
 

 
 

 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 

รหัส 20001101 วชิา ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

ประเภทวชิาสามัญพ้ืนฐาน 

     

จัดทําโดย 

อาจารยออมทิพย  มาลีลัย 

สาขาวชิาพ้ืนฐานประยุกต 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



๒ 

 

 

คํานํา 

 

 แผนจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เลมน้ี  เปน

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  

2559  โดยมุงเนนการฝกทักษะในภาคปฏิบัติใหกับนักศึกษามากที่สุด มีการบูรณาการคุณธรรม

จรยิธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เขาไปในแผน   การจัดการเรยีนรู  เพื่อใหนักศึกษา

มีความสามารถตามจุดมุงหมายทางการศึกษา 3 ดานคอื ดานพุทธพสัิย จติพสัิย  และทักษะพสัิย 

 

 

     

    

    (นางสาวออมทพิย  มาลีลัย) 

                                                                อาจารยสาขาวิชาพื้นฐานประยุกต  

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

                มหาวิทยาลัยนครพนม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

รายละเอยีดของรายวิชา 

 

สาขาวชิา/คณะ 

     สาขาวิชาวิชาพื้นฐานประยุกต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

หมวดท่ี  1.  ลักษณะและขอมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

 

1.รหัสและช่ือรายวชิา 

รหัส 20001101 วชิา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี 

2.จํานวนหนวยกิต 

    3  หนวยกติ  

3.หลักสูตร  และประเภทของรายวชิา 

     3.1  หลักสูตร 

          ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง 

3.2 ประเภทของรายวชิา 

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

4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา 

   อาจารยออมทพิย  มาลีลัย 

5.ภาคการศกึษา  ช้ันปที่เรียน 

     ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชัน้ ปวส.  

6.รายวชิาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite) 

     ไมมี 

7.รายวชิาที่ตองเรียนพรอมกัน 

     ไมมี 

8.สถานที่เรียน 

          หอง 1403 สาขาวิชาพื้นฐานประยุกต 

9.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิา  คร้ังลาสุด 

     มิถุนายน 2559 

 

 

 



๔ 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  1 

ช่ือหนวย     “ภาษาเพื่อการสือ่สาร” คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง    ภาษาเพื่อการสื่อสาร จํานวนคาบ  3 

 

๑.  ช่ือหนวย  “ภาษาเพื่อการสื่อสาร” 

๒. สาระสาํคัญ  

  ภาษากับการสื่อสารเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได เนื่องจากมนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือในการ

ถายทอดความรูสึกนึกคิดจากคนหน่ึงไปสูอีกคนหน่ึง การสื่อสารที่ดีจะตองทําใหผูรับสารเขาใจตรงตาม

วัตถุประสงคของผูสงสารและที่สําคัญที่สุดคอืสามารถรับขาวสารไปในทศิทางเดยีวกัน 

๓. เนื้อหา 

 ๑. วิวัฒนาการของการสื่อสาร 

 ๒. ภาษากับการสื่อสาร 

 ๓. การแบงประเภทของสาร 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. บอกความหมายของการสื่อสารไดถูกตอง 

 ๒. อธบิายความสัมพันธระหวางภาษากับการสื่อสารธรุกจิไดถูกตอง 

 ๓. บอกประเภทของสารแตละชนิดไดถูกตอง 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

 ๑. แบงนักศึกษาออกเปน ๕ กลุม กลุมละ ๕-๗ คน แลววิจารณรายการโทรทัศนที่กําลังแพรภาพ

ทางสถานีตาง ๆ โดยแตละกลุมเลอืกรายการโทรทัศนที่สนใจ ๑ รายการแลวใหแสดงความคดิเห็นในประเด็น

ตอไปน้ี 

  ๑.๑ ความเหมาะสมของภาษา เนื้อหาสาระและรูปแบบของรายการ 

  ๑.๒ ประโยชนที่ผูรบัสารจะไดจากการชมรายการโทรทัศน 

  ๑.๓ ขอคดิหรอืขอเสนอแนะที่ควรชมเชยหรอืปรบัปรุงแกไข 

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑                                       

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓. ตรวจความถูกตองของเนื้อหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 



๕ 

 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  2 

ช่ือหนวย     “ภาษาเพื่อการสือ่สาร” คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง   ภาษาเพื่อการสื่อสาร จํานวนคาบ  3 

๑.  ช่ือหนวย  “ภาษาเพื่อการสื่อสาร” 

๒. สาระสาํคัญ  

  ภาษากับการสื่อสารเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได เนื่องจากมนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือในการ

ถายทอดความรูสึกนึกคิดจากคนหน่ึงไปสูอีกคนหน่ึง การสื่อสารที่ดีจะตองทําใหผูรับสารเขาใจตรงตาม

วัตถุประสงคของผูสงสารและที่สําคัญที่สุดคอืสามารถรับขาวสารไปในทศิทางเดยีวกัน 

๓. เนื้อหา 

 ๑. วิวัฒนาการของการสื่อสาร 

 ๒. ภาษากับการสื่อสาร 

 ๓. การแบงประเภทของสาร 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. บอกความหมายของการสื่อสารไดถูกตอง 

 ๒. อธบิายความสัมพันธระหวางภาษากับการสื่อสารธรุกจิไดถูกตอง 

 ๓. บอกประเภทของสารแตละชนิดไดถูกตอง 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

 ๑. แบงนักศึกษาออกเปน ๕ กลุม กลุมละ ๕-๗ คน แลววิจารณรายการโทรทัศนที่กําลังแพรภาพ

ทางสถานีตาง ๆ โดยแตละกลุมเลอืกรายการโทรทัศนที่สนใจ ๑ รายการแลวใหแสดงความคดิเห็นในประเด็น

ตอไปน้ี 

  ๑.๑ ความเหมาะสมของภาษา เนื้อหาสาระและรูปแบบของรายการ 

  ๑.๒ ประโยชนที่ผูรบัสารจะไดจากการชมรายการโทรทัศน 

  ๑.๓ ขอคดิหรอืขอเสนอแนะที่ควรชมเชยหรอืปรบัปรุงแกไข 

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑                                       

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓. ตรวจความถูกตองของเน้ือหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 



๖ 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  3 

ช่ือหนวย     “ภาษาเพื่อการสือ่สาร” คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง    ภาษาเพื่อการสื่อสาร จํานวนคาบ  3 

 

๑.  ช่ือหนวย  “ภาษาเพื่อการสื่อสาร” 

๒. สาระสาํคัญ  

  ภาษากับการสื่อสารเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได เน่ืองจากมนุษยใชภาษาเปนเครื่องมือในการ

ถายทอดความรูสึกนึกคิดจากคนหน่ึงไปสูอีกคนหน่ึง การสื่อสารที่ดีจะตองทําใหผูรับสารเขาใจตรงตาม

วัตถุประสงคของผูสงสารและที่สําคัญที่สุดคอืสามารถรับขาวสารไปในทศิทางเดยีวกัน 

๓. เนื้อหา 

 ๑. วิวัฒนาการของการสื่อสาร 

 ๒. ภาษากับการสื่อสาร 

 ๓. การแบงประเภทของสาร 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. บอกความหมายของการสื่อสารไดถูกตอง 

 ๒. อธบิายความสัมพันธระหวางภาษากับการสื่อสารธรุกจิไดถูกตอง 

 ๓. บอกประเภทของสารแตละชนิดไดถูกตอง 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

 ๑. แบงนักศึกษาออกเปน ๕ กลุม กลุมละ ๕-๗ คน แลววิจารณรายการโทรทัศนที่กําลังแพรภาพ

ทางสถานีตาง ๆ โดยแตละกลุมเลอืกรายการโทรทัศนที่สนใจ ๑ รายการแลวใหแสดงความคดิเห็นในประเด็น

ตอไปน้ี 

  ๑.๑ ความเหมาะสมของภาษา เนื้อหาสาระและรูปแบบของรายการ 

  ๑.๒ ประโยชนที่ผูรบัสารจะไดจากการชมรายการโทรทัศน 

  ๑.๓ ขอคดิหรอืขอเสนอแนะที่ควรชมเชยหรอืปรบัปรุงแกไข 

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑                                       

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓. ตรวจความถูกตองของเน้ือหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 



๗ 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  4 

ช่ือหนวย     กลวิธเีพื่อใชภาษาไทยในการสื่อสาร คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง   กลวิธเีพือ่ใชภาษาไทยในการสื่อสาร จํานวนคาบ  3 

 

๑.  ช่ือหนวย  “กลวิธเีพือ่ใชภาษาไทยในการสื่อสาร” 

 

๒. สาระสาํคัญ 

 กลวิธเีพื่อใชภาษาไทยในการสื่อสารเปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับคนไทย เพราะหากคนไทยซึ่งเปน

เจาของภาษาใชภาษาไทยไมถูกตองตามหลักการใชภาษาไทย ยอมแสดงใหเห็นวา คนไทยไมสนใจในความเปน

ไทยซึ่งอาจจะทําใหภาษาไทยถงึข้ันวิกฤต ประเทศจะขาดเอกลักษณของความเปนชาติ ซึ่งอาจจะถูกคุกคามความ

ม่ันคงของชาติไดในที่สุด ดังน้ัน การเรยีนเรื่องการใชภาษาไทย จงึเปนสิ่งทีค่นไทยจะตองทราบและใชภาษาไทยให

ถูกตองทั้งหลักไวยากรณไทย การเลือกใชคํา สํานวนโวหารที่ถูกตองและเหมาะสมกับกาลโอกาส รวมทั้งศึกษา

สุนทรียภาพในภาษาไทยเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งในอรรถรสของถอยคํา ซึ่งสิ่งเหลาน้ียอมสงผลใหคนไทยเกิด

ความรักและภาคภูมิใจในความเปนของชาติไทยสบืไป   

 

๓. เนื้อหา 

 ๑. ลักษณะเดนในภาษาไทย 

 ๒. การเลอืกใชคํา  สํานวน โวหารในภาษาไทย 

                     ๓.  การเรยีบเรยีงถอยคําเพื่อใชในการสื่อสาร 

                      ๔.  สุนทรยีภาพในภาษาไทย 

 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

                 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. อธบิายลักษณะสําคัญของภาษาไทยไดถูกตอง 

  ๑.๑ บอกลักษณะเดนของคําในภาษาไทยไดถูกตอง 

  ๑.๒ เลอืกใชคํา สํานวนโวหารไดถูกตอง 

  ๑.๓ เรยีบเรยีงถอยคําเพื่อใชในการสือ่สารไดถูกตอง 

  ๑.๔    บอกถงึลักษณะของสุนทรยีภาพในภาษาไทยไดถูกตอง 

 



๘ 

 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

                     ๑. ใหนักศึกษาแบงออกเปน ๔  กลุม โดยใหแตละกลุมสรุปสาระสําคัญจากเอกสารประกอบแลว

ออกมา              นําเสนอหนาชัน้ในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

                          กลุมที่ ๑. คําและความหมายในภาษาไทย 

                          กลุมที่ ๒. สํานวนไทยที่สามารถนํามาประยุกตในชวิีตประจําวัน 

                          กลุมที่ ๓. ภาษาภาพพจน 

                          กลุมที่ ๔. การแบงประเภทของสุนทรยีภาพในภาษาไทย 

 

๖.  สื่อการสอน 

                     ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑         

                               

๗.  การวัดและประเมินผล 

                        ๑. ตรวจความถูกตองจากผลงานที่นักศึกษามานําเสนอหนาชัน้เรยีน 

                        ๒. สังเกตพฤติกรรมในขณะเรยีนและการรวมทํางานเปนกลุมของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  5 

ช่ือหนวย     กลวิธเีพือ่ใชภาษาไทยในการสื่อสาร คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง   กลวิธเีพือ่ใชภาษาไทยในการสื่อสาร จํานวนคาบ  3 

 

๑.  ช่ือหนวย  “กลวิธเีพือ่ใชภาษาไทยในการสื่อสาร” 

 

๒. สาระสาํคัญ 

 กลวิธเีพื่อใชภาษาไทยในการสื่อสารเปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับคนไทย เพราะหากคนไทยซึ่งเปน

เจาของภาษาใชภาษาไทยไมถูกตองตามหลักการใชภาษาไทย ยอมแสดงใหเห็นวา คนไทยไมสนใจในความเปน

ไทยซึ่งอาจจะทําใหภาษาไทยถงึข้ันวิกฤต ประเทศจะขาดเอกลักษณของความเปนชาติ ซึ่งอาจจะถูกคุกคามความ

ม่ันคงของชาติไดในที่สุด ดังน้ัน การเรยีนเรื่องการใชภาษาไทย จงึเปนสิ่งที่คนไทยจะตองทราบและใชภาษาไทยให

ถูกตองทั้งหลักไวยากรณไทย การเลือกใชคํา สํานวนโวหารที่ถูกตองและเหมาะสมกับกาลโอกาส รวมทั้งศึกษา

สุนทรียภาพในภาษาไทยเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งในอรรถรสของถอยคํา ซึ่งสิ่งเหลาน้ียอมสงผลใหคนไทยเกิด

ความรักและภาคภูมิใจในความเปนของชาติไทยสบืไป   

 

๓. เนื้อหา 

 ๑. ลักษณะเดนในภาษาไทย 

 ๒. การเลอืกใชคํา  สํานวน โวหารในภาษาไทย 

                     ๓.  การเรยีบเรยีงถอยคําเพื่อใชในการสื่อสาร 

                      ๔.  สุนทรยีภาพในภาษาไทย 

 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

                 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. อธบิายลักษณะสําคัญของภาษาไทยไดถูกตอง 

  ๑.๑ บอกลักษณะเดนของคําในภาษาไทยไดถูกตอง 

  ๑.๒ เลอืกใชคํา สํานวนโวหารไดถูกตอง 

  ๑.๓ เรยีบเรยีงถอยคําเพื่อใชในการสือ่สารไดถูกตอง 

  ๑.๔    บอกถงึลักษณะของสุนทรยีภาพในภาษาไทยไดถูกตอง 

 

 



๑๐ 

 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

                     ๑. ใหนักศึกษาแบงออกเปน ๔  กลุม โดยใหแตละกลุมสรุปสาระสําคัญจากเอกสารประกอบแลว

ออกมา              นําเสนอหนาชัน้ในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

                          กลุมที่ ๑. คําและความหมายในภาษาไทย 

                          กลุมที่ ๒. สํานวนไทยที่สามารถนํามาประยุกตในชวิีตประจําวัน 

                          กลุมที่ ๓. ภาษาภาพพจน 

                          กลุมที่ ๔. การแบงประเภทของสุนทรยีภาพในภาษาไทย 

 

๖.  สื่อการสอน 

                     ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑         

                               

๗.  การวัดและประเมินผล 

                        ๑. ตรวจความถูกตองจากผลงานที่นักศึกษามานําเสนอหนาชัน้เรยีน 

                        ๒. สังเกตพฤติกรรมในขณะเรยีนและการรวมทํางานเปนกลุมของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  6 

ช่ือหนวย     กลวิธเีพือ่ใชภาษาไทยในการสื่อสาร คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง   กลวิธเีพือ่ใชภาษาไทยในการสื่อสาร จํานวนคาบ  3 

 

๑.  ช่ือหนวย  “กลวิธเีพือ่ใชภาษาไทยในการสื่อสาร” 

 

๒. สาระสาํคัญ 

 กลวิธเีพื่อใชภาษาไทยในการสื่อสารเปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับคนไทย เพราะหากคนไทยซึ่งเปน

เจาของภาษาใชภาษาไทยไมถูกตองตามหลักการใชภาษาไทย ยอมแสดงใหเห็นวา คนไทยไมสนใจในความเปน

ไทยซึ่งอาจจะทําใหภาษาไทยถงึข้ันวิกฤต ประเทศจะขาดเอกลักษณของความเปนชาติ ซึ่งอาจจะถูกคุกคามความ

ม่ันคงของชาติไดในที่สุด ดังน้ัน การเรยีนเรื่องการใชภาษาไทย จงึเปนสิ่งที่คนไทยจะตองทราบและใชภาษาไทยให

ถูกตองทั้งหลักไวยากรณไทย การเลือกใชคํา สํานวนโวหารที่ถูกตองและเหมาะสมกับกาลโอกาส รวมทั้งศึกษา

สุนทรียภาพในภาษาไทยเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งในอรรถรสของถอยคํา ซึ่งสิ่งเหลาน้ียอมสงผลใหคนไทยเกิด

ความรักและภาคภูมิใจในความเปนของชาติไทยสบืไป   

 

๓. เนื้อหา 

 ๑. ลักษณะเดนในภาษาไทย 

 ๒. การเลอืกใชคํา  สํานวน โวหารในภาษาไทย 

                     ๓.  การเรยีบเรยีงถอยคําเพื่อใชในการสื่อสาร 

                      ๔.  สุนทรยีภาพในภาษาไทย 

 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

                 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. อธบิายลักษณะสําคัญของภาษาไทยไดถูกตอง 

  ๑.๑ บอกลักษณะเดนของคําในภาษาไทยไดถูกตอง 

  ๑.๒ เลอืกใชคํา สํานวนโวหารไดถูกตอง 

  ๑.๓ เรยีบเรยีงถอยคําเพื่อใชในการสือ่สารไดถูกตอง 

  ๑.๔    บอกถงึลักษณะของสุนทรยีภาพในภาษาไทยไดถูกตอง 

 



๑๒ 

 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

                     ๑. ใหนักศึกษาแบงออกเปน ๔  กลุม โดยใหแตละกลุมสรุปสาระสําคัญจากเอกสารประกอบแลว

ออกมา              นําเสนอหนาชัน้ในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

                          กลุมที่ ๑. คําและความหมายในภาษาไทย 

                          กลุมที่ ๒. สํานวนไทยที่สามารถนํามาประยุกตในชวิีตประจําวัน 

                          กลุมที่ ๓. ภาษาภาพพจน 

                          กลุมที่ ๔. การแบงประเภทของสุนทรยีภาพในภาษาไทย 

 

๖.  สื่อการสอน 

                     ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑         

                               

๗.  การวัดและประเมินผล 

                        ๑. ตรวจความถูกตองจากผลงานที่นักศึกษามานําเสนอหนาชัน้เรยีน 

                        ๒. สังเกตพฤติกรรมในขณะเรยีนและการรวมทํางานเปนกลุมของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  7 

ช่ือหนวย    การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสาร

ในชวิีตประจําวันและในงานอาชพีจากสื่อประเภทตาง ๆ 

คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง    การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสารในชีวิตประจําวันและใน

งานอาชพีจากสื่อประเภทตาง ๆ 

จํานวนคาบ  3 

 

๑.  ช่ือหนวย  “การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสารในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภท

ตาง ๆ” 

 

๒. สาระสาํคัญ   

 ภาษาเพื่อการสื่อสารมีความสําคัญตอมนุษยทุกคน ไมวาบุคคลน้ันจะเปนใคร ประกอบอาชีพอะไร ตางมี

ความจําเปนตองใชภาษาเพื่อการสื่อสารทัง้สิ้น  การเรียนรูและเขาใจภาษาใหละเอียดลึกซึ้ง ยอมจะสงผลใหการ

สื่อสารประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน ในที่น้ีจะขอกลาวถึงเรื่องการรับสาร ซึ่งแบงออกไดเปน ๓ ประการใหญ  ไดแก  

๑. การฟง ๒. การอาน และ ๓. การดู ซึ่งผูรับสารที่ดีจะตองใชวิจารณญาณในการวิเคราะห สังเคราะห  และ

ประเมินคา จงึจะสามารถรับสารไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 

๓. เนื้อหา 

                   ๑. ความหมายของการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสาร 

                   ๒. การฟง การอาน การดู เพื่อการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสาร 

 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. บอกความหมายของการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสาร 

 ๒. อธบิายความสัมพันธระหวางการฟง การอาน การดู เพื่อการวิเคราะห สังเคราะห และประเมิน

คาสาร 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

 ๑. แบงนักศึกษาออกเปน ๕ กลุม กลุมละ ๕ - ๗ คน แลวเลือกศึกษางานเขยีนหรอืรายโทรทัศนที่

นักศึกษา        ชอบหรอืสนใจ แลวใหออกมาสรุปดวยการเขยีนรายงานในประเด็นตอไปน้ี 

  ๑.๑ ความจรงิและความนาเชื่อถอืตอเรื่องที่เลบอืกมานําเสนอ 

  ๑.๒ เมื่อฟง อานหรอืดูแลว เกดิความรูหรอืความคดิในดานใดบาง 

  ๑.๓ ขอเสนอแนะที่ควรนําเสนอเพื่อการสงเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมรวมทัง้การปรบัปรุงแกไข

          แนวคดิเรื่องการสงเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม จากเรื่องที่นําเสนอไปสูสาธารณชน 

 

 

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพือ่สื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑     

                                   

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓. ตรวจความถูกตองของเน้ือหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  8 

ช่ือหนวย    การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสาร

ในชวิีตประจําวันและในงานอาชพีจากสื่อประเภทตาง ๆ 

คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง    การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสารในชีวิตประจําวันและใน

งานอาชพีจากสื่อประเภทตาง ๆ 

จํานวนคาบ  3 

 

๑.  ช่ือหนวย  “การวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสารในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพจากสื่อประเภท

ตาง ๆ” 

 

๒. สาระสาํคัญ   

 ภาษาเพือ่การสื่อสารมีความสําคัญตอมนุษยทุกคน ไมวาบุคคลน้ันจะเปนใคร ประกอบอาชีพอะไร ตางมี

ความจําเปนตองใชภาษาเพื่อการสื่อสารทัง้สิ้น  การเรียนรูและเขาใจภาษาใหละเอียดลึกซึ้ง ยอมจะสงผลใหการ

สื่อสารประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน ในที่น้ีจะขอกลาวถึงเรื่องการรับสาร ซึ่งแบงออกไดเปน ๓ ประการใหญ  ไดแก  

๑. การฟง ๒. การอาน และ ๓. การดู ซึ่งผูรับสารที่ดีจะตองใชวิจารณญาณในการวิเคราะห สังเคราะห  และ

ประเมินคา จงึจะสามารถรับสารไดอยางมีประสทิธภิาพ 

 

๓. เนื้อหา 

                   ๑. ความหมายของการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสาร 

                   ๒. การฟง การอาน การดู เพื่อการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสาร 

 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. บอกความหมายของการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสาร 

 ๒. อธบิายความสัมพันธระหวางการฟง การอาน การดู เพื่อการวิเคราะห สังเคราะห และประเมิน

คาสาร 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

 ๑. แบงนักศึกษาออกเปน ๕ กลุม กลุมละ ๕ - ๗ คน แลวเลือกศึกษางานเขยีนหรอืรายโทรทัศนที่

นักศึกษา        ชอบหรอืสนใจ แลวใหออกมาสรุปดวยการเขยีนรายงานในประเด็นตอไปน้ี 

  ๑.๑ ความจรงิและความนาเชื่อถอืตอเรื่องที่เลบอืกมานําเสนอ 

  ๑.๒ เมื่อฟง อานหรอืดูแลว เกดิความรูหรอืความคดิในดานใดบาง 

  ๑.๓ ขอเสนอแนะที่ควรนําเสนอเพื่อการสงเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมรวมทัง้การปรบัปรุงแกไข

          แนวคดิเรื่องการสงเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม จากเรื่องที่นําเสนอไปสูสาธารณชน 

 

 

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑     

                                   

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓. ตรวจความถูกตองของเนื้อหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

    

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  9 

ช่ือหนวย     การพูดในงานอาชพีและโอกาสตาง ๆ ทาง

สังคม 

คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง    การพูดในงานอาชพีและโอกาสตาง ๆ ทางสังคม จํานวนคาบ  3 

 

  ๑.  ช่ือหนวย  “การพูดในงานอาชพีและโอกาสตาง ๆ ทางสังคม” 

 

๒. สาระสาํคัญ  

 การพูดเปนศิลปะอยางหน่ึง บางคนพูดเกงเพราะมี “พรสวรรค”  มาแตกําเนิด แตคนที่พูดไมเปนหรอื

พูดไมเกง ก็จําเปนจะตองพูดในโอกาสตาง ๆ ดวยเชนกัน การเรยีนวิชาการพูดจงึมีความจําเปนตอทุกคน 

เนื่องจากการพูดมีบทบาทสําคัญตอการประกอบอาชพีตาง ๆ และมีสวนทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในอาชพี

ได ดังน้ัน นักพูดที่ดีจงึตองรูจักเลอืกรูปแบบและวิธกีารพูดใหเหมาะสมตามกาลโอกาส 

 

๓. เนื้อหา 

 ๑. ความรูเกี่ยวกับการพูด 

 ๒. ประเภทของการพูด 

  

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. อธบิายรปูแบบและลักษณะการพูดประเภทตาง ๆ ไดถูกตอง 

  ๑.๑ อธบิายทฤษฎีในการพูดไดถูกตอง 

  ๑.๒ อธบิายองคประกอบในการพูดไดถูกตอง 

  ๑.๓ อธบิายจุดมุงหมายในการพูดไดถูกตอง 

  ๑.๔ อธบิายวิธกีารเตรยีมตัวกอนการพูดไดถูกตอง 

  ๑.๕ อธบิายศิลปะในการพูดไดถูกตอง 

  ๑.๖ แบงประเภทของการพูดไดถูกตอง 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

                        ๑. ครูกลาวถึงความสําคัญของการพูด แลวอธิบายองคประกอบในการพูด วิธีการพูด และ                

   การเตรยีมตัวในการพูด 

                           ๒. ครูใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปน ๕ กลุม แลวเลอืกฝกซอมอานเนื้อในเอกสารคําสอน

เกี่ยวกับการพูด             รูปแบบตาง ๆ ไดแก  

    ๒.๑. การกลาวถวายราชสดุด ี  

       ๒.๒. การกลาวคําอวยพรเน่ืองในโอกาสตาง ๆ    

                ๒.๓. ปาฐกถา  

       ๒.๔. การกลาวอําลาและกลาวคําไวอาลัย   

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑                      

                  

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓. ตรวจความถูกตองของเน้ือหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  10-11 

ช่ือหนวย     การพูดในงานอาชพีและโอกาสตาง ๆ ทาง

สังคม 

คาบรวม  6 

ช่ือเรื่อง    การพูดในงานอาชพีและโอกาสตาง ๆ ทางสังคม จํานวนคาบ  6 

 

  ๑.  ช่ือหนวย  “การพูดในงานอาชพีและโอกาสตาง ๆ ทางสังคม” 

 

๒. สาระสาํคัญ  

 การพูดเปนศิลปะอยางหน่ึง บางคนพูดเกงเพราะมี “พรสวรรค”  มาแตกําเนิด แตคนที่พูดไมเปนหรอื

พูดไมเกง ก็จําเปนจะตองพูดในโอกาสตาง ๆ ดวยเชนกัน การเรยีนวิชาการพูดจงึมีความจําเปนตอทุกคน 

เนื่องจากการพูดมีบทบาทสําคัญตอการประกอบอาชพีตาง ๆ และมีสวนทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในอาชพี

ได ดังน้ัน นักพูดที่ดีจงึตองรูจักเลอืกรูปแบบและวิธกีารพูดใหเหมาะสมตามกาลโอกาส 

 

๓. เนื้อหา 

 ๑. การเปนพธิกีร 

                ๒.  การสัมภาษณ 

 ๓. การบรรยายสรุป 

               ๔.   การสนทนา 

 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. อธบิายรปูแบบและลักษณะการพูดประเภทตาง ๆ ไดถูกตอง 

  ๑.๑ อธบิายลักษณะหนาที่ของพิธกีรไดถูกตอง 

  ๑.๒ อธบิายการสัมภาษณแตละประเภทไดถูกตอง 

  ๑.๓ พูดบรรยายสรปุไดถูกตอง 

                     ๑.๔    บอกหลักการสนทนาไดถูกตอง  

 

 

 



๒๐ 

 

 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

                        ๑. ครูใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปน ๕ กลุม แลวเลือกอานเนื้อในเอกสารคําสอนเกี่ยวกับการ

พูดรูปแบบตาง ๆ ไดแก  

    1.๑ การกลาวถวายราชสดุด ี  

      1.๒. การกลาวคําอวยพรเน่ืองในโอกาสตาง ๆ    

             1.๓. ปาฐกถา  

       1.๔. การกลาวอําลาและกลาวคําไวอาลัย   

              1.๕. การกลาวรายงานและการกลาวเปดงาน แลวสงตัวแทนกลุมออกมานําเสนอตาม

หัวขอตอไปน้ี 

                                    - สาระสําคัญของเนื้อหาที่อานจากหนวยการเรยีน 

                                    - ขอคดิที่ไดรับจากการอานเนื้อหาในหนวยการเรยีน 

                                   - ตัวอยางคํากลาวที่แตละกลุมทดลองรางเพื่อออกมาพูด

นําเสนอหนาชัน้เรยีน   

                           2. ครูใหคํากลาวคําติชมผลงานการนําเสนอของนักศึกษาแลวซักถามความคิดเห็นจาก

นักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่รวมชั้นเรียนเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอ ความนาสนใจของเนื้อหา แลวชวยกันอภิปราย        

แสดง 

 

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑                      

                  

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓. ตรวจความถูกตองของเน้ือหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  12 

ช่ือหนวย     การเขยีนเพื่อติดตองานทางธุรกจิ คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง    การเขียนเพื่อติดตองานทางธุรกจิ จํานวนคาบ  3 

 

 

๑. ช่ือหนวย  “การเขียนเพื่อติดตองานทางธุรกจิ” 

 

๒. สาระสาํคัญ 

 การเขียนจดหมายเพื่อสื่อสารทางธุรกิจจัดเปนเครื่องมือที่ใชแทนตัวบุคคลและยังใชเปนหลักฐานทาง

กฎหมายไดอีกดวย จดหมายมีหลายลักษณะ เชน จดหมายสวนตัว จดหมายธุรกิจ และจดหมายราชการ การ

เขียนจดหมายเปนวิธกีารสื่อสารที่ถือวาสะดวก ประหยัดและม่ันใจไดวาจะถึงมือผูรับอยางแนนอน ส่ิงสําคัญคือ

จะตองเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และวัตถุประสงค  ในการเขียนจึงจะประสบความสําเร็จใน

การติดตอสื่อสาร 

๓. เนื้อหา 

  ๑. จดหมายธุรกจิ 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. เขียนจดหมายธุรกจิแบบตาง ๆ ไดถูกตอง 

 ๒. บอกลักษณะเดนของจดหมายธุรกจิแตละประเภทไดถูกตอง 

 ๓. อธบิายประโยชนของจดหมายธุรกิจแตละประเภทไดถูกตอง 

๕.  กิจกรรมประกอบการสอน 

 ใหนักศึกษาเลอืกเขียนจดหมายธุรกจิ ๑ ฉบับสงอาจารยผูสอน ดังตอไปน้ี 

 ๑. เขียนจดหมายเสนอขายสินคาหรือบริการ ใหคํานึงถึงกลุมลูกคา ความเหมาะสมดานราคา และ      

       ประโยชนตอการดํารงชวิีต รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหกําหนดเอง 

 ๒. เขียนจดหมายส่ังซื้อสินคาที่มีความจําเปนตองใชในชวิีตประจําวันใหเลอืกส่ังซื้อสนิคาที่ลง

โฆษณา        ขายทางหนังสอืพิมพหรอืนิตยสาร ๑ ผลติภัณฑ 

 ๓. เขียนจดหมายสมัครงานใหเลือกตําแหนงงานวางจากประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพฉบับ             

  ตาง ๆ โดยคํานึงถงึความพรอมในดานตาง ๆ เชน วัยวุฒ ิคุณวุฒ ิและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๓๐๐๐-๑๑๐๑  

๗. การวัดและประเมินผล 



๒๒ 

 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตองจากแบบฝกหัดทายหนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  13 

ช่ือหนวย     การเขียนเพื่อติดตองานทางธุรกจิ คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง    การเขียนเพื่อติดตองานทางธุรกจิ จํานวนคาบ  3 

 

 

๒. ช่ือหนวย  “การเขียนเพื่อติดตองานทางธุรกจิ” 

 

๒. สาระสาํคัญ 

 การเขียนจดหมายเพื่อสื่อสารทางธุรกิจจัดเปนเครื่องมือที่ใชแทนตัวบุคคลและยังใชเปนหลักฐานทาง

กฎหมายไดอีกดวย จดหมายมีหลายลักษณะ เชน จดหมายสวนตัว จดหมายธุรกิจ และจดหมายราชการ การ

เขียนจดหมายเปนวิธกีารสื่อสารที่ถือวาสะดวก ประหยัดและม่ันใจไดวาจะถึงมือผูรับอยางแนนอน ส่ิงสําคัญคือ

จะตองเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับบุคคล สถานที่และวัตถุประสงค  ในการเขียนจึงจะประสบความสําเร็จใน

การติดตอสื่อสาร 

๓. เนื้อหา 

  ๑. จดหมายธุรกจิ 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. เขียนจดหมายธุรกจิแบบตาง ๆ ไดถูกตอง 

 ๒. บอกลักษณะเดนของจดหมายธุรกจิแตละประเภทไดถูกตอง 

 ๓. อธบิายประโยชนของจดหมายธุรกจิแตละประเภทไดถูกตอง 

๕.  กิจกรรมประกอบการสอน 

 ใหนักศึกษาเลอืกเขียนจดหมายธุรกจิ ๑ ฉบับสงอาจารยผูสอน ดังตอไปน้ี 

 ๑. เขียนจดหมายเสนอขายสินคาหรือบริการ ใหคํานึงถึงกลุมลูกคา ความเหมาะสมดานราคา และ      

       ประโยชนตอการดํารงชวิีต รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหกําหนดเอง 

 ๒. เขียนจดหมายส่ังซื้อสินคาที่มีความจําเปนตองใชในชวิีตประจําวันใหเลอืกส่ังซื้อสนิคาที่ลง

โฆษณา        ขายทางหนังสอืพิมพหรอืนิตยสาร ๑ ผลติภัณฑ 

 ๓. เขียนจดหมายสมัครงานใหเลือกตําแหนงงานวางจากประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพฉบับ             

  ตาง ๆ โดยคํานึงถงึความพรอมในดานตาง ๆ เชน วัยวุฒ ิคุณวุฒ ิและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๓๐๐๐-๑๑๐๑  



๒๔ 

 

๗. การวัดและประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตองจากแบบฝกหัดทายหนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  14 

ช่ือหนวย     การเขียนรายงานทางวิชาการ คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง    การเขียนรายงานทางวิชาการ จํานวนคาบ  3 

 

 

๑.  ช่ือหนวย  “การเขียนรายงานทางวิชาการ” 

 

๒. สาระสาํคัญ  

 การเขียนรายงานผลการคนควาทางวิชาการหรืองานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย ครูอาจารย และ

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ที่ไดศึกษาคนควาเรื่องราวทางวิชาการอยางเปนระบบ ละเอียด มีความสมบูรณ 

มีการใชแหลงขอมูลตาง ๆ มาประมวลผลการวิเคราะหและประเมินผลที่ไดรับเพื่อนําความรูมานําเสนอผลงาน

อยางและเทีย่งตรงตามหลักวิชาการ 

 

๓. เนื้อหา 

 ๑. ประเภทของรายงานทางวิชาการ 

 ๒. สวนประกอบตาง ๆ ของรายงานทางวิชาการ 

  

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. เขียนรายงานทางวิชาการไดถูกตอง 

  ๑.๑ บอกประเภทของการเขียนรายงานทางวิชาการไดถูกตอง 

  ๑.๒ บอกสวนประกอบตาง ๆ ในการเขียนรายงานทางวิชาการไดถูกตอง 

   

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

 ๑.  แบงนักศึกษาออกเปน ๕ กลุม กลุมละ ๕-๗ คน แลวใหไปศึกษาคนควาเรื่องราวทางวิชาการ

เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่กลุมตนเองสนใจ กลุมละ ๑ หัวขอ แลวใหเขียน

รายงานในประเด็นตาง ๆ ตอไปน้ี 

      ๑.๑  ประวัติความเปนมา สาระสําคัญของเรื่อง ขอคดิที่ไดรบัจากการทํารายงาน 

      ๑.๒ ปญหาที่พบกอนทําการศึกษาคนควาและในระหวางออกทําการศึกษาคนควาพบ

ประเด็น              ปญหาอะไร 

      ๑.๓  ขอเสนอแนะเรื่องราวตาง ๆ เพื่อการสงเสรมิและปรับปรุงแกไข 



๒๖ 

 

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑    

 

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑.  สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒.  ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓.   ตรวจความถูกตองของเนื้อหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

 

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  15 

ช่ือหนวย     การเขียนรายงานทางวิชาการ คาบรวม  3 

ช่ือเรื่อง    การเขียนรายงานทางวิชาการ จํานวนคาบ  3 

 

๑.  ช่ือหนวย  “การเขียนรายงานทางวิชาการ” 

 

๒. สาระสาํคัญ  

 การเขียนรายงานผลการคนควาทางวิชาการหรืองานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย ครูอาจารย และ

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ที่ไดศึกษาคนควาเรื่องราวทางวิชาการอยางเปนระบบ ละเอียด มีความสมบูรณ 

มีการใชแหลงขอมูลตาง ๆ มาประมวลผลการวิเคราะหและประเมินผลที่ไดรับเพื่อนําความรูมานําเสนอผลงาน

อยางและเที่ยงตรงตามหลักวิชาการ 

 

๓. เนื้อหา 

 ๑. ข้ันตอนการเขียนรายงานทางวิชาการ 

 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมือ่ศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. เขียนรายงานทางวิชาการไดถูกตอง 

  ๑.๑ บอกข้ันตอนการเขยีนรายงานทางวิชาการไดถูกตอง 

  ๑.๒ บอกวิธกีารใชเครื่องหมายวรรคตอนชนิดตาง ๆ ในการเขียนรายงานไดถูกตอง 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

 ๑.  แบงนักศึกษาออกเปน ๕ กลุม กลุมละ ๕-๗ คน แลวใหไปศึกษาคนควาเรื่องราวทางวิชาการ

เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลที่กลุมตนเองสนใจ กลุมละ ๑ หัวขอ แลวใหเขียน

รายงานในประเด็นตาง ๆ ตอไปน้ี 

      ๑.๑  ประวัติความเปนมา สาระสําคัญของเรื่อง ขอคดิที่ไดรบัจากการทํารายงาน 

      ๑.๒ ปญหาที่พบกอนทําการศึกษาคนควาและในระหวางออกทําการศึกษาคนควาพบ

ประเด็นปญหาอะไร 

      ๑.๓  ขอเสนอแนะเรื่องราวตาง ๆ เพื่อการสงเสรมิและปรับปรุงแกไข 

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑    



๒๘ 

 

 

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑.  สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒.  ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓.   ตรวจความถูกตองของเน้ือหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

    

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  1๖ 

ช่ือหนวย     การเขียนงานวิจัย คาบรวม  ๓ 

ช่ือเรื่อง    การเขียนงานวิจัย จํานวนคาบ  ๓ 

 

๑.  ช่ือหนวย  “การเขียนงานวิจัย” 

 

๒. สาระสาํคัญ  

 รายงานผลการคนควาวิจัยของนักวิจัย อาจารย และผูปฏิบัติงานที่ไดศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 

ละเอียด สมบูรณ มีการใชแหลงขอมูลตาง ๆ วิเคราะหและประเมินขอมูลที่ไดรับเพื่อหาขอสรุป และนําเสนอผล

อยางถูกตอง 

  

๓. เนื้อหา 

 ๑. ความหมายของการเขียนงานวิจัย 

 ๒. ความสัมพันธระหวางการเขยีนงานวิจัยกับการประกอบธุรกจิ 

 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. บอกความหมายของการเขยีนงานวิจัยไดถูกตอง 

 ๒. อธบิายความสัมพันธระหวางการเขียนงานวิจัยกับการประกอบธรุกจิไดถูกตอง 

 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

 ๑. แบงนักศึกษาออกเปน ๕ กลุม กลุมละ ๕-๗ คน แลวออกไปศึกษาคนควาเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล

ที ่  สนใจ ๑ หัวขอ แลวใหเขยีนรายงานในประเด็นตอไปน้ี 

  ๑.๑ ประวัติความเปนมา 

  ๑.๒ ปญหาที่พบกอนทําการศึกษาคนควาและในระหวางออกทําการศึกษาคนควาพบประเด็น

ปญหา                 อะไร 

  ๑.๓ ขอคดิหรอืขอเสนอแนะที่ควรนําเสนอเพื่อการสงเสรมิและปรับปรงุแกไข 

 

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑     



๓๐ 

 

            

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓. ตรวจความถูกตองของเนื้อหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

    

 

แผนการจัดการเรยีนรูภาคทฤษฎ/ีปฏบิัต ิ หนวยท่ี   - 

ช่ือวิชา   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  สอนสัปดาหท่ี  1๗ 

ช่ือหนวย     การเขียนงานวิจัย คาบรวม  ๓ 

ช่ือเรื่อง    การเขียนงานวิจัย จํานวนคาบ  3 

 

๑.  ช่ือหนวย  “การเขียนงานวิจัย” 

 

๒. สาระสาํคัญ  

 รายงานผลการคนควาวิจัยของนักวิจัย อาจารย และผูปฏิบัติงานที่ไดศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 

ละเอียด สมบูรณ มีการใชแหลงขอมูลตาง ๆ วิเคราะหและประเมินขอมูลที่ไดรับเพื่อหาขอสรุป และนําเสนอผล

อยางถูกตอง 

  

๓. เนื้อหา 

 ๑. ความหมายของการเขียนงานวิจัย 

 ๒. ความสัมพันธระหวางการเขียนงานวิจัยกับการประกอบธุรกจิ 

 

๔. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาจบหนวยการเรยีนน้ีแลว นักศึกษาสามารถ 

 ๑. บอกความหมายของการเขยีนงานวิจัยไดถูกตอง 

 ๒. อธบิายความสัมพันธระหวางการเขียนงานวิจัยกับการประกอบธรุกจิไดถูกตอง 

 

๕. กิจกรรมประกอบการสอน 

 ๑. นําเสนองานวิจัยที่ไปศึกษาคนควา 

 ๒. ขอคดิหรอืขอเสนอแนะที่ควรนําเสนอเพื่อการสงเสรมิและปรับปรงุแกไข 

 

๖.  สื่อการสอน 

 ๑. หนังสอืวิชา ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชพี   รหัส ๒๐๐๐-๑๑๐๑     

 

 

 

            



๓๒ 

 

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๑. สังเกตพฤติกรรมขณะเรยีนและการเขารวมกจิกรรมในชัน้เรยีน 

 ๒. ดูความต้ังใจขณะออกมานําเสนอผลงานกลุมหนาชัน้เรยีน 

 ๓. ตรวจความถูกตองของเน้ือหาจากงานกลุมและแบบฝกหัดทายหนวย 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๓๔ 

 

แบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางาน และคุณธรรม จรยิธรรม 

วันที่…….เดอืน………………….พ.ศ. ……… 

ชื่อ (นาย/น.ส)…………………………………………………..…ระดับชัน้…………….. 

 

 

ลําดบั 

 

พฤติกรรมที่ประเมิน 

ระดับคะแนน  

หมายเหตุ 3 2 1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

การแตงกายเหมาะสมกับการทํางาน 

ความระมัดระวังในการใชอุปกรณ

เครื่องมอื 

การใชอุปกรณเครื่องมอืที่เหมาะสมกับงาน 

การใชอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 

การจัดเก็บและบํารุงรกัษาอุปกรณ

เครื่องมอื หลังการใชงาน 

การจัดทาทางในการทํางานของรางกาย 

ไดอยางเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ทักษะในการใชอุปกรณเครื่องมอื 

ความรับผดิชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

การเคารพในสิทธขิองผูอ่ืน 

การมีมนุษยสัมพันธและมีนํ้าใจตอผูอ่ืน 

  

 

…. 

…. 

…. 

…..

…..

..…

.….

.… 

.… 

 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

.…

….

…..

… 

 

…. 

 

…..

……

. 

…. 

…. 

.…

….

…. 

…. 

 

…. 

ความหมายของระดบัคะแนน 

3  =  ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดย 

ไมตองมีการชี้นํา หรอืตักเตือน 

2  =  ปฏิบัติบางในบางครัง้  จาก 

การเชญิชวน หรือชี้นํา 

1  =  ตองส่ัง บังคับ วากลาวหรอื 

ตักเตือน ถงึจะปฏิบัติ หรอืมักจะ

ปฏิบัติในทางที่ผดิเสมอ  

ก. เกณฑการประเมิน 

    26 – 30 คะแนน = ดีมาก 

    21 – 25 คะแนน = ดี 

    16 – 20 คะแนน = พอใช 

      0 – 15 คะแนน = ปรบัปรงุ 

 

  .ד   .ג  รวม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) .ב   .א 

 

บันทกึ….…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

                       ลงชื่อ………………………………..ผูประเมนิ 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

แบบประเมนิกระบวนการทํางานกลุม 

ใบงานที…่……..เร่ือง……………………………….. 

กลุมที…่….ระดับชัน้ ปวช. …..  หอง……… 

ลําดั

บ 
รายการประเมิน 

คะแนน 
ขอคดิเห็น 

3 2 1 

1 การกําหนดเปาหมายรวมกัน     

2 การแบงหนาทีร่ับผดิชอบ     

3 การปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย     

4 การประเมินผลและปรบัปรุงผลงาน     

 รวมคะแนนทั้งหมด   

                          

        ผูประเมิน……………………………………….. 

             วันที่…….เดอืน…………………พ.ศ…………….. 

ข. เกณฑการใหคะแนน 

1. การกําหนดเปาหมายรวมกัน 

3   คะแนน = สมาชกิทกุคนมสีวนรวมในการกําหนดเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน 

2  คะแนน = สมาชกิสวนใหญมสีวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

1  คะแนน = สมาชกิสวนนอยมสีวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน 

2. การแบงหนาที่รับผิดชอบ 

3   คะแนน = กระจายงานไดทั่วถงึ และตรงตามความสามารถของสมาชกิทุกคน 

2  คะแนน = กระจายงานไดทั่วถงึ แตไมตรงตามความสามารถ 

1  คะแนน = กระจายงานไมทั่วถงึ 

3. การปฏบิัตหินาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

3   คะแนน = ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมายตามเวลาทีก่ําหนด 

2  คะแนน = ทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย แตชากวาเวลาที่กําหนด 

1  คะแนน = ทํางานไมสําเร็จตามเปาหมาย 

4. การประเมนิผลและปรับปรุงผลงาน 

3   คะแนน = สมาชกิทกุคนรวมปรึกษาหารือ ตดิตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงผลงานเปนระยะ 

2  คะแนน = สมาชกิบางสวน มสีวนรวมปรึกษาหารือแตไมปรับปรุงผลงาน 

1  คะแนน = สมาชกิบางสวน ไมมสีวนรวมปรึกษาหารือและไมปรับปรุงผลงาน 

 

ระดับคะแนน  9 – 12    =  ดี ,  5 – 8  =  พอใช   และ   0 – 4  =  ควรปรับปรุง  

 

 

 



๓๖ 

 

 แบบประเมินการนําเสนอผลงาน .ה 

ใบงานที…่……เร่ือง……………………………….. 

กลุมที…่…...ชัน้ ปวช. ….   หอง……… 

รายชื่อสมาชกิ 1. …………………………  2. ………………………….    3. ………………………… 

  4. …………………………  5. ………………………….    6. ………………………… 
 

ลําดั

บ 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ขอคดิเห็น 

3 2 1 

1 การเตรยีมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชกิในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง     

 รวมแตละรายการ     

 รวมคะแนนทั้งหมด   
 

           ผูประเมิน……………………………………….. 

                             วันที่…….เดอืน…………………พ.ศ………….. 

ค. เกณฑการใหคะแนน 

1. การเตรียมความพรอม 

3   คะแนน = มกีารจัดเตรียมสถานที่ สื่อ / อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 

2  คะแนน = มสีื่ออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 

1  คะแนน = สื่อ  และอุปกรณไมเพียงพอ 

2. เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 

3   คะแนน = มสีาระสําคัญครบถวน ตรงตามจดุประสงค 

2  คะแนน = สาระสําคัญไมครบถวน แตตรงตามจุดประสงค 

1  คะแนน = สาระสําคัญไมตรงตามจดุประสงค 

3. รูปแบบการนําเสนอ 

3   คะแนน = มรูีปแบบการนําเสนอทีเ่หมาะสม มกีารใชเทคนคิที่แปลกใหม ใชสื่อและ 

   เทคโนโลยีประกอบการนําเสนอที่นาสนใจ นําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกต 

   ใชอยางคุมคาและประหยัด 

2  คะแนน = มเีทคนคิการนําเสนอทีแ่ปลกใหม ใชสื่อและเทคโนโลยีประกอบการนํา 

เสนอที่นาสนใจ  แตขาดการประยุกตใชวัสดุทองถิ่น 

1  คะแนน = เทคนคิการนําเสนอไมเหมาะสมและไมนาสนใจ 

 

 



๓๗ 

 

4. การมสีวนรวมของสมาชกิในกลุม 

3   คะแนน = สมาชกิทุกคนมบีทบาทและมสีวนรวมกจิกรรมกลุม 

2  คะแนน = สมาชกิสวนใหญมบีทบาทและมสีวนรวมกจิกรรมกลุม 

1  คะแนน = สมาชกิสวนนอยมบีทบาทและมสีวนรวมกจิกรรมกลุม 

5. การรักษาเวลา 

3   คะแนน = ดําเนนิกจิกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 

2  คะแนน = ดําเนนิกจิกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 

1  คะแนน = ดําเนนิกจิกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 

6. ความสนใจของผูฟง 

3   คะแนน = ผูฟงรอยละ  90  สนใจ และใหความรวมมอื 

2  คะแนน = ผูฟงรอยละ 70 – 90 สนใจ และใหความรวมมอื 

1  คะแนน = ผูฟงรอยละ  70  สนใจ และใหความรวมมอื 

 

ระดับคะแนน 

  13 – 18 = ด ี

   7 – 12 = พอใช 

   0 – 6 = ควรปรับปรุง  
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