
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชำ : 2000-1101 ช่ือวชิำ : ภาษไทยพ้ืนฐาน            จ ำนวน :   2  หน่วยกิต    2    ชัว่โมง 
หลกัสูตรกำรศึกษำ (Course status) :                                      ควำมรู้พ้ืนฐำน (Pre-requisite) :   
ภำคเรียนที่ (Semester) : 1/2562         วนั-เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) :  จนัทร์ – ศุกร์ 
ช่ือผู้สอน (Instructor) : นางมทนพร  อินต๊ะแกว้                      ทีท่ ำงำน (Office):  วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) :  083-8676306                                      อเีมล์ (E-Mail) : noi_1718@hotmail.co.th   
 
หนังสือเรียน (Text Book) : ภาษาไทยพ้ืนฐาน   สุภคั มหาวรากร , นิธิอร พรอ าไพสกุล  
แหล่งคว้ำเพิ่มเตมิ (Reference) :   ห้องสมุด ,  Internet  
 
จุดประสงค์รำยวชิำ   
          1. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาไทย 
          2. สามารถเลือกใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ โอกาส และสถานการณ์ 
          3. สามารถน า ความรู้และทกัษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใชส่ื้อสารในชีวิต ประจ าวนัถูกตอ้งตาม
หลกัการ 
          4. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทย 
 
มำตรฐำนรำยวชิำ  
         1. แสดงความรู้เก่ียวกบั การใชภ้าษาในการส่ือสาร ในชีวิตประจ าวนั   
         2. สรุปความ อธิบาย บรรยาย แสดงทศันะ และรายงาน ตามลกัษณะงานอาชีพ 
         3. การเขียนเชิงวิชาการ ธุรกิจ และกิจธุระ 
         4. การอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ วรรณคดี และวรรณกรรมท่ีส่งแสริม คุณธรรมจริยธรรม 

        
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การรับสารและการส่งสารดว้ยภาษาไทย การใชถ้อ้ยค า ส านวน ระดบัภาษา การฟัง การดู
และการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บนัเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นภาษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทกัทาย แนะน าตนเองและผูอ่ื้น ตอบรับและปฏิเสธ 
แสดงความยนิดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ 
เขียนสะกดค า สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวติัยอ่ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ 
 
สมรรถนะ (Competency) 
     ควำมรู้ นักเรียนมคีวำมรู้อธิบำย/บอก 
         1.หลกัการแสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน 
         2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลกัการ 
         3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการและมารยาทของสังคม 
         4. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตาม 
        ทกัษะ 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf


         1. สามารถส่ือสารในชีวิตประจ าวนัดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
         2. สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  และการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพได ้

คุณธรรม 
1. ความมีวินยั                                     6. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
2. ความรับผดิชอบ                             7. การพ่ึงตนเอง 
3. ความซ้ือสัตยสุ์จริต                         8. ความอดทน และอดกลั้น 
4. ความประหยดั                                9. ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ความสนใจใฝ่รู้                              10. การตรงต่อเวลา 

 
ตวัช้ีวดั (KPI:  Key Performance Indicator)  

1. ผูเ้รียนน าความรู้เก่ียวกบัภาษาไทย ไปใชใ้นการส่ือสารดว้ยรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
2. ผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  และประกอบอาชีพไดถู้กตอ้งตามสาขาวิชา  

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation)   
   เกณฑ์กำรให้คะแนน ม ี4 ส่วน    100% 
        1. เจตคติ                                                    20% 
        2  เก็บสะสมระหว่างเรียน                     60% 
        3. การสอบประมวลความรู้                     20% 
 
วธิีกำรสอน (Instructional Strategies)  
 1. บรรยาย อธิบาย ช้ีแนะ และศึกษาเพ่ิมเติม จากหนงัสือเรียน แหล่งความรู้ และอินเตอร์เน็ต 
 2. ฝึกปฏิบติังาน และ ศึกษาคน้ควา้ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งลกัษณะงานเก่ียวและงานกลุ่ม 
 3. ประเมินผลตามสภาพจริง 
 
เกณฑ์กำรประเมนิผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย  ระดับคะแนน ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม  60 - 64 2.0  การเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5   การเรียนดีมำก  55 - 59 1.5  การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0   การเรียนด ี  50 - 54 1.0  การเรียนอ่อนมำก 
65 - 69 2.5   การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0  การเรียนขั้นต ำ่ 

 
 
 
 
 
 



รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน   ช่ือวชิำ : ภำษำไทยพ้ืนฐำน         18   คร้ัง   36   ช่ัวโมง 
 

 

สัปดำห์ 

 

หัวข้อ 

 

กิจกรรมและกระบวนกำร
สอน 

 

ส่ือกำรสอน 

 

กำรประเมินผล 

 

สมรรถนะของผู้เรียน 

1 การใชภ้าษาเพือ่การ
ส่ือสาร 

ครูแนะน าและบรรยาย 
เก่ียวกบัภาพรวมของการใช้
ภาษาไทยในการส่ือสาร 

 หนงัสือภาไทย       
พื้นฐาน 

 ส่ือส่ิงพมิพ ์

ผลการ
ปฏิบตัิงาน 

สามารถท างานตาม
ก าหนดไดเ้กิน 50 % 

2-3 สรุปความจาก การ
ฟ้ง การดู 

ครูน าส่ือหลากหลายรูปแบบ
ใหน้กัเรียน ฝึกปฏิบตัิ 

ส่ือส่ิงพมิพ ์

ส่ือโสตฯ 
ประเมินตาม
สภาพจริงจาก 
ผลงาน
รายบุคคล 

เขา้ใจ และน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได้
ถูกตอ้ง 
 

4 การเขียนเชิงกิจธุระ  
บนัทึกขอ้ความ 

 อธิบาย ฝึกปฏิบตัิ การเขียน 

บนัทึกขอ้ความ 

เอกสารส่ือ
ส่ิงพมิพ ์

ประเมินตาม
สภาพจริงจาก 

ผลงาน
รายบุคคล 

มีความรู้ความเขา้ใจ 
สามารถน าไปใชเ้ป็น
ตวัอยา่งในการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคตได ้

5 การกรอกแบบฟอร์ม 
และการเขียนประวตัิ
ยอ่ 

บรรยาย อธิบาย ช้ีแนะ  
ฝึกปฏิบตัิการ 

หนงัสือเรียน 

ส่ือส่ิงพมิพ ์

ผลการ
ปฏิบตัิงาน 

มีความรู้ ความเขา้ใจ
สามารถน าไปปฏิบตัิ
ในชีวติประจ าวนัได ้

6 การเขียนรายงานเชิง
วชิาการ 

อธิบาย ช้ีแนะ ตรวจสอบ  
เขียนรายงานเชิงวิชาการ 

หนงัสือเรียน 

ส่ือส่ิงพมิพ ์

รายงานเชิง
วชิาการคนละ 
1 ฉบบั 

มีความรู้ ความเขา้ใจ
สามารถน าไปปฏิบตัิ
ในอนาคตได ้
 

7 การเขียนโครงการ อธิบาย ฝึกเขียนโครงการ 

 ตรวจ วจิารณ์ผลงาน 

หนงัสือเรียน 

ตวัอยา่งของจริง 

ประเมินตาม
สภาพจริงจาก 
ผลงาน
รายบุคคล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ  
สามารถน าไปปฏิบตัิ
ในอนาคตได ้
 

8 การอ่านที่มี
ประสิทธิภาพ 

ครูใหฝึ้กอ่าน ค  ายากและ
วเิคราะห์ตามโฆษณา 

พจนานุกรมไทย 

ส่ือส่ิงพมิพ ์
ประเมินตาม
สภาพจริงจาก 
ผลงาน
รายบุคคล 

มีความรู้ ความเขา้ใจ
สามารถน าไปใช้
ชีวติประจ าวนัได้
ถูกตอ้ง 



9-10 การอ่านวรรณกรรม
พื้นบา้น 

อธิบาย ยกตวัอยา่ง ศึกษา
คน้ควา้จากแหล่งทอ้งถ่ินของ
ตนเอง  

ครอบครัวใน
ทอ้งถ่ิน 

ประเมินตาม
สภาพจริงจาก 
ผลงาน
รายบุคคล 

มีความรู้ และประเมิน
ค่าได ้
 

 
11-13 
 

การอ่านวรรณคดี 
และวรรณกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

อธิบาย ศึกษาคน้ควา้ เร่ือง 
มอม , พระบรมราโชวาท,
นิราศพระบาท 

หนงัสือ
ภาษาไทย
พื้นฐาน 

ประเมินตาม
สภาพจริงจาก 
ผลงาน
รายบุคคล 

มีความรู้ และวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ได ้

14 
 

การพดูที่มี
ประสิทธิภาพ 

อธิบาย ฝึกกล่าวทกัทายภาษา
10 ประเทศอาเซียน 

หนงัสือ
ภาษาไทย
พื้นฐาน 

ประเมินตาม
สภาพจริง  

สามารถปฏิบตัิการพดู
ไดต้ามวตัถุประสงค ์
 

15 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

 
 
    18 

การพดูในโอกาส
ต่าง ๆ 
 
 
 

การอธิบาย การ
บรรยาย และรายงาน 
 
 
 

การพดูแสดงทศันะ 
 
 
 
 
 
 

ทบทวน ซ่อมเสริม 

กล่าวทกัทายภาษา 10 
ประเทศอาเซียน รายบุคคล 
และท าแบบฝึกทา้ยบท 
 
 

อธิบาย วเิคราะห์ สังเคราะห์
การแสดงทศันะ 
 
 
 

ฝึกพดูแสดงทศันะเร่ือง “การ
เรียนแผนก....จะสามารถ
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั
และการประกอบอาชีพได้
อยา่งไร” 
 

เฉลยงาน อธิบาย 

หนงัสือ
ภาษาไทย
พื้นฐาน 
 
 

หนงัสือเรียน
เอกสารส่ิงพมิพ ์
 
 
 

เอกสารส่ิงพมิพ์
คู่มือหลงัสูตร
ระดบั ปวช. 
 
 
 

หนงัสือ
ภาษาไทย
พื้นฐาน 
 

ประเมินตาม
สภาพจริง 
 
 
 

ประเมินตาม
สภาพจริง 
 
 
 

ประเมินตาม
สภาพจริงจาก
ผลงาน
รายบุคคล 
 
 
 

ประเมินตาม
สภาพจริง 
 
 
 

สามารถปฏิบตัิการพดู
ไดต้ามวตัถุประสงค ์
 
 

เขา้ใจและน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั และ
ประกอบอาชีพใน
อนาคตได ้
 

เขา้ใจ และสามารถ
น าไปใชใ้นการด าเนิน
ชีวติในอนาคตได ้
 

มีความรู้ ความเขา้ใจ 
เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวติในอนาคต 

 



 
หมำยเหตุ 

รายละเอียดก าหนดการสอนวิชา : ภาษาไทยพ้ืนฐาน    
1. ครูจดักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
2. ให้นกัเรียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม กบับุคคลและแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
3. จดักิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวน การท างาน
ให้ส าเร็จ 
4. การจดักิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดน้ าความรู้ไปประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั และประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 
 


