใหใชปากกาขดีฆาเปนเสนตรง ดวยเหตุผลวา 

ประหยัด และฝกสตใินการเขยีน กอนจะเขยีนตองนกึใหด ีเพื่อที่จะไดไมเขยีนผิด และเมื่อผิดแลวก็

กลับไปมองยอนรอยที่ผิดเพื่อเตนิสตไิมใหผิดซ้ําอกี  

หลักความมเีหตุผล 

 เปดโอกาสใหผูเรยีนไดแสดงความคดิเห็นในทุกหนวยการเรยีนรู  พรอมบอกที่มาและสาเหตุของความ

คดิเห็น ทําอยางไรจึงจะใหผูอื่นเช่ือหรือคลอยตามในความคดิเห็นของเรา ตองมหีลักฐานหรอืสิ่งที่มา

สนับสนุน เพื่อฝกใหผูเรยีนมคีวามรอบคอบ  และมเีหตุผลในการกระทําสิ่งตางๆ แมกระทั่งการคิด

กอนที่จะพูด  หรอืนําคําพูดของผูเรยีนในบางบรบิทระหวางเรยีนมาวเิคราะหวาเมื่อพูด  หรอืทําสิ่งใดลง

ไปจะกอใหเกดิผลเชนไร   โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชภาษาในงานอาชีพจะตองมคีวามรอบคอบ  และมี

เหตุผล เพื่อใหเกดิความนาเช่ือถอื ซึ่งจะสงผลใหการประกอบอาชีพหรอืงานธุรกจิประสบความสําเร็จ 

 

หลักการมภีูมคุิมกัน 

  ฝกใหผูเรยีนมคีวามพรอมในการออกไปประกอบอาชีพ  เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกดิขึ้น โดยคํานงึถงึความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะ

เกดิขึ้นในอนาคต  

 

เง่ือนไขความรู 

 ผูเรยีนตองมี่ความรูความเขาใจเกีย่วกับการใชภาษาในงานอาชีพตางๆ ทัง้การฟง การดู การพูด การ

อาน และการเขยีน อยางมีประสทิธภิาพ เพื่อสรางความม่ันใจและความพรอมในการประกอบอาชีพ 

 

เง่ือนไขคุณธรรม 

 ผูเรยีนจะตองมคีุณธรรมในการทํางาน หากมกีารนําขอมูลมาจากที่อื่นตองมกีารอางองิ เพื่อใหเกยีรติ

เจาของขอมูล  หามคัดลอกผลงานของผูอื่นในงานที่เปนการแสดงความคิดเห็น  ประสบการณ หรอืการ

วัดความรูตางๆ ซึ่งเปนการแสดงความซื้อสัตยตอตนเอง เพื่อใหรูระดับความสามารถของตนและจะได

แกไขเพิ่มเตมิไดอยางตรงจุด รับผิดชอบตอหนาที่ในการเขาเรยีนและสงงานตามเวลาที่กําหนด  และ

รูจักชวยเหลอืเพื่อนรวมช้ันเรยีน 

 

2. ความรู 

 



๗ 
 

2.1 ความรูที่ตองไดรับ 

   การอาน การเขยีนใหถูกตองตามหลักภาษา ความหมายของคํา  ความสําคัญประโยชนของการฟง  

การดู การอาน และการเขยีน  การอานจับใจความ  ตคีวาม  ขยายความ  การใชพจนานุกรม  การ

เขยีนเรยีงความ  ยอความ อธบิายความ ช้ีแจง  รายงานการปฏบิัตงิาน  จดหมายกจิธุระ  การกรอก

แบบฟอรม  การฟง  การดูจากสื่อรูปแบบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ  การพูดแสดงความคดิเห็น

อยางมเีหตุผล  ศกึษาวรรณคด ี วรรณกรรมพื้นบานที่สงเสรมิวัฒนธรรม  และนําไปใชในชีวติประจําวัน

และในงานอาชีพ 

วธิกีารสอน 

    ใชการบรรยาย อธบิายตามหัวขอหนวยการเรียนรู ยกตัวอยางสถานการณที่ใกลเคยีงกับปจจุบัน

มากที่สุด และใหผูเรยีนไดรวมอภปิราย แสดงความคดิเห็น  และยกตัวอยางประกอบเพื่อเปนการ

ตรวจสอบความเขาใจ ตลอดจนใหผูเรยีนไดทํากิจกรรมและทําใบงานที่สอดคลองกับหนวยการเรยีน

เรยีนรู  ตลอดจนการทํางานเปนกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ  และเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางกลุมเพื่อน  และทบทวนความเขาใจเนื้อหาจากแบบทดสอบทายบท เปนตน 

2.2 วธิกีารประเมนิผล 

   ใชวธิกีารประเมนิผลจากใบงานในแตละสัปดาห  แบบฝกหัดทายบท และการสอบวัดผลกลางภาค

และ 

ปลายภาค 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญา  ท่ีตองพัฒนา 

    ทักษะเกี่ยวกับการใชภาษาในการตดิตอสื่อสารในชีวติประจําวัน การอานและการเขียนสะกดคําให

ถูกตอง การเลอืกใชคําใหถูกตองตรงตามความหมาย ความหมาย ความสําคัญประโยชนของการฟง  

การดู การอาน และการเขยีน  การอานจับใจความ  ตคีวาม  ขยายความ  การใชพจนานุกรม  การ

เขยีนเรยีงความ  ยอความ อธบิายความ ช้ีแจง  รายงานการปฏบิัตงิาน  จดหมายกจิธุระ  การกรอก

แบบฟอรม  การฟง  การดูจากสื่อรูปแบบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ  การพูดแสดงความคดิเห็น

อยางมเีหตุผล  ศกึษาวรรณคด ี วรรณกรรมพื้นบานที่สงเสรมิวัฒนธรรม  และนําไปใชในชีวติประจําวัน

และในงานอาชีพ 

         

        3.2 วธิกีารสอน 

   ฝกการใชภาษาในการตดิตอสื่อสารทางธุรกจิธุรกจิ และในชีวิตประจําวัน  ทัง้การอาน คดิ วเิคราะห 

และฝกเขยีน การอานจับใจความ  ตคีวาม  วเิคราะห  เพื่อสบืคนขอมูลในการพัฒนาความรูและงาน

อาชีพ  การเขยีนจดหมาย บันทกึ  รายงาน  โครงการ  การใชภาษาไทยในการเขยีนโฆษณา  

ประชาสัมพันธ  การฟง  การดู  สรางบทพูดและฝกการพูดในรูปแบบตางๆที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ  

 



๘ 
 

และในโอกาสตางๆของสังคม  อานและวเิคราะหวรรณกรรมและภูมปิญญาทองถิ่นที่เสรมิสรางเจตคติ

ในงานอาชีพ   
 

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

        ใบงานการฝกเขยีน อาน คดิ วเิคราะห ตามหนวยการเรยีนรู 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

                 ทําใบงานกลุมและชวยกันนําเสนอ  

4.2 วธิกีารสอน 

วเิคราะหและแสดงความคดิเห็นตามหัวขอที่กําหนด 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

                  ประเมนิผลตามใบงาน การแสดงความคิดเห็นและเหตุผลประกอบ ตลอดจนความม่ันใจ

และกลวธิใีนการนําเสนอ การใหความรวมมือของสมาชิกกลุม  

 5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    5.1 ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  ที่ตอง

พัฒนา 

สามารถคัดเลอืกแหลงขอมูล   

          ใหเลอืกใชขอมูลจากสื่อสิ่งพมิพเปนลําดับแรก และบอกแหลงที่มาของขอมูลที่ชัดเจน กรณทีี่

เปนขอมูลที่สบืคนจากอนิเทอรเน็ตตองเปนขอมูลจากเวปไซตที่นาเช่ือถอื ความทันสมัยของเนื้อหา และ

การใชภาษาตองถูกตอง 

     5.2 วธิกีารสอน 

           สังเกตขอมูลที่ไดจากการสบืคน และการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และแนะนําวธิกีารที่

ถูกตอง 

     5.3 วธิกีารประเมนิผล 

- 
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แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  - 

ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  1  

ชื่อหนวย  ปฐมนเิทศ คาบรวม  1-2 

ชื่อเรื่อง.  ปฐมนิเทศ จํานวนคาบ 2 

 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

           ๑. ความสําคัญของรายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน 

 ๒. คําอธบิายรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

 ๓. จุดประสงครายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน 

 ๔. มาตรฐานรายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน 

 ๕. การวัดผลและประเมนิผล 

        ดานทักษะ 

             ๑. บอกความสําคัญของรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานได 

 ๒. บอกคําอธบิายรายวชิาภาษาไทยพื้นฐานได 

 ๓. บอกสาระการเรยีนรูรายวชิาภาษาไทยพื้นฐานได 

 ๔. บอกมาตรฐานรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐานได 

 ๕. บอกผลการเรยีนรูที่คาดหวัง และวธิกีารวัดผลประเมนิผลได 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

            มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คานยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได ในดานความมีมนุษยสัมพันธ ความมวีนัิย ความรับผิดชอบ ความเช่ือม่ันในตนเอง ความสนใจ

ใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที 

สาระสําคัญ 

              ภาษาไทยเปนสิ่งที่แสดงภูมปิญญาของชนชาตไิทย โดยธรรมชาตขิองภาษา ภาษามกีาร

เปลี่ยนแปลงไปตามความเจรญิกาวหนาทางวิชาการ การนําภาษาไทยมาใชในการสื่อสารทัง้ในดานการพูด 

การอาน และ การเขยีน จะตองใชอยางมวีจิารณญาณ เหมาะสมกับโอกาส จะทําใหการสื่อสารมี

ประสทิธภิาพมากขึ้น ทักษะการฟงและการดูก็เชนเดยีวกัน ผูรับสารก็ตองมวีิจารณญาณในการรับสาร 
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และวรรณคด ีและวรรณกรรมพื้นบาน นอกจากสะทอนภาพสังคมแลว ยังแสดงคุณคาดานคุณธรรมและ

วัฒนธรรมอกีดวย 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

• กอนเรยีน 

      นักศกึษาฟงคําช้ีแจงเกี่ยวกับหลักสูตรรายวชิาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวชิา ๑๐๐๐-๐๑๐๑ จากแผน

โปรงใสแผนที่ ๑-๕ ไดแก ความสําคัญของรายวชิา คําอธบิายรายวิชา   จุดประสงครายวชิา   มาตรฐาน

รายวชิา และการวัดผลและประเมนิผล    

• ขณะเรยีน 

๑. ใหนักศกึษาอภปิรายซักถามเกี่ยวกับความสําคญัของรายวชิา คําอธบิายรายวิชา   

จุดประสงครายวชิา   มาตรฐานรายวิชา และการวัดผลและประเมนิผล 

๒. อาจารยและนักศกึษาหาแนวทางปฏบิัตริวมกัน เกี่ยวกับเกณฑการใหคะแนนเรื่อง

คุณธรรม จรยิธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค 

๓. นักศกึษาทําแบบประเมนิผลการเรยีนรูกอนเรยีน ๖๐ ขอ 

• หลังเรยีน 

. นักศกึษาตรวจคําตอบดวยตนเองจากแผนใส เสร็จแลวสงผลใหอาจารยผูสอนบันทกึคะแนนไว 

 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 

๑. เขยีนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับความสําคัญในการเรยีนภาษาไทย 

๒. ผลการทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 
  หนังสอืเรียนวชิา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑  (๒๐๐๐–๑๑๐๑) ของสํานักพมิพเอมพันธ 

 สื่อโสตทัศน (ถามี) 

๑. แผนโปรงใสแผนที่ ๑  ความสําคัญของรายวิชา  

๒. แผนโปรงใสแผนที่ ๒ คําอธิบายรายวชิา 

๓. แผนโปรงใสแผนที่ ๓ จุดประสงครายวชิา 

๔. แผนโปรงใสแผนที่ ๔ มาตรฐานรายวิชา 

๕. แผนโปรงใสแผนที่ ๕ การวัดผลและประเมนิผล 

๖. แผนโปรงใสแผนที่ ๖ แบบทดสอบกอนเรยีน 

๗. เครื่องฉายภาพขามศรีษะ 
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แบบทดสอบกอนเรยีน 
คําสัง่ จงเลอืกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพยีงขอเดยีว 

๑. ขอใดไมถกูตอง 

ก. ภาษาเปนเคร่ืองมอืท่ีใชติดตอสื่อสารกัน 

ข. ภาษาเปนสัญลักษณท่ีมรีะเบียบแบบแผน 

ค. ทุกภาษามภีาษาเขยีน 

ง. ทุกภาษามภีาษาพูด 

๒. ธรรมชาติของภาษาในขอใดท่ีมองไมเห็นรองรอยการเปลี่ยนแปลง 

 ก. ดานเสยีง ข. ดานคํา 

 ค. ดานความหมาย ง. ดานรูปประโยค 

๓. “โจรปลนบานตํารวจ” กลาวเปนอุปมาวาอยางไร 

 ก. จุดไตตําตอ ข. ลวงคองูเหา 

 ค. เกลอืจิ้มเกลอื ง. เสอืพบสงิห 

๔. ขอใดเปนคําลักษณนามสําหรับกระโจมไฟ 

 ก. หลัง ข. โคม 

 ค. ดวง ง. อัน 

๕. ขอใดเปนคําลักษณนามสําหรับรมชูชีพ 

 ก. คัน ข. หลัง 

 ค. อัน ง. ชุด 

๖. ขอใดไมใชผลดท่ีีเกดิจากพลังภาษา 

 ก. การถายทอดสิ่งประดษิฐไปสูคนรุนใหม ข. การทักทายปราศรัยสรางไมตรี 

 ค. งานเขยีนเชิงสรางสรรค ง. การวางแผนกอวนิาศกรรม 

๗. สํานวนใดท่ีไมใชสํานวนท่ีหมายถงึการกระทําท่ีเหมาะสมกับเวลาและโอกาส 

 ก. สอนจระเขใหวายนํ้า ข. ซื้อควายหนานา 

 ค. นํ้าขึ้นใหรีบตัก ง. ซื้อผาหนาหนาว 

๘. วรรณคดเีร่ืองใดแสดงใหเห็นวถิชีีวติของคนไทยสมัยสุโขทัย 

 ก. ศิลาจารึกพอขนุรามคําแหงมหาราช ข. ขุนชางขุนแผน 

 ค. รามเกยีรต์ิ ง. อิเหนา 

๙. ภาพยนตรเร่ืองใดแสดงใหเห็นถงึความเปนเอกลักษณทางภาษาของชาติไทย 

 ก. กุมภาพันธ ข.  ๑๕ ค่ํา เดอืน ๑๑ 

 ค. สุพรรณกัลยา ง. คนเห็นผี 

๑๐. คําพังเพยในขอใดแสดงคุณธรรมในการพูด 

 ก. นํ้ารอนปลาเปน นํ้าเย็นปลาตาย ข. ปากปราศรัย น้ําใจเชอืดคอ 

 ค. น้ําทวมทุง ผักบุงโหรงเหรง ง. มะนาวไมมนํ้ีา 

๑๑. คําภาษาใดท่ีคนไทยยมืมาใชเปนคําราชาศัพท 

 ก. เขมร ข. ชวา 

 ค. บาลี-สันสกฤต ง. จนี 
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๑๒. คําภาษาใดท่ีคนไทยยมืมาใชในเร่ืองการคาขายและของกนิ 

 ก. อังกฤษ ข. ชวา 

 ค. เปอรเซยี ง. จนี 

๑๓. คําภาษาใดท่ีคนไทยนิยมนํามาใชเปนศัพทแทนการใชคําทับศัพท 

 ก. เขมร ข. บาลี-สันสกฤต 

 ค. ชวา ง. อังกฤษ 

๑๔. Telephone = โทรศัพท Television = โทรทัศน เปนการนําคําภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทยลักษณะใด 

 ก. ทับศัพท ข. แปลศัพท 

 ค. ศัพทบัญญัติ ง. ถูกทุกขอ 

๑๕. ขอใดมคีวามหมายตางจากขออื่น 

 ก. บุหรง ข. บุหลัน 

 ค. ศศิธร ง. นิศากร 

๑๖. ถาเรายอมรับวา “ประโยคตองมปีระธานกับกริยา” จงบอกวา ขอใดเปนประโยค 

 ก. ทําอะไรก็สูการทําบุญไมได ข. ดอกกุหลาบสแีดงในแกวพลาสตกิ 

 ค. ปากกาหมกึแหงบนโตะเขยีนหนังสอื ง. ปฏบัิติการอยางระมัดระวังและเฉยีบขาด 

๑๗. ขอใดคอืประโยคความซอน 

 ก. ฉันรักคนไทยท่ีรักชาติ ข. นักเรียนจะกลับมาท่ีโรงเรียนอีกหรือไม 

 ค. เธอเปนชาวนาหรือชาวสวน ง. คุณพบผูจัดการแลวหรือ 

๑๘. ขอใดเรียงลําดับแลวสื่อความหมายไมได 

 ก. ไดกนิขาวหรือไม ข. กนิขาวไดหรือไม 

 ค. กนิขาวหรือไมได ง. กนิขาวไมไดหรือ 

๑๙. “ใครเปนผูวาดภาพโมนาลซิา” เปนประโยคชนดิใด 

 ก. ถามใหตอบ ข. บอกใหทํา 

 ค. แจงใหทราบ ง. ประโยคผสม 

๒๐. “พายุดเีปรสช่ันทําใหเกดิฝนตกหนักและเกดินํ้าทวมโดยฉับพลัน” เปนประโยคชนดิใด 

 ก. ประโยคความเดยีว ข. ประโยคความรวม 

 ค. ประโยคความซอน ง. ประโยคผสม 

๒๑. ขอใดอานถกูตอง (ปกติ, โฆษณา) 

 ก. ปะ-กะ-ติ, โคด-สะ-นา ข. ปก-กะ-ติ, โคด-สะ-นา 

 ค. ปะ-กะ-ติ, โค-สะ-นา ง. ปก-กะ-ติ, โค-สะ-นา 

๒๒. ชื่อจังหวัดในขอใดไมนิยมอานอยางคําสมาส 

 ก. นครสวรรค ข. จันทบุรี 

 ค. กาฬสนิธุ ง. ชัยภูม ิ

๒๓. ตัว ฑ ในขอใดออกเสยีงเปน ท 

 ก. บัณเฑาะว ข. ปาณฑท 

 ค. ขัณฑสกร ง. ปาณฑุ 

๒๔. หลักการอานรอยแกว เวลาขึ้นตนความ ผูอานควรอานอยางไร 

 



๑๓ 
 

ก. อานใหดังและชากวาปกติ ข. อานใหดังและเร็วกวาปกติ 

 ค. อานใหคอยและชากวาปกติ ง. อานใหคอยและเร็วกวาปกติ 

๒๕. ขอใดไมใชผลดขีองการเวนวรรคตอนท่ีเหมาะสม 

ก. ผูอานเขาใจไดอยางรวดเร็ว 

ข. ผูอานเขาใจตรงตามเจตนาของผูเขยีน 

ค. ผูอานไมสามารถจัดระยะชองไฟไดตามตองการ 

ง. ผูอานไมเกดิความสับสน 

๒๖. คําใดควรเรียงไวกอน เปนคําแรก 

 ก. พัลลภ ข. พาณ ี

 ค. พันธนาการ ง. พาห 

๒๗. อักษรยอในวงเล็บท่ีใชในพจนานุกรม ขอใดใหความหมายผดิ 

 ก. (อ.) หมายถงึ อุทาน ข. (ป.) หมายถงึ บาล ี

 ค. (ฝ.) หมายถงึ ฝร่ังเศส ง. (ข.) หมายถงึ เขมร 

๒๘. คําในขอใดควรเรียงไวแรกสุด 

 ก. พจน ข. พชรา 

 ค. พจมาน ง. พจนานุกรม 

๒๙. คนไทยมหีนังสอืแบบพจนานุกรมใชเปนคร้ังแรกเมื่อใด 

 ก. พ.ศ. ๒๔๗๐ ข. พ.ศ. ๒๔๗๕ 

 ค. พ.ศ. ๒๕๐๐ ง. พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓๐. พจนานุกรมฉบับลาสุดพมิพออกใชในปใด 

 ก. ๒๔๙๓ ข. ๒๕๒๕ 

 ค. ๒๕๔๒ ง. ๒๕๔๕ 

๓๑. ผูท่ีตองการพัฒนาตนเองเปนพหูสูตจะตองต้ังจุดมุงหมายในการอานอยางไร 

 ก. อานเพื่อสนองความสนใจของตนเอง ข. อานเพื่อฆาเวลา 

 ค. อานเพื่อความรู ง. อานเพื่อกจิธุระ 

๓๒. กลวธีิในการนําเสนอในเร่ืองใดเปนการเลาเร่ืองยอนหลัง 

 ก. มอม ข. บวงบรรจถรณ 

 ค. สี่แผนดนิ ง. สายโลหติ 

๓๓. เนื้อความของหนังสอืประเภทใดซึ่งจะตองเปนขอเท็จจริงท่ีพสูิจนได 

 ก. สารคดี ข. กฎหมาย 

 ค. ประวัตศิาสตร ง. วทิยาศาสตร 

๓๔. การตคีวาม มคีวามหมายตรงกบัขอใด 

 ก. วเิคราะหสาร ข. สังเคราะหสาร 

 ค. วนิิจสาร ง. สังเขปสาร 

๓๕. ขอใดไมใชคุณสมบัติของนักอานท่ีดี 

 ก. ชางจดและบันทึก ข. ชางพูด 

 ค. ชางสังเกต ง. ชางคดิ 

 



๑๔ 
 

๓๖. การเปดประเด็นของเร่ือง มคีวามยาวประมาณ ๑ ใน ๕ ของเร่ือง เปนองคประกอบสวนใดในการเขยีน  เรียงความ 

 ก. คํานํา ข. สรุป 

 ค. เนื้อเร่ือง ง. ถูกทุกขอ 

๓๗. องคประกอบในขอใดมลัีกษณะดังน้ี “เขยีนใหดงึดูดความสนใจ หรือทําใหผูอานเกดิความอยากรู” 

 ก. คํานํา ข. สรุป 

 ค. เนื้อเร่ือง ง. ถูกทุกขอ 

๓๘. การเขยีนเลาเร่ืองขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ตํานาน นิยาย และจดหมายเหตุ ควรใชโวหารชนิดใด 

 ก. อุปมาโวหาร ข. เทศนาโวหาร 

 ค. สาธกโวหาร ง. บรรยายโวหาร 

๓๙. การเขยีนโดยยกตัวอยางประกอบเพื่อความเขาใจอยางแจมแจง ควรใชโวหารชนิดใด 

 ก. อุปมาโวหาร ข. เทศนาโวหาร 

 ค. สาธกโวหาร ง. บรรยายโวหาร 

๔๐. การใชสํานวนภาษาในการยอความมลัีกษณะตรงกับขอใด 

 ก. ใชสํานวนภาษาของผูยอเอง ข. ใชภาษาแบบเปนกันเอง 

 ค. ใชภาษาระดับทางการ ง. ใชภาษากึ่งทางการ 

๔๑. ทักษะในกระบวนการสื่อสารท่ีมักใชควบคูกันไปคอือะไร 

 ก. การฟงและการดู ข. การฟงและการเขยีน 

 ค. การอานและการพูด ง. การพูดและการเขยีน 

๔๒. การฟงและการไดยินมคีวามแตกตางกันในเร่ืองใด 

 ก. ตองมคีวามพรอมทางดานรางกาย ข. เกดิขึ้นไดทุกขณะ 

 ค. ใชประสาทหูรับเสยีง ง. ปฏกิริิยาตอบสนอง 

๔๓. การโฆษณาเพื่อขายสนิคาจัดเปนสารประเภทใด 

 ก. สารประชาสัมพันธ ข. สารโนมนาวใจ 

 ค. สารใหความรู ง. สารจรรโลงใจ 

๔๔. ขอใดชวยใหการฟงและการดูมปีระสทิธิภาพมากท่ีสุด 

 ก. เลอืกท่ีน่ังฟงและดูใหเหมาะสม ข. แสดงปฏกิริิยาสัมพันธ 

 ค. ปรับตัวใหเขากับสถานท่ี ง. ฟงและดูดวยความเขาใจ 

๔๕. มารยาทในการฟงและการดูเมื่อสนทนาระหวางบุคคล ขอใดไมเหมาะสม 

 ก. การสํารวมกริิยาอาการ ข. การชิงคูสนทนาพูด 

 ค. แสดงความสนใจผูพูด ง. การกลาวตอบรับ 

๔๖. นักเรียนเขยีนจดหมายลาปวยถงึอาจารยประจําวชิา ควรใชคําขึ้นตนตามขอใด 

 ก. นมัสการ ข. กราบเรียน 

 ค. ขอประทานกราบเรียน ง. เรียน 

๔๗. จดหมายลาปวยของนักเรียนควรใชคําลงทายวาอยางไร 

 ก. ขอแสดงความนับถอือยางสูง ข. ขอแสดงความนับถอื 

 ค. ขอแสดงความนับถอือยางย่ิง ง. ขอแสดงความเคารพอยางสูง 

๔๘. เมื่อเขยีนจดหมายถงึพระวัดเขาวัง ควรใชคําลงทายขอใด 

 



๑๕ 
 

ก. นมัสการดวยความเคารพ ข. กราบนมัสการดวยความเคารพอยางสูง 

 ค. ขอนมัสการดวยความเคารพ ง. ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง 

๔๙. ดวงตราไปรษณยีากร ควรผนกึไวท่ีใด 

 ก. มุมซองดานซายมอืดานหนา ข. มุมซองดานขวามอืดานหนา 

 ค. กลางซองดานหลัง ง. มุมบนหนาซอง 

๕๐. จดหมายลากจิ จัดเปนจดหมายประเภทใด 

 ก. จดหมายสวนตัว ข. จดหมายธุรกจิ 

 ค. จดหมายกจิธุระ ง. จดหมายราชการ 

๕๑. ขอใดไมใชลักษณะของนิทานพื้นบานท้ัง ๔ เร่ือง 

 ก. เปนเร่ืองเลา ข. ใชภาษารอยแกว 

 ค. ใชบทรอยกรอง ง. ไมปรากฏวาผูเลาเปนใคร 

๕๒. นทิานเร่ืองปลาบูทอง สามารถจัดตามรูปแบบของนทิานพื้นบานรูปแบบใด 

 ก. เทพนิยาย ข. นิทานชีวติ 

 ค. นิทานประจําถิ่น ง. นิทานอธิบายเหตุ 

๕๓. นิทานเร่ืองพระยากงพระยาพาน จัดตามรูปแบบของนิทานไดตามขอใด 

 ก. นิทานชีวติ ข. นทิานวรีบุรุษ 

 ค. นิทานประจําถิ่น ง. นิทานอธิบายเหตุ 

๕๔. ตัวละครท่ีมพีฤตกิรรมไมเหมาะสมท่ีจะเปนกุลสตรีคอืใคร 

 ก. เมรี ข. นางยักษิณี 

 ค. นางสบิสอง ง. เมรีและนางยักษิณี 

๕๕.  ตัวละครท่ีนักเรียนเห็นวามพีฤติกรรมท่ีไรศีลธรรมท่ีสุดคอืใคร 

 ก. ทาวรถสทิธ์ิ ข. ทาวรถเสน 

 ค. นางยักษิณี ง. นางสบิสอง 

๕๖. นิทานคํากลอนเร่ืองใดของสุนทรภูท่ีมชีื่อเสยีงท่ีสุด 

 ก. ลักษณวงศ ข. ไชยเชษฐ 

 ค. สังขทอง ง. พระอภัยมณ ี

๕๗. คําประพันธชนิดใดท่ีนิยมใชแตงนิราศ 

 ก. กาพยและฉันท ข. โคลงและกลอน 

 ค. รายและกาพย ง. กาพยและกลอน 

๕๘. “เปนวันบัณรสวีวีร” 

 คําท่ีขดีเสนใตมคีวามหมายตรงกับขอใด 

 ก. วันแรม ๑ ค่ํา ข. วันขึ้น ๗ ค่ํา 

 ค. วันแรม ๘ ค่ํา ง. วันพระขึ้น ๑๕ ค่ํา 

๕๙. “ถงึสามโคกตองแดดย่ิงแผดแสง” คําท่ีขดีเสนใตปจจุบันคอืสถานท่ีในขอใด 

 ก. จ. ปทุมธานี ข. จ. นนทบุรี 

 ค. จ. พระนครศรีอยุธยา ง. จ. สระบุรี 

๖๐. “กับหมูไมไกรกรวยกับเกรากราง” 

 



๑๖ 
 

 คําประพันธขางตนกลาวถงึตนไมกี่ชนิด 

 ก. ๗ ชนิด ข. ๘ ชนิด 

 ค. ๙ ชนิด ง. ๑๐ ชนิด 
 

เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรูกอน/หลังเรียน 
 

1. ค. 11. ก. 21. ก. 31. ค. 41. ก. 51. ค. 

2. ก. 12. ง. 22. ก. 32. ข. 42. ง. 52. ก. 

3. ข. 13. ข. 23. ค. 33. ง. 43. ข. 53. ค. 

4. ค. 14. ค. 24. ก. 34. ก. 44. ง. 54. ง. 

5. ง. 15. ก. 25. ค. 35. ข. 45. ข. 55. ค. 

6. ง. 16. ก. 26. ค. 36. ก. 46. ง. 56. ง. 

7. ก. 17. ก. 27. ก. 37. ก. 47. ข. 57. ข. 

8. ก. 18. ค. 28. ก. 38. ง. 48. ค. 58. ง. 

9. ก. 19. ก. 29. ก. 39. ค. 49. ข. 59. ก. 

10. ก. 20. ข. 30. ค. 40. ก. 50. ค. 60. ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  1 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี 2  

ชื่อหนวย  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา คาบรวม  3-4 

ชื่อเรื่อง  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา จํานวนคาบ 2 

 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. ความหมายของภาษา 

๒. ความสําคัญของภาษา 

๓. ธรรมชาตขิองภาษา 

๔. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 

๕. ภาษามาตรฐาน 

๖. ภาพสะทอนวัฒนธรรมไทยจากภาษาไทย 

 

        ดานทักษะ 

๑. บอกความหมาย ความสําคัญ และอธบิายธรรมชาติของภาษาได 

๒. อธบิายลักษณะเฉพาะของภาษาไทยได 

๓. บอกความหมายของภาษามาตรฐานได 

๔. อธบิายภาพสะทอนวัฒนธรรมไทยจากภาษาไทยได 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมวีินัย   ความรับผิดชอบ   ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที  

 

สาระสําคัญ 

ภาษาเปนวัฒนธรรมที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมอืในการสื่อสาร ความเขาใจธรรมชาตขิอง

ภาษา ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ภาษามาตรฐานและภาพสะทอนวัฒนธรรมไทยจาก ภาษาไทย จะชวย

ใหสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดตามวัตถุประสงคและคงรักษาภาษาไวเปนสมบัตขิองชาตสิบืตอไป 

 

 

 



๑๘ 
 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

 

• กอนเรยีน 

๑. ใหนักศึกษาเขียนแผนผังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของภาษาที่มีตอมนุษยใน

สังคม 

๒.  อาจารยอธิบายภาษามีความสําคัญตอมนุษยในสังคมเปนอยางยิ่ง เพราะมนุษยใชภาษาเปน

สัญลักษณในการสื่อสารซึ่งกันและกัน  

๒. ใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นถึงชนชาติไทย ถึงการใชภาษาพูดสื่อสารกัน มีความ

เปนมาอยางไร การพัฒนาของภาษาไทยมมีาอยางไรบาง 

• ขณะเรยีน 

๓. อาจารยอธบิายลักษณะของภาษาไทยมดีังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ภาษาไทยเปนภาษาคําโดด 

 ๓.๒ คําคําเดยีวอาจมีหลายความหมายและหลายหนาที่ 

 ๓.๓ การเรยีงลําดับสลับที่ทําใหความหมายเปลี่ยนไป 

 ๓.๔ ภาษาไทยมคีําลักษณนามใชหลังคําบอกจํานวนหรอืคําแทนจํานวน 

 ๓.๕ ภาษาไทยมคีําราชาศัพทและคําสุภาพใชตามระดับฐานะของบุคคลและตามกาลเทศะ 

 ๓.๖ ภาษาไทยเปนภาษาที่มีระดับ 

 ๓.๗ ภาษาไทยมกีารสรางคําใหม 

 ๓.๘ ภาษาไทยมเีสยีงวรรณยุกตชวยเพิ่มความหมายของคํา 

 ๓.๙ ภาษาไทยนยิมเสยีงสัมผัสคลองจอง 

๔. ใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นถึงคําในภาษาไทยมักเปนคําพยางคเดียว เปนคําที่เกิด

จาก การสรางคําใหมจาก คําซ้ํา คําซอน คําประสม 

๕. อาจารยอธิบายภาษามาตรฐาน คือ ภาษาที่คนในประเทศตกลงเลือกใชใหเปนภาษาในวง

ราชการ หรอืภาษาที่ใชตดิตอกับหนวยงานราชการ  

๖. อาจารยอธิบายถึงภาพสะทอนวัฒนธรรมไทยจากภาษาไทย สามารถสะทอนใหเห็นภาพของ

วัฒนธรรมไทยได ดังนี้ 

 ๖.๑ คําที่ใชในภาษาแสดงใหเห็นวาสังคมไทยเปนสังคมที่นยิมลดหลั่นช้ันเชิง 

 ๖.๒ คําที่ใชในครอบครัวและในหมูเพื่อน 

 ๖.๓ คําแสดงรสอาหารในภาษาไทย 

 ๖.๔ ภาษาไทยมคีาํที่เรยีกสัตวเฉพาะชนดิได 

๗. อาจารยกลาวสรุป ภาษาไทย มลีักษณะเฉพาะที่แสดงความเปนเอกลกัษณของชาตไิทย  

 



๑๙ 
 

 

• หลังเรยีน 

๘. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม แตละกลุมจะตองเขยีนยกตัวอยางลักษณะของ

ภาษาไทย ไดแก   

       ๘.๑   คําโดด   

       ๘.๒  คําที่มหีลายความหมายและหลายหนาที่  พรอมความหมาย 

       ๘.๓  คําที่เรยีงลําดับสลับที่แลวทําใหความหมายเปลี่ยนไป  พรอมความหมาย 

       ๘.๓  คําลักษณนาม   

       ๘.๔  คําราชาศัพท พรอมความหมาย 

       ๘.๕  คําสุภาพ  

       ๘.๖  คําที่มเีสยีงวรรณยุกตตางกัน พรอมความหมาย 

 ๘.๗  สํานวน สุภาษติที่มเีสียงสัมผัสคลองจอง 

๙. ใหนักศกึษาออกมานําเสนอหนาช้ัน 

๑๐. อาจารยสรุปสาระสําคัญของลักษณะของภาษาไทย 

  ๑๑. ใหนักศกึษาทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๑ 

 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 

๑. แผนผังความคดิเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของภาษาไทยที่มตีอมนุษยในสังคม 

๒. งานกลุม ตัวอยางลักษณะของภาษาไทย  

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 

2556. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  ๒ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี ๓ 

ชื่อหนวย   พลังและภูมปิญญาทางภาษาไทย คาบรวม  ๕-๖ 

ชื่อเรื่อง   พลังและภูมปิญญาทางภาษาไทย จํานวนคาบ ๒ 

 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. พลังภาษา 

๒. ภูมปิญญาทางภาษาไทย 

๓. ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ 

 

        ดานทักษะ 

๑. บอกความหมายของพลังภาษาได 

๒. บอกความหมายของภูมปิญญาทางภาษาไทยได 

๓. อธบิายลักษณะภูมปิญญาทางภาษาไทยได 

๔. ยกตัวอยางการใชภาษาตามระดับของบุคคลได 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมวีินัย   ความรับผิดชอบ   ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที  

 

สาระสําคัญ 

ภาษาไทยเปนสมบัติของคนไทย เปนภาษาที่มีพลังและมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากภาษาอื่น และ

ชวยแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทางภาษาของคนไทย การศึกษาพลังและภูมิปญญาทางภาษาไทยจะชวยให

ผูเรยีน    มคีวามรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคาของภาษาไทย และสามารถนําภาษาไทยไปใชไดอยาง

เหมาะสม 

 

 

 



๒๑ 
 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

 

• กอนเรยีน 

๑. อาจารยอภปิรายซักถามนักศกึษาเกี่ยวกับธรรมชาตขิองภาษาไทย 

 ๒. ใหนักศกึษาชวยกันสรุปประเด็นเกี่ยวกับธรรมชาตขิองภาษาไทย 

 ๓. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญอกีครัง้ 

 

• ขณะเรยีน 

             ๔. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม โดยเลอืกประธานกลุม และเลขานุการกลุม 

 ๕. ใหนักศกึษาแตละกลุมศกึษาเอกสารประกอบการเรยีน ในหัวขอตอไปนี้ 

  ๕.๑ พลังภาษา 

  ๕.๒ ภูมปิญญาทางภาษาไทย 

  ๕.๓ ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ 

 ๖. ใหนักศกึษาชวยกันจัดทํากจิกรรมสงเสริมการเรยีนรู พรอมสรุปสาระสําคัญ และใหตัวแทน

ออกมารายงานหนาช้ันเรยีน 

 ๗. อาจารยสรุปสาระสําคัญอกีครัง้ และใหนักศกึษาซักถามขอสงสัย 

 ๘. ในขณะปฏบิัตงิานกลุม อาจารยและประธานกลุมตองประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบัตงิานกลุม 

จดบนัทกึคะแนนไว 

 ๙. ใหนักศกึษาแบงกลุมใหมตามความเหมาะสม โดยเลือกประธานและเลขานุการกลุม 

 ๑๐. ใหนักศกึษาทําการจัดประสบการณการเรยีนรู                   โดยใหแตละกลุมศกึษาคนควา

ภูมปิญญาทางภาษาไทยมหีลายลักษณะ ดังตอไปนี้ 

  กลุมที่ ๑ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

  กลุมที่ ๒ ความสามารถในการใชถอยคําที่หลากหลาย 

  กลุมที่ ๓ ความสามารถในการใชภาษิตและสํานวนไทยในการจรรโลงสังคม 

 กลุมที่ ๔ ความสามารถในการใชภาษิตและสํานวนไทยเพื่ออบรมสั่งสอนบุตรหลาน 

  กลุมที่ ๕ ความสามารถในการนําคําคลองจองมาใช เพื่อชวยใหจํางายและเปนเครื่องมอื

ระบายความรูสกึ 

  กลุมที่ ๖ ความสามารถในการใชตํานาน นทิาน วรรณกรรมทองถิ่น เพลงพื้นฐานบานหรอื     

วรรณคดี 

  กลุมที่ ๗ ความสามารถในการใชคําราชาศัพท 

 ๑๑. ใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานหนาช้ันเรยีน พรอมกับใหนักศกึษาทํากจิกรรมสงเสรมิ   

การเรยีนรู โดยแบงกลุมตามความเหมาะสม อานบันทกึประชุมทางวิชาการ ของชุมชน

 



๒๒ 
 

ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ณ หองประชุม คณะอักษรศาสตร 

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน

มารวมประชุมเปนการสวนพระองค สรุปสาระสําคัญและสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาช้ัน

เรยีน 

 ๑๒. ใหนักศกึษาซักถามขอสงสัยในผลการรายงานของแตละกลุมได 

 ๑๓. อาจารยสรุปสาระสําคัญและผลการปฏบิัตงิานของแตละกลุม 

 ๑๔. อาจารยและนักศกึษา (ประธาน) ประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัตงิานกลุม จดบันทกึคะแนนไว 

 

• หลังเรยีน 

           ๑๕. อาจารยสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของหนวยการเรยีนที่ ๒ อกีครัง้ 

 ๑๖. ใหนักศกึษาซักถามขอสงสัย 

 ๑๗. ใหนักศกึษาทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๒ 

 ๑๘. ใหนักศกึษาตรวจคําตอบจากแผนใส และประเมนิตนเองจากแบบประเมินตนเอง 

 

 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 

๑. สรุปประเด็นธรรมชาตขิองภาษาไทย 

๒.   ผลคะแนนแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๒ 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 

2556. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  ๓ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี ๔ 

ชื่อหนวย   ภาษาถิ่นและภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 

คาบรวม  ๗-๘ 

ชื่อเรือ่ง   ภาษาถิ่นและภาษาตางประเทศในภาษาไทย จํานวนคาบ ๒ 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. ความหมายของภาษาถิ่น 

๒. การแบงกลุมภาษาถิ่น 

๓. ประโยชนของการศกึษาภาษาถิ่น 

๔. ภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

 

        ดานทักษะ 

๑. บอกความหมายของภาษาถิ่นได 

๒. อธบิายการแบงกลุมภาษาถิ่นได 

๓. อธบิายประโยชนของการศึกษาภาษาถิ่นได 

๔. ยกตัวอยางคําภาษาตางประเทศในภาษาไทยได 

๕. อธบิายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยเมื่อไดรับอทิธพิลจากภาษาอื่นได 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมวีินัย   ความรับผิดชอบ   ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที  

 

สาระสําคัญ 

ภาษามกีารเปลี่ยนแปลงไดเสมอ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งก็คือ การรับภาษาถิ่น และ

ภาษาตางประเทศเขามา การยายถิ่นฐาน การทํามาหากนิ การติดตอคาขาย การสงคราม การรับศิลป

วทิยาการ วรรณคดี ศาสนา และวัฒนธรรม ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหภาษามีการเปลี่ยนแปลงทัง้สิ้น 

 



๒๔ 
 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

 

• กอนเรยีน 

๑. ใหนักศกึษาแบงกลุม เลือกประธานและเลขานุการกลุม 

๒. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสมและใหศกึษาหัวขอตอไปนี้ 

 ๒.๑ ความสําคัญของภาษาถิ่น 

 ๒.๒ อทิธพิลและลักษณะของการรับภาษาถิ่นมาใชในภาษามาตรฐาน 

 ๒.๓ ศกึษาและรวบรวมภาษาถิ่นอสีาน 

 ๒.๔ ศกึษาและรวบรวมภาษาถิ่นเหนอื 

 ๒.๕ ศกึษาและรวบรวมภาษาถิ่นใต  

๓. ใหนักศกึษาสงตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรยีน 

๔. อาจารยสรุปสาระสําคัญ และใหนักศกึษาซักถามขอสงสัย 

              ๕.  อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุม จดบันทกึคะแนนไว 

• ขณะเรยีน 

๖. ใหนักศึกษาแบงกลุมตามความเหมาะสมและคนควารวบรวมสํานวนไทยและความหมายกลุม

ละ ๑๐ สํานวน 

๗. ใหนักศกึษาแบงกลุม เลอืกประธานและเลขานุการกลุมใหม 

๘. อาจารยแจกกจิกรรมเสรมิความรูเรื่อง ลักษณะของภูมิปญญาทางภาษา 

๙. ใหนักศกึษาชวยกันอภปิรายสรุป และใหตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาช้ันเรยีน 

๑๐. นักศกึษาสงผลใหอาจารยตรวจเพื่อบันทกึคะแนน 

๑๑. ในขณะที่ปฏบิัตงิานกลุม อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤติกรรมการปฏบิัติงานกลุม จด

บันทกึคะแนนไว 

๑๒. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม อานขอความขางลางนี้ แลวอภิปรายกลุมยอยตาม

หัวขอตอไปนี้  

๑๒.๑ สาเหตุที่ทําใหภาษาไทยวบิัติ 

๑๒.๒ น้ําเสยีงและอารมณขันของ ม.ร.ว.ศกึฤทธิ์ ปราโมช พรอมยกตัวอยางประกอบ 

๑๒.๓ การบัญญัติศัพท 

๑๒.๔ “คดิเปนฝร่ังแลวอยากจะใหดังเปนแขก” หรอื “เมื่อคดิเปนฝร่ัง ใชภาษาแขกแลวยังม ี    

การออกเสยีงใหดังเปนฝร่ังปนแขก 

๑๒.๕ นักจัดรายการวทิยุโทรทัศนใชภาษาผิด 

๑๒.๖ การใชคําราชาศัพท 

 



๒๕ 
 

 

• หลังเรยีน 

            ๑๓. อาจารยสรุปสาระสําคัญของเนื้อหาในหนวยการเรยีนที่ ๓ อกีครั้ง 

 ๑๔. ใหนักศกึษาอภปิรายซักถาม 

 ๑๕. ใหนักศกึษาทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๓ 

 ๑๖. อาจารยเฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๓ 

 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 
๑. สรุปสาระสําคัญของภาษาถิ่น 

๒. ผลการอภปิรายการสรุปลักษณะของภูมปิญญาทางภาษา 

 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  ๔ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  ๕-

๖ 

ชื่อหนวย   ทักษะการใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร คาบรวม  ๙-๑๒ 

ชื่อเรื่อง   ทักษะการใชประโยคตามเจตนาของการส่ือสาร จํานวนคาบ ๔ 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. สวนประกอบของประโยค 

๒. ชนดิของประโยค 

๓. ขอควรระวังในการใชประโยค 

 

        ดานทักษะ 

๑. บอกสวนประกอบของประโยคได 

๒. จําแนกชนดิของประโยคได 

๓. ยกตัวอยางประโยคที่ไมถูกตองและแกไขใหถูกตองได 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได       ในดานความมีมนุษยสมัพันธ ความมวีนัิย  ความรับผิดชอบ ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ี ความกตัญูกตเวท ี 

 

สาระสําคัญ 

ประโยคเกดิจากการนําคํามาเรยีงลําดับเพื่อใหมคีวามหมายตามตองการ ผูใชภาษาที่มคีวามรูเรื่อง

ประโยคจะสามารถสรางรูปประโยคไดอยางถูกตองตามหลักภาษา และสามารถสื่อสารตามวัตถุประสงค

ได 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

• กอนเรยีน 

๑๓. นักศกึษานําเสนอสํานวนไทยและความหมายกลุมละ ๑๐ สํานวน หนาช้ันเรยีน 

๑๔. ใหนักศกึษาฟงเทปเพลงที่มเีนื้อหาสาระนาสนใจที่กําหนดให  

 



๒๗ 
 

๑๕. ใหนักศกึษาชวยกันสรุปสาระสําคัญของเนื้อเรื่องที่ฟง 

๑๖. อาจารยสรุปสาระสําคัญอกีครั้ง 

• ขณะเรยีน 

             ๕.  ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม เลอืกประธานกลุมและเลขานุการกลุม 

 ๖. อาจารยบรรยายหัวขอตอไปนี้ พรอมยกตัวอยางใหนักศึกษารวมกันวเิคราะห 

  ๖.๑ สวนประกอบของประโยค 

  ๖.๒ ชนดิของประโยค 

  ๖.๓ ขอควรระวังในการใชประโยค 

 ๗. อาจารยอภิปรายสรุป และใหนักศกึษาซักถามขอสงสัย 

 ๘. อาจารยยกตัวอยางประโยคใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมาวเิคราะหและบอกชนดิของประโยค   

• หลังเรยีน 

 ๙. อาจารยสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของหนวยที่ ๔ อกีครัง้ 

 ๑๐. ใหนักศกึษาอภปิรายซักถาม 

 ๑๑. ใหนักศกึษาทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๔ 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 
๑. สํานวนไทยและความหมายกลุมละ ๑๐ สํานวน 

๒. สาระสําคัญของเนื้อเรื่องจากเพลงที่ฟง 

ผลการวเิคราะหและตอบคําถามเรื่องประโยค 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  ๕ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  

๗-๘ 

ชื่อหนวย   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอาน คาบรวม  ๑๓-๑๖ 

ชื่อเรื่อง   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอาน จํานวนคาบ ๔ 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. ความหมายของการอาน 

๒. องคประกอบของการอาน 

๓. ประโยชนของการอาน 

๔. หลักการอานคํา 

๕. ประเภทของการอาน 

๖. หลักการอานโดยทั่วไป 

๗. การอานขาว บทความ และขาวสารทางอนิเทอรเน็ต 

        ดานทักษะ 

๑. บอกความหมายของการอานได 

๒. อธบิายองคประกอบของการอานได 

๓. บอกประโยชนของการอานได 

๔. อานคํา เครื่องหมาย และตัวเลขที่กําหนดใหไดอยางถูกตอง 

๕. อธบิายหลักการอานโดยทั่วไปได 

๖. บอกวธิอีานขาว บทความ และขาวสารทางอนิเทอรเน็ตได 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานยิม และคุณลักษณะอันพงึประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมวีนิัย   ความรับผดิชอบ   ความเช่ือมั่นในตนเอง ความสนใจ

ใฝรู ความรักสามัคคี ความกตัญูกตเวท ี 

สาระสําคัญ 

ผูประกอบอาชีพทุกสาขาจําเปนตองอาศยัการอานเพื่อใหเกิดความรู ความคิดและวจิารณญาณที่ด ีซึ่งจะเปน

ประโยชนในการพัฒนาตัวผูอานใหมคีวามกาวหนาทางดานความรู ความคิด สตปิญญา อารมณและสังคมควบคู

กันไป การอานจะชวยพัฒนาผูอานที่มคีวามหยาบกระดางใหประณตี สุขุมขึ้น และสามารถควบคุมอารมณที่

รุนแรงใหออนโยนลงได 

 



๒๙ 
 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

• กอนเรยีน 

๑.แจงจุดประสงคการเรยีนรูใหนักศกึษาทราบ 

2. ใหนักศกึษาทําแบบทดสอบกอนเรยีนดวยความสามารถของตัวเอง 

3. ใหนักศกึษาอานกาพยยานี ๑๑ ของประเทอืง คลายสุบรรณ หนาช้ันเรยีนจากแผนโปรงใส 

 

• ขณะเรยีน 

๑. อาจารยสนทนาซักถามเกี่ยวกับสาระสําคัญในใบความรู ลักษณะทาทางขณะอาน เพื่อโยงเขา

สูเรื่องการอานที่มปีระสทิธภิาพ 

๒. นักศกึษาแบงกลุมตามความสมัครใจ ๕ กลุม เทาๆ กัน ศกึษาเอกสารประกอบการสอนเรื่อง

การอานที่มปีระสทิธภิาพ โดยใหทุกคนอานในใจและอภปิรายซักถามกันภายในกลุม โดยมี

อาจารยคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด ในหัวขอตอไปนี้ 

 กลุมที่ ๑ ความหมาย จุดประสงคของการอาน และขัน้ตอนการอาน 

 กลุมที่ ๒ คุณลักษณะของนักอานที่ด ี

 กลุมที่ ๓ การอานในใจ 

 กลุมที่ ๔ การอานรอยแกว 

 กลุมที่ ๕ การอานรอยกรอง 

๓. ทุกกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการศกึษาหนาช้ันเรยีน กลุมอื่นซักถามขอสงสัย โดยมอีาจารย

คอยใหคําแนะนํา และสรุปสาระสําคัญ 

๔. นักศึกษาแตละกลุมระดมความคดิเห็น รวมกนัทําแบบฝกหัด 

๕. อาจารยแจกใบงานเรื่องการฝกทักษะการอาน นักศกึษาฝกอานออกเสยีงเนื้อหาในใบงาน 

ตัวแทนนักศกึษาออกมาอานหนาช้ันเรยีน 

a. หลังเรยีน 

            ๑๗. อาจารยสรุปเนื้อหาสาระของหนวยการเรยีนที่ ๕ อกีครั้ง 

 ๑๘. ใหนักศกึษาทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๕ 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 
ประเด็นการแสดงความคดิเห็นของนักศกึษาเรื่องขอดแีละ ขอเสยี ของขอความโฆษณา 

สรุปสาระสําคัญเรื่องความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอาน 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 

 



๓๐ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  ๖ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  ๙ 

ชื่อหนวย   การใชพจนานุกรมเปนแหลงความรู คาบรวม  ๑๗-๑๘ 

ชื่อเรื่อง   การใชพจนานุกรมเปนแหลงความรู จํานวนคาบ ๒ 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. ความหมายของพจนานุกรม 

๒. ความสําคัญของพจนานุกรม 

๓. ประวัตคิวามเปนมาของพจนานุกรม 

๔. วธิใีชพจนานุกรม 

 

        ดานทักษะ 

๑. บอกความหมายของพจนานุกรมได 

๒. อธบิายความสําคัญของพจนานุกรมได 

๓. บอกประวัตคิวามเปนมาของพจนานุกรมได 

๔. ใชพจนานุกรมชวยหาความรูเรื่องอักขรวธิ ี การออกเสียง ความหมายและประวัติที่มาของคํา

ได 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมวีินัย   ความรับผิดชอบ   ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที  

 

สาระสําคัญ 

พจนานุกรมเปนเครื่องมอืสําคัญที่ชวยเหลือขาราชการ  ครูอาจารย  นักเรยีนนักศกึษาตลอดจน

ประชาชนทั่วไปใหมหีลักยดึในการเขยีนหนังสอืไทยใหเปนระเบยีบแบบแผนเดยีวกัน 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

• กอนเรยีน 

๑. อาจารยยกตัวอยางขอความบนกระดาน  ใหนักศึกษาอานออกเสยีงพรอมกัน 

๒. ใหนักศกึษาชวยกันอภิปรายและสังเกตประโยคใจความสําคัญ และประโยคขยายความ 

 



๓๑ 
 

๓. อาจารยสรุปและอธบิายลักษณะประโยคใจความสําคัญ และประโยคขยายความ 

• ขณะเรยีน 

๔. ใหนักศกึษาแบงเปนกลุมๆ ตามความเหมาะสม โดยเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม 

๕. ใหนักศกึษาแตละกลุมศกึษาเอกสารการสอน ในหัวขอตอไปนี้ 

๕.๑ ความหมายของพจนานุกรม 

  ๕.๒ ความสําคัญของพจนานุกรม 

๕.๓ ประวัตคิวามเปนมาของพจนานุกรม 

๕.๔ วธิใีชพจนานุกรม 

๖. ใหตัวแทนกลุมออกมารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานกลุมหนาช้ันเรยีน 

๗. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน จดบันทกึคะแนนไว 

๘. อาจารยสรุปสาระสําคัญอีกครั้ง พรอมใหนักศึกษาทํากิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ในการอาน

ขอความในใจ  

๙. ใหนักศกึษาชวยกันศกึษาประโยคใจความสําคัญ 

๑๐. ใหตัวแทนกลุมออกมาสรุปประโยคใจความสําคัญ 

๑๑. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุม จดบนัทึกคะแนนไว 

• หลังเรยีน 

๑๓. อาจารยสรุปเนื้อหาสาระของหนวยการเรยีนที่ ๖ อกีครั้ง 

๑๔. ใหนักศกึษาจับคูกันและอานออกเสยีงตามรอยกรองชนดิตางๆ ในกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรู 

ใหนักศกึษาทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๖ 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  ๗ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  

๑๑ 

ชื่อหนวย   การอานวเิคราะหและวินิจสาร คาบรวม  ๑๙-๒๐ 

ชื่อเรื่อง   การอานวิเคราะหและวินจิสาร จํานวนคาบ ๒ 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. ความหมายของการวเิคราะหและวนิิจสาร 

๒. จุดมุงหมายทั่วไปในการอาน 

๓. หลักการอานเพื่อการวเิคราะหและวนิิจสาร 

๔. ขัน้ตอนในการวเิคราะหสาร 

๕. ขัน้ตอนในการวินจิสาร 

๖. ความคดิแทรกและความคดิเสรมิ 

๗. คุณสมบัตขิองผูอานที่ด ี

        ดานทักษะ 

๑. บอกความหมายของการวเิคราะหและวินจิสารได 

๒. อธบิายจุดมุงหมายในการอานได 

๓. บอกหลักการอานเพื่อการวิเคราะหและวินจิสารได 

๔. อธบิายขัน้ตอนในการวเิคราะหและวนิจิสารได 

๕. ระบุคุณสมบัตขิองผูอานที่ดีได 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมวีินัย   ความรับผิดชอบ   ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที  

 

สาระสําคัญ 

การอานเปนการแปลความหมายของตัวอักษร เครื่องหมายสัญลักษณหรอืขอความที่อานออกเสยีงมาเปน

ความคดิ เพื่อนําความคดิไปใชใหเปนประโยชนในชีวติประจําวันและในโอกาสตางๆ 

 



๓๓ 
 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

 

• กอนเรยีน 

๑.    อาจารยยกตัวอยางขอความบนกระดาน  ใหนักศกึษาอานออกเสยีงพรอมกัน 

4. ใหนักศกึษาชวยกันอภิปรายและสังเกตประโยคใจความสําคัญ และประโยคขยายความ 

5. อาจารยสรุปและอธบิายลักษณะประโยคใจความสําคัญ และประโยคขยายความ 

• ขณะเรยีน 

6. ใหนักศกึษาแบงเปนกลุมๆ ตามความเหมาะสม โดยเลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม 

7. ใหนักศกึษาแตละกลุมศกึษาเอกสารการสอน ในหัวขอตอไปนี้ 

๕.๑   ความหมายของการวิเคราะหและวินจิสาร 

๕.๒   จุดมุงหมายทั่วไปในการอาน 

๕.๓   หลักการอานเพื่อการวเิคราะหและวนิจิสาร 

๕.๔   ขั้นตอนในการวเิคราะหสาร 

๕.๕   ขั้นตอนในการวนิจิสาร 

๕.๖   ความคดิแทรกและความคดิเสรมิ 

๕.๗   คุณสมบัติของผูอานที่ด ี

๖. ใหตัวแทนกลุมออกมารายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานกลุมหนาช้ันเรยีน 

8. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงาน จดบันทกึคะแนนไว 

9. อาจารยสรุปสาระสําคัญอกีครัง้ พรอมใหนักศึกษาทํากิจกรรมสงเสรมิการเรยีนรู ในการอาน

ขอความในใจ  

10. ใหนักศกึษาชวยกันศกึษาประโยคใจความสําคัญ 

11. ใหตัวแทนกลุมออกมาสรุปประโยคใจความสําคัญ 

12. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุม จดบนัทกึคะแนนไว 

13. อาจารยสรุปสาระสําคัญ ใหนักศึกษาแบงกลุมตามความเหมาะสม ชวยกันวิเคราะหและ

วินิจสารบทความ “หวงใยผีตองเหลือง” ของเสรี ชมภูมิ่ง ในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ ชวยกัน

ตอบคําถาม แลวสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอหนาช้ันเรยีน 

• หลังเรยีน 

14. อาจารยสรุปเนื้อหาสาระของหนวยการเรยีนที่ ๗ อกีครั้ง 

15.   ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม อานบทความที่อาจารยกําหนดให แลวจับ

ใจความสําคัญ        อานรอยกรองและเรื่องสั้นตามที่อาจารยกําหนดใหแลวชวยกันวเิคราะห

ตคีวาม และนําเสนอหนา 

 



๓๔ 
 

ช้ันเรยีน 

16.  ใหนักศกึษาทําแบบประเมินผลการเรยีนรู หนวยที่ ๗ 

17.  อาจารยเฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๗ 

 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 

 
             ๑.  สรุปผลการวิเคราะหและวินจิสารบทความ “หวงใยผีตองเหลอืง” ของเสร ีชมภูมิ่ง ใน

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  

             ๒. สรุปผลการอานบทความเพื่อจับใจความสําคัญ    อานวิเคราะหตคีวามบทรอยกรองและเรื่อง

สัน้ตามที่อาจารยกําหนดให  
 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  ๘ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  ๑๒ 

ชื่อหนวย   การเขยีนเรยีงความและยอความ คาบรวม  ๒๑-๒๒ 

ชื่อเรื่อง   การเขยีนเรยีงความและยอความ จํานวนคาบ ๒ 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. ความหมายของเรยีงความ 

๒. องคประกอบของเรยีงความ 

๓. ขัน้ตอนการเขยีนเรยีงความ 

๔. ลักษณะเรยีงความที่ดี 

๕. โวหารที่ใชในการเขยีนเรยีงความ 

๖. ความหมายของการยอความ 

๗. ความสําคัญของการยอความ 

๘. รูปแบบของการยอความ 

 

        ดานทักษะ 

๑. บอกความหมายของเรยีงความและยอความได 

๒. อธบิายขัน้ตอนในการเขยีนเรยีงความได 

๓. บอกลักษณะเรยีงความที่ดไีด 

๔. เลอืกใชโวหารในการเขยีนเรียงความไดอยางเหมาะสม 

๕. บอกความสําคัญของการยอความได 

๖. เลอืกรูปแบบของการยอความไดอยางเหมาะสม 

 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมวีินัย   ความรับผิดชอบ   ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที  

สาระสําคัญ 

 



๓๖ 
 

เรยีงความเปนการเขยีนรอยแกวเพื่อแสดงความรูสกึนึกคดิและความตองการไปสูผูอาน ทําให

ทราบและเขาใจถงึความรู ความรูสกึนกึคดิของผูเขียน การยอความเปนการเก็บใจความสําคัญของเรื่อง

ตางๆ แลวนํามาเรยีบเรยีงใหมอยางยอๆ ผูที่จะเขยีนเรียงความหรอืยอความไดดนัี้น  ตองอาศัยการฝกฝน

บอยๆ จนเกดิความชํานาญ 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

 

• กอนเรยีน 

๑. ใหนักศกึษาชวยกันอภปิรายความหมายของ “การเขยีนเรยีงความ” และ “ยอความ” 

๒. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญอกีครัง้ 

• ขณะเรยีน 

๓. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม เลอืกประธานและเลขานุการกลุม 

๔. ใหนักศกึษาศกึษาเอกสารการสอน ในหัวขอตอไปนี้ 

๔.๑ องคประกอบของเรยีงความ 

  ๔.๒ ขัน้ตอนการเขยีนเรยีงความ 

  ๔.๓ วธิกีารเขยีนเรยีงความ 

 ๕. ใหตัวแทนนักศกึษาออกมาสรุปสาระสําคัญหนาช้ันเรยีน 

 ๖. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุม จดบนัทกึคะแนนไว 

 ๗. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญของการเขยีนเรยีงความ 

 ๘. ใหนักศกึษาทํากจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรู (การเขยีนเรียงความ) ใหนักศกึษาเขยีนทุกคน 

 ๙. นักศกึษาสงงานเพื่อใหอาจารยตรวจ และบันทกึคะแนนไว 

 ๑๐. ใหนักศกึษาทุกคนศกึษาเอกสารการสอน ในหัวขอตอไปนี้ 

  ๑๐.๑ การเขยีนยอความ 

  ๑๐.๒ หลักการยอความ 

  ๑๐.๓ รูปแบบการยอความ 

 ๑๑. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญอกีครัง้ 

 ๑๒. ใหนักศกึษาทํากจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรู (การเขยีนยอความ) 

 ๑๓. นักศกึษาสงผลงานใหอาจารยเพื่อนําไปตรวจและบันทึกคะแนนไว  

         ๑๔. ใหนักศึกษาเขียนเรียงความประวัติชีวิตของตนเอง หรือเขียนเรื่องราวของบุคคลหรือสิ่งที่

เกี่ยวของกับนักศึกษา เชนประวัติของขาพเจา แมของขาพเจา เพื่อนรักของขาพเจา บานของ

ขาพเจา ใหมีความยาวไมตํ่ากวา ๒๐ บรรทัด มียอหนา คํานํา เนื้อเรื่อง สรุป และใชภาษา

เขยีนที่ถูกตองตามแบบแผน 

 



๓๗ 
 

 

• หลังเรยีน 

            ๑๕. อาจารยสรุปเนื้อหาสาระ หนวยการเรยีนที่ ๘ ใหนักศกึษาซักถามขอสงสัย 

 ๑๖. ใหนักศึกษายอบทความ เรื่อง ตอหัวเสือ  : เพชฌฆาตทั้งคุณและโทษอนันต ของพนารัตน เสรี

ทวกีุลจากหนังสอืพมิพมตชิน ๙ สงิหาคม ๒๕๔๕ 

 ๑๗. ใหนักศกึษาทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๘ 

   

 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 
            ๑.  เรยีงความประสบการณที่ขาพเจาประทับใจ หรอืสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดนครพนม พรอม

โครงเรฃีื่องเรยีงความ 

            ๒.  ยอบทความ เรื่อง ตอหัวเสอื  : เพชฌฆาตทัง้คุณและโทษอนันต ของพนารัตน เสรทีวกีุลจาก

หนังสอืพมิพมตชิน ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  ๙ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  ๑๓ 

ชื่อหนวย   การฟงและการดูอยางมวิีจารณญาณ คาบรวม  ๒๓-๒๔ 

ชื่อเรื่อง   การฟงและการดูอยางมวิีจารณญาณ จํานวนคาบ ๒ 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. ความหมายของการฟงและการดู 

๒. ความสําคัญของการฟงและการดู 

๓. กระบวนการของการฟงและการดู 

๔. ประโยชนของการฟงและการดูที่ดี 

๕. ประเภทของสารที่ฟงและดู 

๖. ประเภทของการดู 

๗. หลักการฟงและการดูที่ด ี

๘. มารยาทในการฟงและการด ู

 

        ดานทักษะ 

๑. อธบิายความหมายของการฟงและการดูได 

๒. บอกความสําคัญของการฟงและการดูได 

๓. ลําดับขัน้ตอนกระบวนการฟงและการดูได  

๔. บอกประโยชนของการฟงและการดูได 

๕. อธบิายประเภทของสารที่ฟงและดูได 

๖. บอกประเภทของการดูได 

๗. อธบิายหลักการฟงและการดูที่ดไีด 

๘. บอกมารยาทในการฟงและการดูได 

 

ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกต    เห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมีวนัิย   ความรับผิดชอบ   ความเช่ือม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที  

 



๓๙ 
 

 

 

สาระสําคัญ 

การฟงเปนกระบวนการรับสารโดยมเีสยีงมากระทบโสตประสาท  และเกดิการรับรู ผูฟงสามารถนํา

คําสั่งที่ไดฟงไปใชประโยชนในชีวติประจําวันได  ในบางโอกาสการฟงจะควบคูไปกับการดู  การดูเปนการใช

สายตาเพื่อใหเห็น เชน ดูรูปภาพ ดูหนัง ดูละคร โดยปกตมัิกจะเกดิควบคูไปพรอมกับการฟง ซึ่งควรใช

วจิารณญาณในการฟงและการดูควบคูกันไป 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

 

• กอนเรยีน 

ใหนักศกึษาดูแผนแผนปายโฆษณาที่อาจารยกําหนดให  

นักศกึษารวมกันวเิคราะหวิจารณวาแผนปายโฆษณาดังกลาวมคีวามนาเช่ือถอืหรือไม เพราะ

เหตุใด 

• ขณะเรยีน 

๓. แบงกลุมนักศกึษาตามความเหมาะสม โดยเลอืกประธานและเลขานุการกลุม 

๔. ใหนักศกึษาทุกกลุมศกึษาหัวขอตอไปนี้ 

๔.๑ ความหมายของการฟงและการดู 

๔.๒ ความสําคัญของการฟงและการดู 

๔.๓ กระบวนการของการฟงและการดู 

๔.๔ ประโยชนของการฟงและการดูที่ดี 

๕. ใหตัวแทนนักศกึษาออกมานําเสนอผลการสรุปหนาหองเรยีน 

๖. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุม จดบนัทกึคะแนนไว 

๗. อาจารยสรุปสาระสําคัญอีกครั้ง 

๘. ใหนักศกึษาทํากจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรู เรื่อง การเขียนอธบิาย  

๙. นักศกึษาสงผลงานใหอาจารยตรวจผลงาน และบันทกึคะแนนไว 

๑๐. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม โดยเลอืกประธานและเลขานุการกลุมใหม 

๑๑. ใหนักศกึษาทุกกลุมศกึษาในหัวขอตอไปนี้ 

๑๑.๑ ประเภทของสารที่ฟงและดู 

๑๑.๒ ประเภทของการดู 

๑๑.๓ หลักการฟงและการดูที่ด ี

๑๑.๔ มารยาทในการฟงและการด ู

 



๔๐ 
 

๑๑. ใหตัวแทนนักศกึษาออกมารายงานหนาช้ันเรยีน 

๑๒.  อาจารยและประธานกลุมประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัตงิานกลุม และจดบันทกึคะแนนไว 

๑๓.  อาจารยสรุปสาระสําคัญ 

๑๔.  ใหนักศกึษาทํากจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรู เรื่อง การเขียนช้ีแจง ใหนักศึกษาทุกคนทําเปน

การบาน 

๑๕.  ใหนักศกึษาทุกคนเขยีนคําช้ีแจงสงใหอาจารยตรวจผลงาน และบันทกึคะแนนไว 

๑๖.  ใหนักศึกษาแบงกลุมตามความเหมาะสม รวบรวมสารทั้ง ๓ ประเภทคือสารที่ใหความรู สาร

ที่   โนมนาวและสารที่จรรโลงใจ กลุมละ ๑๐ เรื่อง จากนิตยสาร หนังสือพิมพ แลวสรุปยอ

พรอมแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ แลวนํามาอภปิรายหนาช้ันเรยีน 

 

• หลังเรยีน 

             ๑๘. อาจารยสรุปเนื้อหาสาระหนวยที่ ๙ อกีครัง้ 

 ๑๙. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม ศกึษาและคนควาขอความช้ีแจงรูปแบบตางๆ กลุม

ละ ๕๐ ขอความ แลวนําเสนอหนาช้ันเรยีนในหัวขอดังนี้ 

๑๙.๑ รูปแบบของการช้ีแจง 

๑๙.๒ แหลงที่มา 

๑๙.๓ ประโยชนและความสําคัญของขอความช้ีแจง 

 ๒๐. ใหนักศกึษาทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๙ 

  

ผลงาน/ชิน้งาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 

 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน 

ชื่อหนวย   การเขยีนจดหมายกจิธุระที่จําเปนตองานอาชพี 

ชื่อเรื่อง   การเขยีนจดหมายกจิธุระท่ีจําเปนตองานอาชพี 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. ความหมายของจดหมายกจิธุระ 

๒. ประเภทของจดหมายกจิธุระ 

๓. สวนประกอบของจดหมายกจิธุระ 

๔. มารยาทในการเขยีนจดหมายกจิธุระ 

๕. ขัน้ตอนในการเขยีนจดหมายกจิธุระ 

 

        ดานทักษะ 

๑. บอกความหมาย ความสาํคัญ และประเภทของจดหมายกจิธุระได 

๒. อธบิายสวนประกอบของจดหมายกจิธรุะได 

๓. บอกมารยาทในการเขยีนจดหมายกจิธุระได 

๔. บอกขัน้ตอนในการเขยีนจดหมายกจิธุระได 

๕. เขยีนจดหมายกจิธุระได 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมวีินัย   ความรับผิดชอบ   ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที  

สาระสําคัญ 

การเขยีนจดหมายกจิธุระ ผูเขยีนจะตองมคีวามรูในเรื่องที่จะเขยีน จะตองมคีวามละเอยีดรอบคอบ

และมีมารยาทในการเขยีนซึ่งตองใชการฝกฝนบอย ๆ นอกจากนี้ยังตองรูจักสังเกตการใชสํานวนภาษาตางๆ 

ดวย 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

 

 

 



๔๒ 
 

• กอนเรยีน 

๑. ใหนักศึกษาออกมานําเสนอและอภิปรายตัวอยางของสารทั้ง ๓ ประเภทคือสารที่ใหความรู 

สารที่โนมนาวและสารที่จรรโลงใจ กลุมละ ๓ เรื่อง จากนิตยสาร หนังสือพิมพ พรอมทั้งการ

สรุปยอและแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิหนาช้ันเรียน 

๒. ใหนักศกึษาดูตัวอยางจดหมายถงึเพื่อนและจดหมายเชิญวทิยากร 

๓. ใหนักศกึษาชวยกันอภิปรายรูปแบบและการใชภาษาของจดหมายทัง้ ๒ ฉบับ 

๔. อาจารยสรุปรูปแบบและการใชภาษาของทัง้ ๒ ฉบับอกีครัง้ 

๕. ใหนักศกึษาดูแบบฟอรม ใบรับฝากเงนิของธนาคาร 

๖. ใหนักศกึษาชวยกันอภิปรายลักษณะและความสําคัญของแบบฟอรม 

๗. อาจารยสรุปความสําคัญของแบบฟอรม 
 

• ขณะเรยีน 

๘. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม เลอืกประธานและเลขานุการกลุม 

๙. ใหนักศกึษาทุกกลุมศกึษาเอกสารการสอนหัวขอตอไปนี้ 

๘.๑ ความหมายของจดหมายกจิธุระ 

  ๘.๒ ประโยชนของจดหมายกจิธุระ 

  ๘.๓ มารยาทในการเขยีนจดหมายกจิธุระ 

  ๘.๔ กลวธิใีนการเขยีนจดหมายกจิธุระ 

๑๐. ใหนักศกึษาชวยกันอภปิรายและใหตัวแทนกลุมออกมารายงานผลสรุปหนาช้ันเรยีน 

๑๑.  อาจารยและประธานกลุมประเมินพฤตกิรรมการปฏิบัตงิานกลุม จดบันทึกคะแนนไว 

๑๒. อาจารยสรุปสาระสําคัญ 

๑๓. ใหนักศกึษาทุกคนเขยีนจดหมายสวนตัว สงในช้ันเรยีน และเขยีนจดหมายกจิธุระสงในคราว

ตอไป 

๑๔. อาจารยตรวจผลงานของนักศกึษาทุกคน จดบันทกึคะแนนไว 

๑๕. ใหนักศกึษาชวยกันศกึษาอภปิรายหัวขอตอไปนี้ 

๑๕.๑ ความหมายของการกรอกแบบฟอรม 

  ๑๕.๒ ขอควรปฏบิตัใินการกรอกแบบฟอรมโดยทั่วไป 

  ๑๕.๓ ประเภทของแบบฟอรม 

  ๑๕.๔ คุณสมบัตพิื้นฐานของผูกรอกแบบฟอรม 

๑๖. ใหตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาหองเรยีน 

๑๗. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุม จดบนัทกึคะแนนไว 

 



๔๓ 
 

๑๘. ใหนักศกึษาทุกคนกรอกแบบฟอรม 

๑๙. นักศกึษาสงผลงานใหอาจารยประเมนิ และบันทกึคะแนนไว 

๒๐. ใหนักศกึษาชวยกันอภิปรายในหัวขอ “การเขยีนรายงานการปฏบิัตงิาน” ในเอกสารการสอน 

๒๑. อาจารยสรุปสาระสําคัญอกีครัง้  

๒๒. ใหนักศกึษาเขียนจดหมายกจิธุระ  ดังตอไปนี้  

i. จดหมายนัดหมายถึงผูจัดการฝายการตลาด 

ii. จดหมายเชิญคุณจตุพล ชมพูนชิ มาเปนองคปาฐกถา หัวขอ “พูดใหไดดีนัน้สําคัญมาก” 

iii. จดหมายขอความ  รวมมือใหบรจิาคหนังสือ 

iv. จดหมายขอบคุณที่บริจาคหนังสอืเขาหองสมุดชุมชน  

v. จดหมายแสดงความยนิดทีีไ่ดรับรางวัล  

vi. จดหมายขออนุญาตผูปกครองนํานักศกึษาไปอยูคายพักแรมนอกสถานที่ 
 

• หลังเรยีน 

๒๓. อาจารยสรุปเนื้อหาสาระของหนวยการเรยีนที่ ๑๐ อกีครัง้ 

๒๔. ใหนักศึกษาแบงกลุมตามความเหมาะสม ศกึษาคนควาและรวบรวมแบบฟอรมทุกประเภท 

ประเภทละ๓-๕ ตัวอยาง แลวนํามาเสนอหนาช้ันเรยีน โดยอภปิรายในประเด็นตอไปนี้ 

๑)  ประเภทของแบบฟอรม 

  ๒)  ประโยชนของแบบฟอรม 

  ๓)  บุคคลหรอืหนวยงานที่เกี่ยวของกับแบบฟอรม 

  ๔)  โอกาสในการใชแบบฟอรมแตละประเภท 

 

๒๕. ใหนักศกึษา ฝกเขยีนรายงานการปฏบิัตงิานตามที่อาจารยมอบหมาย เชน สรุปรายงานจาก

การฟงสัมมนา การศกึษาดูงาน เปนตน 

๒๖. ใหนักศกึษาทําแบบประเมนิผลการเรยีนรู หนวยที่ ๑๐ 

 

 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 

 

๑. สารทัง้ ๓ ประเภทคอืสารที่ใหความรู สารที่โนมนาวและสารที่จรรโลงใจ กลุมละ ๓ เรื่อง จาก

นติยสาร หนังสือพมิพ พรอมทัง้การสรุปยอและแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ 

๒. จดหมายสวนตัว 

 



๔๔ 
 

๓. จดหมายนัดหมายถึงผูจัดการฝายการตลาด 

๔. จดหมายเชิญคุณจตุพล ชมพูนชิ มาเปนองคปาฐกถา หัวขอ “พูดใหไดดีนัน้สําคัญมาก” 

๕. จดหมายขอความ  รวมมือใหบรจิาคหนังสือ 

๖. จดหมายขอบคุณที่บริจาคหนังสอืเขาหองสมุดชุมชน  

๗. จดหมายแสดงความยนิดทีีไ่ดรับรางวัล  

๘. จดหมายขออนุญาตผูปกครองนํานักศกึษาไปอยูคายพักแรมนอกสถานที่ 

๙. แบบฟอรม 

๑๐. เขยีนสรุปรายงานการปฏบิัติงาน 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  ๑๑ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหท่ี  ๑๖ 

ชื่อหนวย   การเขยีนจดหมายกจิธุระที่จําเปนตองาน

อาชพี(จดหมายสมัครงาน) 

คาบรวม  ๒๙-๓๐ 

ชื่อเรื่อง   การเขยีนจดหมายกจิธุระที่จําเปนตองานอาชพี 

(จดหมายสมัครงาน) 

จํานวนคาบ ๒ 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. ความหมายของจดหมายสมัครงาน 

๒. สวนประกอบและหลักการเขยีนจดหมายสมัครงาน 

๓. การเขยีนรายละเอยีดในจดหมายสมัครงาน 

 

        ดานทักษะ 

๑. บอกความหมายของจดหมายสมัครงานได 

๒. อธบิายสวนประกอบของจดหมายสมัครงานได 

๓. บอกหลักการเขยีนจดหมายสมัครงานได 

๔. อธบิายการเขยีนรายละเอยีดในจดหมายสมัครงานได 

๕. เขยีนจดหมายสมัครงานตามรายละเอยีดที่กําหนดได 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมวีินัย   ความรับผิดชอบ   ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที  

 

สาระสําคัญ 

ในปจจุบัน จดหมายสมัครงานถอืเปนบันไดขัน้แรกของการไดงานทํา เพราะหนวยงานสถาบันตางๆ 

และบริษัทหางรานใหความสําคัญกับจดหมายสมัครงานในการคัดกรองบุคคลเปนดานแรก รวมทั้งใช

จดหมายสมัครงานเปนเครื่องมือตรวจสอบลักษณะนิสัยการทํางานของผูสมัคร เพื่อเรียกตัวมาสอบ

สัมภาษณอกีช้ันหนึ่ง 

 



๔๖ 
 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

 

• กอนเรยีน 

๑. ใหนักศกึษาชวยกันอภิปรายในการใชทักษะการฟง การอาน การพดู และการเขยีน เกี่ยวของ

กับการใชเทคโนโลยไีดอยางไร 

๒. อาจารยสรุปการใชเทคโนโลยกีารสื่อสารในการพัฒนาตนเอง 
 

 

• ขณะเรยีน 

๓. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม เลอืกประธานและเลขานุการกลุม 

๔. ใหนักศกึษาทุกกลุมศกึษาเอกสารการสอนหัวขอตอไปนี้ 

๓.๑ ความหมายของจดหมายสมัครงาน 

  ๓.๒ สวนประกอบและหลักการเขยีนจดหมายสมัครงาน 

  ๓.๓ การเขยีนรายละเอยีดในจดหมายสมัครงาน 

๖. ใหนักศกึษาชวยกันอภปิรายและใหตัวแทนกลุมออกมารายงานผลสรุปหนาช้ันเรยีน 

๗. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุม จดบนัทกึคะแนนไว 

๘. อาจารยสรุปสาระสําคัญ 

๙. ใหนักศกึษาเขยีนจดหมายสมัครงานตามรายละเอยีดตอไปนี้  

๙.๑ เขียนจดหมายสมัครงานในตําแหนงพนักงานตอนรับของโรงแรมดุสิตธานี ถึง

หัวหนาฝายบุคคล 

๙.๒  เขียนจดหมายสมัครงานในตําแหนงเลขานุการถึงผูอํานวยการฝายขาย บริษัท 

อเีอ็มไอ จํากัด 

๙.๓  เขยีนจดหมายสมัครงานในตําแหนงผูชวยทั่วไปถงึฝายบุคคลของสํานักพมิพมติชน 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 

 สื่อสิ่งพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบัิติ หนวยท่ี  ๑๒ 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน สอนสัปดาหที่  ๑๗-๑๘ 

ชื่อหนวย   การอานนิทานพื้นบานท่ีสงเสรมิคุณธรรม

และวัฒนธรรม 

คาบรวม  ๓๑-๓๔ 

ชื่อเรื่อง   การอานนทิานพื้นบานท่ีสงเสรมิคุณธรรมและ

วัฒนธรรม 

จํานวนคาบ ๔ 

หัวขอเรื่อง 

        ดานความรู        

๑. ความหมายของนทิานพื้นบาน 

๒. ลักษณะของนทิานพื้นบาน 

๓. รูปแบบของนทิานพื้นบาน 

๔. นทิานพื้นบาน 

 

        ดานทักษะ 

๑. บอกความหมายของนทิานพื้นบานได 

๒. อธบิายลักษณะของนทิานพื้นบานได 

๓. จัดรูปแบบของนทิานพื้นบานได 

๔. เห็นคุณคาของนทิานพื้นบาน 

        ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

             มกีารพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อาจารยสามารถ

สังเกตเห็นได  ในดานความมมีนุษยสัมพันธ  ความมวีินัย   ความรับผิดชอบ   ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสนใจใฝรู ความรักสามัคค ีความกตัญูกตเวที  

สาระสําคัญ 

นทิานพื้นบานเปนวรรณกรรมทองถิ่น นับเปนขอมูลที่แสดงออกถงึวัฒนธรรมและวิถชีีวติของคนใน

ที่นัน้ดวยภาษา คําพูดและการบันทกึเปนลายลักษณอักษร ทําใหเขาใจถงึความรูสกึนกึคดิ ความเช่ือ

อารมณ ความรูสึกและหลักคุณธรรมในสังคม 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรมการวัดผลและประเมนิผล 

 

 



๔๘ 
 

• กอนเรยีน 

 

๑. อาจารยกลาวถึงนทิานพื้นบาน เปนวรรณกรรมทองถิ่น พรอมอธบิายความหมายของ

วรรณกรรมทองถิ่น 
 

 

• ขณะเรยีน 

 

๒. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม เลือกประธานกลุมและเลขานุการกลุม 

๓. ใหนักศกึษาทุกคนศกึษาหัวขอตอไปนี้ 

 ๓.๑ ความหมายของนทิานพื้นบาน 

 ๓.๒ ลักษณะของนทิานพื้นบาน 

 ๓.๓ รูปแบบของนทิานพื้นบาน 

๔. ใหตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาช้ันเรยีน 

๕. อาจารยสรุปลักษณะของนิทานพื้นบาน  

๖. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุม จดบนัทกึคะแนนไว 

๗. ใหนักศกึษาแบงกลุม โดยเลือกประธานและเลขานุการกลุมใหม 

๘. ใหนักศกึษาทุกกลุมศกึษาสาระของการอานนทิานพื้นบานจากเอกสารการสอน 

๙. ใหนักศกึษาสงตัวแทนกลุมออกมารายงานหนาหองเรยีน 

๑๐. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุม จดบนัทกึคะแนนไว 

๑๑. ใหนักศกึษาทํากจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรู ใหนักศึกษาแบงกลุมตามความเหมาะสมอานเรื่อง 

จันทะโครบแลวชวยกันอภปิรายลักษณะและรูปแบบ แลวสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอหนาช้ัน 

๑๒. ใหตัวแทนกลุมออกมาสรุปสาระสําคัญหนาหองเรยีน 

๑๓. อาจารยและประธานกลุมประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัติงานกลุม จดบนัทกึคะแนนไว 

๑๔. อาจารยสรุปสาระสําคัญของนทิานพื้นบาน 

๑๕. ใหนักศกึษาแบงกลุมตามความเหมาะสม  อานเรื่องลูกชายฆาแม (ธาตุกองขาวนอย) และ เรื่อง

ลูกชายฆาพอ แลวชวยกันอภิปรายประเด็นตอไปนี้ 

๑๕.๑ ลักษณะของนทิานพื้นบาน 

๑๕.๒ รูปแบบของนทิานพื้นบาน 

๑๕.๓ เปรยีบเทยีบเนื้อหากับเรื่องพระยากงพระยาพาน 

 

 

 



๔๙ 
 

• หลังเรยีน 

 

๑๖. อาจารยสรุปเนื้อหาสาระ หนวยการเรยีนที่ ๑๒ 

๑๗. ใหนักศึกษาแบงกลุมตามความเหมาะสม เก็บรวมรวมเพลงกลอมเด็กจากชุมชนตางๆ ศกึษา

ความหมาย นํามาสรุปและนําเสนอหนาช้ันเรยีน 
 

 

ผลงาน/ชิน้งาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 

๑. ผลการอภปิรายลักษณะของนทิานพื้นบาน  รูปแบบของนทิานพื้นบานเรื่องลูกชายฆาแม (ธาตุ

กองขาวนอย) และ เรื่องลูกชายฆาพอ   

๒. ผลการเปรยีบเทยีบเนื้อหากับเรื่องพระยากงพระยาพาน 

สื่อการเรยีนการสอน/การเรยีนรู 

 

 ส่ือส่ิงพมิพ__สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 

2556. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

6.1 หนังสอื  และเอกสารประกอบการสอนหลัก 

 

สุภัค  มหาวราการ. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เอมพันธ, 2556. 

 

6.2 หนังสอื  เอกสาร  และขอมูลอางองิ  ท่ีสําคัญ  

 

คณะกรรมการวชิาภาษาไทยพื้นฐานศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

        มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. ภาษาไทยพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัย 

        เกษตรศาสตร, 2549. 

คณาจารยภาควชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร. การใชภาษาไทย 1. 

        พมิพครัง้ที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพมิพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 

นพินธ  ทพิยศรนีมิิต. หลักการพูด. พมิพครั้งที่ 2. สงขลา : การผลติเอกสารและตํารา มหาวทิยาลัย 

        ทักษณิ, 2544. 

สุโขทัยธรรมาธริาช, มหาวิทยาลัย. การใชภาษาไทย. พมิพครัง้ที่ 4. นนทบุร ี: โรงพมิพมหาวทิยาลัย 

        สุโขทัยธรรมาธริาช, 2541. 
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