
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ...1.../..2564... 
สาระ ความรู้พื้นฐาน  รายวิชาภาษาไทยรหัส พท11001 จ านวน.......6.......ชั่วโมง   

กศน.ต าบล………………………..…กศน. อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

1 
…………………… 
…………………… 

การฟัง การดู จับใจความส าคัญ 
และ สรุปความ
จากเรื่องที่ฟัง
และดู 

 

- ปฐมนิเทศ 
- ชี้แจงการสอน 
การจับใจความ

ส าคัญ      
จากการฟัง และดู 
 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันท าข้อตกลงกนัในการพบกลุ่ม  รวมถึง
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็น 

ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์  รวมถึงให้ผู้เรียนวเิคราะห์ประเด็น
จากหัวข้อข่าวดังกล่าว  และร่วมกนัการจับใจความส าคญั
ของข่าวที่ได้ฟังและด ู
ขึ้นที่ 2 การสวงหาข้อมูลและจดัการเรียนรู้ 
1ครูแนะน าผู้เรียนในการใช้สื่อหนังสือเรียนรวมถึงสื่อ
อินเตอร์เน็ทออนไลน์  เพื่อให้นักศึกษาสามารถใชส้ื่อ
ต่างๆได้และท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2-ครูอธิบายเก่ียวกับประเด็นการฟัง การดู และหลักการ
จับใจความส าคัญของเร่ืองที่ฟังและดู 
3.ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 3-5 คน ช่วยกันสรปุใจความ
ส าคัญเร่ืองที่ก าหนดให้พร้อมทั้งให้ตัวแทนออกน าเสนอ 
ขั้นที่3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ผู้เรียน อ่านและฝึกจบัใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่าน 

2.2.ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
3.แบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผล 
ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นควา้ตามใบงานที่มอบหมาย,การ
สังเกตุการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน  

1ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 

 

- แบบเรียน
วิชาภาษาไทย 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบก่อน
เรียน หลังเรียน 

 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ...1.../..2564... 
สาระ ความรู้พื้นฐาน  รายวิชาภาษาไทย       รหัส พท 11001 จ านวน.......6.......ชั่วโมง   

กศน.ต าบล……………………กศน. อ าเภอควนกาหลงส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 

คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

2 
…………………… 
…………………… 

การพูด ผุ้เรียนเตรียมการ
และพูดแสดง
ความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกได้
อย่างเหมาะสม 

 

1.การเตรียมการพูดและ
ลักษณะการพูดที่ดี 

2การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
 - การพูดอวยพร 
 - การพูดขอบคุณ 
 - การพูดแสดงความ

เสียใจ   ดีใจ 
- การพูดต้อนรับ 
- การพูดรายงาน 

 
 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างความเข้าใจองค์ความรู้
เร่ืองการพูดและเปิดคลิปลักษณะการพูดให้ดู 
ขึ้นที่ 2 การสวงหาข้อมูลและจดัการเรียนรู้ 
1.ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครูอธิบายเร่ืองการพูดที่ดีและการใช้ในโอกาส
ต่างๆ 
3.แบ่งกลุ่มผู้เรียนและจบัฉลากเพื่อฝึกการพูดใน

โอกาสต่างๆตามหัวข้อที่ครูก าหนดและต้องให้
ทุกคนได้พูด 

ขั้นที่3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ผู้เรียน ฝึกการพูดในโอกาสตา่งๆ 
2.ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
3.ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผล 
ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นควา้ตามใบงานที่มอบหมาย 
 
 

1ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 
 
 
 
 

 

- แบบเรียน
วิชาภาษาไทย 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบก่อน
เรียน หลังเรียน 

  



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ...1.../..2564... 
สาระ ความรู้พื้นฐาน  รายวิชาภาษาไทย       รหัส พท 11001 จ านวน.......3.......ชั่วโมง   

กศน.ต าบล……………………กศน. อ าเภอควนกาหลงส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 

คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

3 การอ่าน    ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกเสียงค า 
ข้อความบทความ  
บทสนทนา    
เร่ืองสั้น  บทร้อย
แก้วและบทร้อง
เล่นบทกล่อมเด็ก 

 

การอ่านร้อยแก้วร้อย
กรอง 
2.1  การอ่านออกเสียง 
2.2  การอ่านข้อความ

บทความ บท
สนทนา เรื่องสั้น 
และบท   กล่อม
เด็ก 

2.3 การอ่านจับใจความ
ส าคัญ 

 2.4 การอ่านเพ่ือแสดง
ความคิดเห็น และ
สรุปความ 

 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครละผู้เรียนร่วมกันสร้างความเข้าใจองค์ความรู้ใน
การอ่านและให้ผู้เรียนเปิดยทููปเพื่อดูและศึกษาการ
อ่านแบบร้อยแก้วร้อยกรอง 
ขึ้นที่ 2การสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1.ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครูอธิบายเร่ืองการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง 
3.แบ่งกลุ่มผู้เรียนและจบัฉลากเพื่อฝึกการอ่านบท

ร้อยแก้วตามหัวข้อมี่ครูก าหนด เช่น เพลงกล่อม
เด็ก  

ขั้นที่3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ผู้เรียนฝึกการอ่านร้อยแก้วร้อยกรองในรูปแบบ
ต่างๆ 
2.ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
3.แบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นที่ 4 การประเมินผล 
ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นควา้ตามใบงานที่มอบหมาย 

1ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 

 

- แบบเรียน
วิชาภาษาไทย 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หลังเรียน 

 

 

  

 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ...1.../..2564... 
สาระ ความรู้พื้นฐาน  รายวิชาภาษาไทย       รหัส พท 11001 จ านวน.......3.......ชั่วโมง   

กศน.ต าบล……………………กศน. อ าเภอควนกาหลงส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

4 หลักการใช้ภาษา 
 

1. อธิบายการใช้
เสียง   และ
รูปอักษรไทย  
อักษร 3หมู่ และ
การผันวรรณยุกต์ 

 

1.  เสียงและรูป
อักษรไทย 
(พยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์) 

2.  การผันอักษร 3 หมู่          
(ไตรยางศ์) 

 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างความเข้าใจองค์ความรู้ใน
เกียวกับอักษรสามหมู่ 
ขึ้นที่ 2 การสวงหาข้อมูลและจดัการเรียนรู้ 
1.ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครูอธิบายเร่ืองเสียงและรูปอักษรไทยและการผัน
อักษรสามหมู่ 
3.ครูให้โจทย์และให้ผู้เรียนฝึกการผันอักษรสามหมู่ 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ผู้เรียนฝึกการผนัวรรณยุกต์และอักษรสามหมู ่
2.ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
3.แบบทดสอบหลังเรียน 
ขั้นที่ 4 3 การประเมินผล 
ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นควา้ตามใบงานที่มอบหมาย 

1ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 

 
 

- แบบเรียน
วิชา
วิทยาศาสตร ์
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน หลังเรียน 

 

 

 
 
 
 
 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ...1.../..2564... 
สาระ ความรู้พื้นฐาน  รายวิชาภาษาไทย       รหัส พท 11001 จ านวน.......6.......ชั่วโมง   

กศน.ต าบล……………………กศน. อ าเภอควนกาหลง  ส านักงาน จังหวัดสตูล 

 

ครั้งท่ี/
ว.ด.ป. 

หัวเรื่อง 
ผลการเรยีนรู้ที่

คาดหวัง 
เนื้อหาการ

เรียนรู ้
กระบวนการจดัการเรียนรู ้ เวลา สื่อ/อุปกรณ ์

การวัดผล
ประเมินผล 

5 
.................... 
.................... 

ทักษะในการ
เข้าสู่อาชีพ 

วางแผนในการฝึก
ทักษะอาชีพได้ 

1.การวางแผน
โดยก าหนดสิ่ง
ต่างๆ ดังน้ี 
- ความรู้และ
ทักษะที่ต้องฝึก 
- วิธีการฝึก 
- แหล่งฝึก 
- วัน เวลาในการ
ฝึก ฯลฯ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
1.ครูถามผูเ้รียนว่า เมื่อผูเ้รียนจบการศึกษาแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร 
วางแผนไว้อย่างไรบ้าง 
ขั้นสอน 2การสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1.ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครูอธิบายเรื่อง การวางแผนโดยก าหนดสิ่งต่างๆ ดังนี ้
- ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก 
- วิธีการฝึก 
- แหล่งฝึก 
- วัน เวลาในการฝึก ฯลฯ 
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
.ครูแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม แล้วให้ผู้เรียนดู VDO เรื่องการวางแผนในการฝึก
ทักษะอาชีพ และให้ผู้เรยีนก าหนดอาชีพมากลุ่มละ 1 อาชีพ แล้วให้
ผู้เรยีนร่วมกันคดิวิเคราะห์ว่าต้องใช้ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก วิธีการฝึก 
แหล่งฝึก วันเวลาในการฝึก อย่างไรบ้าง พร้อมเขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ 
4.ครูให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้จากการท างานกลุ่ม พร้อมน าเสนอ 
 5.ครูสรุปองค์ความรู้เพิ่มเติม 
 4 ขั้นประเมินผล 
1.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน ละใบงาน 
1.ครูให้ผู้เรียนท าใบงานและมอบหมายกรต.ให้ผูเ้รียน 
2.ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ออินเตอร์เนต็ 

 
1ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 
 

1.สื่อการเรียน
ออนไลน ์
2.VDO 
3.ใบงาน 
4.
แบบทดสอบ
ก่อน/หลัง 

1.การมีส่วน
ร่วม 
2.
แบบทดสอบ 
3.รายงาน
และทักษะ
การน าเสนอ 
4.การตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อน/หลัง 
 

          

 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพรหัส อช11002 จ านวน 3 ชั่วโมง 

กศน.ต าบล........................................  กศน.อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 

ครั้งท่ี/ว.ด.ป. หัวเรื่อง 
ผลการเรยีนรู้ที่

คาดหวัง 
เนื้อหาการ

เรียนรู ้
กระบวนการจดัการเรียนรู ้ เวลา สื่อ/อุปกรณ ์

การวัดผล
ประเมินผล 

6 
…………………. 
………………….. 

ทักษะในการ
เข้าสู่อาชีพ 

สามารถฝึกทักษะ
อาชีพตามแผนท่ี
ก าหนดไวไ้ด้โดยมี
การบันทึกขั้นตอน
การฝึกทุกข้ันตอน 

1.การฝึกทักษะ
อาชีพ 
- การจดบันทึก 
- ปัญหาและการ
แก้ปัญหา 
- ข้อเสนอแนะ 
ฯลฯ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
1.ครูถามผูเ้รียนว่าครอบครัวของตนเองประกอบอาชีพอะไร แล้วมีการจด
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพน้ันไว้บา้งหรือไม่ เช่นข้อมลูด้านรายรับ-
รายจ่าย เป็นต้น 
ขั้นที่ 2 การสวงหาข้อมูลและจดัการเรียนรู้1.ครูให้ผู้เรยีนท า
แบบทดสอบก่อนเรยีน 
2.ครูอธิบายเรื่องการฝึกทักษะอาชีพ 
- การจดบันทึก 
- ปัญหาและการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม แล้วใหผู้เ้รียนดู VDO เรื่องการฝึกทักษะอาชีพ
การท าไม้กวาด แล้วใหผู้้เรยีนร่วมกันอภิปราย พร้อมเขียนลงใน
กระดาษบรู๊ฟ 
2.ครูให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้จากการท างานเป็นกลุม่ พร้อมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
3.ครูสรุปองค์ความรู้เพิม่เตมิ 
ขั้นที่ 4.ขั้นประเมินผล 
1.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 
1.ครูให้ผู้เรียนท าใบงานและมอบหมาย กรต.ให้ผู้เรียน 
2.ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ออินเตอร์เนต็ 

 
1ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

 2 ชั่วโมง 
 
 
 

1.สื่อการเรียน
ออนไลน ์
2.VDO 
3.ใบงาน 
4.
แบบทดสอบ
ก่อน/หลัง 

1.การมีส่วน
ร่วม 
2.
แบบทดสอบ 
3.รายงาน
และทักษะ
การน าเสนอ 
4.การตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อน/หลัง 
5.ใบงาน 
 

           

 

 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพรหัส อช11002 จ านวน 3 ชั่วโมง 

กศน.ต าบล........................................  กศน.อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 

ครั้งท่ี/ว.ด.ป. หัวเรื่อง 
ผลการเรยีนรู้ที่

คาดหวัง 
เนื้อหาการ

เรียนรู ้
กระบวนการจดัการเรียนรู ้ เวลา สื่อ/อุปกรณ ์

การวัดผล
ประเมินผล 
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…………………. 

 

การวางแผน
ธุรกิจ เพื่อ
การเข้าสู่
อาชีพ 

วางแผนปฏิบัติการ
ได ้

การวางแผน
ปฏิบัติการ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
1.ครูพูดคุยกับผู้เรยีนว่าจากท่ีได้เรยีนในช่ัวโมงท่ีผ่านมา ผูเ้รียนพอจะ
มองเห็นแล้ว ครูถามผู้เรียนว่าผู้เรยีนพอจะประกอบอาชีพใดได้บ้างใน
ชุมชนของตนเอง 
ขั้นที่2การสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1.ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครูอธิบายเรื่องการวางแผนปฏิบตัิการ 
3.ครูแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม แล้วใหผู้เ้รียนดู VDO เรื่องการวางแผน
ปฏิบัติการในการประกอบอาชีพ พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เขียนลง
ในกระดาษบรู๊ฟ 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม แล้วใหผู้เ้รียนดู VDO เรื่องการฝึกทักษะอาชีพ
การท าไม้กวาด แล้วใหผู้้เรยีนร่วมกันอภิปราย พร้อมเขียนลงใน 
2.ครูให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้จากการท างานเป็นกลุม่ พร้อมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียนและสรุปองค์ความรูเ้พิ่มเติม 
1.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน และท างานตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
1.ครูให้ผู้เรียนท าใบงานและมอบหมายกรต.ให้ผูเ้รียน 
2.ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ออินเตอร์เนต็ 
 

 
30นาที 

 
 

2 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 นาที 

1.สื่อการเรียน
ออนไลน ์
2.VDO 
3.ใบงาน 
4.
แบบทดสอบ
ก่อน/หลัง 
 

1.การมีส่วน
ร่วม 
2.
แบบทดสอบ 
3.รายงาน
และทักษะ
การน าเสนอ 
4.การตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อน/หลัง 
5.ใบงาน 
 

           

 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพรหัส อช11002 จ านวน 3 ชั่วโมง 

กศน.ต าบล........................................  กศน.อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 

ครั้งท่ี/ว.ด.ป. หัวเรื่อง 
ผลการเรยีนรู้ที่

คาดหวัง 
เนื้อหาการ

เรียนรู ้
กระบวนการจดัการเรียนรู ้ เวลา สื่อ/อุปกรณ ์

การวัดผล
ประเมินผล 
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การจัดการ
ผลผลติหรือ
การบริการ 

สามารถจัดท า
แผนการจดัการ
การผลิตหรือการ
บริการ 

การจัดท า
แผนการจดัการ
การผลิตหรือการ
บริการ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
1.ครูเอาขนมจากกลุ่มของชุมชนให้ผู้เรยีนดู แล้วถามผูเ้รียนว่าถ้าใหผู้้เรยีน
ผลิตขนมนี้ ผู้เรียนจะมีการวางแผนการผลิตหรือไม่ อย่างไร 
ขั้นที่2 การสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
1.ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครูอธิบายเรื่องการวางแผนการจัดการผลติหรือบริการ 
3.ครูแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม แล้วใหผู้เ้รียนดู VDO เรื่องการวางแผนการ
จัดการผลติหรือการบริการ พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย เขยีนลงใน
กระดาษบรู๊ฟ 
4.ครูให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้จากการท างานเป็นกลุม่ พร้อมน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 
5.ครูสรุปองค์ความรู้เพิม่เตมิ 
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 
ขั้นที่ 4ประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบทดสอบ และพฤติกรรมการมสี่วนรวม 

 
1ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 
 

1.สื่อการเรียน
ออนไลน ์
2.VDO 
3.ใบงาน 
4.
แบบทดสอบ
ก่อน/หลัง 
5.ขนม 

1.การมีส่วน
ร่วม 
2.
แบบทดสอบ 
3.รายงาน
และทักษะ
การน าเสนอ 
4.การตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อน/หลัง 
5.ใบงาน 
 

           

 

 

 

 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชาทักษะการประกอบอาชีพรหัส อช11002 จ านวน 3 ชั่วโมง 

กศน.ต าบล........................................  กศน.อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 

ครั้งท่ี/ว.ด.ป. 
 

หัวเรื่อง 
ผลการเรยีนรู้ที่

คาดหวัง 
เนื้อหาการเรียนรู ้ กระบวนการจดัการเรียนรู ้ เวลา สื่อ/อุปกรณ ์

การวัดผล
ประเมินผล 
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...................... 

โครงการเข้า
สู่อาชีพ 

เขียนโครงการได ้ ขั้นตอนการเขียน
โครงการ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
1.ครูถามผูเ้รียนว่าใครเคยเขียนโครงการบ้าง หรือเคยเห็นรา่ง
โครงการหรือไม่  
 ขั้นที่ 2 การสวงหาข้อมูลและจดัการเรียนรู้ 
1.ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครูอธิบายเรื่องการเขียนโครงการ แล้วให้ผูเ้รียนศึกษาตัวอย่าง
โครงการ 
3.ครูแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม แล้วใหผู้เ้รียนดู VDO เรื่องการเขียน
โครงการ พร้อมใหผู้้เรียนร่วมกันอภิปราย เขยีนลงในกระดาษบรู๊ฟ 
4.ครูให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้จากการท างานเป็นกลุม่ พร้อมน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูสรุปองค์ความรู้เพิม่เตมิ 
2.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 
1.ครูให้ผู้เรียนท าใบงานและมอบหมายกรต.ให้ผูเ้รียน 
2.ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ออินเตอร์เนต็ 
ขั้นที่ 4ขั้นประเมินผล 
1แบบทดสอบ 
2.การส่งงาน 
3.การมีส่วนร่วม 
 

 
1ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 
 

1.สื่อการเรียน
ออนไลน ์
2.VDO 
3.ใบงาน 
4.
แบบทดสอบ
ก่อน/หลัง 
5.ตัวอย่าง
โครงการ 
 

1.การมีส่วน
ร่วม 
2.
แบบทดสอบ 
3.การตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อน/หลัง 
4.ใบงาน 
 

           



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2564 
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน  รหัส อช 11003  จ านวน 3 ชั่วโมง 

กศน...............................................กศน.อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 
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เรื่อง 
ศักยภาพ
ธุรกิจ 

วิเคราะห์ต าแหน่ง
ธุรกิจในระยะต่าง ๆได้ 
 

การวิเคราะห์ต าแหน่ง
ธุรกิจ 
 - ระยะเริ่มต้น 
 - ระยะสร้างตัว 
 - ระยะทรงตัว 
 - ระยะตกต่ าหรือ

สูงขึ้น 
 

ขั้นที่1  การก าหนดสภาพปัญหา ความ
ต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเร่ือง 
การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจระยะเร่ิมต้น 
ระยะสร้างตัว,ระยะทรงตวั,ระยะตกต่ าหรือ
สูงขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
พร้อมทั้งดู VDO ประกอบ 
ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 2 การสวงหาข้อมลูและจัดการ
เรียนรู้ 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครใูห้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 2 คน ช่วยกัน
อภิปรายเร่ืองการวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ
ระยะเร่ิมต้นระยะสร้างตัว,ระยะทรงตัว,ระยะ
ตกต่ าหรือสูงขึ้น 
3.ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมทั้ง 
4.ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูสรุปองค์ความรู้เพิม่เตมิ 
2.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 
1.ครูให้ผู้เรียนท าใบงานและมอบหมายกรต.ให้
ผู้เรยีน 
2.ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ออินเตอร์เนต็ 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 

- แบบเรียน 
วิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มี

กิน   
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
-อินเตอร์เน็ต 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
หลังเรียน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 4ขั้นประเมินผล 
1แบบทดสอบ 
2.การส่งงาน 
3.การมีส่วนร่วม 

 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2564 
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน  รหัส อช 11003  จ านวน 3 ชั่วโมง 

กศน...............................................กศน.อ าเภอทุ่งหว้า ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 

 

 

คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

11 
…………....... 
……………… 

การจัดท า
แผนพัฒนา
การตลาด 

วิเคราะห์กลยุทธ์ได้ การวิเคราะห์กล
ยุทธ์กิจกรรมและ
แผนการพัฒนาการ
ตลาด 
 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 

ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง 
การวิเคราะห์กลยุทธ์กิจกรรมและแผนการ
พัฒนาการตลาดโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์พร้อมทั้งดู VDO ประกอบ 
 

ขั้นที่ 2 การสวงหาข้อมูลและจดัการเรียนรู้ 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครูให้ผู้เรียนดู VDO หลังจากนั้นให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่มๆละ 2 คน ช่วยกันสรุปเรื่องการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ 3.ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้า
ชั้นเรียนพร้อมทั้งครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ซักถามข้อสงสัยพร้อมทั้งครูอธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูสรุปองค์ความรู้เพิม่เตมิ 
2.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 

ขั้นที4่ การประเมินผล 
1.ผู้เรียนท าใบงาน  
2.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 นาที 
 

 

- แบบเรียน 
วิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มี

กิน   
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
-อินเตอร์เน็ต 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
หลังเรียน 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2564 
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน  รหัส อช 11003  จ านวน 3 ชั่วโมง 

กศน.....................................................................กศน.อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 

 
 

คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

12 
…………....... 

……………….. 

เรื่อง การจัดท า
แผนพัฒนา
ธุรกิจเชิงรุก 

-วิเคราะห์ทุนปัจจัย
การผลิตหรือการ
บริการได้ 
-อธิบายการแทรก
ความนิยมเข้าสู่ความ
ต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างแท้จริง 
 
 

-การวิเคราะห์ทุนปัจจัย
การผลิตหรือการ
บริการ 
-การแทรกความนิยม
เข้าสู่ความต้องการของ
ผู้บริโภค 
 
 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเร่ือง 
การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิต 
พร้อมทั้งดู VDO ประกอบ 
ขั้นที่ 2 การสวงหาข้อมูลและจดัการเรียนรู้ 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครใูห้ผู้เรียนดู VDO เร่ืองการวิเคราะห์ทุนปัจจัย
การผลิตหรือการบริการการแทรกความนิยมเข้าสู่
ความต้องการของผู้บริโภค 
หลังจากนัน้ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 2 คน ช่วยกัน
การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการบริการการ
แทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภค
ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหนา้ชัน้เรียน 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูสรุปองค์ความรู้เพิม่เตมิ 
2.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรยีน 
ขั้นที่4 การประเมินผล 
1.ผู้เรียนท าใบงาน  
2.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

2 ชั่วโมง 
 
 
 

- 

- แบบเรียน 
วิชา พัฒนาอาชีพ

ให้มีอยู่มีกิน   
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
-อินเตอร์เน็ต 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
หลังเรียน 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2564 
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  รหัส สค11002  จ านวน 3 ชั่วโมง 

กศน.....................................................................กศน.อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 

 

คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

13 
…………....... 

……………….. 

เร่ืองศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

สามารถอยู่ร่วมกับ 
บุคคลที่ต่างความเชื่อ
ทางศาสนาในสังคมได้
อย่างสันติสุข 

การแก้ปัญหาความ
แตกแยกของบุคคล 
สังคม ชุมชน เพราะ
ความแตกต่างความเชื่อ
ศาสนา และสังคมด้วย
สันติวิธี (กรณีตัวอยา่ง) 
- จากพุทธประวัต ิ
- จากประสบการณ์ของ

ผู้เรียน 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเร่ือง 
การแก้ปัญหาความแตกแยกของบุคคล สังคม 
ชุมชน เพราะความแตกตา่งความเชื่อศาสนา 
และสังคมด้วยสันตวิิธี (กรณีตัวอย่าง) 
ขึ้นที่ 2 การสวงหาข้อมูลและจดัการเรียนรู้ 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครใูห้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 2 คน ช่วยกัน
อภิปรายเร่ืองการแก้ปัญหาความแตกแยกของ
บุคคล สังคม ชุมชน 3.ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้า
ชั้นเรียนพร้อมทั้งครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ซักถามข้อสงสัยพร้อมทั้งครูอธิบายเพิ่มเติม 
 และครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ครูมอบหมายงาน 
2.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
ขั้นที่4 การประเมินผล 
1.ผู้เรียนท าใบงาน  
2.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 

 

- แบบเรียน 
วิชา ศาสนาและ
หน้าที่พลเมือง 
-ใบความรู ้
-ใบงาน 
-อินเตอร์เน็ต 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
หลังเรียน 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2564 
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  รหัส สค11002  จ านวน 3 ชั่วโมง 

กศน.....................................................................กศน.อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 

 
 

คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

14 
…………....... 

……………….. 

เร่ืองศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นได ้
 

การอนุรักษ์ และสืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณีของภาค
ต่างๆ(กรณีตัวอย่าง) 
 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเร่ือง 
การอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ภาคต่างๆ 
 ขั้นที่ 2 การสวงหาข้อมูลและจดัการเรียนรู้ 
1.ครยูกตัวอย่างให้ผู้เรียนและดู VDO เร่ืองการ
อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ภาคต่างๆ(กรณีตัวอยา่ง)หลังจากนั้นให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่มๆละ 4 คน ช่วยกนัสรปุเร่ืองการ
อนุรักษ์ และสืบสานขนบท าเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 
2.ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียนครูอธิบาย
เพิ่มเติมครูและผู้เรียนร่วมกันสรุป 
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
1.ผู้เรียนท างานที่ครูได้มอบหมาย 
2.การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
ขั้นที่4 การประเมินผล 
1.ผู้เรียนท าใบงาน  
2.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 

- แบบเรียน 
วิชา ศาสนาและ
หน้าที่พลเมือง 
-ใบความรู ้
-ใบงาน 
-อินเตอร์เน็ต 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
หลังเรียน 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2564 
สาระความรู้พ้ืนฐาน รายวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  รหัส สค11002  จ านวน 3 ชั่วโมง 

กศน.....................................................................กศน.อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

15 
…………....... 

………………… 

เรื่องหน้าที่
พลเมือง 

 รู้และเข้าใจสาระทั่วไป
เกี่ยวกับกฎหมายได้ 
 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง และครอบครัว 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน 

 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครูและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองครอบครัวและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งดู 
VDO ประกอบ 

ขั้นที่ 2 การสวงหาข้อมูลและจดัการเรียนรู้ 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน ช่วยกัน
อภิปรายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน
ชีวิตและส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน
พร้อมทั้งครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อ
สงสัยพร้อมทั้งครูอธิบายเพิ่มเติม 
 4.ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
 

ขั้นที่3 การประเมินผล 
1.ผู้เรียนท าใบงาน  
2.ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

- แบบเรียน 
วิชา ศาสนาและ
หน้าที่พลเมือง 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
-อินเตอร์เน็ต 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน  
หลังเรียน 

 



 
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ...1.../..2564... 

สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค 12024 จ านวน  2  หน่วยกิต 6 ชั่วโมง 
 กศน.ต าบล………………………..กศน. อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 

 

คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

16 
…………………… 
…………………… 

อธิบายความหมาย 
ความเป็นมา และ
ความส าคัญของ
สถาบันหลักของ
ชาติ 
2. บอกความ
เป็นมาของชาติไทย 
3. อธิบายเสรีภาพ
ในการนับถือ
ศาสนาของไทย 

1. อธิบาย
ความหมาย ความ
เป็นมา และ
ความส าคัญของ
สถาบันหลักของ
ชาติ 
2. บอกความ
เป็นมาของชาติไทย 
3. อธิบายเสรีภาพ
ในการนับถือ
ศาสนาของไทย 

1. อธิบายความหมาย 
ความเป็นมา และ
ความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ 
2. บอกความเป็นมา
ของชาติไทย 
3. อธิบายเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาของ
ไทย 

ขั้นที่ 1 การก าหนดสภาพปัญหา ความต้องการ 
ครูและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง
ราชวงศ์จักรี และประวัติศาสตร์บุคคลส าคัญ 
ขึ้นที่ 2การเรียนการสอน 
1.ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พูดถึงแนวคิดในการ
จ าแนกเขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี 
2. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการ
จ าแนกเขตเพ่ือการจัดการด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี 
3. ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมา 
ขั้นที่3 การประเมินผล 

1. ผู้เรียน ตอบค าถามจากโจทย์จากครู 
2. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดจากใบงาน 
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ขั้นที่ 4 การเรียนรู้ต่อเนื่อง 
ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าตามใบงานที่
มอบหมาย 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 

- แบบเรียนวิชา
รายวิชา
ประวัติศาสตร์
ชาตไิทย 
 - ใบความรู้ 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบก่อน
เรียน หลังเรียน 

 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ...1.../..2564... 
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค 12024 จ านวน  2  หน่วยกิต 6 ชั่วโมง 

 กศน.ต าบล………………………..กศน. อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

17 
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บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่ สมัย
สุโขทัย อยุธยา  
 

บอกและ
ยกตัวอย่าง บุญคุณ
ของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัย อยุธยา  

ความภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย 
1. บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย
ตั้งแต่ ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ 
   1.1 สมัยสุโขทัย 
   1.2 สมัยอยุธยา 
    
 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู้ 
1.ครูและผู้เรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับความ
ภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเชื่อมโยงเข้าสู่
เนื้อหา 
2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้๑. ครูให้ผู้เรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยให้
ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องความภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย 
2. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานดังต่อไปนี้ 
    - กลุ่มท่ี 1 เรื่องบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัย 
    - กลุ่มท่ี 2 เรื่องบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุธยา 
    - กลุ่มท่ี 3 เรื่องบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยธนบุรี 
    - กลุ่มท่ี 4 เรื่องบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 

 

- แบบเรียน
รายวิชา
ประวัติศาสตร์
ชาตไิทย 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบก่อน
เรียน หลังเรียน 

 

 



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ...1.../..2564... 
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค 12024 จ านวน  2  หน่วยกิต 6 ชั่วโมง 

กศน.ต าบล………………………..กศน. อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัด 

คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

17 
…………………… 
…………………… 

บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่ สมัย
สุโขทัย อยุธยา  
 

บอกและ
ยกตัวอย่าง บุญคุณ
ของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัย อยุธยา  

ความภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย 
1. บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย
ตั้งแต่ ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ 
   1.1 สมัยสุโขทัย 
   1.2 สมัยอยุธยา 
    
 

3. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า      
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในกลุ่ม 
น าเสนอครูผู้สอน จากนั้นท าแบบทดสอบหลัง
เรียน 

    4. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่
ได้รับในการพบกลุ่มในครั้งนี้                                             
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
  - ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญและน า
ความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลกา 
1. ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ประเมินผลการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 

 

- แบบเรียน
วิชาอุทยาน
ธรณีสตูล 1 
-ใบความรู้ 
-ใบงาน 
- 
แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบก่อน
เรียน หลังเรียน 

 

 

 



 

แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ...1.../..2564... 
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค 12024 จ านวน  2  หน่วยกิต 6 ชั่วโมง 

 กศน.ต าบล………………………..กศน. อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 

คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

18 
…………………… 
…………………… 

บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่ สมัย 
ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ 
 

บอกและ
ยกตัวอย่าง 
บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่สมัย 
ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ 

ความภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย 
1. บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่ ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์  
1.1 สมัยธนบุรี 
1.2 สมัย
รัตนโกสินทร์ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดสภาพปัญหาการเรียนรู ้
1.ครูและผู้เรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับความภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย และเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา 
2. ครูให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้๑. 
ครูให้ผู้เรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยให้ศึกษาใบความรู้ที่ 
1 เรื่องความภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานดังต่อไปนี้ 
        - กลุ่มท่ี 3 เรื่องบุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทยสมัยธนบุรี 
    - กลุ่มท่ี 4 เรื่องบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ 
 

1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 

3 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 

 

- แบบเรียน
รายวิชา
ประวัติศาสตร์
ชาตไิทย 
-ใบงาน- 
แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
- ตรวจ
แบบทดสอบก่อน
เรียน หลังเรียน 

  



แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้   ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ...1.../..2564... 
สาระการพัฒนาสังคม รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัสวิชา สค 12024 จ านวน  2  หน่วยกิต 6 ชั่วโมง 

 กศน.ต าบล………………………..กศน. อ าเภอควนกาหลง ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 

คร้ังที่ 
ว/ด/ป 

หัวเรื่อง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา สื่อ/อุปกรณ์ การวัดผล
ประเมินผล 

18 
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…………………… 

บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่ สมัย 
ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ 
 

บอกและ
ยกตัวอย่าง 
บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่สมัย 
ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ 

ความภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย 
1. บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์
ไทยตั้งแต่ ธนบุรี 
และรัตนโกสินทร์  
1.1 สมัยธนบุรี 
1.2 สมัย
รัตนโกสินทร์ 

3. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในกลุ่ม น าเสนอครูผู้สอน 
จากนั้นท าแบบทดสอบหลังเรียน 

    4. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับในการ
พบกลุ่มในครั้งนี้                                             
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการน าไปใช้ 
  - ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญและน าความรู้ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียน 
1. ครูและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ 
2. ประเมินผลการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

2ชั่วโมง 
 
 
- 

 

- แบบเรียน
รายวิชา
ประวัติศาสตร์
ชาตไิทย 
-ใบงาน- 
แบบทดสอบ 
 

- สังเกต 
- การถามตอบ 
- ตรวจใบงาน 
-แบบทดสอบก่อน
เรียน หลังเรียน 



ค าอธิบายรายวิชา พท11001 ภาษาไทย จ านวน  3 หน่วยกติ 
ระดับประถมศึกษา 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
การฟัง การดู 

1. เห็นความส าคัญของการฟัง และดู 
2. สามารถจับใจความ และสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู 
3. มีมารยาทในการฟัง  และดู 

การพูด 
1. เห็นความส าคัญ และลักษณะการพูดที่ดี 
2. สามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีมารยาทในการพูด 

การอ่าน 
1. เห็นความส าคัญของการอ่าน ทั้งการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 
2. สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง และอ่านได้เร็ว เข้าใจความหมายของถ้อยค า ข้อความ เนื้อเรื่องที่อ่าน 
3. มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน 

การเขียน 
1. เห็นความส าคัญของ การเขียนและประโยชน์ของการคัดลายมือ 
2. สามารถเขียนค า ค าคล้องจอง ประโยค และเขียนบันทึกเรื่องราว สื่อสาร เหตุการณ์           

ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน 

หลักการใช้ภาษา 
1. สามารถสะกดค า  โดยน าเสียงและรูปอักษรไทยประสมเป็นค าอ่านและเขียนได้ถูกต้อง     ตามหลักการใช้ภาษา 
2. สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องและเหมาะสม 
3. เข้าใจลักษณะของค าไทย ค าภาษาถ่ิน และ ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

วรรณคดีวรรณกรรม 
สามารถค้นคว้าเรื่องราว ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น 
 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 
การฟัง การดู 
 หลักการ ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย การสรุปความ และมารยาทของการฟังและดู 
 การพูด 
 ความส าคัญ  ลักษณะการพูดที่ดี  และมารยาทในการพูด 
  
การอ่าน 
 หลักการ ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย ของการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ บทร้อยแก้ว บทร้อยกรองและมารยาทของ
การอ่าน 
การเขียน 



 หลักการ ความส าคัญของการเขียน การคัดลายมือ การเขียนสื่อสารในชีวิตประจ าวันด้วยวิธีการเขียนประเภทต่างๆ 
และการกรอกแบบรายการต่างๆ ตลอดจนมีมารยาทในการเขียน 
 หลักการใช้ภาษา 
 การใช้เสียงและรูปอักษรไทย อักษร 3 หมู่ การผันวรรณยุกต์ ความหมายของค า ค าไทย ค าภาษาถิ่น     ค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  การสะกดค า พยางค์และประโยค การใช้เครื่องหมาย วรรคตอน พจนานุกรม และ
ความหมายของส านวน ค าพังเพย สุภาษิต ค าราชาศัพท์ ค าสุภาพ 
 วรรณคดี และวรรณกรรม 
 ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพื้นบ้าน และวรรณกรรมในท้องถิ่น 
  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันให้ผู้ เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคลหรือใช้
กระบวนการกลุ่มเก่ียวกับทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และหลักการใช้ภาษา 
 

การวัดและประเมินผล 
 การสังเกต การฝึกปฏิบัติ  การทดสอบ (แบบทดสอบ)  และการประเมินชิ้นงานในแต่ละกิจกรรม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา พท11001 ภาษาไทย จ านวน 3  หน่วยกติ 
ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
การฟัง การดู  

1. เห็นความส าคัญของการฟัง และดู 
2. สามารถจับใจความ และสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู 
3. มีมารยาทในการฟัง  และดู 

 

การพูด   
1. เห็นความส าคัญ และลักษณะการพูดที่ดี 
2. สามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีมารยาทในการพูด 

 

การอ่าน   
1. เห็นความส าคัญของการอ่าน ทั้งการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 
2. สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง และอ่านได้เร็ว เข้าใจความหมายของถ้อยค า ข้อความ เนื้อเรื่องที่อ่าน 
3. มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน 

 

การเขียน  
1. เห็นความส าคัญของ การเขียนและประโยชน์ของการคัดลายมือ 
2. สามารถเขียนค า ค าคล้องจอง ประโยค และเขียนบันทึกเรื่องราว สื่อสาร เหตุการณ์           
ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน 

 

หลักการใช้ภาษา  
1. สามารถสะกดค าโดยน าเสียงและรูปอักษรไทยประสมเป็นค าอ่านและเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
2. สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องและเหมาะสม 
3. เข้าใจลักษณะของค าไทย ค าภาษาถ่ิน และ ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

 

วรรณคดีวรรณกรรม สามารถค้นคว้าเรื่องราว ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพ้ืนบ้าน วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา อช 11002 ทักษะการประกอบอาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพ้ืนฐานความรู้ กระบวนการผลิต กระบวนการ

ตลาดที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เพ่ือพัฒนาอาชีพเข้าสู่ตลาดการแข่งขันตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสู่ความเข้มแข็ง 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับทักษะอาชีพที่ต้องการประกอบอาชีพ ดังนี้คือ 
 ความจ าเป็นในการฝึกทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
ความหมาย ความส าคัญของการจัดการเพื่อพัฒนาอาชีพ     และระบบการจัดการเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ที่ตัดสินใจเลือก แหล่ง
เรียนรู้ในการฝึก วิธีการฝึก การตัดสินใจเลือกแหล่ง และวิธีการฝึก การบันทึกรายงานการฝึกทักษะก ารพัฒนาอาชีพโดย
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  

ความหมาย ความส าคัญของการจัดท า และหรือปรับปรุงการจัดการอาชีพ 
การท าแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นแผนแม่บทในการประกอบอาชีพของทุกคนในครอบครัว ชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการ

ในการระดมความคิดจากการวิเคราะห์ชุมชนที่ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้ ค่านิยมของชุมชน ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    เพ่ือสู่ความเข้มแข็งเป็นผลส าเร็จ    โดยก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์  การด าเนินงานที่จะด าเนินการไป
ตามแผนธุรกิจ 

การจัดการความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดการเกี่ยวกับผลการด าเนินการในอดีตที่ผ่านมาในช่วง
ระยะเวลา 2-3 ปี จนถึงปัจจุบัน เน้นยอดขายของประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผลก าไร วิเคราะห์ คู่แข่งขัน วิเคราะห์ส่วน
ครองตลาดสัมพันธ์ วิเคราะห์สมรรถนะของธุรกิจ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค ว่าประเด็นใดจะท าให้เกิดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพต้องจัดการ
แก้ปัญหาความเสี่ยงนั้น เพ่ือความเข้มแข็งในอาชีพ 

การจัดการการผลิต หรือการบริการ เป็นการจัดการเกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาด การใช้นวตกรรม เทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต หรือการบริการ 
 การจัดการการตลาด   เป็นการน าผลผลิตเข้าสู่ตลาด    ซึ่งด าเนินการโดยการโฆษณา       การประชาสัมพันธ์ การ
วิจัยตลาด   การส่งเสริมการขาย การจัดท าข้อมูลฐานลูกค้า   ความสามารถกระจายสินค้าให้ถึงลูกค้า 
 ปฏิบัติการ จัดท าแผนและโครงการพัฒนาธุรกิจ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ส ารวจ วิเคราะห์ทักษะที่ต้องการพัฒนาอาชีพแหล่งฝึกและวิธีการฝึก   กระบวนการผลิต  กระบวนการตลาดที่ใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี การถอดบทเรียนจากการฝึกทักษะเพ่ือการพัฒนาอาชีพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการท าแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผู้เรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดการความเสี่ยง การจัดการการผลิต การจัดการการตลาด อาจสร้างสถานการณ์จ าลองขึ้นมาหรือพาไปศึกษาของจริง 
เพ่ือฝึกปฏิบัติและน าแผนปฏิบัติการต่างๆ     เข้าสู่วิถีชีวิต หรือด าเนินการจริงตามวิถีชีวิต   เพ่ือผู้เรียนจะ เกิดความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง 
การวัดและประเมินผล   
 ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ การท าแผนงาน และโครงการพัฒนาอาชีพ โดยการน า
ภูมิปัญญาในชุมชนมาประยุกต์ใช้ 



รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช 11002 ทักษะการประกอบอาชีพ จ านวน 4 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพ้ืนฐานความรู้ กระบวนการผลิต กระบวนการ
ตลาดที่ใช้นวตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนงานและโครงการธุรกิจ เพ่ือพัฒนาอาชีพเข้าสู่ตลาดการแข่งขันตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสู่ความเข้มแข็ง 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 ทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

1.อธิบายความจ าเป็นในการฝึก
ทักษะ กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดที่ใช้            
นวัตกรรม เทคโนโลยี          
2.อธิบายความหมาย ความส าคัญ
ของการจัดการอาชีพ และระบบ
การจัดการ เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 

1.ความจ าเป็นในการฝึกทักษะ 
กระบวนการผลิตกระบวนการ
ตลาดที่ใช้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
2.ความหมาย ความส าคัญของ
การจัดการอาชีพ 

80 

  3.ส ารวจแหล่งเรียนรู้ และสถานที่
ฝึกทักษะในการพัฒนาอาชีพ  

3.แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึก
อาชีพ 

 

  4.วางแผนในการฝึกทักษะอาชีพ
โดยพัฒนาต่อยอด และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  

4.การวางแผนโดยก าหนดสิ่ง
ต่างๆดังนี้ 
   - ความรู้และทักษะที่ต้องฝึก 
   - วิธีการฝึก 
   - แหล่งฝึก 
   - วัน เวลาในการฝึก 
            ฯลฯ 
 
 

 

  5.ฝึกทักษะอาชีพตามแผนที่
ก าหนดไว้ได้โดยมีการบันทึก
ขั้นตอนการฝึกทุกข้ันตอน 

5.การฝึกทักษะอาชีพ 
   - การจดบันทึก 
   - ปัญหาและการแก้ปัญหา 
   - ข้อเสนอแนะ 
             ฯลฯ 

 

2 การท าแผนธุรกิจ  
เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

1.วิเคราะห์ชุมชน 
โดยการระดมความคิดเห็นของ
คนในชุมชน และก าหนด

1.การวิเคราะห์ชุมชน 
- จุดแข็ง 
- จุดอ่อน 

10 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ รายได้ ค่านิยม
ของชุมชน เป้าหมาย และกลยุทธ์ 
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.วางแผนปฏิบัติการ  

- โอกาส 
- อุปสรรค 

 
 
2.การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ 
เป้าหมาย  และกลยุทธ์ ในการ
ก าหนดแผนพัฒนาธุรกิจของ
ชุมชน 
3.การวางแผนปฏิบัติการ 

3 การจัดการความเสี่ยง 1.วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดการ
เกี่ยวกับผลการด าเนินการในอดีต
ที่ผ่านมา 2-3 ปี จนถึงปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อธิบายวิธีแก้ปัญหาความเสี่ยง
เพ่ือความมั่นคงของอาชีพ  
3.สามารถวางแผนปฏิบัติการ  

1.การวิเคราะห์ศักยภาพ และ
การจัดการความเสี่ยงกับผลการ
ด าเนินงาน 

- ประเภทสินค้า 
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
- ผลก าไร 
- คู่แข่งขัน 
- ส่วนครองตลาด 
- สมรรถนะของธุรกิจ 
- สภาวะแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง จุดอ่อน 
- สภาวะแวดล้อมภายนอก

ด้านโอกาสและอุปสรรค 
2.การแก้ปัญหาความเสี่ยง 
 
3.การวางแผนปฏิบัติการ 

20 

4 การจัดการการผลิต/
บริการ 

1.จัดการเก่ียวกับการควบคุม
คุณภาพ  
2.อธิบายวิธีการใช้นวตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิต  
3.อธิบายขั้นตอนการลดต้นทุน
การผลิตหรือการบริการ  
4.จัดท าแผนการผลิตหรือการ
บริการ  

1.การจัดการเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพ 
2.การใช้นวตกรรม/เทคโนโลยี
ในการผลิต 
3.การลดต้นทุนการผลิตหรือ
การบริการ 
4.การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

10 

5 การจัดการการตลาด 1.จัดการการตลาดเพ่ือน าผลผลิต 1.การจัดการการตลาด 10 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จ านวน 
(ชั่วโมง) 

เข้าสู่ตลาด 
 
 
 
 
 
2.สามารถจัดท าแผนการจัดการ
การตลาด 

- การโฆษณา 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การวิจัยตลาด 
- การส่งเสริมการขาย 
- การท าข้อมูลฐานลูกค้า 
- การกระจายสินค้า 

2.การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

6 การขับเคลื่อนเพ่ือ
พัฒนาธุรกิจ 

1.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แผนพัฒนาธุรกิจ 
2.พัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ 
3.ขั้นตอนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาอาชีพ 
4.อธิบายปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขที่เกิดจากการ
ขับเคลื่อนแผนธุรกิจ 

1.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของแผนพัฒนาอาชีพ 
2.การพัฒนาแผนพัฒนาอาชีพ 
3.ขั้นตอนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาอาชีพ 
4.ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขท่ีเกิดจากการขับเคลื่อน
แผนธุรกิจ 

20 

7 โครงการพัฒนาอาชีพ 1.อธิบายความส าคัญของการท า
โครงการพัฒนาอาชีพ 

1.ความส าคัญของโครงการ
พัฒนาอาชีพ 

10 

  2.เขียนโครงการ 2.ขั้นตอนการเขียนโครงการ  
  3.เขียนแผนปฏิบัติการ 3.การเขียนแผนปฏิบัติการ  
  4.ตรวจสอบโครงการได้ถูกต้อง 

และเหมาะสม 
4.การตรวจสอบโครงการ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชาอช21003 พัฒนาอาชีพใหมี้อยู่มีกิน จ านวน 2 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต และ

เหลือเงินออมตามศักยภาพ 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ดังนี้คือ 
 ความหมาย ความส าคัญ ความจ าเป็นในการพัฒนาอาชีพ 

 ศักยภาพธุรกิจตนเอง ชุมชนความจ าเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ 

(ระยะเริ่มต้น ระยะสร้างตัว ระยะทรงตัว ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น) การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา 

 การจัดท าแผนพัฒนาการตลาด  การก าหนดทิศทางการตลาด ก าหนดเป้าหมายการตลาด การก าหนดกลยุทธ์สู่

เป้าหมายบนพื้นฐานศักยภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ การวิเคราะห์กลยุทธ์ก าหนดกิจกรรมแผนการพัฒนาการตลาด 

 การจัดท าแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการการก าหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการการวิเคราะห์ทุนปัจจัยการ

ผลิตหรือการบริการ การก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การก าหนดแผนกิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตหรือบริการ 

 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  ความจ าเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการแท้จริงของ

ผู้บริโภค รูปลักษณ์ คุณภาพใหม่ เพ่ิมช่องทางเข้าถึงลูกค้า 

 ปฏิบัติการ จัดท าแผน และโครงการพัฒนาอาชีพใหมี้อยู่มีกิน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เป็นการศึกษาปฏิบัติจริงด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การจัดท าแผนพัฒนาการตลาดการจัดท าแผนพัฒนาการ

ผลิตหรือการบริการ การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  อาจสร้างสถานการณ์จ าลองขึ้นมา หรือพาไปศึกษาของจริงเพ่ือฝึกปฏิบัติและน า

แผนปฏิบัติการต่าง ๆ เข้าสู่วิถีชีวิต หรือด าเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพ่ือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถพัฒนาอาชีพให้มีความ

เข้มแข็ง(พออยู่ พอกิน มีรายได้ มีการออม) 

การวัดและประเมินผล 
ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้การจัดท าแผน และพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 



รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน จ านวน 2 หน่วยกิต 
ระดับประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
 มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพ ให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต และ

เหลือเงินออมตามศักยภาพ 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

1 ศักยภาพธุรกิจ 1.อธิบายความหมาย ความส าคัญ และ

ความจ าเป็นของการพัฒนาอาชีพให้มี

อยู่มีกิน 2.อธิบายความจ าเป็น และ

คุณค่าของการวิเคราะห์ศักยภาพของ

ธุรกิจ 

3.สามารถวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจใน

ระยะต่างๆ  

 

 

 

4.สามารถวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจบน

เส้นทางของเวลา 

1.ความหมาย ความส าคัญ 

และความจ าเป็นในการพัฒนา

อาชีพ 

2.ความจ าเป็นของการ

วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 

3.การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ 

 - ระยะเริ่มต้น 

  - ระยะสร้างตัว 

 -  ระยะทรงตัว 

 -  ระยะตกต่ าหรือสูงขึ้น 

4.การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ

บนเส้นทางของเวลา 
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2 การจัดท า

แผนพัฒนา

การตลาด 

1.ก าหนดทิศทางการตลาด 

 

2.ก าหนดเป้าหมาย การตลาด 

 

3.ก าหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย 

 

4.วิเคราะห์กลยุทธ์ 

5.ก าหนดกิจกรรมและแผนการ

พัฒนาการตลาด 

1.การก าหนดทิศทาง

การตลาด 

2.การก าหนดเป้าหมาย

การตลาด 

3.การก าหนดกลยุทธ์สู่

เป้าหมาย 

4.การวิเคราะห์กลยุทธ์ 

5.กิจกรรมและแผนการ

พัฒนาการตลาด 

15 

3 การจัดท า

แผนพัฒนาการ

ผลิตหรือการ

บริการ 

1.อธิบายการก าหนดคุณภาพผลผลิต

หรือการบริการ 

2.วิเคราะห์ทุนปัจจัยการผลิตหรือการ

บริการ 

1.การก าหนดคุณภาพการ

ผลิตหรือการบริการ 

2.การวิเคราะห์ทุนปัจจัยการ

ผลิตหรือการบริการ 

15 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

3.ก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือการ

บริการ 

4.ก าหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

5.พัฒนาระบบการผลิตหรือการบริการ 

3.การก าหนดเป้าหมายการ

ผลิตหรือการบริการ 

4.การก าหนดแผนกิจกรรม 

5.การพัฒนาระบบการผลิต

หรือการบริการ 

4 การพัฒนาธุรกิจ

เชิงรุก 

1.อธิบายความจ าเป็น และคุณค่าของ

ธุรกิจเชิงรุก 

2.อธิบายการแทรกความนิยมเข้าสู่

ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

3.อธิบายการสร้างรูปลักษณ์ คุณภาพ

สินค้าใหม่ 

4.อธิบายการพัฒนาอาชีพให้มีความ

เข้มแข็ง 

1.ความจ าเป็น และคุณค่าของ
ธุรกิจเชิงรุก 
2.การแทรกความนิยมเข้าสู่
ความต้องการของผู้บริโภค 
 
3.การสร้างรูปลักษณ์คุณภาพ
สินค้าใหม่ 
4.การพัฒนาอาชีพให้มีความ 
เข้มแข็ง (พออยู่ พอกิน มี
รายได้ มีการออม) 

15 

5 โครงการพัฒนา

อาชีพให้มีความ

เข้มแข็ง 

1.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผน

ต่างๆ 

2.เขียนโครงการการพัฒนาอาชีพ 

 

3.ตรวจสอบความเป็นไปได้ของ

โครงการพัฒนาอาชีพ 

4.ปรับปรุงโครงการพัฒนาอาชีพ 

1.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของแผนต่างๆ 
2.การเขียนโครงการการ
พัฒนาอาชีพ 
3.การตรวจสอบความเป็นไป
ได้ของโครงการ 
4.การปรับปรุงแก้ไขโครงการ
พัฒนาอาชีพ 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าอธิบายรายวิชา สค.11002 ศาสนา และหน้าที่พลเมือง จ านวน 2 หน่วยกิต  
ระดับ ประถมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของ ประเทศในทวีปเอเชีย 

2. มีความรู้ ความเข้าใจด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย 
2. หลักธรรมส าคัญ ของการปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
3. การบริหารจิต ตามหลักศาสนา 
4. การปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักค าสอนของแต่ละศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) 
5. วัฒนธรรม ประเพณี ที่ส าคัญของประเทศไทยและทวีปเอเชีย 
6. การอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม จริยธรรมทางสังคม ที่พึงประสงค์ของสังคมไทย  
7.   โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของ
ประชาชน 

8.   การปฏิรูปการเมืองและจุดเด่นของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของประชาชน 

9.   หลักการอยู่ร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

10.  สถานการณ์และ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในสังคมไทย 

11.   สิทธิมนุษยชน พื้นฐาน           

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 จัดให้มีการค้นคว้าหาความรู้ จากสื่อเอกสาร ต ารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภูมิปัญญา สถาบันทางศาสนา การฝึกปฏิบัติ 
การท าโครงงาน  การจัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์ สถานการณ์จ าลอง การสรุปผลการเรียนรู้ และน าเสนอ
ในรูปแบบต่างๆ  

การวัดและประเมินผล  

ประเมินจากการทดสอบ การสังเกต การประเมินการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและการตรวจผลงาน ฯลฯ 

 

 

 

 



 

 
ตารางการวเิคราะห์ อช 11002 รายวชิาทกัษะการประกอบอาชีพ  

 
ที่ 

ตัวช้ีวดั เน้ือหา 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
พบกลุ่ม เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
1 1.อธิบายความจ าเป็นในการ

ฝึกทกัษะ กระบวนการผลิต 
กระบวนการตลาดท่ีใช ้           
นวตักรรม เทคโนโลย ี         
2.อธิบายความหมาย 
ความส าคญัของการจดัการ
อาชีพ และระบบการจดัการ 
เพื่อการพฒันาอาชีพ โดย
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 

1.ความจ าเป็นในการฝึก
ทกัษะ กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดท่ีใช ้
นวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อ
พฒันาอาชีพ 
 
2.ความหมาย ความส าคญั
ของการจดัการอาชีพ 

80  
  
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 3.ส ารวจแหล่งเรียนรู้ และ
สถานท่ีฝึกทกัษะในการพฒันา
อาชีพ  

3.แหล่งเรียนรู้ และ
สถานท่ีฝึกอาชีพ 

   
 
  

 4.วางแผนในการฝึกทกัษะ
อาชีพโดยพฒันาต่อยอด และ
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา  

4.การวางแผนโดยก าหนด
ส่ิงต่างๆดงัน้ี 
 - ความรู้และทกัษะท่ีตอ้ง
ฝึก 
 - วธีิการฝึก 
 - แหล่งฝึก 
 - วนั เวลาในการฝึก 
            ฯลฯ 

   

 5.ฝึกทกัษะอาชีพตามแผนท่ี
ก าหนดไวไ้ดโ้ดยมีการบนัทึก
ขั้นตอนการฝึกทุกขั้นตอน 

5.การฝึกทกัษะอาชีพ 
   - การจดบนัทึก 
   - ปัญหาและการ
แกปั้ญหา 
   - ขอ้เสนอแนะ 
             ฯลฯ 

    



 
ที่ 

ตัวช้ีวดั เน้ือหา 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
พบกลุ่ม เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
2 1.วเิคราะห์ชุมชน 

โดยการระดมความคิดเห็น
ของคนในชุมชน และก าหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ รายได ้
ค่านิยมของชุมชน เป้าหมาย 
และกลยทุธ์ ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.วางแผนปฏิบติัการ  

1.การวเิคราะห์ชุมชน 
- จุดแขง็ 
- จุดอ่อน 
- โอกาส 
- อุปสรรค 

 
 
 
 
2.การก าหนดวสิัยทศัน์
พนัธกิจ เป้าหมายและกล
ยทุธ์ ในการก าหนด
แผนพฒันาธุรกิจของ
ชุมชน 
3.การวางแผนปฏิบติัการ 

10    

3 1.วเิคราะห์ศกัยภาพ และ
จดัการเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินการในอดีตท่ีผา่นมา 2-
3 ปี จนถึงปัจจุบนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อธิบายวธีิแกปั้ญหาความ
เส่ียงเพื่อความมัน่คงของอาชีพ  
3.สามารถวางแผนปฏิบติัการ  

1.การวเิคราะห์ศกัยภาพ 
และการจดัการความเส่ียง
กบัผลการด าเนินงาน 

- ประเภทสินคา้ 
- ค่าใชจ่้ายต่างๆ 
- ผลก าไร 
- คู่แข่งขนั 
- ส่วนครองตลาด 
- สมรรถนะของธุรกิจ 
- สภาวะแวดลอ้ม

ภายใน จุดแขง็ จุดอ่อน 
- สภาวะแวดลอ้ม

ภายนอกดา้นโอกาสและ
อุปสรรค 

 
2.การแกปั้ญหาความเส่ียง 
 

20    



 
ที่ 

ตัวช้ีวดั เน้ือหา 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
พบกลุ่ม เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
 
3.การวางแผนปฏิบติัการ 
 

4 1.จดัการเก่ียวกบัการควบคุม
คุณภาพ  
2.อธิบายวธีิการใชน้วตักรรม
เทคโนโลย ี
ในการผลิต  
3.อธิบายขั้นตอนการลดตน้ทุน
การผลิตหรือการบริการ  
4.จดัท าแผนการผลิตหรือการ
บริการ  

1.การจดัการเก่ียวกบัการ
ควบคุมคุณภาพ 
2.การใชน้วตกรรม/
เทคโนโลยใีนการผลิต 
 
3.การลดตน้ทุนการผลิต
หรือการบริการ 
 
4.การจดัท าแผนปฏิบติั
การ 

10    

5 1.จดัการการตลาดเพื่อน า
ผลผลิตเขา้สู่ตลาด 
 
 
 
 
 
2.สามารถจดัท าแผนการ
จดัการการตลาด 

1.การจดัการการตลาด 
- การโฆษณา 
- การประชาสัมพนัธ์ 
- การวจิยัตลาด 
- การส่งเสริมการขาย 
- การท าขอ้มูลฐาน

ลูกคา้ 
- การกระจายสินคา้ 

2.การจดัท าแผนปฏิบติั
การ 

10    

6 1.วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้อง
แผนพฒันาธุรกิจ 
2.พฒันาแผนพฒันาอาชีพ 
3.ขั้นตอนการขบัเคล่ือน
แผนพฒันาอาชีพ 
4.อธิบายปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไ้ขท่ีเกิดจากการ

1.การวเิคราะห์ความ
เป็นไปไดข้องแผนพฒันา
อาชีพ 
2.การพฒันาแผนพฒันา
อาชีพ 
3.ขั้นตอนการขบัเคล่ือน
แผนพฒันาอาชีพ 

20    



 
ที่ 

ตัวช้ีวดั เน้ือหา 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
พบกลุ่ม เรียนรู้ 

ด้วยตนเอง 
ขบัเคล่ือนแผนธุรกิจ 4.ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแกไ้ขท่ีเกิดจาก
การขบัเคล่ือนแผนธุรกิจ 

7 1.อธิบายความส าคญัของการ
ท าโครงการพฒันาอาชีพ 

1.ความส าคญัของ
โครงการพฒันาอาชีพ 

10    

 2.เขียนโครงการ 2.ขั้นตอนการเขียน
โครงการ 

   

 3.เขียนแผนปฏิบติัการ4.
ตรวจสอบโครงการไดถู้กตอ้ง 
และเหมาะสม 

3.การเขียนแผนปฏิบติั
การ 
4.การตรวจสอบโครงการ 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

รายละเอยีดค าอธิบายรายวชิา อช21003 พฒันาอาชีพให้มคีวามเข้มแขง็จ านวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพ ใหมี้ผลิตภณัฑ์หรืองานบริการ สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการด ารงชีวิต และ

เหลือเงินออมตามศกัยภาพ 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหา 
จ านวน 

(ช่ัวโมง) 

1 ศกัยภาพธุรกิจ 1.อธิบายความหมาย ความส าคญั และ

ความจ าเป็นของการพฒันาอาชีพเพื่อ

ความเขม้แขง็ 

2.อธิบายความจ าเป็น และคุณค่าของ

การวเิคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจ 

3.สามารถวเิคราะห์ต าแหน่งธุรกิจใน

ระยะต่างๆ  

 

 

 
4.สามารถวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจบน

เส้นทางของเวลา 

1.ความหมาย ความส าคญั 

และความจ าเป็นในการ

พฒันาอาชีพ 

2.ความจ าเป็นของการ

วเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ 

3.การวเิคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ 

 - ระยะเร่ิมตน้ 

  - ระยะสร้างตวั 

 -  ระยะทรงตวั 

 -  ระยะตกต ่าหรือสูงข้ึน 

4.การวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ

บนเส้นทางของเวลา 

20 

2 การจดัท า

แผนพฒันา

การตลาด 

1.ก าหนดทิศทางการตลาด 

 
2.ก าหนดเป้าหมาย การตลาด 

 

3.ก าหนดกลยทุธ์สู่เป้าหมาย 
 

4.วเิคราะห์กลยทุธ์ 

5.ก าหนดกิจกรรมและแผนการ

1.การก าหนดทิศทาง

การตลาด 

2.การก าหนดเป้าหมาย

การตลาด 

3.การก าหนดกลยทุธ์สู่

เป้าหมาย 

4.การวเิคราะห์กลยทุธ์ 

5.กิจกรรมและแผนการ

15 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหา 
จ านวน 

(ช่ัวโมง) 

พฒันาการตลาด พฒันาการตลาด 

3 การจดัท า

แผนพฒันาการ

ผลิตหรือการ

บริการ 

1.อธิบายการก าหนดคุณภาพผลผลิต

หรือการบริการ 

2.วเิคราะห์ทุนปัจจยัการผลิตหรือการ

บริการ 

3.ก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือการ

บริการ 

4.ก าหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

5.พฒันาระบบการผลิตหรือการ

บริการ 

1.การก าหนดคุณภาพการ

ผลิตหรือการบริการ 

2.การวเิคราะห์ทุนปัจจยัการ

ผลิตหรือการบริการ 

3.การก าหนดเป้าหมายการ

ผลิตหรือการบริการ 

4.การก าหนดแผนกิจกรรม 

5.การพฒันาระบบการผลิต

หรือการบริการ 

15 

4 การพฒันาธุรกิจ

เชิงรุก 

1.อธิบายความจ าเป็น และคุณค่าของ

ธุรกิจเชิงรุก 

2.อธิบายการแทรกความนิยมเขา้สู่

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่ง

แทจ้ริง 

3.อธิบายการสร้างรูปลกัษณ์ คุณภาพ

สินคา้ใหม่ 

4.อธิบายการพฒันาอาชีพให้มีความ

เขม้แขง็ 

1.ความจ าเป็น และคุณค่าของ

ธุรกิจเชิงรุก 

2.การแทรกความนิยมเขา้สู่

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

3.การสร้างรูปลกัษณ์คุณภาพ

สินคา้ใหม ่

4.การพฒันาอาชีพใหมี้ความ 

เขม้แขง็ (พออยู ่พอกิน มี

รายได ้มีการออม) 

15 

5 โครงการพฒันา

อาชีพใหมี้ความ

เขม้แขง็ 

1.วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผน

ต่างๆ 

2.เขียนโครงการการพฒันาอาชีพ 

 

3.ตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง

โครงการพฒันาอาชีพ 

4.ปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพ 

1.การวเิคราะห์ความเป็นไป

ไดข้องแผนต่างๆ 

2.การเขียนโครงการการ

พฒันาอาชีพ 

3.การตรวจสอบความเป็นไป

ไดข้องโครงการ 

4.การปรับปรุงแกไ้ข

โครงการพฒันาอาชีพ 

15 

 



 

ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร 
รายวิชา พท11001 ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

ระดับประถมศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

การฟัง การดู 1. เห็นความส าคัญของการฟัง และดู 
2. สามารถจับใจความ และสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู 
3. มีมารยาทในการฟัง  และดู 
 

การพูด  1. เห็นความส าคัญ และลักษณะการพูดที่ดี 
2. สามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีมารยาทในการพูด 
 

การอ่าน  1. เห็นความส าคัญของการอ่าน ทั้งการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 
2. สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง และอ่านได้เร็ว เข้าใจความหมายของถ้อยค า ข้อความ                            

เนื้อเรื่องที่อ่าน 
3. มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน 
 

การเขียน 1. เห็นความส าคัญของ การเขียนและประโยชน์ของการคัดลายมือ 
2. สามารถเขียนค า ค าคล้องจอง ประโยค และเขียนบันทึกเรื่องราว สื่อสาร เหตุการณ์           

ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน 

 

หลักการใช้ภาษา1. สามารถสะกดค า  โดยน าเสียงและรูปอักษรไทยประสมเป็นค าอ่านและเขียนได้ถูกต้อง    
      ตามหลักการใช้ภาษา 

2. สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องและเหมาะสม 
3. เข้าใจลักษณะของค าไทย ค าภาษาถ่ิน และ ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 

 
วรรณคดีวรรณกรรม สามารถค้นคว้าเรื่องราว ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพ้ืนบ้าน วรรณกรรมและวรรณกรรม

ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เรื่องท่ี 1การฟัง การดู  

 
 

เรื่องท่ี 2การพูด  

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

จ านวน
ชั่วโมง 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก
มากน ามา
สอนเสริม 

(สส.) 
1. เข้าใจหลักการ ความส าคัญ  และ 
จุดมุ่งหมายของลักษณะการพูดที่ดี 
 

2. การเตรียมการ และพูดแสดง
ความรู้ ความคิด ความรู้สึกได้
อย่างเหมาะสม 

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการ
พูด 

1. หลักการ ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการพูด 

 

2.  การเตรียมการพูดและ
ลักษณะการพูดที่ดี 

3.  การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
 - การพูดอวยพร 
 - การพูดขอบคุณ 
 - การพูดแสดงความเสียใจ   

ดีใจ 
- การพูดต้อนรับ 
- การพูดรายงาน 

4.  มารยาทในการพูด 

2 
 
 

2 
 
5 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

จ านวน
ชั่วโมง 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก
มากน ามา
สอนเสริม 

(สส.) 
1. รู้และเข้าใจหลักการ ความส าคัญ

และจุดมุ่งหมายของการฟังและดู 
 
2. จับใจความส าคัญ และ สรุปความ

จากเรื่องที่ฟังและดู 
 

3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการ
ฟัง  และดู 

1. หลักการ ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการฟัง   
และดู 

2.  การจับใจความส าคัญ       
จากการฟัง และดู 

 

3.  การสรุปความจากการฟัง
และดู 

4.  มารยาทในการฟัง และดู 

2 
 
 
3 
 
 
3 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



เรื่องท่ี 3การอ่าน 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

จ านวน
ชั่วโมง 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก
มากน ามา
สอนเสริม 

(สส.) 
1. เข้าใจความส าคัญ หลักการ 

และจุดมุ่งหมายของการอ่านทั้ง
อ่านออกเสียงและอ่านในใจ 

2. อ่านออกเสียงค า ข้อความ 
บทความ  บทสนทนา    เรื่อง
สั้น  บทร้อยกรองและบทร้อง
เล่นบทกล่อมเด็ก 

3. อธิบายความหมายของค าและ
ข้อความที่อ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน

การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
 

1.  ความส าคัญ หลักการ และ
จุดมุ่งหมายของการอ่าน
ออกเสียงและ การอ่านในใจ 

 
2.  การอ่านร้อยแก้ว 
  2.1  การอ่านออกเสียง 
  2.2  การอ่านข้อความ

บทความ บทสนทนา 
เรื่องสั้น และบท   
กล่อมเด็ก 

2.3 การอ่านจับใจความส าคัญ 
  2.4 การอ่านเพ่ือแสดงความ

คิดเห็น และสรุปความ 
3. การอ่านร้อยกรอง 
3.1 การอ่านค าคล้องจอง      

บทกล่อมเด็ก นิทาน เพลง
พ้ืนบ้าน  

3.2 การอ่านกลอนสุภาพ 
4.  การเลือกอ่านหนังสือและ

ประโยชน์ของการอ่าน 
5.  การสร้างนิสัยรักการอ่าน   

และมารยาทในการอ่านที่ดี 

4 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
4 
 
4 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เรื่องท่ี 4การเขียน 
 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

จ านวน
ชั่วโมง 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก
มากน ามา
สอนเสริม 

(สส.) 
1.  เข้าใจหลักการเขียน และเห็น

ความส าคัญของการเขียน 
2. รู้จักอักษรไทย เขียนสะกดค า 

และรู้ความหมายของค า      ค า
คล้องจอง และประโยค 

3. เขียนสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  จด
บันทึก โดยใช้ค าถูกต้อง ชัดเจน  

4. เขียนเรียงความ ย่อความ 
จดหมาย ได้ตามรูปแบบ 

 
 
 
5. เขียนรายงานการค้นคว้า สามารถ

อ้างอิงแหล่งความรู้ 
 
 
 
 
6.  กรอกแบบรายการต่างๆ 
 
 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการ

เขียนและมีการ     จดบันทึก
อย่างสม่ าเสมอ 

 

1.  หลักการเขียน ความส าคัญ
ของการเขียน 

2.  การเขียนอักษรไทย 
(พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
ตัวเลขไทย) 

3. การเขียนสะกดค าและ
ความหมายของค า 

4. การเขียนสื่อสาร 
  - การเขียนประวัติตนเอง 
  - การเขียนบันทึกประจ าวัน 
  - การเขียนเล่าเรื่อง ข่าว 

เหตุการณ์ 
5. การเขียนตามรูปแบบ 
  - การเขียนเรียงความ 
  - การเขียนย่อความ 
  - การเขียนจดหมาย 
    (การใช้จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์) 
6.  การเขียนรายงานการ

ค้นคว้าและอ้างอิงความรู้ 
 
7.  การเขียนกรอกรายการ 

(แบบฟอร์ม) 
8.  การปฏิบัติตนเป็นผู้มี

มารยาท ในการเขียนและ    
มีนิสัยรักการเขียน 

2 
 
2 
 
 
2 
 
 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
เรื่องท่ี 5หลักการใช้ภาษา 
 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

จ านวน
ชั่วโมง 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก
มากน ามา
สอนเสริม 

(สส.) 
1. อธิบายการใช้เสียง   และ

รูปอักษรไทย  อักษร 3หมู่ และ
การผันวรรณยุกต์ 

2. อธิบายเกี่ยวกับค า การสะกด
พยางค์  ค า  และประโยค      ได้
ถูกต้อง 

 
 
 
3. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและ

อักษรย่อได้ถูกต้อง 
4. บอกวิธีการใช้ และประโยชน์ของการ

ใช้พจนานุกรม 
5. บอกความหมายของส านวน ค า

พังเพย สุภาษิต ค าราชาศัพท์ ค า
สุภาพ และน าไปใช้ได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 

 
6. บอกลักษณะค าไทย           ค า

ภาษาถ่ิน และ               ค า
ภาษาต่างประเทศ            ทีม่ีใช้
ในภาษาไทย 

1.  เสียงและรูปอักษรไทย 
(พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์) 

2.  การผันอักษร 3 หมู่          
(ไตรยางศ์) 

3.  พยางค์และค า 
4.  ค าในมาตราตัวสะกด           

9 มาตรา 
5. ชนิดและหน้าที่ของค า 7ชนิด 
6.  โครงสร้างและชนิดของ

ประโยค 
7.  เครื่องหมายวรรคตอน  
 
8.  การใช้พจนานุกรม 
 
9.  ความหมายและการใช้

ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต 
ค าราชาศัพท์และค าสุภาพ 

10. การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม     
กับบุคคล สถานการณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี 

11. ลักษณะของค าไทย         
ค าภาษาถ่ิน  ค าภาษา 
ต่างประเทศท่ีมีใช้ใน
ภาษาไทย  

1 
 
 
 

3 
 

1 
2 
 
3 
 
2 
 
1 
 
1 
 
3 
 
 
1 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



เรื่องท่ี 6วรรณคดี วรรณกรรม 
 

ตัวชี้วัด เนื้อหา 

จ านวน
ชั่วโมง 

เนื้อหาง่าย
น าไปเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(กรต.) 

เนื้อหาที่
น ามา
บูรณาการ 
(พบกลุ่ม) 

เนื้อหายาก
มากน ามา
สอนเสริม 

(สส.) 
อธิบายถึงประโยชน์ 
และคุณค่าของนิทาน  
นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรม 
และวรรณกรรมในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

1.  เรื่องราว    นิทาน           
นิทานพื้นบ้านและ
วรรณกรรมท้องถิ่น 

2.  เรื่องราววรรณคดีที่มี       
ความหลากหลาย 

     -  กลอนบทละคร                          
(สังข์ทอง) 

     -  กลอนนิทาน              
(พระอภัยมณี) 

     -  กลอนเสภา  
        (ขุนช้าง ขุนแผน) 

5 
 
 

15 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้  รายวิชา ทักษะการประกอบอาชีพ  อช11002 
สาระการประกอบอาชีพ  ระดับประถมศึกษาจ านวน 4  หน่วยกิต(160  ชั่วโมง) 

 

 

เรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู้ 

ง่าย ปาน
กลาง 

ยาก กร
ต. 

พบ 

กลุ่ม 

สอนเสริม 

1.ทักษะใน
การเข้าสู่
อาชีพ 

1.อธิบาย ความ
จ าเป็นในการฝึก
ทักษะอาชีพ 
กระบวนการผลิต
กระบวนการตลาดที่
ใช้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี      

2. อธิบาย 
ความหมาย 
ความส าคัญของการ
จัดการอาชีพ       
และระบบการจัดการ 
เพ่ือการเข้าสู่อาชีพ 

3.ส ารวจแหล่งเรียนรู้ 
และสถานที่ฝึกทักษะ
เพ่ือการเข้าสู่อาชีพ 

4.วางแผนในการฝึก
ทักษะอาชีพ 

5.ฝึกทักษะอาชีพ
ตามแผนที่ก าหนดไว้
ได้โดยมีการบันทึก
ขั้นตอนการฝึกทุก
ขั้นตอน 

1.ความจ าเป็นในการฝึก
ทักษะอาชีพ กระบวนการ
ผลิตกระบวนการตลาดที่ใช้      
นวัตกรรม เทคโนโลยี  

 

2. ความหมาย ความส าคัญ
ของการจัดการอาชีพ        
3.แหล่งเรียนรู้ และสถานที่
ฝึกอาชีพ 
4.การวางแผนโดยก าหนดสิ่ง
ต่างๆดังนี้ 
   - ความรู้และทักษะที่ต้อง
ฝึก 
   - วิธีการฝึก 
   - แหล่งฝึก 
   - วัน เวลาในการฝึก 
            ฯลฯ 
3.การฝึกทักษะอาชีพ 
   - การจดบันทึก 
   - ปัญหาและการแก้ปัญหา 
   - ข้อเสนอแนะ 

             ฯลฯ 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 / 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ 

 

 



เรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู ้

ง่าย ปาน
กลาง 

ยาก กรต. พบ 

กลุ่ม 

สอน
เสริม 

2.การท าแผน
ธุรกิจ   เพื่อการ
เข้าสู่อาชีพ 

1.วิเคราะห์ชุมชน
โดยการระดมความ
คิดเห็นของคนใน
ชุมชน และก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
รายได้ ค่านิยมของ
ชุมชน เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ ตาม
แนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.วางแผนปฏิบัติการ 

1.การวิเคราะห์ชุมชน 

- จุดแข็ง 

- จุดอ่อน 

- โอกาส 

- อุปสรรค 

2. การก าหนดวิสัยทัศน์   
พันธกิจ รายได้ ค่านิยม 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ใน
การก าหนดแผนธุรกิจของ
ชุมชน 

3.การวางแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 / 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

3.การจัดการการ
ผลิตหรือการ
บริการ 

1.จัดการเกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพ 

2.อธิบายวิธีการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ในการผลิต 

3.อธิบายขั้นตอนการ
ลดต้นทุนการผลิต
หรือการบริการ 

4.จัดท าแผนการ
จัดการการผลิตหรือ
การบริการ 

1.การจัดการเก่ียวกับการ
ควบคุมคุณภาพ 

2.การใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการผลิต 

3.การลดต้นทุนการผลิต
หรือการบริการ 

4.การจัดท าแผนการจัดการ
การผลิตหรือการบริการ 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

 



เรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา ระดับความยากง่าย การจัดการเรียนรู ้

ง่าย ปาน
กลาง 

ยาก กรต. พบ 

กลุ่ม 

สอน
เสริม 

4.การจัดการ
การตลาด 

1.จัดการการตลาดเพ่ือ
น าผลผลิตเข้าสู่ตลาด 

2.จัดท าแผนการจัดการ
การตลาด 

 

1.การจัดการการตลาด 
- การโฆษณา 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การวิจัยตลาด 
- การส่งเสริมการขาย 
- การท าข้อมูลฐานลูกค้า 
- การกระจายสินค้า 

2.การจัดท าแผนการจัดการ
การตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 /  

 

 

 

 

/ 

/  

5.การ
ขับเคลื่อนสร้าง
ธุรกิจ เพื่อเข้าสู่
อาชีพ 

1.วิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของแผนปฏิบัติการ 

2.พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

3.อธิบายขั้นตอนการ
ขับเคลื่อนสร้างธุรกิจ 

4.อธิบายปัญหา 
อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขท่ีเกิดจากการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ 

1.การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของแผนปฏิบัติการ 

2.การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

3.ขั้นตอนการขับเคลื่อนการ
สร้างธุรกิจ 

4.ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

/ 

  

 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

6.โครงการเข้า
สู่อาชีพ 

1.อธิบายความส าคัญ
ของการท าโครงการ
ประกอบอาชีพ 
2.เขียนโครงการ 
3.เขียนแผนปฏิบัติการ 
4.ตรวจสอบโครงการได้
ถูกต้องและเหมาะสม 

1.ความส าคัญของการท า
โครงการประกอบอาชีพ 
2.เขียนโครงการ 
3.เขียนแผนปฎิบัติการ 
 
4.ตรวจสอบโครงการ 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

/ 

 / 

 

 

 

/ 

 

/ 

/ 

 



 

ค าอธิบายรายวชิาอช21003พฒันาอาชีพให้มคีวามเข้มแขง็จ านวน2หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพ ใหมี้ผลิตภณัฑ์หรืองานบริการ สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการด ารงชีวิต และ

เหลือเงินออมตามศกัยภาพ 

ศึกษาและฝึกทกัษะเกีย่วกบัการพฒันาอาชีพเพ่ือให้มีความเข้มแข็งดังนีคื้อ 

 ความหมาย ความส าคญั ความจ าเป็นในการพฒันาอาชีพ 

 ศักยภาพธุรกิจตนเอง ชุมชนความจ าเป็นและคุณค่าของการวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ การวิเคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ 

(ระยะเร่ิมตน้ ระยะสร้างตวั ระยะทรงตวั ระยะตกต ่าหรือสูงข้ึน) การวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจบนเส้นทางของเวลา 

 การจัดท าแผนพัฒนาการตลาด   การก าหนดทิศทางการตลาด ก าหนดเป้าหมายการตลาด การก าหนดกลยุทธ์สู่

เป้าหมายบนพื้นฐานศกัยภาพธุรกิจท่ีเป็นอยู ่การวเิคราะห์กลยทุธ์ก าหนดกิจกรรมแผนการพฒันาการตลาด 

 การจัดท าแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการการก าหนดคุณภาพผลผลิตหรือการบริการการวิเคราะห์ทุนปัจจยัการ

ผลิตหรือการบริการ การก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ การก าหนดแผนกิจกรรม พฒันาระบบการผลิตหรือบริการ 

 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก  ความจ าเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงรุก การแทรกความนิยมเขา้สู่ความตอ้งการแทจ้ริงของ

ผูบ้ริโภค รูปลกัษณ์ คุณภาพใหม่ เพิ่มช่องทางเขา้ถึงลูกคา้ 

 ปฏิบัติการ จดัท าแผน และโครงการพฒันาอาชีพใหมี้ความเขม้แขง็ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

เป็นการศึกษาปฏิบติัจริงดว้ยการวิเคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ การจดัท าแผนพฒันาการตลาดการจดัท าแผนพฒันาการ

ผลิตหรือการบริการ การพฒันาธุรกิจเชิงรุก  อาจสร้างสถานการณ์จ าลองข้ึนมา หรือพาไปศึกษาของจริงเพื่อฝึกปฏิบติัและ

น าแผนปฏิบติัการต่าง ๆ เขา้สู่วิถีชีวิต หรือด าเนินการจริงตามวิถีชีวิต เพื่อผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สามารถพฒันาอาชีพให้มี

ความเขม้แขง็(พออยู ่พอกิน มีรายได ้มีการออม) 

การวดัและประเมินผล 

ประเมินจากสภาพจริงจากผลงานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้การจดัท าแผน และโครงการพฒันาอาชีพใหมี้ความ

เขม้แขง็ 



รายละเอยีดค าอธิบายรายวชิา อช21003 พฒันาอาชีพให้มคีวามเข้มแขง็จ านวน 2 หน่วยกติ 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 มีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาอาชีพ ใหมี้ผลิตภณัฑ์หรืองานบริการ สร้างรายไดพ้อเพียงต่อการด ารงชีวิต และ

เหลือเงินออมตามศกัยภาพ 

ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหา 
จ านวน 

(ช่ัวโมง) 

1 ศกัยภาพธุรกิจ 1.อธิบายความหมาย ความส าคญั และ

ความจ าเป็นของการพฒันาอาชีพเพื่อ

ความเขม้แขง็ 

2.อธิบายความจ าเป็น และคุณค่าของ

การวเิคราะห์ศกัยภาพของธุรกิจ 

3.สามารถวเิคราะห์ต าแหน่งธุรกิจใน

ระยะต่างๆ  

 

 

 
4.สามารถวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจบน

เส้นทางของเวลา 

1.ความหมาย ความส าคญั 

และความจ าเป็นในการ

พฒันาอาชีพ 

2.ความจ าเป็นของการ

วเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ 

3.การวเิคราะห์ต าแหน่งธุรกิจ 

 - ระยะเร่ิมตน้ 

  - ระยะสร้างตวั 

 -  ระยะทรงตวั 

 -  ระยะตกต ่าหรือสูงข้ึน 

4.การวเิคราะห์ศกัยภาพธุรกิจ

บนเส้นทางของเวลา 

20 

2 การจดัท า

แผนพฒันา

การตลาด 

1.ก าหนดทิศทางการตลาด 

 
2.ก าหนดเป้าหมาย การตลาด 

 

3.ก าหนดกลยทุธ์สู่เป้าหมาย 
 

4.วเิคราะห์กลยทุธ์ 

5.ก าหนดกิจกรรมและแผนการ

พฒันาการตลาด 

1.การก าหนดทิศทาง

การตลาด 

2.การก าหนดเป้าหมาย

การตลาด 

3.การก าหนดกลยทุธ์สู่

เป้าหมาย 

4.การวเิคราะห์กลยทุธ์ 

5.กิจกรรมและแผนการ

พฒันาการตลาด 

15 

3 การจดัท า 1.อธิบายการก าหนดคุณภาพผลผลิต 1.การก าหนดคุณภาพการ 15 



ที่ หัวเร่ือง ตัวช้ีวดั เน้ือหา 
จ านวน 

(ช่ัวโมง) 

แผนพฒันาการ

ผลิตหรือการ

บริการ 

หรือการบริการ 

2.วเิคราะห์ทุนปัจจยัการผลิตหรือการ

บริการ 

3.ก าหนดเป้าหมายการผลิตหรือการ

บริการ 

4.ก าหนดแผนกิจกรรมการผลิต 

5.พฒันาระบบการผลิตหรือการ

บริการ 

ผลิตหรือการบริการ 

2.การวเิคราะห์ทุนปัจจยัการ

ผลิตหรือการบริการ 

3.การก าหนดเป้าหมายการ

ผลิตหรือการบริการ 

4.การก าหนดแผนกิจกรรม 

5.การพฒันาระบบการผลิต

หรือการบริการ 

4 การพฒันาธุรกิจ

เชิงรุก 

1.อธิบายความจ าเป็น และคุณค่าของ

ธุรกิจเชิงรุก 

2.อธิบายการแทรกความนิยมเขา้สู่

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่ง

แทจ้ริง 

3.อธิบายการสร้างรูปลกัษณ์ คุณภาพ

สินคา้ใหม่ 

4.อธิบายการพฒันาอาชีพให้มีความ

เขม้แขง็ 

1.ความจ าเป็น และคุณค่าของ

ธุรกิจเชิงรุก 

2.การแทรกความนิยมเขา้สู่

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

3.การสร้างรูปลกัษณ์คุณภาพ

สินคา้ใหม ่

4.การพฒันาอาชีพใหมี้ความ 

เขม้แขง็ (พออยู ่พอกิน มี

รายได ้มีการออม) 

15 

5 โครงการพฒันา

อาชีพใหมี้ความ

เขม้แขง็ 

1.วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผน

ต่างๆ 

2.เขียนโครงการการพฒันาอาชีพ 

 

3.ตรวจสอบความเป็นไปไดข้อง

โครงการพฒันาอาชีพ 

4.ปรับปรุงโครงการพฒันาอาชีพ 

1.การวเิคราะห์ความเป็นไป

ไดข้องแผนต่างๆ 

2.การเขียนโครงการการ

พฒันาอาชีพ 

3.การตรวจสอบความเป็นไป

ไดข้องโครงการ 

4.การปรับปรุงแกไ้ข

โครงการพฒันาอาชีพ 

15 

 

  



 

รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา พท11001 ภาษาไทย จ านวน 3  หน่วยกติ 
ระดับประถมศึกษา 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
การฟัง การดู  

1. เห็นความส าคัญของการฟัง และดู 
2. สามารถจับใจความ และสรุปความจากเรื่องท่ีฟังและดู 
3. มีมารยาทในการฟัง  และดู 

 

การพูด   
1. เห็นความส าคัญ และลักษณะการพูดที่ดี 
2. สามารถพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
3. มีมารยาทในการพูด 

 

การอ่าน   
1. เห็นความส าคัญของการอ่าน ทั้งการอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 
2. สามารถอ่านได้อย่างถูกต้อง และอ่านได้เร็ว เข้าใจความหมายของถ้อยค า ข้อความ เนื้อเรื่องที่อ่าน 
3. มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน 

 

การเขียน  
1. เห็นความส าคัญของ การเขียนและประโยชน์ของการคัดลายมือ 
2. สามารถเขียนค า ค าคล้องจอง ประโยค และเขียนบันทึกเรื่องราว สื่อสาร เหตุการณ์           
ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีมารยาทในการเขียนและนิสัยรักการเขียน 

 

หลักการใช้ภาษา  
1. สามารถสะกดค าโดยน าเสียงและรูปอักษรไทยประสมเป็นค าอ่านและเขียนได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
2. สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องและเหมาะสม 
3. เข้าใจลักษณะของค าไทย ค าภาษาถ่ิน และ ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

 

วรรณคดีวรรณกรรม สามารถค้นคว้าเรื่องราว ประโยชน์และคุณค่าของนิทาน นิทานพ้ืนบ้าน วรรณกรรมและวรรณกรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จ านวน(ชั่วโมง) 
1 การฟัง การดู  

 
1. รู้และเข้าใจหลักการ 
ความส าคัญและจุดมุ่งหมายของ
การฟังและดู 
2. จับใจความส าคัญ และ สรุป
ความจากเรื่องที่ฟังและดู 
 
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การฟัง  และดู 

1. หลักการ ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการฟัง   และดู 
2.  การจับใจความส าคัญ       
จากการฟัง และดู 
3.  การสรุปความจากการฟัง
และดู 
4.  มารยาทในการฟัง และดู 

20 

2. การพูด  
 

1. เข้าใจหลักการ ความส าคัญ  
และจุดมุ่งหมายของลักษณะ
การพูดที่ดี 
2. การเตรียมการ และพูด
แสดงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การพูด 

1. หลักการ ความส าคัญและ
จุดมุ่งหมายของการพูด 
 
2.  การเตรียมการพูดและ
ลักษณะการพูดที่ดี 
3.  การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
 - การพูดอวยพร 
 - การพูดขอบคุณ 
 - การพูดแสดงความเสียใจ   ดีใจ 
- การพูดต้อนรับ 
- การพูดรายงาน 
4.  มารยาทในการพูด 
 

20 

3. การอ่าน  
 

1. เข้าใจความส าคัญ หลักการ 
และจุดมุ่งหมายของการอ่าน
ทั้งอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 
2. อ่านออกเสียงค า ข้อความ 
บทความ  บทสนทนา    เรื่อง
สั้น  บทร้อยกรองและบทร้อง
เล่นบทกล่อมเด็ก 
3. อธิบายความหมายของค า
และข้อความที่อ่าน 
 
 
 
 
 

1.  ความส าคัญ หลักการ และ
จุดมุ่งหมายของการอ่านออก
เสียงและ การอ่านในใจ 
 
2.  การอ่านร้อยแก้ว 
  2.1  การอ่านออกเสียง 
  2.2  การอ่านข้อความ
บทความ บทสนทนา เรื่องสั้น 
และบท   กล่อมเด็ก 
2.3 การอ่านจับใจความส าคัญ 
  2.4 การอ่านเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น และสรุปความ 
3. การอ่านร้อยกรอง 
3.1 การอ่านค าคล้องจอง      บท
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ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จ านวน(ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 
4.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาท
ในการอ่านและมีนิสัยรักการ
อ่าน 
 

กล่อมเด็ก นิทาน เพลงพ้ืนบ้าน  
3.2 การอ่านกลอนสุภาพ 
4.  การเลือกอ่านหนังสือและ
ประโยชน์ของการอ่าน 
5.  การสร้างนิสัยรักการอ่าน   
และมารยาทในการอ่านที่ดี 

 

4. การเขียน 
 

1.  เข้าใจหลักการเขียน และ
เห็นความส าคัญของการเขียน 
2. รู้จักอักษรไทย เขียนสะกด
ค า และรู้ความหมายของค า      
ค าคล้องจอง และประโยค 
 
 
3. เขียนสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  จดบันทึก โดย
ใช้ค าถูกต้อง ชัดเจน 
 
 
4. เขียนเรียงความ ย่อความ 
จดหมาย ได้ตามรูปแบบ 
 
 
 
 
5. เขียนรายงานการค้นคว้า 
สามารถอ้างอิงแหล่งความรู้ 
6.  กรอกแบบรายการต่างๆ 
 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทใน
การเขียนและมีการ     จด
บันทึกอย่างสม่ าเสมอ 
 

1.  หลักการเขียน ความส าคัญ
ของการเขียน 
 
2.  การเขียนอักษรไทย 
(พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
ตัวเลขไทย) 
3. การเขียนสะกดค าและ
ความหมายของค า 
4. การเขียนสื่อสาร 
  - การเขียนประวัติตนเอง 
  - การเขียนบันทึกประจ าวัน 
  - การเขียนเล่าเรื่อง ข่าว 
เหตุการณ์ 
5. การเขียนตามรูปแบบ 
  - การเขียนเรียงความ 
  - การเขียนย่อความ 
  - การเขียนจดหมาย 
    (การใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์) 
6.  การเขียนรายงานการ
ค้นคว้าและอ้างอิงความรู้ 
 
7.  การเขียนกรอกรายการ 
(แบบฟอร์ม) 
8.  การปฏิบัติตนเป็นผู้มี
มารยาท ในการเขียนและ    มี

20 



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จ านวน(ชั่วโมง) 
นิสัยรักการเขียน 

5. หลักการใช้ภาษา 
 

1. อธิบายการใช้เสียง   และ
รูปอักษรไทย  อักษร 3หมู่ 
และการผันวรรณยุกต์ 
 
 
2. อธิบายเกี่ยวกับค า การสะกด
พยางค์  ค า  และประโยค      
ได้ถูกต้อง 
 
 
 
3. ใช้เครื่องหมายวรรคตอน
และอักษรย่อได้ถูกต้อง 
4. บอกวิธีการใช้ และประโยชน์
ของการใช้พจนานุกรม 
5. บอกความหมายของส านวน 
ค าพังเพย สุภาษิต ค าราชา
ศัพท์ ค าสุภาพ และน าไปใช้ได้
ถูกต้อง เหมาะสม 
 
6. บอกลักษณะค าไทย           
ค าภาษาถ่ิน และ               
ค าภาษาต่างประเทศ            
ที่มีใช้ในภาษาไทย 

1.  เสียงและรูปอักษรไทย 
(พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์) 
2.  การผันอักษร 3 หมู่          
(ไตรยางศ์) 
3.  พยางค์และค า 
4.  ค าในมาตราตัวสะกด           
9 มาตรา 
5. ชนิดและหน้าที่ของค า 7ชนิด 
6.  โครงสร้างและชนิดของ
ประโยค 
7.  เครื่องหมายวรรคตอน  
 
8.  การใช้พจนานุกรม 
 
9.  ความหมายและการใช้
ส านวน ค าพังเพย สุภาษิต ค า
ราชาศัพท์และค าสุภาพ 
10. การใช้ภาษาท่ีเหมาะสม     
กับบุคคล สถานการณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
11. ลักษณะของค าไทย         
ค าภาษาถ่ิน  ค าภาษา 
ต่างประเทศท่ีมีใช้ในภาษาไทย  
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6. วรรณคดี วรรณกรรม 
 

อธิบายถึงประโยชน์ 
และคุณค่าของนิทาน  
นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรม 
และวรรณกรรมในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

1.  เรื่องราว    นิทาน           
นิทานพื้นบ้านและวรรณกรรม
ท้องถิ่น 
2.  เรื่องราววรรณคดีที่มี       
ความหลากหลาย 
     -  กลอนบทละคร                          
(สังข์ทอง) 
     -  กลอนนิทาน              
(พระอภัยมณี) 
     -  กลอนเสภา ) 
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วิชาภาษาไทย 

เรื่องการฟัง 

 การฟัง หมายถึง การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นการรับรู้สารทางหู  ทั้งท่ีฟังจากบุคคลโดยตรง และฟังจาก

จากสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆเพราะข่าวสาร ความรู้และศิลปะวิทยาการต่าง ๆที่มนุษย์ถ่ายทอดกันตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง

ปัจจุบันยังใช้วิธีการพูดอธิบายให้ฟังแม้จะมีหนังสือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตาม 

หลักการฟังที่ดี  การฟังที่ดีมีหลักส าคัญคือ 

1.   ฟังให้ตรงตามความมุ่งหมาย  โดยทั่วไปแล้หลักการฟังมีความมุ่งหมายหลัก 3 ประการ 

     1.1   ฟังเพ่ือความเพลิดเพลิน ได้แก่ การฟังเรื่องราวที่สนุกสนาน 

     1.2   ฟังเพ่ือความรู้ ได้แก่ การฟังเรื่องราวทางวิชาการ ข่าวสารและข้อเสนอแนะต่างๆ 

     1.3   ฟังเพ่ือให้ได้คติชีวิตหรือความจรรโลงใจ  ได้แก่  การฟังที่ก่อให้เกิดสติปัญญา  ความสุขุมและวิจารณญาณ  

2.   ฟังโดยมีความพร้อม ความพร้อมในท่ีนี้  หมายถึง ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  

ความพร้อมทางร่างกาย หมายถึง การมีสุขภาพทางร่างกายเป็นปกติ   

ความพร้อมทางจิตใจ หมายถึง การมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ 

3.   ฟังโดยมีสมาธิ   หมายถึง   ฟังด้วยความตั้งใจมั่นจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟัง  

4.   ฟังด้วยความกระตือรือร้น 

5.   ฟังโดยไม่อคติ ผู้พูดโดยไม่อคติต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนไม่เป็นโทษแก่ผู้อ่ืน 

มารยาทในการฟัง 
1. เมื่อฟังอยู่เฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ควรฟังโดยส ารวมกิริยามารยาท ฟังด้วยความสุภาพเรียบร้อย และตั้งใจฟัง 

2. การฟังในที่ประชุม ควรเข้าไปนั่งก่อนผู้พูดเริ่มพูด โดยนั่งที่ด้านหน้าให้เต็มก่อนและควรตั้งใจฟังจนจบเรื่อง 

3. จดบันทึกข้อความที่สนใจหรือข้อความที่ส าคัญ หากมีข้อสงสัยเก็บไว้ถามเมื่อมีโอกาสและถามด้วยกิริยาสุภาพ  

4. มองสบตาผู้พูด ไม่มองออกนอกห้อง   หรือมองไปที่อ่ืน อันเป็นการแสดงว่าไม่สนใจเรื่องที่พูด และไม่เอาหนังสือไป

อ่านขณะที่ฟัง หรือน าอาหารเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานระหว่างฟัง 

5. ฟังด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับผู้พูด  แสดงสีหน้าพอใจในการพูด ไม่มีแสดงกิริยาก้าวร้าว เบื่อ  

6. ฟังด้วยความสุขุม ไม่ควรก่อความร าคาญให้บุคคลอื่น  ควรรักษามารยาทและส ารวมกิริยา ไม่หัวเราะเสียงดัง  

7. ฟังด้วยความอดทนแม้จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้พูดก็ควรมีใจกว้างรับฟังอย่างสงบ 

8. ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง ควรฟังเรื่องให้จบก่อนแล้วค่อยซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

9. ควรให้เกียรติวิทยากรด้วยการปรบมือ เมื่อมีการแนะน าตัวผู้พูด ภายหลังการแนะน า และเม่ือวิทยากร พูดจบ 



หลักการฟังที่ดี มีดังนี้ 
การฟังต้องมีจุดมุ่งหมาย     มีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ คือ 

1.  ฟังเพื่อความรู้  ได้แก่   การฟังเรื่องราวที่เป็นวิชาการ ข่าวสารและข้อแนะน าต่าง ๆ  

2.  ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน   คือ   การฟังเรื่องราวที่สนุกสนานเพลิดเพลิน  

3.  ฟังเพื่อให้ได้รับคติหรือความจรรโลงใจ   คือ การฟังเรื่องที่ท าให้เกิดแนวคิด และสติปัญญา  

หลักการพูด 
การพูด   มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมากไม่ว่าจะอยู่   ณ ที่ใด ประกอบกิจการงานใด  

ประเภทของการพูด     แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
                1.    การพูดระหว่างบุคคล    ได้แก่ 

1.1  การทักทายปราศัย  ลักษณะการทักทายปราศัยที่ดีดังนี้ 

     -  หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  แสดงอาการยินดีที่ได้พบผู้ที่เราทักทาย 

     -  กล่าวค าปฏิสันถารที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม  เช่น สวัสดีครับ  สวัสดีค่ะ  

     -  แสดงกิริยาอาการประกอบค าปฏิสันถาร 

     -  ข้อความท่ีใช้ประกอบการทักทายควรเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสบายใจ  

1.2   การแนะน าตนเอง  การแนะน าเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความในการด าเนินชีวิตประจ าวัน บุคคลอาจแนะน าตนเอง

ในหลายโอกาสด้วยกันการแนะน าตนเองมีหลักปฏิบัติดังนี้   คือ   ต้องบอกชื่อ นามสกุล  บอกรายละเอียดกับตัวเรา

และบอกวัตถุประสงค์ในการแนะน าตัว  

1.3   การสนทนา  หมายถึง  การพูดคุยกัน พูดจาเพื่อนสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความรู้สึก       

               คุณสมบัติของการสนทนาที่ดี คือ 

          -   หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 

          -  ใช้ถ้อยค าส านวนภาษาท่ีง่าย ๆ สุภาพ ค าพูดและน้ าเสียงน่าฟังเป็นกันเองกับคู่สนทนา            

             2.   การพูดในกลุ่ม      

การพูดในกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในสมัยปัจจุบัน ทั้งในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาเป็นเปิดโอกาสให้สมาชิกใน

กลุ่มได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น    เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาเล่าให้ฟังกัน มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

     -  เล่าถึงเนื้อหาและประเด็นประเด็นส าคัญ ๆ ว่ามีอะไรบ้าง 

     -  ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาที่ง่าย 

     -  น้ าเสียงชัดเจนน่าฟัง เน้นเสียงในตอนที่ส าคัญ     

     -  ใช้กิริยาท่าทางประกอบการเล่าเรื่องตามความเหมาะสม 

     -  ผู้เล่าเรื่องควรจ าเรื่องได้เป็นอย่างดี 

 



มารยาทในการพูด 

1.            เตรียมตัวให้พร้อม 

2.            มีกิริยาท่าทางดี 

3.            ใช้ค าพูดสุภาพเหมาะสมกับเรื่องท่ีพูด 

4.            ควบคุมอารมณ์ในขณะที่พูด 

5.            รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

6.            ควรพูดให้เหมาะสมกับเวลา 

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู 

การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องท่ีฟังและดู  

                สังคมปัจจุบันช่องทางการน าเสนอข้อมูลให้ดูและฟังจะมีมากมาย  ดังนั้นผู้เรียนควรรู้จักเลือกที่จะดูและ

ฟัง  เมื่อได้รับรู้ข้อมูลแล้ว  การรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อน าไปใช้ในทางสร้างสรรค์  เป็นสิ่งจ าเป็นเพราะผลที่ตามมา

จากการดูและฟังจะเป็นผลบวกหรือลบแก่สังคม  ก็ข้ึนอยู่กับการน าไปใช้นี่เอง  นั่นคือผลดีจะเกิดแก่สังคมก็เมื่อผู้ดู

และฟังน าผลที่ได้นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์  หรือในปัจจุบันจะมีส านวนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายว่าคิดบวกนั่นเอง 

เมื่อรู้จักหลักในการดูและฟังแล้ว  ควรจะรู้จักประเภทเพ่ือแยกแยะในการน าไปใช้ประโยชน์  ซึ่งอาจสรุปประเภทได้

ดังนี้ 

1.  สื่อโฆษณา   สื่อประเภทนี้ผู้ฟังต้องรู้จุดมุ่งหมาย  เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อให้คล้อยตาม   

2.  สื่อเพ่ือความบันเทิง  เช่น  เพลง ,  เรื่องเล่า  ซึ่งอาจมีการแสดงประกอบด้วย เช่น นิทาน นิยาย  

3.  ข่าวสาร  สื่อประเภทนี้ผู้รับสารต้องมีความพร้อมพอสมควร  เพราะควรต้องรู้จักแหล่งข่าว  

4.  ปาฐกถา   เนื้อหาประเภทนี้ผู้รับสารต้องฟังอย่างมีสมาธิเพ่ือจับประเด็นส าคัญให้ได้   

5.  สุนทรพจน์  สื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่ยาว และมีใจความท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน  

สรุปการฟังอย่างสร้างสรรค์นี้จะต้อง 

-        รู้จุดมุ่งหมายของสารที่ดูและฟังนั้น 

-        รับฟังและดูอย่างตั้งใจและท าความเข้าใจ 

-        รู้จักสรุปและเลือกน าไปใช้ประโยชน์ 



หลักและแนวทางการฟังและดูอย่างสร้างสรรค์ 

1.  ต้องเข้าใจความหมาย     

2.  ต้องเข้าใจลักษณะของข้อความ   

 3.  ต้องเข้าใจในลักษณะประโยคใจความ   

 4.  ต้องรู้จักประเภทของสาร   

 5.  ต้องตีความในสารได้ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร   

 6.  ตั้งใจฟังและดูให้ตลอดเรื่อง   

                7.  สรุปใจความส าคัญ  สรุปให้ได้ว่า เรื่องอะไร ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไรและท าไม  

วิจารณญาณในการฟังและดู 

                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ วิจารณญาณไว้ว่า ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้

เหตุผลที่ถูกต้อง  ค านี้มาจากค าว่า พิจารณ์ หรือวิจารณ์ ค าหนึ่ง ซึ่งแปลว่า การคิดใคร่ครวญโดยใช้เหตุผลและค าว่า 

ญาณ ค าหนึ่ง ซึ่งแปลว่าปัญหาหรือ ความรู้ในชั้นสูง 

วิจารณญาณในการฟังและดู  คือ   การรับสารให้เข้าใจเนื้อหาสาระใช้ปัญญาคิดใคร่ครวญโดยอาศัยความรู้ ความคิด 

เหตุผล และประสบการณ์ประกอบแล้วสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

การฟังและดูให้เกิดวิจารณญาณนั้นมีข้ันตอนในการพัฒนาเป็นล าดับบางทีก็อาจเป็นไปอย่างรวดเร็ว  บางทีก็ต้อง

อาศัยเวลา  ทั้งนี้ย่อมข้ึนอยู่กับพื้นฐานความรู้  ประสบการณ์ของบุคคลและความยุ่งยากซับซ้อนของเรื่องหรือสารที่ฟัง 

ขั้นตอนการฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณมีดังนี้ 

1.  ฟังและดูให้เข้าใจเรื่อง    เมื่อฟังเรื่องใดก็ตามผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังเรื่องนั้นให้เข้าใจตลอดเรื่อง   

2.  วิเคราะห์เรื่อง  จะต้องพิจารณาว่าเรื่องเป็นเรื่องประเภทใดเป็นข่าว  บทความ เรื่องสั้น นิทาน นิยาย  

3.  วินิจฉัยเรื่อง  คือการพิจารณาเรื่องที่ฟังว่าเป็นข้อเท็จจริง  ความรู้สึกความคิดเห็นและผู้ส่งสาร 



 

 

แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย 

เรื่องการฟัง 

1. การฟัง หมายถึง 
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4. ให้ผู้เรียนฟังเพลง ต้นตระกูลไทย  แล้วเขียนสรุป 
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บันทึกหลังการพบกลุ่ม 
ครั้งที่.....................  วัน................เดือน.......................................พ.ศ. .................  

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
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......................................................... ............................................................................................................................. .................
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วิธีแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. ..........................................................................
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ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................  
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                                          (   ) 
 

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
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ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
             (นางธิราวดี  อินทานุกูล) 
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ลงชื่อ.................................................ครูช านาญการ  
  ( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
   รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 



วิชาภาษาไทย 

2. การพูด 

   การพูดเป็นพฤติกรรมทางภาษาท่ีควบคู่ไปกับการฟังเพ่ือการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์  เป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็น

ภาษาเพ่ือถ่ายทอดความรู้  ความคิด            ความรู้สึก  หรือความต้องการของผู้พูดไปยังผู้ฟัง  โดยใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  และ
อากัปกิริยา  จนเป็นที่เข้าใจกันได้ 

                  การพูดที่ดี  คือ  การใช้ถ้อยค า  น้ าเสียง  รวมทั้งกิริยาอาการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามจรรยา
มารยาท ประเพณีนิยมของสังคม เพื่อถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความรู้สึก  ความต้องการ  ทัศนคติ  และ   ประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ให้ผู้ฟังได้รับรู้และก่อให้เกิดการตอบสนองตรงตามท่ีผู้พูดต้องการ 
                  การพูดจึงเป็นการสื่อสารสองทาง  คือ  มีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง  การพูดเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์  “ศาสตร์” หมายถึง การพูดจะต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ใช้สอน  ถ่ายทอด  ปฏิบัติ  ฝึกฝน  เช่นเดียวกับหลัก
วิชาแขนงอ่ืนๆ   ส่วน “ศิลป์”  หมายถึง  การพูดเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล   นอกจากนี้การพูดยังจัดเป็น
ทักษะและวิชาชีพอีกประการหนึ่ง  ซึ่งสามารถขยายความได้ดังนี้ 
                       - ที่ว่าเป็นศาสตร์  เพราะ  เป็นวิชาที่มีหลักเกณฑ์  มีทฤษฎีให้เรียนรู้และถ่ายทอดกันได้  เช่น  หลักเกณฑ์
การออกเสียงจัดเป็นสัทศาสตร์    การแสดงกิริยาอาการจัดเป็นจริยศาสตร์ และการติดต่อสื่อสารจัดเป็นสังคมศาสตร์ เป็นต้น 
                        -  ที่ว่าเป็นศิลป์  เพราะ  ต้องน าหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติให้เกิดความไพเราะสวยงาม  เป็นที่ประทับใจแก่
ผู้ฟัง  การศึกษาแต่หลักเกณฑ์หรือทฤษฎีเพียงอย่างเดียวจึงไม่  สามารถที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาวิชาการพูดได้รับประโยชน์จากการ
พูดมากเท่าที่ควร จึงจ าเป็นต้องน าไปปฏิบัติ  โดยเพิ่มเทคนิคและกลวิธีต่างๆ ที่จะท าให้ผู้ฟังเกิดความพอใจ 
                     -  ที่ว่าเป็นทักษะ  เพราะ  การพูดต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความช านาญจึงจะใช้ประโยชน์ได้ดี  ยิ่งช านาญ
มากเท่าใดก็ยิ่งพูดดีขึ้นเท่านั้น  ถึงแม้ว่าจะเรียนรู้ทฤษฎีและมีศิลปะในการพูดเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว  แต่ถ้าขาดการฝึกฝนก็
จะเอาดีไม่ได้  ตรงกับสุภาษิตที่กล่าวว่า  “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น  สิบตาเห็นไม่เท่kมือคล า  และสิบมือคล าไม่เท่าท าเอง” 
                       -  ที่ว่าเป็นวิชาชีพ  เพราะ  ทุกๆ อาชีพใช้ภาษาพูดเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร  ถ้าพูดดีเป็นศรีสง่า
ตนเอง  ประกอบอาชีพใดๆ ก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้า   แต่ถ้าพูดไม่ดีจะมีแต่ความเสื่อมและเกิดอันตรายแก่ตนเอง
เช่นกัน    ดังสุภาษิตท่ีกล่าวว่า  “พูดดีเป็นศรีแก่ปาก” 

ประเภทของการพูด   แบ่งได้  2  ประเภท  คือ 

  1.  การพูดระหว่างบุคคล  ได้แก่  

หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  แสดงอาการยินดีที่ได้พบผู้ที่เราทักทาย 

การทักทายปราศรัย  ลักษณะการทักทายปราศรัยที่ดีดังนี้  

กล่าวค าปฏิสันถารที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม  เช่น สวัสดีครับ  สวัสดีค่ะ 

                แสดงกิริยาอาการประกอบค าปฏิสันถาร 



ข้อความที่ใช้ประกอบการทักทายควรเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสบายใจ 

 การแนะน าตนเอง  การแนะน าเป็นสิ่งจ าเป็น และมีความในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  บุคคลอาจแนะน าตนเองในหลาย
โอกาสด้วยกัน การแนะน าตนเองมีหลักปฏิบัติดังนี้คือ  ต้องบอกชื่อ   นามสกุล  บอกรายละเอียดกับตัวเรา และบอก
วัตถุประสงค์ในการแนะน าตัว 

                การสนทนา   หมายถึง  การพูดคุยกัน  พูดจาเพ่ือนสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  และ
ประสบการณ์   การรับสารที่ง่ายที่สุด    คือ  การสนทนา     

                 คุณสมบัติของการสนทนาที่ดี  คือหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใช้ถ้อยค าส านวนภาษาท่ีง่าย  ๆ  สุภาพ  ค าพูดและ
น้ าเสียงน่าฟัง เป็นกันเองกับคู่สนทนา                                                      

2. การพูดในกลุ่ม      

                การพูดในกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในสมัยปัจจุบัน  ทั้งในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาเป็นเปิดโอกาสให้
สมาชิกในกลุ่มได้ซักถาม  แสดงความคิดเห็น  หรือเก่ียวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วมาเล่าให้ฟังกัน  มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

  เล่าถึงเนื้อหาและประเด็นประเด็นส าคัญ ๆ  ว่ามีอะไรบ้าง 
 ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาท่ีง่าย 
 น้ าเสียงชัดเจนน่าฟัง  เน้นเสียงในตอนที่ส าคัญ    
 ใช้กิริยาท่าทางประกอบการเล่าเรื่องตามความเหมาะสม 
 ผู้เล่าเรื่อควรจ าเรื่องไดเป็นอย่างดี 
 มีการสรุปข้อคิดในตอนท้าย  
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วิชาภาษาไทย 

เรื่องการอ่าน 

 

  การอ่าน  หมายถึง  การแปลความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้ความคิด และเกิดความเข้าใจ

เรื่องราวที่อ่านตรงกับเรื่อราวที่ผู้เขียนเขียน  ผู้อ่านสามารถน าความรู้  ความคิด  หรือสาระจากเรื่องราวที่อ่านไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้  การอ่านจึงมีความส าคัญ  ดังนี้ 

      1)  การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จ าเป็นต้องอ่านหนังสือเพ่ือ

การศึกษาหาความรู้ด้านต่าง ๆ  

      2)  การอ่านเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไป

พัฒนางานของตนได้ 

      3)  การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดทางวัฒนธรรมของคนรุ่นต่อ ๆ ไป 

      4)  การอ่านเป็นวิธีการส่งเสริมให้คนมีความคิดอ่านและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านเมื่อเก็บสะสม

เพ่ิมพูนนานวันเข้า ก็จะท าให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา เป็นคนฉลาดรอบรู้ได้ 

      5)  การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหาความสุขให้กับตนเองที่ง่ายที่สุด 

และได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด 

      6)  การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ท าให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจและบุคลิกภาพ เพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู้

มาก สามารถน าความรู้ไปใช่ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

      7)  การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา ประวัติศาสตร์ และสังคม 

      8)  การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบการสื่อสารและการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

กระบวนการอ่าน มี 4 ขั้นตอน คือ 
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 – ขั้นแรก การอ่านออก อ่านได้ หรืออ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 

 – ขั้นที่สอง การอ่านแล้วเข้าใจ ความหมายของค า วลี ประโยค สรุปความได้ 

 – ขั้นที่สามการอ่านแล้วรู้จักใช้ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และออกความเห็นในทางที่ขัดแย้งหรือเห็นด้วยกับผู้เขียน

อย่างมีเหตุผล 

 – ขั้นสุดท้ายคือการอ่านเพ่ือน าไปใช้ ประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ดังนั้นผู้ที่อ่านได้และอ่านเป็นจะต้องใช้กระบวนการ

ทั้งหมดในการอ่านที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษรออกมาเป็นความคิด และจากการคิดที่

ได้จากการอ่านผสมผสานกับประสบการณ์เดิม และสามารถความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

  อ่านเพื่อความรู้  ได้แก่  การอ่านจากหนังสือต าราทางวิชาการ  สารคดีทางวิชาการ การวิจัยประเภทต่าง ๆ หรือการอ่าน

ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ควรอ่านอย่างหลากหลาย  เพราะความรู้ในวิชาหนึ่ง อาจน าไปช่วยเสริมในอีกวิชาหนึ่งได้ 

   อ่านเพื่อความบันเทิง ได้แก่  การอ่านจากหนังสือประเภทสารคดีท่องเที่ยว นวนิยาย เรื่องสั้น  เรื่องแปล การ์ตูน บท

ประพันธ์  บทเพลง  แม้จะเป็นการอ่านเพ่ือความบันเทิง แต่ผู้อ่านจะได้ความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องด้วย 

   อ่านเพื่อทราบข่าวสารความคิด ได้แก่  การอ่านจากหนังสือประเภทบทความ บทวิจารณ์  ข่าว  รายงานการประชุม  ถ้าจะ

ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต้องเลือกอ่านให้หลากหลาย ไม่เจาะจงอ่านเฉพาะสื่อ ที่น าเสนอตรงกับความคิดของตน เพราะจะ

ท าให้ได้มุมมอง ที่กว้างขึ้น ช่วยให้มีเหตุผลอื่น ๆ มาประกอบการวิจารณ์ วิเคราะห์ได้หลายมุมมองมากข้ึน 

   อ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทางแต่ละครั้ง  ได้แก่  การอ่านที่ไม่ได้เจาะจง แต่เป็นการอ่านในเรื่องที่ตนสนใจ หรืออยาก

รู้  เช่น  การอ่านประกาศต่าง ๆ การอ่านโฆษณา  แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์  สลากยา  ข่าวสังคม  ข่าวบันเทิง  ข่าวกีฬา   การ

อ่านประเภทนี้มักใช้เวลาไม่นาน ส่วนใหญ่เป็นการอ่านเพ่ือให้ได้ความรู้และน าไปใช้  หรือน าไปเป็นหัวข้อสนทนา เชื่อมโยงการ

อ่าน สู่การวิเคราะห์  และคิดวิเคราะห์  บางครั้งก็อ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

 

ความมุ่งหมายในการอ่าน 

            การรู้ความมุ่งหมายในการอ่าน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของทักษะการอ่านเร็ว และการอ่านเพื่อได้รับประโยชน์อย่าง

เต็มที่ การที่ผู้อ่านรู้ว่าอ่านเพื่ออะไร จะท าให้สามารถเลือกสื่อการอ่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และท าให้การอ่านมีสมาธิ 

            โดยทั่วไปการอ่านมีความมุ่งหมายดังนี้ 

            1. อ่านเพ่ือความรู้ เน้นการอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการให้เกิดความรู้ ซึ่งการอ่านเพื่อความรู้นี้มีหลายลักษณะ เช่น 



                1.1 อ่านเพื่อหาค าตอบ เช่น อ่านกฎ ระเบียบ ค าแนะน า ต ารา หนังสืออ้างอิง ฯลฯ 

                1.2 อ่านเพื่อรู้ข่าวสารและข้อมูล เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เอกสารโฆษณา และ

ประชาสัมพันธ์ 

                1.3 อ่านเพื่อประมวลสาร ได้แก่ อ่านเอกสาร วารสาร หนังสืออ่ืน ๆ เพื่อสิ่งที่ต้องการรู้และน ามาประมวลสารเข้า

ด้วยกัน 

            การอ่านเพ่ือความรู้มีประโยชน์มาก เพราะนอกจากจะสนองตอบความต้องการด้านต่างๆ แล้วยังท าให้ผู้อ่านเกิด

ความรู้และความมั่นใจอันมีผลต่อบุคลิกภาพ ในบางครั้งสารที่อ่านยังให้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอีกด้วย 

            2. อ่านเพ่ือศึกษา เป็นการอ่านอย่างจริงจัง เช่น การอ่านต ารา และหนังสือวิชาการต่าง ๆ 

            3. อ่านเพ่ือความคิดเป็นการอ่านเพื่อให้เข้าใจสาระของเนื้อเรื่องเป็นแนวทางในการริเริ่มสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นความคิดอัน

ได้ประโยชน์จากการอ่าน 

            4. อ่านเพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นการอ่านเพ่ือความรู้อย่างลึกซ้ึง ท าให้สามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ 

เช่น การอ่านบทความ ข่าว เป็นต้น 

            5. อ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นการอ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เป็นการผ่อนคลาย เพื่อให้เกิดความรื่นรมย์ การ

อ่านชนิดนี้ไม่ได้จ ากัดว่าอ่านเอกสารชนิดใด ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้อ่านเป็นส าคัญ บางคนอาจชอบอ่านหนังสือธรรมะเพ่ือ

ความเพลิดเพลิน บางคนอาจชอบอ่านเรื่องสั้นนวนิยายก็ได้ 

            6. อ่านเพ่ือใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การอ่านที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ เป็นการอ่านเมื่อมีเวลา

ว่างขณะรอคอยกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การนั่งคอยบุคคลที่ไปพบ อาจอ่านหนังสือพิมพ์หรือสารคดีอ่ืนใดก็ได้ การอ่านชนิดนี้

สามารถหยุดอ่านได้ทันทีโดยไม่ท าลายความต่อเนื่องหรือสมาธิในการอ่าน 

ประโยชน์ของการอ่าน 

1.   เป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ 
2.   ท าให้มนุษย์เกิดความรู้  ทักษะต่าง ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
3.   ท าให้มนุษย์เกิดความคิดสร้างสรรค์  ความเพลิดเพลินบันเทิงใจและเกิดความบันดาลใจ 
4.   เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
5.   ท าให้มนุษย์ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโลก 
6.   เป็นการส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ 
7.  ช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจและปัญหาส่วนตัว 

 

 



คุณสมบัติของนักอ่านที่ดี  

1.   มีนิสัยรักการอ่าน 
2.   มีจิตใจกว้างขวางพร้อมที่จะอ่านหนังสือที่ดีมีคุณค่าได้ทุกประเภท 
3.   มีเจตคติท่ีดีต่อการอ่านและเรื่องที่อ่าน 
4.   หมั่นหาเวลาหรือจัดเวลาส าหรับการอ่านให้กับตนเองทุกวันอย่างสม่ าเสมอ 
5.   เป็นคนรักหนังสือและแสวงหาหนังสือท่ีดีอ่านอยู่เสมอ 
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แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย 

เรื่องการอ่าน 

1. การอ่าน หมายถึง 
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2. จงบอกประเภทของการอ่าน 
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3. จงบอกประโยชน์ของอ่าน 

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

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

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

4. ให้นักศึกษาอ่าน บทกลอนนี้ ให้ถูกต้อง 

 

 

5. บทกลอนข้างต้น ชื่อว่า .............................................................................................. .......................................... 
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วิชาภาษาไทย 

เรื่องการเขียน 

1. การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์ คือ ตัวอักษร เพ่ือสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ จากความข้างต้น ท าให้มองเห็นความหมายของการเขียนว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น นักเรียน ใช้การเขียนบันทึก ความรู้ ท าแบบฝึกหัดและตอบข้อสอบบุคคลทั่วไป ใช้การเขียนจดหมาย ท า
สัญญา พินัยกรรมและค้ าประกัน เป็นต้น พ่อค้า ใช้การเขียนเพื่อโฆษณาสินค้า ท าบัญชี ใบสั่งของ ท าใบเสร็จ รับเงิน แพทย์ ใช้
บันทึกประวัติคนไข้เขียนใบสั่งยาและอ่ืนๆ เป็นต้น 
 
2. ลักษณะผู้เขียน ผู้เขียนนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิด ของผู้เขียนเป็นจุดก าเนิดที่ท าให้เกิดการ
เขียนขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวถึง ลักษณะของผู้เขียน ได้ดังนี้ 
1) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และจินตนาการ 
2) มีความรอบรู้ เพราะความรู้เปรียบเสมือนวัตถุดิบ 
3) เลือกเนื้อหาและใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษา 
4) หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่จะท าให้ผู้อื่นหรือตัวเองเดือดร้อน 
5) ลักษณะท่าทาง ผู้เขียนนอกจากมีความคิด ความรู้ และความสามารถบุคลิกลักษณะ ท่าทางในการนั่ง การวางมือ การจับ
ปากกาดินสอ ผู้เขียนต้องเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อสุขภาพของผู้เขียนเอง 
6) ลายมือของผู้เขียน เขียนให้ถูกต้อง เป็นระเบียบ สะอาดและชัดเจน 
7) จรรยาบรรณผู้เขียน หมายถึง มารยาท เช่น การให้เกียรตินักเขียนโดยลงชื่อเจ้าของผลงานที่เราลอกหรือเอาแนวคิดของ 
เขามาทุกครั้ง  

การเขียน คือการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่ต้องอาศัยความพยายามและฝึกฝน การเขียนเป็นการแสดงความรู้ 
ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจ ได้ทราบความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก ความต้องการ แล้วสามารถน ามาบอกบอกต่อกับบุคคลอื่นให้ได้ความรู้ที่ผู้รับสารได้รับ เครื่องมือในการเขียนเช่น 
ดินสอปากกาสพู่ีกันกระดาษกระดาน ฯลฯ การเขียนจะต้องเขียนเป็นภาษา ซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้ 

ความหมายและความส าคัญของการเขียน  

การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู้ผู้อื่นโดยใช้ตัวอักษรเป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอด  

การเขียนเป็นวิธีการสื่อสารที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เพ่ือสื่อไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกล 
นอกจากนั้นการเขียนยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้ยาวนาน  

.  

จุดประสงค์ของการเขียน 

การเขียนทั่วไปมีจุดประสงค์ดังนี้ 
01. เพ่ือบอกเล่าเรื่องราว เช่น เหตุการณ์ ประสบการณ์ ประวัติ ฯลฯ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2


02. เพ่ืออธิบายความหรือค า เช่น การออกก าลังกาย การท าอาหาร ค านิยามต่างๆ ฯลฯ  

03. เพ่ือโฆษณาจูงใจ เช่น โฆษณาสินค้า ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ฯลฯ  

04. เพ่ือปลุกใจ เช่น บทความ สารคดี เพลงปลุกใจ ฯลฯ  

05. เพ่ือแสดงความคิดเห็น  

06. เพ่ือสร้างจินตนาการ เช่น เรื่องสั้น นิยาย นวนิยาย ฯลฯ  

07. เพ่ือล้อเลียน เช่น บทความการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ  

08. เพ่ือประกาศแจ้งให้ทราบ เช่น ประกาศของทางราชการ ประกาศรับสมัครงาน ฯลฯ  

09. เพ่ือวิเคราะห์ เช่น การเขียนวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง วิเคราะห์วรรณกรรม ฯลฯ  

10. เพ่ือวิจารณ์ เช่น วิจารณ์การท างานของรัฐบาล วิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์หนังสือ ฯลฯ  

11. เพ่ือเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ  

12. เพ่ือกิจธุระต่างๆ เช่น จดหมาย ธนาณัติ การกรอกแบบรายการ ฯลฯ  

จุดประสงค์ของการเขียนคือสิ่งที่ผู้เขียนต้องค านึงว่า ในการเขียนงานเขียนแต่ละครั้งนั้นต้องการเขียนเพื่อสื่อเรื่องใด โดยผู้เขียน
ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งหลักการเขียนประกอบการเขียน เพื่อให้การเขียนเพ่ือการสื่อสารนั้นๆบรรลุจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้  

.  

หลักการเขียน 

เนื่องจากหลักการเขียนเป็นทักษะที่ต้องเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญ และป้องกันความผิดพลาด 
ดังนั้น ผู้เขียนจึงจ าเป็นต้องใช้หลักในการเขียน ดังต่อไปนี้  

1. มีความถูกต้อง คือ ข้อมูลถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  

2. มีความชัดเจน คือ ใช้ค าท่ีมีความหมายชัดเจน รวมถึงประโยคและถ้อยค าส านวน เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค์  

3. มีความกระชับและเรียบง่าย คือ รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าธรรมดาเข้าใจง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อให้ได้ใจความชัดเจน กระชับ ไม่ท า
ให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย  

4. มีความประทับใจ โดยการใช้ค าให้เกิดภาพพจน์ อารมณ์และความรู้สึกประทับใจ มีความหมายลึกซึ้งกินใจ ชวนติดตามให้
อ่าน  

5. มีความไพเราะทางภาษา คือ ใช้ภาษาสุภาพ มีความประณีตท้ังส านวนภาษาและลักษณะเนื้อหา อ่านแล้วไม่รู้สึกขัดเขิน  

6. มีความรับผิดชอบ คือ ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล มุ่งให้เกิดความรู้และทัศนคติอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 
นอกจากหลักการเขียนที่จ าเป็นต่อการเขียนแล้ว สิ่งที่มีความจ าเป็นอีกประการหนึ่งคือกระบวกการคิดกับกระบวนการเขียนที่
จะต้องด าเนินควบคู่ไปกับหลักการเขียน เพ่ือที่จะท าให้สามารถเขียนได้ดียิ่งขึ้น  
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แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย 

เรื่องการเขียน 

1. การเขียน หมายถึง 
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2. จงบอกประเภทของการเขียน 
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3. จงบอกประโยชน์ของเขียน 

............................................................................................................................. ..........................................................................
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4. ให้นักศึกษาเขียนบรรยายถึง สรรพคุณของตะไคร้ 

5. ให้นักศึกษาเขียนเรียงความเรื่อง  ประเทศของฉัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกหลังการพบกลุ่ม 
ครั้งที่.....................  วัน................เดือน.......................................พ.ศ. .................  

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
......................................................... ............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. .....................................................................................
.................................................................. ................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
สภาพปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 
วิธีแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ............................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................ ...............................
.................................................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ...................................................... ผู้บันทึก 
                                          (   ) 
 

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
 
....................................................................................... ...... 
..............................................................................................  
.............................................................................................  
.............................................................................................  
 
ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
             (นางธิราวดี  อินทานุกูล) 

 
.....................................................................................  
......................................................................................  
................................................................................... .. 
......................................................................................  
 
ลงชื่อ.................................................ครูช านาญการ  
  ( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
   รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 

 



วิชาภาษาไทย 
เรื่องหลักการใช้ภาษา 

                หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและ
บุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
             
            ภาษาไทยเป็นภาษาที่เก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรากฐานมาจากออสโตรไทย ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับภาษาจีน มีหลายค าที่ขอยืมมาจากภาษาจีน 
            พ่อขุนรามค าแหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1826 มีพยัญชนะ 44 ตัว (21 เสียง), สระ 21 รูป (32 
เสียง), วรรณยุกต์ 5 เสียง คือ เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวาภาษาไทยดัดแปลงมาจาก บาลี และ สันสกฤต 
            

 
 
 คนไทยเป็นผู้ที่โชคดีที่มีภาษาของตนเอง และมีอักษรไทย เป็นตัวอักษร ประจ าชาติ อันเป็นมรดกล้ าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ 
ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าไทยเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมาแต่โบราณกาลและยั่งยืนมาจนปัจจุบัน คนไทยผู้เป็นเจ้าของภาษา 
ควรภาคภูมิใจที่ชาติไทยใช้ภาษาไทย เป็นภาษาประจ าชาติมากว่า 700 ปี และจะยั่งยืนตลอดไป ถ้าทุกคนตระหนักใน
ความส าคัญของภาษาไทย 
 
            หากแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนไทย
อย่างมาก ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกลายเป็นสิ่งที่ส าคัญมากกว่าการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้
ถูกต้อง อีกท้ังวัยรุ่นกลับมองว่าการใช้ภาษาท่ีผิดกลายเป็นเรื่องของแฟชั่นที่ใคร ๆ ก็ท ากันท าให้เกิดภาษาใหม่ที่เป็นที่
แพร่หลายบนโลกอินเตอร์เน็ตหรือเรียกว่าภาษาแชท(Chat) ขึ้น และถ้าหากคนในสังคมไทยยังคงใช้ภาษาไทย เขียนภาษาไทย
แบบผิดๆ และไม่คิดใส่ใจที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ต่อไปอาจท าให้เกิดความเคยชินจนติดน ามาใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน 
จนท าให้ภาษาไทยที่เป็นรากเหง้าของคนไทย ความภาคภูมิใจในภาษาท่ีบรรพบุรุษคิดค้นขึ้นมา ภาษาที่มีความสวยงาม ก็คง
ต้องเลือนหายไป และถูกแทนที่ด้วยภาษาแปลกๆที่ผุดขึ้นมาบนโลกอินเตอร์เน็ตอย่างเช่นในปัจจุบัน 
 
            ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าเว็บไซต์ ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในการสื่อสาร เพ่ือย้ าเตือน
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และให้ความรู้ในการใช้ภาษาไทยที่เป็นภาษาประจ าชาติและเป็นความภาคภูมิใจให้คงอยู่ในสังคมไทยสืบไป 
            หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอินเตอร์เน็ต 
 
            ๑. ใช้ค าให้ถูกต้องตรงตามความหมายกล่าวคือ ก่อนน าค าไปเรียงเข้าประโยค ควรทราบความหมายของค าค านั้น
ก่อน เช่น ค าว่า “ปอก” กับ “ปลอก” สองค านี้มีความหมายไม่เหมือนกัน ค าว่า “ปอก” เป็นค ากริยา แปลว่า เอาเปลือกหรือ
สิ่งที่ห่อหุ้มออก แต่ค าว่า “ปลอก” เป็นค านาม แปลว่า สิ่งที่ท าส าหรับสวมหรือรัดของต่างๆ เป็นต้น ลองพิจารณาตัวอย่าง
ต่อไปนี้ “วันนี้ได้พบกับท่านอธิการบดี ผมขอฉวยโอกาสอันงดงามนี้เลี้ยงต้อนรับท่านนะครับ” (ที่จริงแล้วควรใช้ ถือโอกาส 
เพราะฉวยโอกาสใช้ในความหมายที่ไม่ดี 
 

 
 
 
            ๒. ใช้ค าให้เหมาะสมเลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะและเหมาะสมกับบุคคล เช่นโอกาสที่เป็นทางการ โอกาสที่
เป็นกันเอง หรือโอกาสที่เป็นภาษาเขียน เช่น “ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านจะคิดยังไง” (ค าว่า “ยังไง” เป็นภาษาพูด ถ้าเป็นภาษา
เขียนควรใช้ “อย่างไร” “เมื่อสมชายเห็นรูปก็โกรธ กระฟัดกระเฟียด มาก (ควรใช้ โกรธปึงปัง เพราะกระฟัดกระเฟียดใช้กับ
ผู้หญิง) 
            ๓. การใช้ค าลักษณนาม ใช้ค าท่ีบอกลักษณะของนามต่างๆ ให้ถูกต้อง เช่น ปากกา มีลักษณนามเป็น ด้าม เลื่อย มี
ลักษณะนามเป็น ปื้น ฤๅษี มีลักษณะนามเป็น ตน เป็นต้น 
            ๔. การเรียงล าดับค า เป็นเรื่องท่ีส าคัญมากในภาษาไทย หากเรียงผิดที่ความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วย ทั้งนี้ เพราะค า
บางค าอาจมีความหมายได้หลายความหมายซึ่งขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่จัดเรียงไว้ในประโยค เช่นแม่เกลียดคนใช้ฉันฉันเกลียดคนใช้
แม่คนใช้เกลียดแม่ฉันแม่คนใช้เกลียดฉันฉันเกลียดแม่คนใช้แม่ฉันเกลียดคนใช้ 
ข้อบกพร่องในการเรียงล าดับค ามักปรากฏดังนี้ - เรียงล าดับค าผิดต าแหน่ง เช่น เขาไม่ทราบสิ่งที่ดีงามนั้น ว่า คืออะไร (ควร
เรียงว่า เขาไม่ทราบ ว่า สิ่งที่ดีงามนั้นคืออะไร) - เรียงล าดับค าขยายผิดที่ เช่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย เป็นอย่างสูง 
(ควรเรียงว่า ขอขอบคุณ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย) - เรียงล าดับค าไม่เหมาะสม เช่น จงไปเลือกตั้งลงคะแนนเสียง 
นายกสโมสรนักศึกษา (ควรเรียงว่า จงไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา) 
            ๕. แต่งประโยคให้จบกระแสความหมายถึงแต่งประโยคให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งส่วนที่เป็นภาคประธานและ
ภาคแสดง ซึ่งประโยคที่จบกระแสความนั้นจะต้องตอบค าถามว่า ใคร ท าอะไร ได้ชัดเจน สาเหตุที่ท าให้ประโยคไม่จบกระแส
ความอาจเกิดจากขาดค าบางค าหรือขาดส่วนประกอบของประโยคบางส่วนไป เช่นเมื่อตอนยังเด็กเขาชอบนอนหนุนตักแม่ 
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บัดนี้เขาอายุยี่สิบกว่าแล้ว(ควรแก้เป็น เมื่อตอนยังเด็กเขาชอบนอนหนุนตักแม่ บัดนี้เขาอายุยี่สิบกว่าแล้วก็ยังชอบอยู่
เหมือนเดิม) 
            ๖. ใชภ้าษาให้ชัดเจน ใช้ภาษาท่ีให้ความหมายเพียงความหมายเดียว เป็นความหมายที่ไม่สามารถจะแปลความเป็น
อย่างอ่ืนได้เช่น “คุณแม่ไม่ชอบคนใช้ฉัน” อาจแปลได้ 2 ความหมายคือ คุณแม่ไม่ชอบใครก็ตามท่ีใช้ให้ฉันท าโน่นท านี่ หรือคุณ
แม่ไม่ชอบคนรับใช้ของฉัน ทั้งนี้เพราะค าว่า “คนใช้” เป็นค าที่มีหลายความหมายนั่นเอง 
            ๗.ใช้ภาษาให้สละสลวย ใช้ภาษาอย่างไพเราะราบรื่น ฟังไม่ขัดหู และมีความกะทัดรัด  
                - ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย หมายถึง การใช้ค าที่ไม่จ าเป็น หรือใช้ค าที่มีความหมายซ้ าซ้อน เช่น “วันนี้อาจารย์ไม่มาท า
การสอน” ค าว่า “ท าการ” เป็นค าที่ไม่จ าเป็น เพราะแม้จะคงไว้ก็ไม่ได้ช่วยให้ความหมายชัดเจนขึ้นกว่าเดิม หรือถ้าตัดทิ้ง 
ความหมายก็ไม่ได้เสียไป ดังนั้นจึงควรแก้ไขเป็น “วันนี้อาจารย์ไม่มาสอน” 
                - ใช้ค าให้คงที่ หมายถึง ในประโยคเดียวกัน หรือในเนื้อความเดียวกัน ควรใช้ค าเดียวกันให้ตลอด ดังประโยค
ต่อไปนี้ “หมอถือว่าคนป่วยทุกคนเป็นคนไข้ของหมอเหมือนกัน” (ควรแก้เป็น : หมอถือว่าคนไข้ทุกคนเป็นคนไข้ของหมอ
เหมือนกัน” 
                - ไม่ใช้ส านวนต่างประเทศเช่น “มันเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องจากไป” (ควรแก้เป็น “เขาจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องจากไป) 
                ข้อสังเกตและจดจ าในการเขียนภาษาไทย 
 
                ๑. หลักการประวิสรรชนีย์ในภาษาไทย - ค าท่ีขึ้นต้นด้วยกระ/กะ ในภาษาไทยให้ประวิสรรชนีย์ เช่น กระเช้า 
กระเซ้า กระแส กระโปรง กระทรวง กระทะ กระพริบ กะปิ เป็นต้น 
                ๒. ค าท่ีเป็นค าประสมที่ค าหน้าก่อนเป็นเสียงอะ ให้ประวิสรรชนีย์ - เช่น ตาวัน เป็น ตะวัน, ฉันนั้น เป็น ฉะนั้น, 
ฉันนี้ เป็นฉะนี้, หมากม่วง เป็น มะม่วง, สาวใภ้ เป็น สะใภ้, วับวับ เป็น วะวับ, เรื่อยเรื่อย เป็น ระเรื่อย เป็นต้น 
                ๓. ค าท่ียืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ตัวท้ายที่ออกเสียง อะ ต้องประวิสรรชนีย์ 
                    - เช่น ศิลปะ มรณะ สาธารณะ วาระ เป็นต้น 
                ๔. ค าท่ีพยัญชนะตน้ ออกเสียงอะ แต่ไม่ใช่อักษรน า ต้องประวิสรรชณีย์ 
                    - เช่น ขะมุกขะมอม ขะมักเขม้น ทะเล่อทะล่า เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย 

เรื่องหลักการใช้ภาษา 
1. หลักการใช้ภาษา หมายถึง 
............................................................................................................................. ..........................................................................

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

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

2. จงยกตัวอย่างส านวนไทย  
............................................................................................................................. ..........................................................................

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

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

3. จงยกตัวอย่างค าพังเพย 
.................................................................................................................................................................. .....................................

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

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

4. จงยกตัวอย่างสุภาษิต 

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

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

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

5. ให้นักศึกษาบอกค าพ้องเสียง แต่มีความหมาย ต่างกัน 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกหลังการพบกลุ่ม 

ครั้งที่.....................  วัน................เดือน.......................................พ.ศ. .................  
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
......................................................... ............................................................................................................................. .................
.................................................................................................................. .....................................................................................
.................................................................. ................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
สภาพปัญหาที่พบ 
............................................................................................................................. ..........................................................................
.......................................................................................................................................... .......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 
วิธีแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ............................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................ ...............................
.................................................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ...................................................... ผู้บันทึก 
                                          (   ) 
 

                       ความคิดเห็น ความคิดเห็น 
 
.............................................................................................  
..............................................................................................  
.............................................................................................  
................................................................... .......................... 
 
ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
             (นางธิราวดี  อินทานุกูล) 

 
.....................................................................................  
......................................................................................  
.....................................................................................  
................................................................................... ... 
 
ลงชื่อ.................................................ครูช านาญการ  
  ( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
   รักษาการในต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 

 



 
วิชาภาษาไทย 

เรื่องวรรณคดี และวรรณกรรม 
 
วรรณคดี  หมายถึง วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดี มีสาระและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์การใช้ค าว่าวรรณคดีเพ่ือ
ประเมินค่าของวรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่6 
วรรณคดี เป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดี มีคุณค่า สามารถท าให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ มีความคิดเป็นแบบแผน 
ใช้ภาษาท่ีไพเราะ เหมาะแก่การให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร 

 
วรรณคดีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1.วรรณคดีมุขปาฐะ คือ วรรณคดีแบบที่เล่ากันมาปากต่อปาก ไม่ได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เพลงพื้นบ้าน นิทาน
ชาวบ้าน บทร้องเล่น 
2.วรรณคดีราชส านัก หรือ วรรรคดีลายลักษณ์ เช่น ไตรภูมิพระร่วง พระอภัยมณี อิเหนา ลิลิตตะเลงพ่าย 

 
 
 
วรรณกรรม หมายถึง งานประพันธ์ทั่วไปที่แต่งขึ้นมาเพ่ือจุดหมายหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่ง นิทาน ต านาน  เรื่องเล่า 

ข าขัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทเพลง ค าคม หรืออาจเป็นงานประพันธ์ที่ไม่จ าเป็นต้องศิลปะหรือกลวิธีใน      การเขียน เช่น ต ารา 
เอกสารทางวิชาการ วรรณกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

สารคดี หมายถึง หนังสือที่แต่งขึ้นเพ่ือมุ่งให้ความรู้ ความคิด ประสบการณ์แก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจใช้รูปแบบร้อยแก้วหรือ
ร้อยกรองก็ได้ เช่น ต าราแม่ครัวหัวป่าก์ เกิดครั้งพุทธกาล 7 ภูวนาถ ราชภักดิ์ 

บันเทิงคดี คือ วรรณกรรมที่แต่งขึ้นเพ่ือมุ่งให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน บันเทิงแก่เรื่องที่มีเหตุการณ์และ   ตัวละคร
ผู้อ่าน เช่น สิงโตนอกคอก หงส์สองแผ่นดิน ดั่งดวงหฤทัย คู่กรรม แมงโกง 

https://sites.google.com/site/ixcuse1150/tawxyang-wrrnkhdi
https://sites.google.com/site/thitiyaajita/1-prawati-khwam-pen-ma


วรรณกรรมปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 7 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปะและวรรณกรรม พ.ศ.2475 
วรรณกรรม อาจเทียบเคียงได้กับค าภาษาอังกฤษว่า Literary work หรือ general literature ความหมายแปลตามรูปศัพท์ว่า 
ท าให้เป็นหนังสือ ถ้าวรรณกรรมเรื่องใดมีคุณค่าทางวรรณศิลป์สูง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นหนังสือดี วรรณกรรมก็อาจ
ได้รับยกย่องว่าเป็น วรรณคดี 
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แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย 
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4. จงยกตัวอย่างวรรณคดี 
............................................................................................................................. ..........................................................................

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

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