
 



 

 
คำนำ 

 
 

 เอกสารประกอบการสอนครูเล่มนี้  จัดทำเพื่อใช้ประกอบในชุดสื่อวีดีทัศน์ DLTV 
การเรียนรู้ว ิชาภาษาไทยมีเป้าหมายเพื ่อพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด                          
เรื ่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ สาระสำคัญของเอกสารคู ่มือเล่มนี ้เป็นแนวการสอน                               
ที่บูรณาการ ซึ่งจะใช้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติในการสอน ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการวิเคราะห์มาใช้ในการสอนภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครบถ้วน
และได้วางขั้นตอนต่าง ๆ  ไว้เพื่อความสะดวกเหมาะสมกับครู นักศึกษา และนักเรียนผู้ใช้
เป็นสำคัญ 

ผู ้เข ียนหวังว่าเอกสารครูมือครูประกอบในชุดสื ่อวีดีทัศน์ DLTV เล่มนี้จะให้
ประโยชน์แก่ผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจศึกษา นอกจากจะใช้อ่านประกอบการเรียน                                
ในรายวิชาภาษาไทยแล้ว ยังเป็นแนวทางต่อการพัฒนาทักษะวิชาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยในอนาคต 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทุกท่านที่ผู ้เขียน                             
ได้กล่าวอ้างอิงในแนวคิด หลักการ ไว้ในเอกสารเล่มนี้ได้ตามลุล่วงตามวัตถุประสงค์                              
เพ่ือการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน หากผู้ใช้ทุกท่านจะได้กรุณาทักท้วง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น                                  
และเสนอแนะแนวทางคิดแก่คณะผู้จัดทำ จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
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           สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 

 

 
การพูดในโอกาสต่าง ๆ 

 
 
ความหมายของการพูด 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 843)  เปล่ง
เสียงออกเป็นถ้อยคำ, พดูจา ก็ว่า. 

ประสงค รายณสุข (2528 : 4) ไดใหความหมายของการพูด คือ การถายทอด
ความคิด ความรู ความเขาใจ หรือ ความตองการดวยเสยงี ภาษา และกิริยาทาทาง                 
เพื่อใหผูฟงรบรและเขาใจความรูสึก หรือ ความตองการของผูพูดใหผูฟงไดรับรูและ                            
เกิดการตอบสนอง 

สวนิดา ยมภัย และถิรนันท อนวัชศิริวงศ (2538 : 1) กลาววา การพูด คือ การ
ใชถอยคํา น้ำเสียง รวมทั้งกิริยาอาการ ถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก
หรือ ความตองการของผูพูดใหรับรแูละเกดการตอบสนอง 

สวัสดิ์ บรรเทิงสุข (2537 : 19) ไดกลาววา การพูด คือ การแสดงความคิดความ                          
ตองการ และความรูสึกของบุคคลไปยังผูอื่น 

สนิท สัตโนภาส (2538 : 131) กลาวถึงความสําคัญของการพูดในการเรียน                             
การสอนวา นักเรียนจะเรียนวิชาใดก็ตามทั้งครูและนักเรียนต้องใช้การพูดและการฟง                               

1 



  

  ๒ 

 
ความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
 

จินดา งามสุทธิ (2549 : 1) การพูดเป็นทักษะที่สำคัญในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล อาจไม่มีเครื่องมืออะไรที่สามารถจะวัดสภาพอารมณ์ จิตใจและร่างกาย
ของคนได้ดีเท่าเสียงพูดและการพูด การพูด เป็นส่วนรวมของบุคลิกภาพรวมทั้งหมด                           
ซึ ่งแสดงให้ทราบถึงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ ด้านสังคมและการศึกษาของผู ้พูด                                
การแต่งตัวหรือท่าทางเป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอก ส่วนคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่อยูภายใน                                 
 สำหรับความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ นั้นมีนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ                             
ด้านการพูดได้ให้ความหมายของการพูดไว้หลายท่านและความหมายดังกล่าวเป็นไป                         
ในแนวทางเดียวกัน สามารถสรุปความหมายของการพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ว่ า                              
การพูดในโอกาสต่าง ๆ หมายถึง พฤติกรรมในการสื่อความหมายของมนุษย์โดยการ ใช้
ส ัญล ักษณ์ต ่าง ๆ เช ่น เส ียง ภาษา อากั ปกิร ิยาท ่าทางและอารมณ์ความรู ้สึก                             
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก ความต้องการเพื่อให้คนฟังรู้ความหมาย
และตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของผู้พูด 
 
  



  

  ๓ 

 
การพูด 
 

เป็นทักษะการสื ่อสารอย่างหนึ ่ง ที ่ถ่ายทอดความคิด ความรู ้ ความเข้าใจ                             
หร ือความต้องการด้วยเส ียง ภาษา และกิร ิยาท ่าทาง เพ ื ่อให้ผ ู ้ฟ ังร ับร ู ้ เข ้าใจ                              
ตรงตามจุดประสงค์ของผู้พูด 

 

 
 
เก ิดประโยชน์ท ั ้ งต ่อผ ู ้พ ูดและผู้ ฟ ัง แต ่หากผ ู ้พ ูดไม ่ม ีท ักษะในการพูด                           

อาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดได้ ดังคำกลอนของสุนทรภู่ในนิราศภูเขาทองว่า 
 

 
  



  

  ๔ 

 
คุณลักษณะของผูพู้ดที่ดี 
 

 
  



  

  ๕ 

 
หลักการพูด 
 

๑. วิเคราะห์ผูฟ้ัง 
1.1 เพศและวยั 
1.2 อาชีพ 
1.3 ความรู้และประสบการณ์ 
1.4 ความมุ่งหมายของผู้ฟัง 

๒. เวลา 
2.1 เตรียมเรื่องทีพู่ดให้เหมาะสมแก่เวลา 
2.2 ใช ้ว ิธ ีการพูดท ี ่ เหมาะสมกับช่วงเวลา เช ่น พ ูดในช่วงเวลา                             
 หล ังร ับประทานอาหารกลางว ัน ต ้องพ ูดให ้น ่าสนใจ สนุก                         
 เน้นการมีส่วนร่วม 

๓. โอกาส 
 ผู้พูดควรทราบล่วงหน้าว่าพูดในโอกาสใด เพื่อเตรียมเรื่อง วิธีการพูด และ
การแต่งกายได้เหมาะสม 

๔. การเตรียมเรื่องที่จะพูด 
 4.1 เลือกเรือ่ง 

4.1.1 เรื่องทีอ่ยู่ในความสนใจของผู้ฟัง 
4.1.2 เรื่องแปลกใหม่แต่เหมาะสม 

  4.1.3 เรื่องที่ให้ประโยชน์แก่ผูฟ้ัง 
 4.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 4.3 จัดข้อมูลให้เป็นระบบ 
 4.4 วางโครงเรือ่งและจัดลำดับชัดเจน 

  



  

  ๖ 

 
โครงเรื่องและลักษณะเรื่องที่ดใีนการพูด 

 
โครงเรื่อง 

 
 
ลักษณะเรื่อง 

 
  



  

  ๗ 

 
การพูดให้สัมฤทธิผล 
  
 หมายถ ึง  การพ ูดให ้สำเร ็จตามจ ุดม ุ ่ งหมาย จ ุดม ุ ่ งหมายของการพูด                              
แบ่งได้ ๓ ประเภท ดังนี้ 

➢ การพูดเพื่อให้ความรู้ 
➢ การพูดเพื่อจรรโลงใจ 
➢ การพูดโน้มน้าวใจ 
 

 
  



  

  ๘ 

 
การพูดเพื่อให้ความรู้ 
 

 
  



  

  ๙ 

 
การพูดเพื่อจรรโลงใจ 
 

 
 
➢ พูดให้ตรงเป้าหมาย อย่าเยิ่นเย้อ  
➢ ใช้กิริยาท่าทาง ถ้อยคำภาษาที่สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 
➢ มีอารมณ์ขันเพื่อให้ผู้ฟังผ่อนคลาย 
➢ พูดให้เหมาะกับผู้ฟัง สถานการณ์ โอกาส และเวลาในการพูด 
➢ มองโลกแง่ดี หน้าตายิ้มแย้ม 

  



  

  ๑๐ 

 
การพูดโน้มน้าวใจ 
 
 ม ีจ ุดม ุ ่ งหมายให ้ผ ู ้ฟ ั ง เช ื ่ อและเห ็นด ้วยทางความค ิดและการกระทำ                                
ตามความมุ่งหมาย และต้องชี้แจงให้ผู ้ฟังเห็นว่า ถ้าปฏิบัติตามจะเกิดผลดีอย่างไร                           
เช่น การพูดหาเสียง การพูดเชิญชวนให้บริจาคสิ่งของ 
 
 กลวิธีการพูดโน้มน้าวใจ 
  ✓ ต้องมีความน่าเชื่อถือในเรื่องที่พูด  
  ✓ นำเสนอเหตุผลที่หนักแน่น  
  ✓ แสดงข้อมูลทั้งด้านดีและด้านไม่ดี  
  ✓ กระตุ้นให้เกิดความสนใจอย่างแรงกล้า  
  ✓ ยกตัวอย่าง หรือเหตุการณ์ประกอบให้เห็นจริง  
  ✓ เรื่องที่พูดควรอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง  
  ✓ เร ิ ่มด ้วยการสร ้างความสนใจ ให ้ข ้อแนะนำท ี ่ปฏ ิบ ัต ิตามได้                           
  และจบด้วยการขอร้องเชิญชวนให้ปฏิบัติตาม 
  



  

  ๑๑ 

 
การพูดในชีวิตประจำวัน 
 

 
 

 



  

  ๑๒ 

 
๑.การทักทายปราศรัย 
 
  การทักทายเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งผู ้ที ่เรารู ้จักคุ้นเคย                       
 หรือไม่รู้จักมาก่อน การทักทายปราศรัยควรปฏิบัติ ดังนี้ 

    
 
๒.การแนะนำตนเอง 
 
  ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจะได้พบและติดต่อกิจธุระกับบุคคลอื่น ๆ                    
 อยู ่เสมอ การแนะนำตนเองจึงมีความสำคัญในการเริ ่มต้นความสัมพันธ์ที ่ดี                         
 การแนะนำตนเองเกิดขึ้นได้หลายโอกาส เช่น 

    
  



  

  ๑๓ 

 
๓.การสนทนา 
 
  การสนทนาเกิดขึ้นจากบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
 ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ระหว่างกัน 

    
 
 

 
  



  

  ๑๔ 

 
หลักการพูดในกลุ่ม 
 

  เล่าเฉพาะประเด็นสำคัญ 
  เล่าเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน 
  ใช้ภาษาเข้าใจง่าย 
  ใช้กิริยาท่าทางเป็นธรรมชาติ 
  แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
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  ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



  

  ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แผนการจัดการเรียนรู้ 



  

  ๑๘ 

 
แผนการจัดประสบการณ ์

ทักษะการฟัง การดู และการพูด (การพูดในโอกาสต่าง ๆ) 
 
สาระสำคัญ 
 
  การพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นการพูดแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ตามโอกาสที่พูด การพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่แสดงถึง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล และหน่วยงานที่มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันทั้งในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพ 
 

จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

สาระที่ควรรู ้ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การประเมินผล 

๑. มีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการทั่วไป
เกี่ยวกับการพูด 
ในโอกาสต่าง ๆ 
๒. มีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการ
พูดในโอกาสตา่ง ๆ 

๑. ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการทั่วไป
เกี่ยวกับการพูดใน
โอกาสตา่ง ๆ 
๒. ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
พูดในโอกาสตา่ง ๆ 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูผูส้อนกล่าวทักทายนักเรียน 
2. ครูผูส้อนพูดคยุกับนักเรียน เรือ่งการ
พูดในชีวิตประจำวัน นอกจากทักษะการ
ฟังและการดู ที่ใช้มากทีสุ่ดใน
ชีวิตประจำวัน อีกหน่ึงทักษะที่สำคญั
สำหรับบุคคลที่กำลังอยูใ่นวัยเรียนวยั
ศึกษา คือ ทักษะการพดู 

1. เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. บทเรียน
สำเร็จรูปโปรแกรม
นำเสนอ Microsoft 
PowerPoint 

1. สังเกตจากการ
ตอบคำถาม 
2. ตรวจแบบฝึก
ทักษะ 
3. ตรวจแบบทดสอบ      
หลังเรียน 
 
 



  

  ๑๙ 

 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

สาระที่ควรรู ้ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การประเมินผล 

3. สามารถพูด 
ในโอกาสต่าง ๆ 
4. มีมารยาท 
ในการพูด 

 3. ครูผูส้อนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ขั้นสอน 
1. ครูผูส้อนพูดคยุกับนักเรียน ต้ังคำถาม
เกี่ยวกับความหมายของการพูด ว่าใน
ความคิดของนักเรยีน นกัเรียนคิดว่าการ
พูดคืออะไร เพื่อเป็นการทดสอบความรู้
เดิมของนักเรียน 
2. ครูผูส้อนเชื่อมโยงความรู้เดิม เพื่อ
เรียนรูค้วามรู้ใหม่ ด้วยคำถามกระตุ้น
ความคิดของนักเรยีน วา่การพูดหมายถึง
อะไร 
3. ครูผูส้อนอธิบาย ความหมายของการ
พูดรวมทั้งอธิบายว่าความสำคัญกับ
นักเรียนอย่างไร 

 4. ประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์

  



  

  ๒๐ 

 
จุดประสงค ์
การเรียนรู้ 

สาระที่ควรรู ้ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การประเมินผล 

  4. ครูผูส้อนอธิบายหลกัการพูด และ
หลักเกณฑ์หรือเทคนคิต่าง ๆ ที่นักเรยีน
ควรรู้ และยกตัวอย่างประกอบเพือ่ความ
เข้าใจที่ชัดเจนของนักเรียน 
5. นักเรียนฝึกทักษะการพูด โดยการทำ
แบบฝึกทักษะ 
ขั้นสรุป 
1. ครูผูส้อนและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบ
ฝึกทักษะพรอ้มกัน 
2. ครูผูส้อนและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู ้

  

 



  

  ๒๑ 

 
แบบบันทึกหลงัแผนการสอน 

 
 ด้านความรู ้
       
      
 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
      
      
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  
      
      
 ด้านอื่น ๆ 
(พฤติกรรมเด่นหรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล)  
      
      
 ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
 แนวทางการแก้ไข 
      
      
  



  

  ๒๒ 

 
แบบประเมินการเห็นคุณค่าและความสำคัญของการพูด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ .........วันที่.................เดือน............................พ.ศ. ....................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                            ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึก 
                                                                 (…………………………………………………….) 
                                                                      .............../................/.............. 
  

เลขที่ 
การถาม-ตอบ สรุปผลการประเมิน 

4 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  

  ๒๓ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการเห็นคุณค่าและความสำคัญของการพูด 

 
 ผู ้ตรวจให้คะแนนโดยพิจารณาจากการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น                            
ของน ัก เร ียน ตามระด ับคะแนน 4, 3, 2 และ 1  ท ี ่ ตรงตามความค ิด เห็น                                 
ของผู้ตรวจมากที่สุด 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 
4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

การเห็น
คุณค่าและ
ความสำคัญ
ของการพูด 

มีการฝึกพูด
สม่ำเสมอ และ
เห็นคุณค่า 
ความสำคัญของ 
การพูด 

มีการฝึกพูด
บางครั้งและตั้งใจ
วิเคราะห์เรื่องที่
พูดอย่างถูกต้อง 

มีการฝึกพูด 
นาน ๆ คร้ัง และ
สามารถเข้าใจ
เร่ืองที่พูดได้บาง
เร่ือง 

มีการฝึกพูด 
นาน ๆ ครั้ง แต่
ไม่มีความเข้าใจ
เร่ืองที่พูด 

 
 
ระดับคุณภาพ 
    4 คะแนน  ดีมาก 
    3 คะแนน  ดี 
    2 คะแนน  พอใช้ 
    1 คะแนน  ปรับปรุง 
 
 
ระดับคุณภาพ ๒ ผ่านเกณฑ์ 
  



  

  ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบ / เฉลย 

  



  

  ๒๕ 

 
วิชา : ภาษาไทย จำนวน : 10 ข้อ 
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 
 
1.การกล่าวอ้างถึงสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ก่อนอวยพร เปน็การกล่าวอวยพรให้กับบุคคลในข้อใด 
 1. บุคคลที่อาวุโสเสมอกัน 
 2. บุคคลที่อาวุโสน้อยกว่า 
 3. บุคคลที่อาวุโสสูงกวา่ 
 4. บุคคลทั่วไป 
 
2.ในการกล่าวอวยพรวันเกิด ไม่ควรใช้คำในข้อใด 
 1. เจริญวยั 
 2. แก่ เจ็บ ตาย 
 3. ร่มโพธิ์รม่ไทร 
 4. อายมุั่นขวัญยืน 
 
3.การพูดเพื่อสร้างความสนิทสนม เป็นการพูดโน้มน้าวใจโดยอาศัยแนวการปฏิบัติ
อย่างไร 
 1. พูดให้เหตุผลด ี
 2. พูดดีมีความน่าเชือ่ถอื 
 3. พูดให้มีความรู้สึกรว่มกัน 
 4. พูดผูกสัมพันธ์หรรษา 
  



  

  ๒๖ 

 
4.การพูดด้วยวจีสุนทร เป็นการพูดในลักษณะใด 
 1. พูดโน้มนา้วใจด้วยการใช้ศิลปะในการพูด 
 2. พูดโน้มนา้วใจด้วยการขอรอ้งวิงวอนให้เห็นใจ 
 3. พูดโน้มนา้วใจด้วยการเน้นให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ซาบซ้ึง 
 4. พูดโน้มนา้วใจด้วยการให้เหตุผลและยกตัวอย่างเปรียบเทียบ 
 
5.การใช้คำพูดในลักษณะที่เป็นเชิงคำสั่ง หรอืบีบบังคับ จะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก
อย่างไร 
 1. เกิดความรูส้ึกกลัว 
 2. เกิดความรูส้ึกกังวล 
 3. เกิดความรูส้ึกฮึกเหิม 
 4. เกิดความรูส้ึกต่อต้าน 
 
6.การพูดประเภทใด จำเป็นต้องใช้ศิลปะและจิตวิทยาในการพูดสูง 
 1. การพูดอวยพร 
 2. การพูดปลุกใจ 
 3. การพูดโฆษณา 
 4. การพูดโนม้น้าวใจ 
 
7.การใช้ภาษาแสลง หรือศัพท์แสลง นิยมใช้ในการพูดประเภทใด 
 1. การพูดอวยพร 
 2. การพูดปลุกใจ 
 3. การพูดโฆษณา 
 4. การพูดโนม้น้าวใจ 
  



  

  ๒๗ 

 
8.ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพูดรายงาน ตามรูปแบบที่ถูกต้อง 
 1. บอกช่ือเรื่องทีร่ายงาน 
 2. บอกที่มาของการพูดรายงาน 
 3. บอกช่ือบุคคลที่ให้ความรู้ หรอืข้อมูล 
 4. สรุป  และแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม 
 
9.“ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติ ถ้าคนไทยทุกคนไม่ช่วยอนุรักษ์ไว้  ภาษาไทย                     
จะเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไปได้อย่างไร” ข้อความนี้ มีการใช้ภาษาพูดเพื่อโน้ม
น้าวใจอย่างไร 
 1. การใช้ภาษาพูดเชิงขอร้อง 
 2. การใช้ภาษาพูดเชิงวงิวอน 
 3. การใช้ภาษาพูดเชิงคำถาม 
 4. การใช้ภาษาพูดเชิงเสนอแนะ 
 
10.“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรถือปฏิบัติให้เป็นสุขนิสัยที่ดี                       
ในการรับประทานอาหาร”ข้อความามนี้  มีการใช้ภาษาพูดเพื่อโน้มน้าวใจอย่างไร 
 1. การใช้ภาษาพูดเชิงขอร้อง 
 2. การใช้ภาษาพูดเชิงวงิวอน 
 3. การใช้ภาษาพูดเชิงคำถาม 
 4. การใช้ภาษาพูดเชิงเสนอแนะ 
  



  

  ๒๘ 

 
เฉลย 

 
   ข้อ 1   ตอบ 3 
 
   ข้อ 2   ตอบ 2 
 
   ข้อ 3   ตอบ 4 
 
   ข้อ 4   ตอบ 1 
 
   ข้อ 5   ตอบ 4 
 
   ข้อ 6   ตอบ 4 
 
   ข้อ 7   ตอบ 3 
 
   ข้อ 8   ตอบ 4 
 
   ข้อ 9   ตอบ 2 
 
   ข้อ 10  ตอบ 4 



คณะผู้จัดทำ 
 

ข้อมูลคณะกรรมดำเนินโครงการ : สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

                                                        

คณะทำงานและผู้ประสานงานของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว 
ตำแหน่ง : อาจารยป์ระจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย สังกัดคณะ : คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอ
เมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ 055-706-555 ตอ่ 2151 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-626-5716 
E-mail : aum_raja@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุรดา สุขประเสริฐ 
ตำแหน่ง : อาจารยป์ระจำโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
สังกัดคณะ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอ
เมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
หมายเลขโทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 2151 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-267-4546 
E-mail : rdaandeve@hotmail.com 
 

 
  ข้อมูลประวัติผู้สอน 
 

ครูผู้สอน  

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นายกฤษณะ แสงคำ 
ตำแหน่ง  ครู 
หน่วยงาน : โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ที่อยู่ : โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
118 หมู่ 1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย 
จงัหวัดกำแพงเพชร 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-735-1201 
E-mail : kitsana@prankratai.ac.th 

 

 

๒๙ 
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