
ก ำหนดหน่วยกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
รำยวิชำภำษำไทยเพิม่เติม (กำรฟังกำรดูและกำรพูด)     รหัส  ท๓๑๒๐๑ 

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  ๔    ภำคเรียนที่ ๑    จ ำนวน ๒๐ ช่ัวโมง     จ ำนวน   ๐.๕  หน่วยกติ    คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
ล ำดับที่ ช่ือหน่วย                

กำรเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ภำระชิ้นงำน จ ำนวน

ช่ัวโมง 
คะแนน 

๑ การพูดเชิง
สร้างสรรค ์

๑. มีความรู้ความ
เขา้ใจ อธิบาย 
จุดมุ่งหมาย บอก
ความส าคญัของการ
พูดเชิงสร้างสรรคไ์ด ้
 
 
 

๑. ความรู้เบ้ืองตน้ของ
การพูดเชิงสร้างสรรค ์

การพูดเชิงสร้างสรรคค์ือ  การพูดท่ีผูพู้ด
แสดงออกมาโดยการให้เกียรติผูฟั้ง ท า
ใหผู้ฟั้งมีความสุข สบายใจ ยนิดีท่ีจะ
ท างานกบัเรา พอใจท่ีจะเรียนร่วมกบัเรา 
การพูดท่ีสร้างสรรคจึ์งเป็นศิลปะแห่ง
การแสดงตนท่ีทุกคนควรเอาใจใส่ 
ฝึกฝน เรียนรู้จนซึมซาบเขา้เป็นชีวิต
จิตใจ จนสามารถแสดงตนไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองไม่เคอะเขิน ติดขดั 
 
 
 
 
 
 

- ๑ - 



ล ำดับที่ ช่ือหน่วย                
กำรเรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ภำระชิ้นงำน จ ำนวน
ช่ัวโมง 

คะแนน 

  ๒. สามารถเลือก
แนวทางในการพูด
เชิงสร้างสรรคไ์ดด้ว้ย
ตนเอง 
๓. สามารถประเมิน
เร่ืองท่ีพูดและน าไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

๒.ลกัษณะของการพูด
เชิงสร้างสรรค ์

การพูดถือเป็นเสน่ห์ของผูพู้ดท่ีสามารถ
เป็นจุดเด่นและสร้างความสนใจใหก้บั
บุคคลรอบขา้งผูพู้ดท่ีดีตอ้งรู้จกัลกัษณะ
ของการพูดเพื่อให้ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องผูฟั้ง และสามารถน า
การพูดไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 

- ๑ - 

๒ พูดในโอกาสต่างๆ ๕. พูดในโอกาส
ต่างๆได ้
๖. มีมารยาทใน              
การพูด 
 

๓. การพูดแนะน าตวัเอง การพูดแนะน าตนเป็นการพูดท่ีแทรก
อยูก่บัการพูดลกัษณะต่าง ๆ เป็น
พื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีจะท าใหผู้ฟั้งมีความรู้
เก่ียวกบัผูพู้ด การแนะน าตนจะให้
รายละเอียดแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ
การพูดแต่ละประเภท 

การพูดแนะน าตวัเอง ๑ ๓ 

 ๔.การพูดอวยพร การพูดอวยพรมีจุดมุ่งหมายในการอวย
พรใหก้บับุคคลหรือเจา้ของงานมี
ความสุขและความเจริญในหนา้ท่ีการ
งานและดา้นอ่ืนๆ  

การพูดอวยพร ๑ ๓ 



ล ำดับที่ ช่ือหน่วย                
กำรเรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ภำระชิ้นงำน จ ำนวน
ช่ัวโมง 

คะแนน 

   ๕. การพูดโฆษณา การโฆษณาหมายถึง  การให้ขอ้มูล 
ข่าวสาร เป็นการส่ือสารจูงใจผา่นส่ือ
โฆษณาประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือ
โนม้นา้วใจใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย มี
พฤติกรรมคลอ้ยตามเน้ือหาสารท่ี
โฆษณา  อนัเอ้ืออ านวยใหมี้การซ้ือหรือ
ใชสิ้นคา้และบริการ  ตลอดจนชกัน าให้
ปฏิบติัตามแนวความคิดต่าง ๆ ทั้งน้ี
ขอใหผู้โ้ฆษณาหรือผูอุ้ปถมัภจ์ะตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการส่ือนั้น ๆ 

การพูดโฆษณา ๒ ๔ 

๓ พูดโนม้นา้วใจและ
โตแ้ยง้ 

๕. พูดโนม้นา้วใจ
โตแ้ยง้  สุนทรพจน์     
 และโตว้าทีได ้                  
๖. มีมารยาทใน             
การพูด 
 

๖. การพูดโนม้นา้วใจ การพูดโนม้นา้วใจควรใชภ้าษาในเชิง
เสนอแนะ  ขอร้อง วิงวอน หรือเร้าใจ 
ซ่ึงในการใชถ้อ้ยค าใหเ้กิดน ้าเสียง
ดงักล่าว จะตอ้งเลือกใชค้  าท่ีส่ือ
ความหมายตามท่ีตอ้งการ โดยค านึงถึง 
จงัหวะและความนุ่นนวล ในน ้าเสียง 
 
 

การพูดโนม้นา้วใจ ๒ ๑๐ 



ล ำดับที่ ช่ือหน่วย                
กำรเรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ภำระชิ้นงำน จ ำนวน
ช่ัวโมง 

คะแนน 

  ๕. พูดโนม้นา้วใจ
โตแ้ยง้  สุนทรพจน์     
 และโตว้าทีได ้                  
๖. มีมารยาทใน            
การพูด 
 

๗. การพูดโตแ้ยง้ การพูดโตแ้ยง้เป็นการแสดงทรรศนะท่ี
แตกต่างกนัระหวา่งบุคคล ๒ ฝ่าย  ผู ้
แสดงทรรศนะตอ้งพยายามหาเหตุผล 
สถิติ หลกัการ อา้งขอ้มูลและหลกัฐาน
ต่างๆ มาสนบัสนุนทรรศนะของตนให้
น่าเช่ือถือ และคดัคา้นทรรศนะของอีก
ฝ่ายหน่ึง 

การพูดโตแ้ยง้ ๓ ๑๐ 

๔ กำรพูดสุนทรพจน์ ๕. พูดโนม้นา้วใจ
โตแ้ยง้  สุนทรพจน์     
 และโตว้าทีได ้                  
๖. มีมารยาทใน            
การพูด 
 

๘.การพูดสุนทรพจน์ สุนทรพจน์ หมายถึง ค าพูดท่ีดีงาม 
ไพเราะจบัใจ การพูดสุนทรพจน์มกัมี
ในพิธีส าคญั เช่น พิธีตอ้นรับแขกเมือง
คนส าคญั พิธีไดรั้บต าแหน่งส าคญั 
กล่าวในงานฉลองระลึกถึงบุคคลส าคญั 
วนัส าคญั ระดบัชาติ หรือเป็นการกล่าว
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อสร้างสรรค์
จรรโลงใจ เป็นค าพูดท่ีแสดงความ
ปรารถนาดีในทางการเมือง การกล่าว
สุนทรพจน์เป็นเร่ืองส าคญัยิง่ มกัไดรั้บ
การยกยอ่งวา่เป็นการพูดชั้นยอด 

การพูดสุนทรพจน์ ๕ ๑๐ 



ล ำดับที่ ช่ือหน่วย                
กำรเรียนรู้ 

ผลกำรเรียนรู้ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สำระส ำคัญ ภำระชิ้นงำน จ ำนวน
ช่ัวโมง 

คะแนน 

๕ โต้วำที ๖. พูดโนม้นา้วใจ
โตแ้ยง้  สุนทรพจน์     
 และโตว้าทีได ้                  
๗. มีมารยาทในการ
ฟัง ดู และพูด 
 

๙.โตว้าที การโตว้าที  คือการท่ีมีคนทั้ง ๒ ฝ่าย
ตอบโตก้นัมีทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายคา้น
ตอ้งมีประธานเป็นผูด้  าเนินการโตว้าที
และมีประเด็นท่ีจะตอ้งโตเ้ถียงกนั การ
โตว้าทีน้ีจะมีเวลาใหแ้ต่ละฝ่ายไดพู้ด 
ถา้เกินเวลาก็ตอ้งปรับแพเ้ม่ือส้ินสุดการ
โตว้าทีก็จะตดัสินวา่ฝ่ายไหนโตไ้ดดี้
ท่ีสุดก็จะเป็นผูช้นะ 

การพูดโตว้าที ๕ ๒๐ 

สอบกลางภาค - ๒๐ 
สอบปลายภาค - ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 
 


