
ก ำหนดกำรสอน  (Course Syllabus) 

รหัสวิชำ :     3000 – 1101     ช่ือวิชำ :   ทกัษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ    จ ำนวน :  3  หน่วยกิต  3 ชัว่โมง 
หลักสูตรกำรศึกษำ    (Course status) :  ปวส.1 แผนกวชิา  
 ควำมรู้พื้นฐำน    (Pre – requisite) : การใชภ้าษาไทย  ภำคเรียนที่      (Semester) : 1/2562 
วัน – เวลำที่เรียน     (Class Meeting) : จนัทร์ – ศุกร์ 
ช่ือผู้สอน (Instructor) :   นางมทนพร   อินตะ๊แกว้    ที่ท ำงำน (Office) : วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone)  : 083 – 8676306         อีเมล์    (E – Mail) : noi171811@gmail.com   
หนังสือเรียน   (Text Book) :  นยัรัตน์  กลา้วเิศษ   เอกสารประกอบการสอนวชิาทกัษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ 
(3000 – 1101)  อดัส าเนา.  แหล่งค้นคว้ำเพิ่มเติม  (Reference) :  วารสารประเภทต่าง ๆ   ส านวนไทย    
ของประเทือง  คลา้ยสุบรรณ์ .    ส านวนชวนคิด  ภาษิตสอนใจ    ของรัตนา  สถิตานนท,์  ส านวนโวหารไทย 
ของเรือนอุไร  อินทรประเสริฐ  หนงัสือดรรชนีวารสาร,  www.google.com 
 

จุดประสงค์รำยวิชำ 

1. เพือ่ใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยที่ถูกตอ้ง 

2. เพื่อให้สามารถน าภาษาไทยไปใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารงานอาชีพและการด าเนินชีวิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพือ่เห็นคุณค่า  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 

มำตรฐำนรำยวิชำ 
1. เลือกใชภ้าษาไทยอยา่งมีศิลปะ  ถูกตอ้งตามเกณฑ ์ กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 

2. วเิคราะห์และประเมินค่าสารที่ไดจ้ากการฟัง  การดู  การอ่าน  และน าเสนอขอ้มูลอยา่งมีระบบ 

3. ใชก้ระบวนการเขียน  การพดู  รูปแบบต่าง ๆ  ส่ือสารในงานอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีคุณธรรม 

4. แยกแยกเน้ือหาสาระ  คติ  คุณธรรม  ค่านิยม  ที่ไดจ้ากการศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และ  

    น ามาประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพและการด าเนินชีวติได ้

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและฝึกทกัษะเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทย  ส่ือสารอยา่งมีศิลปะ  ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ กาลเทศะ  บุคคล
และโอกาส  วิเคราะห์  ประเมินค่าสารจากการฟัง  การดู  การอ่าน  การน าเสนอ  ขอ้มูลในเชิงให้ความรู้  ขอ้คิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะและวจิารณ์อยา่งมีเหตุผล  การพูดที่ใชง้านอาชีพ  และในโอกาสต่าง ๆ  ของสังคม  การเขียนจดหมายที่
จ  าเป็นต่องานอาชีพ  การใชภ้าษาไทยในการเขียนประชาสัมพนัธ์และเขียนโฆษณา  เขียนรายงาน  เขียนโครงการและ
บทร้อยกรองเพือ่งานอาชีพ  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่เก่ียวขอ้งและเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการ
ด าเนินชีวติ 

http://www.google.com/


สมรรถนะ  (Competency) 
 ควำมรู้  นักเรียนมีควำมรู้อธิบำย/บอก 

1. ความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร 

2. ความรู้ในการสืบคน้ขอ้มูล  

                ทักษะ  
1. วเิคราะห์และประเมินค่าสาร 

2. พดูในโอกาสต่าง ๆ 

3. เขียนรายงานทางวชิาการ 

4. เขียนจดหมายธุรกิจและกิจธุระ 

5. เขียนโครงการ 

6. เขียนโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์

7. เขียนบทร้อยกรองเพือ่งานอาชีพ 

8. วเิคราะห์วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

               คุณธรรม 

1. ความมีวนิยั – ความรับผดิชอบ 

2. ความซ่ือสตัย ์– ความสนใจใฝ่รู้ – ความมีมนุษยสมัพนัธ ์

ตัวช้ีวัด (KPI : Key Performance Indicator) 
1. ผูเ้รียนน าความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ผูเ้รียนน าความรู้  ความเขา้ใจภาษาไทยไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพและการด าเนินชีวติไดอ้ยา่ง 

     มีประสิทธิภาพ 

3. ผูเ้รียนเห็นคุณค่าความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 

4. ผูเ้รียนมีเจตคติและกิจนิสยัที่ดีมีวนิยั  รับผดิชอบ  สนใจใฝ่รู้  ซ่ือสตัย ์ และมีมนุษยสมัพนัธ ์

เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation) 
 เกณฑ์กำรให้คะแนนมี 3 ส่วน 100% 

1. จิตพสิยั  20% 

2. เก็บสะสมระหวา่งเรียน 60% 

3. การสอบประมวลความรู้ 20% 

 

 

 



วิธีกำรสอน (Instructional Strategies) 
 การจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  (CIPP Model)  มุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งทางดา้นร่างกาย  สติปัญญา  สงัคม  และอารมณ์  ดงัน้ี 

1. บรรยาย  อธิบาย  เก่ียวกบัเน้ือหาสาระ 

2. ฝึกปฏิบติั  วเิคราะห์  ประเมินค่า 

3. ฝึกทกัษะการฟัง  การพดู  การอ่าน  การเขียน  การน าเสนอขอ้มูล 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 
 ใหน้กัศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชาทกัษะภาษาไทยเพื่ออาชีพมาใชใ้นการวิเคราะห์  ประเมินค่าสาร  ฝึก
ทกัษะการฟัง  การพดู  การอ่านและการเขียน 

 

เกณฑ์กำรประเมินผล  (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย   ระดับ
คะแนน 

ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม 60 – 64 2.0 การเรียนพอใช ้
75 – 79 3.5 การเรียนดีมาก 55 – 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 – 74 3.0 การเรียนดี 50 – 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 – 69 2.5 การเรียนดี

พอใช ้
0 - 49 0 การเรียนขั้นต ่า 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน  ช่ือวิชำ : วิชำทักษะภำษำไทยเพ่ืออำชีพ  36 คร้ัง 54 ช่ัวโมง 
 
ที่ หัวข้อ กิจกรรมและกระบวนกำรสอน ส่ือกำรสอน กำรประเมินผล สมรรถนะของ

ผู้เรียน 

1. แนะน าการเรียน  
การใชภ้าษาไทยใน
การส่ือสารอยา่งมี
ศิลปะ 

- ฟังครูแนะน าการเรียน 
- บรรยาย  อธิบายเก่ียวกบัการ
ใชภ้าษาไทย 
- ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปราย
ปัญหาการใชค้  าและส านวน
โวหาร 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- ค าต่าง ๆ 
- สุภาษิต 

Pre – Test 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

แสดงความรู้
เก่ียวกบัการใช้
ภาษาไทย 

2. การวเิคราะห์และ
ประเมินค่าสาร 

- อธิบายหลกัการวเิคราะห์สาร 
วนิิจสารประเมินค่าสาร 
- ผูเ้รียนฝึกวเิคราะห์สาร  วนิิจ
สาร  ประเมินค่าสาร 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- ตวัอยา่งการ
วเิคราะห์สาร 

การวเิคราะห์
สาร 

วเิคราะห์และ
ประเมินค่าสาร 

3. การพดูในโอกาส
ต่าง ๆ 

- ผูเ้รียนศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอน 
- ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายการ
พดูต่อที่ประชุมชนและใน
โอกาสต่าง ๆ 
- ครูสรุปและอธิบายเร่ืองของ
ลกัษณะผูพ้ดูที่มีคุณธรรม  
จรรยา  มารยาทของผูพ้ดู 
- ผูเ้รียนฝึกพดูในโอกาสต่าง ๆ   

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

การพดูใน
โอกาสต่าง ๆ 

พดูในโอกาส
ต่าง ๆ 

4. การศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูล 

- บรรยาย  อธิบาย  การศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูล 
- ผูเ้รียนจดัท าบตัรบนัทึก
ขอ้มูล 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- ตวัอยา่ง
บตัรรายการ   
บตัรดรรชี
วารสาร  บตัร
บนัทึกขอ้มูล 

- บตัรบนัทึก
ขอ้มูล 
- ทดสอบ 

แสดงความรู้ใน
การคน้ขอ้มูล 

5. การเขียนรายงาน
ทางวชิาการ 

- บรรยาย  อธิบายการเขียน
รายงานที่ถูกตอ้งตามงาน 
- ผูเ้รียนฝึกเขียนรายงานทาง

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 

รายงานทาง
วชิาการ 

เขียนรายงาน
ทางวชิาการ 



วชิาการ - ตวัอยา่งรายงาน
ปริญญานิพนธ ์
- เวบ็ไซตต่์าง ๆ 

6. จดหมายธุรกิจและ 
กิจธุระ 

- อธิบายความหมายประเภท
ของจดหมายธุรกิจ  กิจธุระ 
- ผูเ้รียนศึกษาตวัอยา่งจดหมาย
แต่ละประเภทและเขียน
จดหมายธุรกิจ  กิจธุระ 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- จดหมายธุรกิจ 
- จดหมายกิจธุระ 

- การเขียน
จดหมาย 
- ทดสอบ 

เขียนจดหมาย
ธุรกิจและกิจ
ธุระ 

7. การเขียนโครงการ -อธิยายเร่ืองการเขียนโครงการ 
- แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน ฝึก
เขียนโครงการ 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- โครงการ 

- การเขียน
โครงการ 

เขียนโครงการ 

8. การเขียนเพือ่การ
โฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์

- อธิบายเร่ืองการเขียนโฆษณา
และประชาสมัพนัธ ์
- แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 
คน ฝึกเขียนโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- วารสาร 
- หนงัสือพมิพ ์
- เวบ็ไซตต่์าง ๆ 

การเขียน
โฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์

เขียนโฆษณา
และ
ประชาสมัพนัธ ์
 
 
 
 

9. การเขียนบทร้อย
กรองเพีอ่
ประโยชน์ในการ
ส่ือสารงานอาชีพ 

- ผูเ้รียนศึกษาการเขียน 
บทร้อยกรอง 
- ครูสรุปเร่ืองการเขียนบทร้อย
กรอง 
- ผูเ้รียนเขียนบทร้อยกรอง
ตามที่ก  าหนด 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- ตวัอยา่ง 
บทร้อยกรอง 

การเขียนบท
ร้อยกรอง 

เขียนบทร้อย
กรองเพือ่งาน
อาชีพ 
 
 
 

10. การศึกษาวเิคราะห์
วรรณกรรมทอ้งถ่ิน 

- อธิบายความหมาย  ลกัษณะ  
บทบาทของวรรณกรรม
ทอ้งถ่ิน 
- ผูเ้รียนเล่าถึงวรรณกรรม
ทอ้งถ่ินของตนเอง 

- เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
- วรรณกรรม
ทอ้งถ่ิน 

เล่าเร่ือง
วรรณกรรม
ทอ้งถ่ิน 

วเิคราะห์
วรรณกรรม
ทอ้งถ่ิน 

11. สอบมาตรฐาน
รายวชิา 
(Examination) 

ทดสอบมาตรฐานรายวชิา แบบทดสอบ การทดสอบ  

 
หมำยเหตุ 



รายละเอียดก าหนดการสอนวชิา : ทกัษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ    
1. ครูจดักิจกรรมที่ให้ผูเ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
2. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม กบับุคคลและแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย 
3. จดักิจกรรมที่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวน การ
ท างานใหส้ าเร็จ 
4. การจดักิจกรรมที่ใหน้กัเรียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั และประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 
 
 


