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แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรยีนรู้  “งามล้้าค้าไทย” 

วิชา ภาษาไทย  ท ๒๒๑๐๒ 

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
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ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ๑ประจําชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพ  
และเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดตํอส่ือสารเพื่อ
สร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ๑ท่ีดีตํอกัน  ทําให๎สามารถประกอบกิจธุระการงานและการดําเนิน
ชีวิตรํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางมีความสุข  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎  
ประสบการณ๑จากแหลํงข๎อมูลขําวสารสารสนเทศตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ ความคิดวิเคราะห๑  วิจารณ๑  
และสร๎างสรรค๑ให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี  ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  นอกจากนี้
ยังเป็นส่ือท่ีแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน๑ โลกทัศน๑ และสุนทรีภาพ  
โดยบันทึกไว๎เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันลํ้าคํา  ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติท่ีควรคําแกํการ
เรียนรู๎  เพื่ออนุรักษ๑ และสืบสานให๎คงอยูํคํูชาติไทยตลอดไป 
 ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยของสถานศึกษามีแนวดําเนินการ 
โดยนําโครงสร๎างของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีกําหนดให๎นักเรียนเรียนภาษาไทยสัปดาห๑ละกี่ช่ัวโมง
ตลอดปี  และคําอธิบายรายวิชาในแตํละระดับช้ันมากําหนดหนํวยการเรียนรู๎ตลอดปี  และเวลาท่ีใช๎
เรียนรู๎แตํละหนํวย  หนํวยการเรียนรู๎จะมีกี่หนํวยก็ได๎  นําหนํวยการเรียนรู๎มาจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู๎  เพื่อกําหนดกระบวนการเรียนรู๎  ให๎เป็นไปตามปรัชญาและจุดมุํงหมายของสถานศึกษา ซึ่งมี
ขั้นตอนในการจัดทําดังนี้ 

๑.  ศึกษาสาระ  มาตรฐานการเรียนรู๎  และมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงช้ันหลักสูตรกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทยในหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

๒. ศึกษาเอกสาร  ตํารา  เกี่ยวกับหลักภาษา  การใช๎ภาษาวรรณคดี  วรรณกรรมตามสาระ
การเรียนรู๎  เพื่อกําหนดเนื้อหาสาระของภาษาไทย  ให๎เหมาะสมกับระดับช้ัน  มีความสอดคล๎อง  มี
ลําดับความยากงํายของเนื้อหาเหมาะแกํระดับช้ัน 

๓. จัดทําสาระการเรียนรู๎ชํวงช้ัน  โดยนํามาตรฐานการเรียนรู๎  และมาตรฐานการเรียนรู๎ชํวง
ช้ัน  แตํละสาระมาวิเคราะห๑และจัดทําสาระการเรียนรู๎ชํวงช้ัน 

๔. จัดทําสาระการเรียนรู๎รายปีหรือรายภาค  โดยนําสาระการเรียนรู๎ชํวงช้ัน (ในข๎อ ๓) มา
จัดทําสาระการเรียนรู๎รายปีหรือรายภาค (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จัดทําเป็น
รายปี  สํวนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ จัดทําเป็นรายภาค )  ให๎พิจารณาวํา  สาระการเรียนรู๎ท่ีเรียน
กํอนจะเป็นพื้นฐานของสาระการเรียนรู๎ที่เรียนหลังและมีความตํอเนื่องของเนื้อหาสาระและเป็นสาระ
การเรียนรู๎ที่มีความยากงํายเป็นลําดับข้ัน 

๕. จัดทําผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวังรายปีหรือรายภาค  โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู๎
ชํวงช้ันและสาระการเรียนรู๎รายปีหรือรายภาค (ข๎อ ๔)  จัดทําเป็นผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวังรายปีหรือ
รายภาคและมีความสัมพันธ๑กับสาระการเรียนรู๎รายปีหรือรายภาค 
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๖. ตรวจสอบผลการเรียนรู๎ท่ีคาดหวังรายปีหรือรายภาคกับสาระการเรียนรู๎รายปีหรือราย
ภาค  ให๎นําผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของแตํละช้ันปีและสาระการเรียนรู๎แตํละช้ันปีมาตรวจสอบความ
สอดคล๎องและความสัมพันธ๑ในแตํละข๎อ 

๗. จัดทําคําอธิบายรายวิชาโดยกําหนดช่ือรายวิชา  ช้ันปี  จํานวนช่ัวโมงการสอนตลอดปีหรือ
ตลอดภาคเรียน  และจํานวนช่ัวโมงสอนแตํละสัปดาห๑  สํวนรายวิชาเพิ่มเติมควรต้ังช่ือวิชาให๎นําสนใจ  
กําหนดเวลาเรียนหรือหนํวยวิชาระดับช้ันด๎วย   

๘. จัดทําหนํวยการเรียนรู๎  นําคําอธิบายรายวิชามาจัดทําหนํวยการเรียนรู๎  โดยนําหัวข๎อและ
รายละเอียดของสาระการเรียนรู๎มากําหนดจํานวนหนํวยการเรียนรู๎  ช่ือหนํวยการเรียนรู๎และจํานวน
ช่ัวโมงในการเรียนการสอนของแตํละหนํวยตลอดปีการศึกษา  จัดทําผลการเรียนรู๎และสาระการ
เรียนรู๎ของแตํละหนํวยการเรียนรู๎   

๙. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎  นําหนํวยการเรียนรู๎ที่กําหนดมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎
แตํละหนํวยการเรียนรู๎  โดยกําหนดจุดประสงค๑การเรียนรู๎จากผลการเรียนรู๎ของแตํละหนํวย  จัดทํา
สาระการเรียนรู๎  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  กระบวนการวัดและประเมินผล  แหลํงการ
เรียนรู๎  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎อาจจัดทําเป็นรายช่ัวโมง  เพื่อนําไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
และบันทึกผลการสอนเพื่อนําไปสํูการวิจัยและปรับปรุงหลักสูตร  หรืออาจจัดทําเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู๎รวม  เพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ยํอยเป็นรายช่ัวโมงได๎ 

คํูมือการจัดการเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต  เรื่อง  คําและการสร๎างคํา  
จัดทําขึ้นเพื่อใช๎ประกอบการจัดการเรียนรู๎วิชาภาษาไทย ท ๒๒๑๐๒ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๒  ในหนํวยการเรียนรู๎ “งามลํ้าคําไทย” 
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แผนภูมิขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการของหลักสูตร 
 

จุดหมายของหลักสูตร 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ 
 

สาระการเรียนรู๎รายปีหรือรายภาค 

คําอธิบายรายวิชา 
 

แผนการจัดการเรียนรู๎ 
 

หนํวยการเรียนรู ๎
 

มาตรฐานการเรียนรู๎ชํวงช้ัน สาระการเรียนรู๎ชํวงช้ัน 

ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให๎เป็น

มนุษย๑ท่ีมีความสมดุลท้ังด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข   มีความรู๎และ
ทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเป็นตํอการศึกษาตํอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุํงเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตาม
ศักยภาพ  
 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ  ดังนี้ 

            ๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู๎เป็นเปูาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคํูกับความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น 

๔.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร๎างยืดหยุํนท้ังด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัด           
การเรียนรู๎ 

๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ  
๖. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลํุมเปูาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎ และประสบการณ๑   
 

จุดหมาย 
             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เป็นคนดี  มีปัญญา มี
ความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผ๎ูเรียน  
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมท่ีพึงประสงค๑ เห็นคุณคําของตนเอง   มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
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๒. มีความรู๎ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ๑และพัฒนา

ส่ิงแวดล๎อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุํงทําประโยชน๑และสร๎างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข     
 

สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผ๎ูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงเน๎นพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซึ่งจะชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑  ดังนี้ 
 สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการ
ใช๎ภาษาถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข๎อมูล
ขําวสารและประสบการณ๑อันจะเป็นประโยชน๑ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตํอรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย๎งตํางๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต๎อง ตลอดจนการเลือกใช๎วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอตนเอง
และสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ การคิดสังเคราะห๑ การคิด 
อยํางสร๎างสรรค๑  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสํูการสร๎างองค๑ความรู๎
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆ              
ท่ีเผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ๑ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต๑ความรู๎มา
ใช๎ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ตํอตนเอง สังคมและส่ิงแวดล๎อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนํากระบวนการตํางๆ ไปใช๎
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การทํางาน และการอยูํ
รํวมกันในสังคมด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคคล การจัดการปัญหา  และความขัดแย๎ง
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ตํางๆ อยํางเหมาะสม การปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการ
รู๎จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมํพึงประสงค๑ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเองและผ๎ูอื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎าน
ตํางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎  
การส่ือสาร การทํางาน  การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค๑ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 

เพื่อให๎สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 ๑.  รักชาติ  ศาสน๑ กษัตริย๑ 
 ๒.  ซื่อสัตย๑สุจริต 
 ๓.  มีวินัย 
 ๔. ใฝุเรียนรู๎ 
 ๕. อยูํอยํางพอเพียง 
 ๖.  มุํงมั่นในการทํางาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย 
 ๘.  มีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เพิ่มเติมให๎สอดคล๎องตาม
บริบทและจุดเน๎นของตนเอง     
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เกิดความสมดุล ต๎องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ ดังนี้  

๑. ภาษาไทย 

๒. คณิตศาสตร๑ 

๓. วิทยาศาสตร๑  

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 

๖. ศิลปะ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๘. ภาษาตํางประเทศ 
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ในแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎ได๎กําหนดมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน มาตรฐานการเรียนรู๎ระบุส่ิงท่ีผ๎ูเรียนพึงรู๎  ปฏิบัติได๎  มีคุณธรรมจริยธรรม และ
คํานิยมท่ีพึงประสงค๑เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู๎ยังเป็นกลไกสําคัญ
ในการขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู๎จะสะท๎อนให๎ทราบวําต๎องการ
อะไร จะสอนอยํางไร และประเมินอยํางไร รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อ 
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช๎ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการ
ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกลําวเป็นส่ิงสําคัญท่ีชํวยสะท๎อนภาพการจัดการ ศึกษาวําสามารถ
พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู๎กําหนดเพียงใด  
 

ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู๎และปฏิบัติได๎ รวมท้ังคุณลักษณะของผ๎ูเรียนในแตํละระดับช้ัน ซึ่ง

สะท๎อนถึงมาตรฐานการเรียนรู๎  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  นํ าไปใช๎                                  
ในการกําหนดเนื้อหา  จัดทําหนํวยการเรียนรู๎ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ๑สําคัญสําหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผ๎ูเรียน   

๑. ตัวชี้วัดช้ันปี   เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผ๎ูเรียนแตํละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓)             

๒. ตัวช้ีวัดชํวงช้ัน  เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผ๎ูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีท่ี ๔- ๖)  

หลักสูตรได๎มีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัด เพื่อความเข๎าใจและให๎
ส่ือสารตรงกัน ดังนี้ 
ว ๑.๑ ป. ๑/๒ 

            ป.๑/๒    ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ข๎อที่ ๒ 

           ๑.๑        สาระที่ ๑  มาตรฐานข๎อที่ ๑      

         ว           กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
 

ต ๒.๒ ม.๔-๖/ ๓ 

           ม.๔-๖/๓   ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข๎อที่ ๓ 
 ๒.๒         สาระที่ ๒  มาตรฐานข๎อที่ ๒ 

            ต             กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 
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สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย องค๑ความรู๎   ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู๎  และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค๑  ซึ่งกําหนดให๎ผ๎ูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเป็นต๎องเรียนรู๎ โดย
แบํงเป็น ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 

องค์ความรู้ ทักษะส้าคัญ 
และคุณลักษณะในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์  : การนําความรู๎ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ 
ไปใช๎ในการศึกษา ค๎นคว๎าหาความรู๎ 
และแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ การคิด
อยํางเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห๑  
คิดสร๎างสรรค๑  และจิตวิทยาศาสตร๑ 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    
การอยํูรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อยํางสันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  ศรัทธา
ในหลักธรรมของศาสนา  การเห็นคุณคํา
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ความรัก
ชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย 

ศิลปะ : ความรู๎และทักษะใน
การคิดริเริ่ม  จินตนาการ 
สร๎างสรรค๑งานศลิปะ
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณคําทางศิลปะ 
 

ภาษาไทย  : ความรู๎ ทักษะ 
และวัฒนธรรมการใช๎ภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร ความชื่นชม 
การเห็นคุณคําภูมิปัญญา ไทย     
และภูมิใจในภาษาประจําชาติ 

ภาษาต่างประเทศ  : ความรู๎
ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม 
การใช๎ภาษาตํางประเทศในการ
สื่อสาร  การแสวงหาความรู๎และ 
การประกอบอาชีพ 
 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  :        
ความรู๎  ทักษะ และเจตคติในการ
ทํางาน  การจัดการ  การดํารงชีวิต  
การประกอบอาชีพ  และการใช๎
เทคโนโลยี 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา  :  ความรู๎ 
ทักษะและเจตคติในการสร๎างเสริม
สุขภาพพลานามัยของตนเองและผู๎อื่น  
การปูองกันและปฏิบัติตํอสิ่งตํางๆ  ท่ีมี
ผลตํอสุขภาพอยํางถูกวิธีและทักษะใน
การดําเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  : การนําความรู๎
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร๑ไปใช๎ใน                   
การแก๎ปัญหา การดําเนินชีวิต  
และศึกษาตํอ การมีเหตุมีผล            
มีเจตคติที่ดีตํอคณิตศาสตร๑ 
พัฒนาการคิดอยํางเป็นระบบและ
สร๎างสรรค๑ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                       ๑.  รักชาติ  ศาสน๑ กษัตริย๑  ๒. ซื่อสัตย๑สุจริต 
  ๓.  มีวินัย                  ๔.  ใฝุเรียนรู๎ 

     ๕. อยํูอยํางพอเพียง      ๖.  มุํงมั่นในการทํางาน 
 ๗.  รักความเป็นไทย            ๘. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
๔. ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
๕. ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

จุดหมาย 
๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคํานิยมที่พึงประสงค๑ เห็นคุณคําของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตาม 

     หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
           ๒.  มีความรู๎อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา  การใช๎เทคโนโลยีและ 
     มีทักษะชีวิต  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
           ๔.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองใน 
      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข  
           ๕.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม   
      มีจิตสาธารณะที่มุํงทําประโยชน๑และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยํูรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข   

  

วสัิยทัศน์ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุง่พฒันาผู้เรียนทกุคน ซึ่งเป็นก าลงัของชาตใิห้เป็นมนษุย์ท่ีมีความ    
   สมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู้  คณุธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตาม   
   ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ   มีความรู้และทักษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคต ิท่ีจ าเป็นตอ่ 
   การศกึษาตอ่  การประกอบอาชีพและการศกึษาตลอดชีวติ  โดยมุง่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือวา่ ทกุ  
   คนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. ภาษาไทย    ๒. คณิตศาสตร๑   ๓. วิทยาศาสตร๑  ๔. สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  ๕. สุขศึกษาและพลศึกษา   ๖.  ศิลปะ    
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ๘. ภาษาตํางประเทศ                                 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.  กิจกรรมแนะแนว 
๒. กิจกรรมนักเรียน 
๓.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน๑ 

 
คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน มุํงให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยํางรอบด๎านเพื่อ
ความเป็นมนุษย๑ท่ีสมบูรณ๑ ท้ังรํางกาย สติปัญญา อารมณ๑ และสังคม เสริมสร๎างให๎เป็นผ๎ูมีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร๎างจิตสํานึกของการทําประโยชน๑เพื่อสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได๎ และอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข  

กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  แบํงเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎รู๎จักตนเอง รู๎รักษ๑ส่ิงแวดล๎อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก๎ปัญหา กําหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตท้ังด๎านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได๎
อยํางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชํวยให๎ครูรู๎จักและเข๎าใจผ๎ูเรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีชํวยเหลือและให๎
คําปรึกษาแกํผ๎ูปกครองในการมีสํวนรํวมพัฒนาผ๎ูเรียน  
 ๒. กิจกรรมนักเรียน 

       เป็นกิจกรรมท่ีมุํงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผ๎ูนําผ๎ูตามท่ีดี  ความรับผิดชอบ                
การทํางานรํวมกัน การรู๎จักแก๎ปัญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชํวยเหลือแบํงปันกัน   
เอื้ออาทร และสมานฉันท๑  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียน 
ให๎ได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองในทุกขั้นตอน ได๎แกํ การศึกษาวิเคราะห๑วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทํางาน เน๎นการทํางานรํวมกันเป็นกลํุม ตามความเหมาะสมและสอดคล๎องกับวุฒิภาวะ
ของผ๎ูเรียน บริบทของสถานศึกษาและท๎องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด๎วย 

     ๒.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผ๎ูบําเพ็ญประโยชน๑ และนักศึกษาวิชาทหาร   
     ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
     เป็นกิจกรรมท่ีสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนบําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสังคม ชุมชน และท๎องถิ่น

ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตํอ
สังคม มีจิตสาธารณะ เชํน กิจกรรมอาสาพัฒนาตําง ๆ  กิจกรรมสร๎างสรรค๑สังคม  
 

ระดับการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

 ๑. ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) การศึกษาระดับนี้เป็นชํวงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับ มุํงเน๎นทักษะพื้นฐานด๎านการอําน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิด
พื้นฐาน การติดตํอส่ือสาร กระบวนการเรียนรู๎ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย๑ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยํางสมบูรณ๑และสมดุลท้ังในด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ๑ สังคม และวัฒนธรรม โดย
เน๎นจัดการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  
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๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) เป็นชํวงสุดท๎ายของการศึกษา
ภาคบังคับ มุํงเน๎นให๎ผ๎ูเรียนได๎สํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง  สํงเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพสํวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร๎างสรรค๑ และคิดแก๎ปัญหา มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีทักษะการใช๎เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบตํอสังคม มี
ความสมดุลท้ังด๎านความรู๎ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช๎เป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตํอ     
 ๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖) การศึกษาระดับนี้เน๎นการ
เพิ่มพูนความรู๎และทักษะเฉพาะด๎าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผ๎ูเรียนแตํ
ละคนท้ังด๎านวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช๎วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้น
สูง สามารถนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ในการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ มุํงพัฒนาตน
และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผ๎ูนํา และผ๎ูให๎บริการชุมชนในด๎านตําง ๆ   
 

การจัดเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กําหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนขั้นตํ่าสําหรับกลํุม

สาระการเรียนรู๎ ๘ กลํุม และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได๎ตามความพร๎อม
และจุดเน๎น  โดยสามารถปรับให๎เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผ๎ูเรียน ดังนี้  
 ๑. ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) ให๎จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวันละ ไมํเกิน ๕ ช่ัวโมง  
 ๒. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓) ให๎จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวันละไมํเกิน ๖ ช่ัวโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหนํวยกิต ใช๎เกณฑ๑ ๔๐ ช่ัวโมงตํอภาคเรียน                  
มีคําน้ําหนักวิชา เทํากับ ๑ หนํวยกิต (นก.) 

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖) ให๎จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  มี
เวลาเรียน วันละไมํน๎อยกวํา ๖ ช่ัวโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหนํวยกิต ใช๎เกณฑ๑ ๔๐ 
ช่ัวโมง   ตํอภาคเรียน มีคําน้ําหนักวิชา เทํากับ ๑ หนํวยกิต (นก.) 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

     คณิตศาสตร๑ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

     วิทยาศาสตร๑ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๑๖๐ 
(๔ นก.) 

๔๘๐ 
(๘ นก.) 

    สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    ภาษาตํางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 
๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ 

(๔๑ นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม          
ตามความพร้อมและจุดเน้น   
 

ปีละไมํเกิน ๘๐ ชั่วโมง ปีละไมํน๎อยกวํา ๒๐๐ ชั่วโมง 
ไมํน๎อยกวํา ๑,๖๔๐

ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/

ป ี

รวม ๓  ปี 
ไม่น้อยกว่า 

 ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 

การกําหนดโครงสร๎างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถดําเนินการ ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎ ได๎ตาม

ความเหมาะสม  ท้ังนี้ ต๎องมีเวลาเรียนรวมตามท่ีกําหนดไว๎ในโครงสร๎างเวลาเรียนพื้นฐาน และผ๎ูเรียน
ต๎องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดท่ีกําหนด    
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ระดับมัธยมศึกษา  ต๎องจัดโครงสร๎างเวลาเรียนพื้นฐานให๎เป็นไปตามท่ีกําหนดและสอดคล๎อง
กับเกณฑ๑การจบหลักสูตร  

สําหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให๎จัดเป็นรายวิชา
เพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน โดยพิจารณาให๎สอดคล๎องกับความพร๎อม จุดเน๎นของสถานศึกษา
และเกณฑ๑การจบหลักสูตร  เฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ สถานศึกษาอาจจัดให๎เป็นเวลา
สําหรับสาระการเรียนรู๎พื้นฐานในกลํุมสาระการเรยีนรู๎ภาษาไทยและกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑  

กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนท่ีกําหนดไว๎ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีละ 
๑๒๐ ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ จํานวน ๓๖๐ ช่ัวโมงนั้น   เป็นเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรม
แนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน๑  ในสํวนกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน๑ให๎สถานศึกษาจัดสรรเวลาให๎ผ๎ูเรียนได๎ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา (ป.๑-๖)         รวม  ๖  ปี จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ม.๑-๓)      รวม  ๓  ปี  จํานวน  ๔๕  ช่ัวโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  รวม  ๓  ปี  จํานวน  ๖๐  ช่ัวโมง 
การจัดการศึกษาส้าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลํุมเปูาหมายเฉพาะ เชํน การศึกษาเฉพาะทาง 
การศึกษาสําหรับผ๎ูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผ๎ูด๎อยโอกาส 
การศึกษาตามอัธยาศัย   สามารถนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใช๎ได๎ตามความ
เหมาะสม กับสภาพและบริบทของแตํละกลํุมเปูาหมาย โดยให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ท้ังนี้
ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสํูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู๎ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ของผ๎ูเรียน เป็นเปูาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณสมบัติตามเปูาหมายหลักสูตร  ผ๎ูสอนพยายามคัดสรร                      
กระบวนการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎โดยชํวยให๎ผ๎ูเรียนเรียนรู๎ผํานสาระท่ีกําหนดไว๎ในหลักสูตร ๘ กลํุม
สาระการเรียนรู๎  รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร๎างคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ พัฒนาทักษะตํางๆ อันเป็น
สมรรถนะสําคัญให๎ผ๎ูเรียนบรรลุตามเปูาหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
      การจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎ 
สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามท่ีกําหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน   โดยยึดหลักวํา ผ๎ูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เช่ือวําทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนา
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ตนเองได๎  ยึดประโยชน๑ท่ีเกิดกับผ๎ูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎องสํงเสริมให๎ผ๎ูเรียน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง  เน๎นให๎ความสําคัญท้ังความรู๎ และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
       การจัดการเรียนรู๎ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ   ผ๎ูเรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ท่ี
หลากหลาย  เป็นเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสํูเปูาหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู๎ท่ีจําเป็น
สําหรับผ๎ูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการสร๎างความรู๎   กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ปัญหา กระบวนการเรียนรู๎                      
จากประสบการณ๑จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง   กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู๎การเรียนรู๎ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

     กระบวนการเหลํานี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ที่ผ๎ูเรียนควรได๎รับการฝึกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี  บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผ๎ูสอน                   
จึงจําเป็นต๎องศึกษาทําความเข๎าใจในกระบวนการเรียนรู๎ตําง ๆ เพื่อให๎สามารถเลือกใช๎ในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
        ผ๎ูสอนต๎องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู๎  ตัวช้ีวัด  
สมรรถนะสําคัญของผ๎ูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค๑  และสาระการเรียนรู๎ท่ีเหมาะสมกับผ๎ูเรียน  
แล๎วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู๎โดยเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหลํงเรียนรู๎ 
การวัดและประเมินผล เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปูาหมายท่ีกําหนด   

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
        การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร ท้ังผ๎ูสอนและ
ผ๎ูเรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 

๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
     ๑) ศึกษาวิเคราะห๑ผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล  แล๎วนําข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู๎ ท่ีท๎าทายความสามารถของผ๎ูเรียน 
    ๒) กําหนดเปูาหมายท่ีต๎องการให๎เกิดข้ึนกับผ๎ูเรียน ด๎านความรู๎และทักษะ 

กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ๑ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  
               ๓)  ออกแบบการเรียนรู๎และจัดการเรียนรู๎ท่ีตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผ๎ูเรียนไปสํูเปูาหมาย  
              ๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  และดูแลชํวยเหลือผ๎ูเรียนให๎เกิดการเรียนรู๎  
              ๕) จัดเตรียมและเลือกใช๎ส่ือให๎เหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
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เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต๑ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
              ๖) ประเมินความก๎าวหน๎าของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ 
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผ๎ูเรียน  
              ๗) วิเคราะห๑ผลการประเมินมาใช๎ในการซํอมเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียน รวมท้ัง 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 
    ๑)   กําหนดเปูาหมาย   วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู๎ของตนเอง 
    ๒)  เสาะแสวงหาความรู๎ เข๎าถึงแหลํงการเรียนรู๎  วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อความรู๎          

ต้ังคําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแก๎ปัญหาด๎วยวิธีการตําง ๆ   
                ๓)   ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง และนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎              
ในสถานการณ๑ตําง  ๆ  
              ๔)  มีปฏิสัมพันธ๑ ทํางาน ทํากิจกรรมรํวมกับกลํุมและครู   
                ๕)  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู๎เป็นเครื่องมือสํงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู๎  ให๎ผ๎ูเรียนเข๎าถึง

ความรู๎ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ                   
ส่ือการเรียนรู๎มีหลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ๑    ส่ือเทคโนโลยี และเครือขําย                 
การเรียนรู๎ตํางๆ ท่ีมีในท๎องถิ่น  การเลือกใช๎ส่ือควรเลือกให๎มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และ
ลีลาการเรียนรู๎ที่หลากหลายของผ๎ูเรียน   

การจัดหาส่ือการเรียนรู๎ ผ๎ูเรียนและผ๎ูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุง
เลือกใช๎อยํางมีคุณภาพจากส่ือตํางๆ ท่ีมีอยูํรอบตัวเพื่อนํามาใช๎ประกอบในการจัดการเรียนรู๎ท่ีสามารถ
สํงเสริมและส่ือสารให๎ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎    โดยสถานศึกษาควรจัดให๎มีอยํางพอเพียง เพื่อพัฒนาให๎
ผ๎ูเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง  สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องและผ๎ูมี
หน๎าท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ควรดําเนินการดังนี้   
 ๑.  จัดให๎มีแหลํงการเรียนรู๎  ศูนย๑ส่ือการเรียนรู๎  ระบบสารสนเทศการเรียนรู๎ และเครือขําย 
การเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาค๎นคว๎าและการแลกเปล่ียน
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ ระหวํางสถานศึกษา  ท๎องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 ๒.  จัดทําและจัดหาส่ือการเรียนรู๎สําหรับการศึกษาค๎นคว๎าของผ๎ูเรียน  เสริมความรู๎ให๎ผ๎ูสอน   
รวมท้ังจัดหาส่ิงท่ีมีอยูํในท๎องถิ่นมาประยุกต๑ใช๎เป็นส่ือการเรียนรู๎ 
 ๓.  เลือกและใช๎ส่ือการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย สอดคล๎อง          
กับวิธีการเรียนรู๎ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู๎ และความแตกตํางระหวํางบุคคลของผ๎ูเรียน 
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 ๔.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู๎ที่เลือกใช๎อยํางเป็นระบบ   
 ๕.  ศึกษาค๎นคว๎า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ของ
ผ๎ูเรียน 
 ๖.  จัดให๎มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช๎ส่ือ  
การเรียนรู๎เป็นระยะๆ และสม่ําเสมอ 

ในการจัดทํา การเลือกใช๎ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู๎ที่ใช๎ในสถานศึกษา                       
ควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของส่ือการเรียนรู๎ เชํน ความสอดคล๎องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค๑การ
เรียนรู๎  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู๎  การจัดประสบการณ๑ให๎ผ๎ูเรียน เนื้อหามีความถูกต๎องและ
ทันสมัย ไมํกระทบความมั่นคงของชาติ ไมํขัดตํอศีลธรรม  มีการใช๎ภาษาท่ีถูกต๎อง  รูปแบบการ
นําเสนอท่ีเข๎าใจงําย  และนําสนใจ   
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนต๎องอยูํบนหลักการพื้นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน          
ให๎ประสบผลสําเร็จนั้น  ผ๎ูเรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให๎บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎ สะท๎อนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผ๎ูเรียนซึ่งเป็น
เปูาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในทุกระดับไมํวําจะเป็นระดับช้ันเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียนโดยใช๎ผลการประเมินเป็นข๎อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ 
ความก๎าวหน๎า และความสําเร็จทางการเรียนของผ๎ูเรียน  ตลอดจนข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน๑ตํอการ
สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ แบํงออกเป็น ๔ ระดับ ได๎แกํ ระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยูํในกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎  ผ๎ูสอนดําเนินการเป็นปกติและสม่ําเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช๎เทคนิคการประเมิน
อยํางหลากหลาย เชํน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ๎าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟูมสะสมงาน การใช๎แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผ๎ูสอนเป็นผ๎ูประเมินเองหรือเปิด
โอกาสให๎ผ๎ูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผ๎ูปกครองรํวมประเมิน ในกรณีท่ีไมํผํานตัวช้ีวัด
ให๎มีการสอนซํอมเสริม  

การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบวํา ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการความก๎าวหน๎าใน 
การเรียนรู๎  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมํ และมากน๎อยเพียงใด มีส่ิงท่ี
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จะต๎องได๎รับการพัฒนาปรับปรุงและสํงเสริมในด๎านใด นอกจากนี้ยังเป็นข๎อมูลให๎ผ๎ูสอนใช๎ปรับปรุงการ
เรียนการสอนของตนด๎วย ท้ังนี้โดยสอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดําเนินการเพื่อตัดสินผล      
การเรียนของผ๎ูเรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห๑และเขียน  คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค๑ และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  นอกจากนี้เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกั บการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษา วําสํงผลตํอการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนตามเปูาหมายหรือไมํ ผ๎ูเรียนมีจุดพัฒนาในด๎านใด 
รวมท้ังสามารถนําผลการเรียนของผ๎ูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ๑ระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาตํอ
คณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผ๎ูปกครองและชุมชน   
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช๎เป็นข๎อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผ๎ูเรียนด๎วยข๎อสอบมาตรฐานท่ีจัดทําและดําเนินการโดย
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด๎วยความรํวมมือกับหนํวยงานต๎นสังกัด ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังได๎จากการตรวจสอบทบทวนข๎อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผ๎ูเรียนทุกคนท่ีเรียน           
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  
เข๎ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช๎เป็นข๎อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตําง 
ๆ เพื่อนําไปใช๎ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข๎อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข๎อมูลการประเมินในระดับตําง ๆ ข๎างต๎น เป็นประโยชน๑ตํอสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต๎องจัดระบบดูแล
ชํวยเหลือ ปรับปรุงแก๎ไข สํงเสริมสนับสนุนเพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน                   
ความแตกตํางระหวํางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปัญหาและความต๎องการ ได๎แกํ กลํุมผ๎ูเรียนท่ัวไป 
กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมีปัญหา
ด๎านวินัยและพฤติกรรม  กลํุมผ๎ูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลํุมพิการทางรํางกายและสติปัญญา เป็นต๎น ข๎อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
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การดําเนินการชํวยเหลือผ๎ูเรียนได๎ทันทํวงที ปิดโอกาสให๎ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและประสบ
ความสําเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผ๎ูรับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต๎องจัดทําระเบียบวําด๎วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ๑และแนวปฏิบัติท่ีเป็น
ข๎อกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให๎บุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝุายถือปฏิบัติ
รํวมกัน  
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
     ในการตัดสินผลการเรียนของกลํุมสาระการเรียนรู๎ การอําน คิดวิเคราะห๑และเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนนั้น ผ๎ูสอนต๎องคํานึงถึงการพัฒนาผ๎ูเรียนแตํละ
คนเป็นหลัก และต๎องเก็บข๎อมูลของผ๎ูเรียนทุกด๎านอยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่องในแตํละภาคเรียน รวมท้ัง
สอนซํอมเสริมผ๎ูเรียนให๎พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 
            (๑) ผ๎ูเรียนต๎องมีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํารอ๎ยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
            (๒) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผํานตามเกณฑ๑ท่ีสถานศึกษา 
กําหนด 
            (๓) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
            (๔) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมผีลการประเมินผํานตามเกณฑ๑ท่ี 
สถานศึกษากําหนด ในการอําน  คิดวิเคราะห๑และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ และกิจกรรม
พัฒนาผ๎ูเรียน  

        ระดับมัธยมศึกษา 
             (๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผ๎ูเรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมํ 
น๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 
             (๒) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผํานตามเกณฑ๑ท่ีสถานศึกษา 
กําหนด 
             (๓) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
             (๔) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ๑ท่ี 
สถานศึกษากําหนด ในการอําน  คิดวิเคราะห๑และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ และกิจกรรม
พัฒนาผ๎ูเรียน  
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 การพิจารณาเล่ือนช้ันท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ๎าผ๎ูเรียนมีข๎อบกพรํอง
เพียงเล็กน๎อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวําสามารถพัฒนาและสอนซํอมเสริมได๎ ให๎อยูํในดุลพินิจ
ของสถานศึกษาท่ีจะผํอนผันให๎เล่ือนช้ันได๎ แตํหากผ๎ูเรียนไมํผํานรายวิชาจํานวนมาก และมีแนวโน๎มวํา
จะเป็นปัญหาตํอการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ังคณะกรรมการพิจารณาให๎เรียนซ้ํา
ช้ันได๎ ท้ังนี้ให๎คํานึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎ความสามารถของผ๎ูเรียนเป็นสําคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 
                     ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา  
สถานศึกษาสามารถให๎ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผ๎ูเรียน  เป็นระบบตัวเลข  
ระบบตัวอักษร   ระบบร๎อยละ และระบบท่ีใช๎คําสําคัญสะท๎อนมาตรฐาน  

การประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑นัน้ ให๎ระดับ
ผลการประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผําน 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผ๎ูเรียน จะต๎องพิจารณาท้ังเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผ๎ูเรียน ตามเกณฑ๑ท่ีสถานศึกษากําหนด และให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรม
เป็นผําน และไมํผําน 
                    ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให๎ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให๎ใช๎ตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 

การประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑นัน้ ให๎ระดับ
ผลการประเมินเป็น ดีเย่ียม  ดี  และผําน 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผ๎ูเรียน จะต๎องพิจารณาท้ังเวลาการเข๎ารํวมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผ๎ูเรียน ตามเกณฑ๑ท่ีสถานศึกษากําหนด และให๎ผลการเข๎ารํวมกิจกรรม
เป็นผําน และไมํผําน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารให๎ผ๎ูปกครองและผ๎ูเรียนทราบความก๎าวหน๎า             

ในการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ซึ่งสถานศึกษาต๎องสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานให๎
ผ๎ูปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยํางน๎อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผ๎ูเรียนท่ี
สะท๎อนมาตรฐานการเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

๑. ท้าไมต้องเรียนภาษาไทย 
  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ๑ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันกํอให๎เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดตํอส่ือสาร    
เพื่อสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ๑ท่ีดีตํอกัน ทําให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และ
ดํารงชีวิตรํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางสันติสุข และเป็น เครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ 
ประสบการณ๑จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห๑ 
วิจารณ๑ และสร๎างสรรค๑ให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงทางสังคม และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพให๎มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นส่ือ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ  เป็นสมบัติลํ้าคําควรแกํ
การเรียนรู๎  อนุรักษ๑  และสืบสานให๎คงอยูํคํูชาติไทยตลอดไป  (กระทรวงศึกษาธิการ,  ๒๕๕๑ : ๔๕) 
 ๒.   เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
  ภาษาไทยเป็นทักษะท่ีต๎องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช๎ภาษาเพื่อการส่ือสาร การ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตจริง 
 ๑.   การอําน  การอํานออกเสียงคํา  ประโยค   การอํานบทร๎อยแก๎ว   คําประพันธ๑ชนิด
ตํางๆ   การอํานในใจเพื่อสร๎างความเข๎าใจ  และการคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ความรู๎จากส่ิงท่ีอําน   
เพื่อนําไป ปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน 
 ๒.   การเขียน  การเขียนสะกดคําตามอักขรวิธี   การเขียนส่ือสาร โดยใช๎ถ๎อยคําและ    
รูปแบบตํางๆ ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรยีงความ  ยํอความ  รายงานชนิดตํางๆ การเขียน
ตามจินตนาการ วิเคราะห๑วิจารณ๑  และเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  
 ๓.   การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ การพูดแสดง 
ความคิดเห็น ความรู๎สึก  พูดลําดับเรื่องราวตํางๆอยํางเป็นเหตุเป็นผล  การพูดในโอกาสตํางๆ  ท้ังเป็น
ทางการและไมํเป็นทางการ  และการพูดเพื่อโน๎มน๎าวใจ  
 ๔.   หลักการใช๎ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ๑ของภาษาไทย  การใช๎ภาษาให๎ 
ถูกต๎องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแตํงบทประพันธ๑ประเภทตํางๆ และอิทธิพลของ
ภาษาตํางประเทศในภาษาไทย  
 ๕.   วรรณคดีและวรรณกรรม   วิเคราะห๑วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข๎อมูล 
แนวความคิด คุณคําของงานประพันธ๑  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู๎และทําความเข๎าใจบทเหํ  
บทร๎องเลํนของเด็ก เพลงพื้นบ๎านท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ีมีคุณคําของไทย   ซึ่งได๎ถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด  
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คํานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให๎เกิด
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษท่ีได๎ส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 ๓. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที ่๑ การอ่าน 

 มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจ 
แก๎ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอําน 
 สาระที ่๒ การเขียน 
 มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช๎กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบตํางๆ เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยําง 
มีประสิทธิภาพ 
 สาระที ่๓ การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู๎ 
ความคิด และความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค๑ 
 สาระที ่๔ หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ 
 สาระที ่๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
อยํางเห็นคุณคําและนํามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 
 ๔. คุณภาพผู้เรียน   
 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎วและบทร๎อยกรองเป็นทํานองเสนาะได๎ถูกต๎อง เข๎าใจ
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย จับใจความสําคัญและรายละเอียดของส่ิงท่ีอําน แสดง
ความคิดเห็น และข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ยํอความ เขียน
รายงานจากส่ิงท่ีอํานได๎ วิเคราะห๑ วิจารณ๑ อยํางมเีหตุผล ลําดับความอยํางมีข้ันตอนและความเป็นไป
ได๎ของเรื่องท่ีอําน รวมท้ังประเมนิความถูกต๎องของข๎อมูลท่ีใช๎สนับสนุนจากเรื่องท่ีอําน 
 ๒. เขียนส่ือสารด๎วยลายมือท่ีอํานงํายชัดเจน ใช๎ถ๎อยคําได๎ถูกต๎องเหมาะสมตามระดับ
ภาษา เขียนคําขวัญ คําคม คําอวยพรในโอกาสตํางๆ โฆษณา คติพจน๑ สุนทรพจน๑ ชีวประวัติ 
อัตชีวประวัติ  และประสบการณ๑ตํางๆ เขียนยํอความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน เขียน
วิเคราะห๑ วิจารณ๑  และแสดงความรู๎ความคิดหรือโต๎แย๎งอยํางมีเหตุผล ตลอดจนเขียนรายงาน
การศึกษาค๎นคว๎าและเขียนโครงงาน 
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 ๓. พูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห๑ วิจารณ๑ ประเมินส่ิงท่ีได๎จากการฟังและดู นําข๎อคิด
ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นท่ีได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าอยํางเป็นระบบ  
มีศิลปะในการพูด พูดในโอกาสตํางๆ ได๎ตรงตามวตัถุประสงค๑ และพูดโน๎มน๎าวอยํางมีเหตุผลนําเช่ือถือ  
รวมท้ังมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

๔. เข๎าใจและใช๎คําราชาศัพท๑ คําบาลีสันสกฤต คําภาษาตํางประเทศอื่นๆ คําทับศัพท๑ 
และศัพท๑บัญญัติในภาษาไทย วิเคราะห๑ความแตกตํางในภาษาพูด ภาษาเขียน โครงสร๎างของประโยค
รวม  ประโยคซ๎อน ลักษณะภาษาท่ีเป็นทางการ กึ่งทางการและไมํเป็นทางการ และแตํงบทร๎อยกรอง  
ประเภทกลอนสุภาพ กาพย๑ และโคลงส่ีสุภาพ 

๕. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอําน วิเคราะห๑ตัวละครสําคัญ วิถีชีวิตไทย 
และคุณคําท่ีได๎รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร๎อมท้ังสรุปความรู๎  ข๎อคิดเพื่อนําไป 
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 

๕. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

สาระที่ ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช๎กระบวนการอํานสร๎างความรู๎และความคิดเพื่อนําไปใช๎ตัดสินใจ แก๎ปัญหาใน
การดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอําน 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ม.๒    ๑. อํานออกเสียงบทร๎อยแก๎ว และ 
       บทร๎อยกรองได๎ถูกต๎อง 

การอํานออกเสียง ประกอบด๎วย 
- บทร๎อยแก๎วท่ีเป็นบทบรรยายและบทพรรณนา 

    - บทร๎อยกรอง เชํน กลอนบทละคร กลอนนิทาน 
กลอนเพลงยาว และกาพย๑หํอโคลง 

    ๒. จับใจความสาํคัญ สรุปความ  และ   
       อธิบายรายละเอียดจากเร่ืองท่ีอําน 
   ๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข๎าใจใน    
       บทเรียนตํางๆ ท่ีอําน 
   ๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ     
       ข๎อโต๎แย๎งเกี่ยวกับเรื่องท่ีอําน 
   ๕. วิเคราะห๑และจําแนกข๎อเท็จจริง ข๎อมูล  
       สนับสนุน และข๎อคิดเห็นจากบทความ  
       ท่ีอําน 
   ๖. ระบุข๎อสังเกตการชวนเช่ือ การโน๎มน๎าว  
       หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน 

การอํานจับใจความจากสื่อตํางๆ เชํน 
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ   
- บันทึกเหตุการณ๑ 
- บทสนทนา 
- บทโฆษณา 
- งานเขียนประเภทโน๎มน๎าวใจ 
- งานเขียนหรือบทความแสดงข๎อเท็จจริง 

-  เร่ืองราวจากบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย  และกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น  
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ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

     ๗. อํานหนังสือ บทความ หรือคําประพันธ๑
อยํางหลากหลาย และประเมินคุณคําหรือ
แนวคิดท่ีได๎จากการอําน  เพื่อนําไปใช๎
แก๎ปัญหาในชีวิต 

การอํานตามความสนใจ เชํน 
- หนังสืออํานนอกเวลา 
- หนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออํานท่ีครูและนักเรียนกําหนดรํวมกัน  

 ๘. มีมารยาทในการอําน มารยาทในการอําน 
 

สาระที่ ๒    การเขียน 
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช๎กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยํอความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบตํางๆ   เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยํางมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ม.๒ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด   การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการ
เขียน ตัวอักษรไทย 

 ๒. เขียนบรรยายและพรรณนา การเขียนบรรยายและพรรณนา 
 ๓. เขียนเรียงความ  การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ๑ 
 ๔. เขียนยํอความ  การเขียนยํอความจากสื่อตํางๆ เชํน นิทาน         

คําสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ๑  
เร่ืองราวในบทเรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น 
นิทานชาดก  

 ๕. เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎า  
 

การเขียนรายงาน 
- การเขียนรายงานจากการศึกษาค๎นคว๎า 
- การเขียนรายงานโครงงาน 

 ๖. เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนจดหมายกิจธุระ 
- จดหมายเชิญวิทยากร 
- จดหมายขอความอนุเคราะห๑ 

 ๗. เขียนวิเคราะห๑ วิจารณ๑ และแสดง
ความรู๎ ความคิดเห็น หรือโต๎แย๎ง                 
ในเร่ืองท่ีอํานอยํางมีเหตุผล 

 การเขียนวิเคราะห๑ วิจารณ๑ และแสดงความรู๎ ความ
คิดเห็น   หรือโต๎แย๎งจากสื่อตํางๆ เชํน 
- บทความ 
- บทเพลง 
- หนังสืออํานนอกเวลา 

  - สารคดี  
  - บันเทิงคดี 

 ๘. มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน 
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สาระที่ ๓    การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอยํางมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู๎ ความคิด และ
ความรู๎สึกในโอกาสตํางๆ  อยํางมีวิจารณญาณและสร๎างสรรค๑                                       

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ม.๒ ๑. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องท่ีฟัง
และดู 

การพูดสรุปความจากเร่ืองท่ีฟังและดู 

 ๒. วิเคราะห๑ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็น  และ
ความนําเช่ือถือของขําวสารจากสื่อตํางๆ 
๓. วิเคราะห๑และวิจารณ๑เร่ืองท่ีฟังและดู
อยํางมีเหตุผลเพื่อนําข๎อคิดมาประยุกต๑ใช๎
ในการดําเนินชีวิต 

การพูดวิเคราะห๑และวิจารณ๑จากเร่ืองท่ีฟังและดู 
 

 ๔. พูดในโอกาสตํางๆ ได๎ตรงตาม
วัตถุประสงค๑ 

 การพูดในโอกาสตํางๆ เชํน 
- การพูดอวยพร 

- การพูดโน๎มน๎าว 
- การพูดโฆษณา           

 ๕. พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษา
ค๎นคว๎า 

การพูดรายงานการศึกษาค๎นคว๎าจากแหลํงเรียนรู๎
ตํางๆ 

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
   

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ                      

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ม.๒ ๑. สร๎างคําในภาษาไทย การสร๎างคําสมาส 

 ๒. วิเคราะห๑โครงสร๎างประโยคสามัญ
ประโยครวม และประโยคซ๎อน 

 

ลักษณะของประโยคในภาษาไทย 
- ประโยคสามัญ 
- ประโยครวม 
- ประโยคซ๎อน 

 ๓. แตํงบทร๎อยกรอง กลอนสุภาพ 
 ๔. ใช๎คําราชาศัพท๑ คําราชาศัพท๑ 
 ๕. รวบรวมและอธิบายความหมายของ   

คําภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ในภาษาไทย 
คําท่ีมาจากภาษาตํางประเทศ 
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สาระที่ ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข๎าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ๑วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยํางเห็น
คุณคําและนํามาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

ม.๒ ๑. สรุปเน้ือหาวรรณคดีและวรรณกรรมท่ี
อํานในระดับท่ียากข้ึน 
 

วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ 
- ศาสนา  
- ประเพณี  
- พิธีกรรม 
- สุภาษิต คําสอน 
- เหตุการณ๑ประวัติศาสตร๑   
- บันเทิงคดี   
- บันทึกการเดินทาง 

 ๒. วิเคราะห๑และวิจารณ๑วรรณคดี
วรรณกรรม และวรรณกรรมท๎องถ่ินท่ี
อําน พร๎อมยกเหตุผลประกอบ 
๓. อธิบายคุณคําของวรรณคดีและ
วรรณกรรมท่ีอําน 
๔. สรุปความรู๎และข๎อคิดจากการอําน ไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริง 

 การวิเคราะห๑คุณคําและข๎อคิดจากวรรณคดี
วรรณกรรม  และวรรณกรรมท๎องถ่ิน 

 ๕. ทํองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและ
บทร๎อยกรองท่ีมีคุณคําตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร๎อยกรองท่ีมีคุณคํา 
-  บทอาขยานตามท่ีกําหนด 
-  บทร๎อยกรองตามความสนใจ 
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ตารางวิเคราะหห์ลักสูตร 
รายวิชา ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท ๔.๑  เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ    
                   

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ K/P/A/C สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๑. สร๎างคําในภาษาไทย - อธิบายความหมายและบอกลักษณะ

ของคํามูลคําประสม คําซ๎อน คําซ้ํา ได๎  

(K) 

- จําแนกคํามูลพยางค๑เดียวและคํามูล

หลายพยางค๑ได๎ (P) 

- จําแนกคํามูล คําประสม คําซ๎อนได๎ (P) 

- อธิบายความหมายและบอก ลักษณะ

ของคําสมาสได๎ (K) 

- จําแนกคําประสม คําสมาส และคําสนธิ

ได๎ (P) 

- ใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎นหาความรู๎จาก

แหลํงเรียนรู๎ตํางๆได๎อยํางหลากหลาย(C)  

- ภาคภูมิใจในภาษาไทยและใช๎ภาษาไทย

ได๎ถูกต๎อง (A) 

การสร๎างคําสมาส 

๕. รวบรวมและอธิบายความหมาย
ของ   คําภาษาตํางประเทศที่ใช๎ใน
ภาษาไทย 

-  บอกลักษณะของคําไทยแท๎ พร๎อมทั้ง
ยกตัวอยํางคําได๎ (K)     
- บอกลักษณะของคําท่ีมาจากภาษาอื่น
พร๎อมทั้งยกตัวอยํางคําได๎ (K)     
- จําแนกคําไทยแท๎และคําท่ีมาจากภาษา
อื่นได๎ (P) 
- ใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎นหาความรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ตํางๆได๎อยํางหลากหลาย(C) 
- นําคําท่ีมาจากภาษาอื่นไปใช๎ในการ
สื่อสารได๎อยํางเหมาะสม (A) 

คําท่ีมาจากภาษาตํางประเทศ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 

ข้อมูลนักเรียน 
 

 นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๒  จํานวน  ............ คน จากการศึกษาข๎อมูลดังนี ้

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําภาคเรียนท่ี ........ ปีการศึกษา ............... 
๒. ข๎อมูลประวัติสํวนตัว  
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค๑  

  

สามารถวิเคราะห๑ผ๎ูเรียนได๎ ดังนี้ 
 

๑. ข๎อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยพื้นฐาน ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
ภาคเรียนท่ี ...... นํามาจัดแบํงกลํุมผ๎ูเรียนเป็น ๓ กลํุม 

 

 
กลํุมเกํง 

ระดับผลการเรียน ๓-๔ 

 
กลํุมปานกลาง 

ระดับผลการเรียน ๒-๒.๕ 
 

 
กลํุมอํอน 

ระดับผลการเรียน ๑-๑.๕ 

จํานวน ............ คน จํานวน ............ คน จํานวน ............ คน 
รวม ............ คน 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๒. ข๎อมูลประวัติสํวนตัวนักเรียนและการสังเกตพฤติกรรมนํามาจัดแบํงกลํุมผ๎ูเรียนเป็น ๓ กลํุม 
 

 
นักเรียนท่ีมีความพร๎อม 

ครอบครัวสมบูรณ๑ 

 
นักเรียนท่ีด๎อยโอกาส 
ครอบครัวแตกแยก  

ฐานะยากจน 

 
นักเรียนกลํุมเส่ียง 

มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

จํานวน ............ คน จํานวน ............ คน จํานวน ............ คน 
 
๑. นักเรียนต้ังใจเรียน 
๒. มีความประพฤติดีอยูํใน
ระเบียบวินัย 
๓. ครอบครัวอบอุํน มั่นคง  
๔. ผ๎ูปกครองเอาใจใสํ 
สํงเสริมการเรียน 

 
๑. ครอบครัวแตกแยก  
(............ คน) 
๒. ครอบครัวฐานะยากจน  
รายได๎ไมํแนํนอน พํอแมํสุขภาพ
ไมํดี (............ คน) 
๓. นักเรียนสุขภาพไมํแข็งแรง 
มีโรคประจําตัว (............ คน) 
 

 
๑. พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ 
(............ คน) 
๒. พฤติกรรมผิดระเบียบวินัย 
ได๎แกํ หนีเรียนบํอย ทะเลาะ
วิวาท แตํงกายผิดระเบียบ ด๎าน
ช๎ูสาว (............ คน) 
๓. ไมํสนใจการเรียน ขาดความ
รับผิดชอบ (............ คน) 
 

รวม ............ คน 
 
หมายเหตุ นักเรียนบางคนอาจอยูท้ัํงในประเภทกลํุมด๎อยโอกาสและกลํุมเส่ียง 

 

๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 
 

ดีเย่ียม 
 

ดี ผําน ไมํผําน 

จํานวน ............ คน จํานวน ............ คน จํานวน ............ คน จํานวน ............ คน 
รวม ............ คน 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

ก้าหนดการใช้ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง ค้าและการสร้างค้า 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
 

คร้ังที่
(คาบที่) 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม/เนื้อหา 

๑  ปฐมนิเทศ  ช้ีแจงการใช๎ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กํอนเรียน  

๒  ชุดกิจกรรมท่ี ๑ คําไทยไขขาน : เกมบันไดงูเรียนรูคํ๎าไทยแท๎ 
๓  ชุดกิจกรรมท่ี ๑ คําไทยไขขาน : แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 
๔  ชุดกิจกรรมท่ี ๒ ฉันมาจากไหน : เกมแฟนพันธุ๑แท๎ฉันมาจากไหน 

                                      : เกมบาลีรึสันสกฤต 
๕  ชุดกิจกรรมท่ี ๒ ฉันมาจากไหน : เกมตํางคนตํางท่ีมา 
๖  ชุดกิจกรรมท่ี ๒ ฉันมาจากไหน : เกมหาคํูรู๎ที่มา 

                                      : แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 
๗  ชุดกิจกรรมท่ี ๓ สร๎างสรรค๑คําไทย : เกมภาษาไทยไขคํา  

                                            คํามูลเพิ่มพูนความรู๎ 
๘  ชุดกิจกรรมท่ี ๓ สร๎างสรรค๑คําไทย : แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 
๙  ชุดกิจกรรมท่ี ๓ สร๎างสรรค๑คําไทย : เกมภาษาไทยไขคํา 

                                            คําประสมคมความคิด 
๑๐  ชุดกิจกรรมท่ี ๓ สร๎างสรรค๑คําไทย : แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 
๑๑  ชุดกิจกรรมท่ี ๓ สร๎างสรรค๑คําไทย : เกมภาษาไทยไขคํา 

                                           คําซ๎อนซํอนคํา 
๑๒  ชุดกิจกรรมท่ี ๓ สร๎างสรรค๑คําไทย : แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 
๑๓  ชุดกิจกรรมท่ี ๓ สร๎างสรรค๑คําไทย : เกมบันไดงูเรยีนรู๎คําซ้ํา..ย้ําอีกที 
๑๔  ชุดกิจกรรมท่ี ๓ สร๎างสรรค๑คําไทย : แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 
๑๕  ชุดกิจกรรมท่ี ๔ สมาส – สนธิ นํารู๎ : เกมภาษาไทยไขคํา 

                                             คําสมาสเกินคาดเดา 
๑๖  ชุดกิจกรรมท่ี ๔ สมาส – สนธิ นํารู๎ : เกมภาษาไทยไขคํา 

                                            คําสนธิพิเคราะห๑ดู 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

คร้ังที่
(คาบที่) 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม/เนื้อหา 

๑๗  ชุดกิจกรรมท่ี ๔ สมาส – สนธิ นํารู๎ : เกมสมาส – สนธิ นํารู๎ 
                                           : แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 

๑๘  ชุดกิจกรรมท่ี ๔ สมาส – สนธิ นํารู๎ : แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 
๑๙  กิจกรรมสรุปบทเรียน : เกมหนูหนูรู๎หรือยัง  
๒๐  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

 

หมายเหตุ  การใช๎ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ตเรื่อง คําและการสร๎างคํา สําหรับนักเรียน 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ใช๎เวลาในคาบเรียนตามโครงสร๎างเวลาเรียน และคาบซํอมเสริม ท้ังหมด  
    ๒๐ ช่ัวโมง  
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย      ภาคเรียนท่ี ........    ปีการศึกษา ............ 

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒             รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

หนํวยการเรียนรู๎  งามลํ้าคําไทย เวลา ๒๐ ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู๎ ปฐมนิเทศ เวลา  ๑  ช่ัวโมง 

 

๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

 นักเรียนเข๎าใจและทราบการปฏิบัติตนในการเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู๎ และแนวทางในการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ มีความเข๎าใจในการเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต  

และการสืบค๎นหาความเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  

  ตัวชี้วัด – 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด๎านความรู๎ (K) 

 ๑. มีความรู๎  ความเข๎าใจการปฏิบัติตนในการเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู๎ และแนวทาง

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 

 ๒. มีความรู๎  ความเข๎าใจในการเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต  

ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P)  

 ลงทะเบียนสมาชิกและเข๎าใช๎ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ตได๎ 

ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A) 

๑. มีวินัย  รับผิดชอบ 

๒. ใฝุเรียนรู๎ 

๓. มุํงมั่นในการทํางาน 

๔. รักความเป็นไทย 

  ด๎านสมรรถนะสําคัญของผ๎ูเรียน (C) 

 ๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 

  ๒.  มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 

 ๓.  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๒. สาระส้าคัญ 

 การปฐมนิเทศกํอนเรียนมีความสําคัญสําหรับการจัดการเรียนการสอนเพราะจะทําให๎

นักเรียนเข๎าใจและทราบการปฏิบัติตนในการเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู๎ และแนวทางในการวัด

และประเมินผลการเรียนรู๎ สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีได๎ตกลงรํวมกัน ซึ่งจะสํงผล ตํอสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนด๎วย 

การเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ตเป็นการจัดการเรียนรู๎เพื่อตอบสนองแนว
การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งเป็นการฝึกให๎นักเรียนได๎ใช๎ความก๎าวหน๎าในการส่ือสารด๎วย
เทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด เรียนรู๎ท่ีจะใช๎ความสะดวก รวดเร็วในการติดตํอส่ือสาร และสืบค๎น
ทางเครือขํายอินเตอร๑เน็ตในทางท่ีเกิดประโยชน๑   และการสืบค๎นหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ ท่ี
หลากหลายยังเป็นทักษะจําเป็นท่ีกําหนดเป็นสมรรถนะสําคัญของผ๎ูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ อีกด๎วย   
๓. สาระการเรียนรู้ 

  ความหมายและหลักการของการอํานเชิงวิเคราะห๑ และการอํานเชิงวิเคราะห๑แบบ SQ๓R 

๔. ชิ้นงาน (รวบยอด) 

 ๑. การสมัครใช๎อีเมล๑ และลงทะเบียนสมาชิก www.thaithaionline.net 

๒. การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กํอนเรียน 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ทบทวนผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง  วิธีเรียน  ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

การเรียน 

 ๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ๑ในเรียน การหาความรู๎ และการติดตํอส่ือสาร

นักเรียนมีวิธีติดตํอส่ือสารกัน  ศึกษา หาความรู๎ หาคําตอบในส่ิงท่ีสงสัย  อยากรู๎อยํางไรบ๎าง และเคย

สืบค๎นหาความรู๎อยากแหลํงเรียนรู๎ใดบ๎าง 

 ขั้นกจิกรรมการเรียนรู้ 

๓. นักเรียนทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียนรู๎  

๔. นักเรียนศึกษาใบความรู๎เรื่อง การเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต  
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๕. ครูแนะนําให๎นักเรียนรู๎จัก  เข๎าใจวิธีการเรียนรู๎ ด๎วยชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 

และกระต๎ุนให๎นักเรียนเห็นประโยชน๑และความสําคัญของการส่ือสารและเรียนรู๎ผํานเครือขําย

อินเตอร๑เน็ต โดยต้ังคําถามเพื่อให๎นักเรียนรํวมอภิปรายและตอบคําถาม  ดังนี้ 

  ๕.๑ ประโยชน๑และความสําคัญของการส่ือสาร การเรียนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎บน

เครือขํายอินเตอร๑เน็ต 

  ๕.๒ การมีมารยาทในการส่ือสารผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 

๖.  ครูชื่นชมในการรํวมอภิปราย การตอบคําถามของนักเรียนทุกคน 

๗. นักเรียนแบํงกลํุม กลํุมละ ๕ คน ชํวยกันแนะนําสมาชิกในกลํุมให๎ทุกคนสมัครใช๎อีเมล๑ 

และลงทะเบียนสมาชิก www.thaithaionline.net และทดลองเข๎าใช๎ชุดกิจกรรมบนเครือขําย

อินเตอร๑เน็ต  

๘. รํวมกันอภิปรายถึงปัญหาในการลงทะเบียนสมาชิก และการเข๎าใช๎ชุดกิจกรรมบน

เครือขํายอินเตอร๑เน็ต ชํวยกันแนะนําวิธีการแก๎ปัญหา นักเรียนบางคนลงทะเบียนไมํสําเร็จ หรือมี

ปัญหาในการเข๎าใช๎ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ตอาจทดลองใหมํนอกเวลา 

 ๙. นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กํอนเรียน เรื่อง คําและการสร๎างคํา 

 ขั้นสรุป 

๑๐.นักเรียนรํวมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและสรุปองค๑ความรู๎ เรื่อง ประโยชน๑และ

ความสําคัญของการส่ือสารและเรียนรู๎ผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ต  รวมท้ังมารยาทในการส่ือสารผําน

เครือขํายอินเตอร๑เน็ต 

๖. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 ๑.  แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียนรู๎ 

 ๒. ใบความรู๎เรื่องการเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต  

 ๓. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กํอนเรียน 

 ๔. ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา 
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http://www.thaithaionline.net/


 
    

    www.ThaiThaiOnline.net                                                                                                       
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๗. การวัดและประเมินผล 
  

สิ่งที่วัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 
๑. มีความรู๎  ความเข๎าใจการปฏิบัติตน
ในการเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู๎ 
และแนวทางในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ 
๒. มีความรู๎  ความเข๎าใจในการเรียนรู๎
ด๎ ว ย ชุ ด กิ จ ก ร ร ม บ น เ ค รื อ ขํ า ย
อินเตอร๑เน็ต  

 
- ประเมินพฤติกรรม
การเรียน 
 
 
 

 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน 
 
 
 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป  
 
 
 
 

ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P)  
ลงทะเบียนสมาชิกและเข๎าใช๎ชุด
กิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ตได๎ 

- ประเมินผลการ
ลงทะเบียนสมาชิก 
และทดลองเข๎าใช๎ชุด
กิจกรรม 

- แ บ บ บั น ทึ ก ผ ล
ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น
สมาชิก 

- ล ง ท ะ เ บี ย น
สมาชิกและทดลอง
เข๎ า ใ ช๎ ชุดกิ จกรรม
ส้าเร็จ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
๑. มีวินัย  รับผิดชอบ 
๒. ใฝุเรียนรู๎ 
๓. มุํงมั่นในการทํางาน 
๔. รักความเป็นไทย 

 
- ประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑  
 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑  
 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป 

ด้านสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน (C) 
๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 
๒. มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
๓. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
 

 
 
- ประเมินพฤติกรรม
การทํางานกลํุม 
 

 
 
- แบบประเมิน
พฤติกรรม 
การทํางานกลํุม 

 
 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป 
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๘. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

  ๘.๑ ผลการเรียนรู้ 

   ๘.๑.๑ ด๎านความรู๎ (K) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   ๘.๑.๒ ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   ๘.๑.๓ ด๎านเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A)/สมรรถนะ (C) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

 ๘.๒ บรรยากาศการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๓ การปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๔ ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๕ อื่นๆ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 
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  ๘.๖ ปัญหา/สิ่งที่พัฒนา/แนวทางแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
 

ปัญหา/สิ่งที่
พัฒนา 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

วิธีแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข
พัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

                  ลงช่ือ..................................................... 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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๙.  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

      (................................................)  
      หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

โรงเรียน............................... 

 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

           (................................................)  
 หัวหน๎ากลํุมบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียน............................... 
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   แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู ้

ชื่อ...........................................................................................ชั้น..................เลขที่................. 
 

 

ค้าช้ีแจง  ให๎นักเรียนประเมินบุคลิกลักษณะทางความคิดเห็นหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยสํารวจ

ตนเองวํามีลักษณะเชํนนี้หรือไมํ  

 

ข้อ พฤติกรรม มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้าดับ 

๑ สามารถถํายทอดความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจของ
ตนเอง โดยใช๎ภาษาและวิธีการส่ือสารอยํางเหมาะสม 

     

๒ ทํางานและอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นด๎วยความสัมพันธ๑อันดี      
๓ ชอบสะสมข๎อมูลความรู๎  ความเข๎าใจ      
๔ ต้ังคําถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นอยูํเสมอ      
๕ เลือกใช๎ข๎อมูลในการพัฒนาตนเองอยํางเหมาะสม      
๖ เลือกใช๎ข๎อมูลในการทํางานและอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยําง

เหมาะสม 
     

๗ เป็นคนกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎       
๘ ทํางานเป็นขั้นตอนอยํางละเอียดลึกซึ้ง      
๙ สามารถคิดวิเคราะห๑เพื่อการสร๎างองค๑ความรู๎      

๑๐ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑      
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ใบความรู้ เรื่อง การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 

 ThaiThaiOnline.net เป็นชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ตซึ่งพฒันาขึ้นเพื่อตอบสนอง

ความเปล่ียนแปลงของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู๎ให๎กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ด๎วย Tablet ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยพัฒนาเป็น

รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเว็บไซต๑เพื่อการศึกษา  ให๎ความรู๎และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยเกม

การศึกษา ให๎นักเรียนได๎ใช๎ส่ือและอุปกรณ๑ท่ีได๎รับให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด เรียนรู๎ที่จะใช๎ความสะดวก 

รวดเร็วในการติดตํอส่ือสาร และสืบค๎นทางเครือขํายอินเตอร๑เน็ตในทางท่ีเกิดประโยชน๑ 
 

องค์ประกอบของชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๑. ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่องคําและการสร๎างคํา  มี ๔ ชุด  ดังนี้ 
 -  ชุดท่ี ๑   คําไทยไขขาน 
        ๑. หลักการสังเกตคําไทยแท๎ 
        ๒. คําไทยหลายพยางค๑ 
 -  ชุดท่ี ๒  ฉันมาจากไหน 
   ๑. ฉันมาจากปักกิ่ง 
            ๒. ฉันมาจากเขมร 
   ๓. ฉันมาจากยุโรป 
   ๔. ฉันมาจากอินเดีย 
   ๕. เกร็ดความรู๎คําไทย  
 -  ชุดท่ี ๓  สร๎างสรรค๑คําไทย 
   ๑. คํามูลเพิ่มพูนความรู๎ 
   ๒. คําประสมคมความคิด 
   ๓. คําซ๎อนซํอนคํา 
   ๔. คําซ้ําย้ําให๎คิด 
 -  ชุดท่ี ๔  สมาส – สนธิ นํารู๎ 
   ๑. คําสมาสเกินคาดเดา 
   ๒. คําสนธิพิเคราะห๑ดู 
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๒.  ชุดกิจกรรมแตํละชุด  ประกอบด๎วย 
 -  แบบทดสอบกํอนเรียน 
 -  บทเรียน 
 -  กิจกรรม  ( เกมการศึกษา )  ดังนี้ 
  ชุดท่ี ๑  บันไดงู : เรียนรู๎คําไทยแท๎ 
  ชุดท่ี ๒  ฉันมาจากไหน 
   ตํางคนตํางท่ีมา 
   จับคํูรู๎ที่มา 
  ชุดท่ี ๓  ภาษาไทยไขคํา 
   บันไดงู : เรียนรู๎คําซ้ํา..ย้ําอีกที 
  ชุดท่ี ๔  บาลี รึ สันสกฤต 
   สมาส – สนธิ นํารู ๎
    สรุปบทเรียน  หนูหนูรู๎หรือยัง 
 -  แบบทดสอบท๎ายชุดกิจกรรม 

  -  แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๓. ท่ีอยูํในการเข๎าใช๎ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่องคําและการสร๎างคํา 

  
 
     ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก หรือเข๎าสํูห๎องเรียนท่ีแถบด๎านขวา  โดยใช๎ 

                      
 
หมายเหตุ : บราวเซอร๑ท่ีรองรับการแสดงผลและดาวน๑โหลด  excel game  ได๎ดี  คือ  Google 
Chrome 
 

url : thaithaionline.net 

      Username : krupat 
password : 123456 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

รายละเอียดการใช้ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

๑. เข๎าใช๎ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่องคําและการสร๎างคําโดยใช๎บราวเซอร๑ 
Google Chrome ท่ี  http://www.thaithaionline.net/ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๒. ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก 
 

 
 

 
 
 
 

 

หน้า ๑๑๔ 

สมัครสมาชิก 

ข้ันตอนการลงทะเบียน 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

ระบบลงทะเบียนสมาชิก เพื่อ log in เข๎าสํูห๎องเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๑๑๕  

 พิมพ์ข้อความให้ครบถ้วน แล้ว กดลงทะเบียน 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๓. log in เพื่อเข๎าสํูห๎องเรียน 
ระบบจะแจ๎ง ช่ือผ๎ูใช๎ (user name) และรหัสผําน (password) ให๎กับสมาชิกทาง e mail 
ผ๎ูใช๎เข๎าสํูห๎องเรียนโดยการ log in ท่ีแถบด๎านขวา   

 

 
 

 
 

 

หน้า ๑๑๖ 

 แถบส้าหรับเข้าสู่ห้องเรียน 

        ใส่ชื่อผูใ้ช้  

ใส่รหัสผ่าน 

กด Log in เข้าสู่ห้องเรียน 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

การประเมินท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. การประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. ความสนใจ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 

อยํางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
บํอยครั้ง 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
น๎อยครั้ง 

๒. การแสดงความคิดเห็น 
๓. การตอบคําถาม 
๔. การยอมรับฟังความคิดเห็น 
 

         เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี  
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

 

๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 

อยํางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
บํอยครั้ง 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
น๎อยครั้ง 

๒. ซื่อสัตย๑สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝุเรียนรู๎ 
๕. อยูํอยํางพอเพียง 
๖. มุํงมั่นในการทํางาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

๓. การประเมินพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. กระบวนการทํางาน
กลํุม 

มีการวางแผน 
การทํางานอยํางเป็น
ระเบียบมีข้ันตอน

ชัดเจน  ปฏิบัติงานได๎
ตามแผนตามเวลาท่ี

กําหนด 

มีการวางแผน 
การทํางานอยํางเป็น
ระบบพอสมควรแตํยัง

ขาดความชัดเจน   
บางขั้นตอนสามารถ 

การวางแผนงานยังมี
ความสับสน ขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ  
มักจะปฏิบัติงานไมํ

สําเร็จตามเวลา 

๒. ความรํวมมือกัน
ทํางาน 

เอาใจใสํกระตือรือร๎น
ในการทํางานและ

รํวมมือปฏิบัติงานเป็น
ประจําสม่ําเสมอ 

ทุกครั้ง 

เอาใจใสํ  และมี 
ความกระตือรือร๎นใน
การทํางานพอสมควร 
ให๎ความรํวมมือใน 

การปฏิบัติงานเป็นสํวน
ใหญํ 

กระตือรือร๎นใน 
การทํางานน๎อย 

ไมํคํอยให ๎
ความรํวมมือใน 

การปฏิบัติงานเทําใด 

๓. การนําเสนอ 
 

นําเสนอถูกต๎อง 
มีลําดับขั้นตอน

นําสนใจ  และใช๎ส่ือ
ประกอบได๎เหมาะสม 

การนําเสนอถูกต๎อง 
มีลําดับขั้นตอน

นําสนใจ  แตํใช๎ส่ือ 
ไมํเหมาะสม 

การนําเสนอไมํถูกต๎อง 
และไมํนําสนใจ 

๔. การรับฟังและเสนอ
ความคิดเห็น 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
อยํางสม่ําเสมอ 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
บํอยครั้ง 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
บางครั้ง 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

๔. การประเมินผลการลงทะเบียนสมาชิก www.thaithaionline.net และทดลองเข๎าใช๎ชุดกิจกรรม 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. ผลการลงทะเบียน

สมาชิก  

ลงทะเบียนสมาชิก

สําเร็จในเวลาท่ีกําหนด

และเข๎าใช๎ชุดกิจกรรม

ได๎ 

ลงทะเบียนสมาชิก

สําเร็จและเข๎าใช๎ชุด

กิจกรรมได๎ภายหลัง 

ลงทะเบียนสมาชิก 

ไมํสําเร็จ 

  

                                                เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓ 
๒ 
๑ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ค้าและการสรา้งค้า  
 

๑. ข๎อใดไม่ใช่ลักษณะคําไทยแท๎ 
     ก. มีตัวการันต๑           ข. มีวรรณยุกต๑  
     ค. ตัวสะกดตรงตามมาตรา   ง. มีคําลักษณนาม 
๒. คําไทยแท๎ข๎อใดเกิดจากการกรํอนเสียง  
     ก. สะดือ       ข. ลูกกระดุม                         
     ค. กระโจน    ง. ผักกระเฉด 
๓. "นกกระจิบ" เป็นคําไทยท่ีมีลักษณะตรงกับข๎อใด 
     ก. ท๎วง        ข. ตัวเข็บ             
     ค. ลูกเดือก        ง. หมากพร๎าว 
๔. ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎ท้ังหมด 
     ก. รักคือพลัง  เป็นความหวังให๎ก๎าวเดิน              
     ข. รักแท๎เหนือกาลเวลา 
     ค. แฟนฉันไมํต๎องหลํอ    
     ง. รักเราไมํเกําเลย 
๕. ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎ท้ังหมด             
     ก. สะดือ   มะขาม   ตะขาบ    ข. ชรา   ลูกกระดุม   ตาปู      
     ค. ใยบัว    อภัย   ลําไย     ง.  วินัย   ขี้ไต๎   มะพร๎าว  
๖. ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎ท้ังหมด 
     ก. วันเพ็ญพระจันทร๑แจํม  
     ข. ดูหรือมาตํอวําพี่นี้ไมํรัก 
     ค. พิศพักตร๑นํารักหนักหนา  
     ง. เพลิดเพลินชมถ้ําและลําธาร 
๗.  ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎ท้ังหมด 
     ก. พระอภัยใจอํอนถอนสะอื้น   
     ข. อุตสําห๑ฝืนพักตร๑วํานิจจาเอ๐ย 
     ค. แมํผีเส้ือเมื่อไมํเห็นในใจเลย   
     ง. พี่ไมํเคยอยูํในถ้ําให๎รําคาญ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๘.  คําท่ีออกเสียง “ไอ” ข๎อใดไม่ใชคํ่าไทยแท๎ 
      ก.  เหล็กใน  ไจไหม   ข.  ปัจจัย  ภูวไนย 
      ค.  เหลวไหล  หลงใหล  ง.  ใสํใจ  ผลักไส 
๙. ข๎อใดไม่มีคําท่ีมาจากภาษาเขมร  
      ก. เขาทํางานท่ีสถานีรถไฟ 
      ข. ชายชราเดินไปอยํางไร๎จุดหมาย                 
      ค. ใครๆก็วําเขาเป็นหนุํมเจ๎าสําราญ 
      ง. การดําเนินเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้กระชับดี    
๑๐. ข๎อใดไม่มีคําท่ีมาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต  
 ก. ในทําเนียบรุํนมีท่ีอยูํของทุกคน                
 ข. เด็กเด๋ียวนี้เป็นลูกเทวดาท้ังนั้น 
 ค. ภาษาไทยเป็นภาษาของชาติ                
 ง. เขารักภรรยาของเขามาก  
๑๑. ข๎อใดใช๎คําภาษาตํางประเทศ โดยไมํจําเป็น  
      ก. รถคันนี้เติมได๎ท้ังน้ํามันเบนซินและแก๏ส 
      ข. ฉันชอบสวมกางเกงยีนส๑และหมวกแก๏ป 
      ค. คนขับรถเมล๑เหยียบเบรกกะทันหันจนเราหัวคะมํา 
      ง. นอกจากลิฟต๑ตัวนี้จะเสีย สวิตช๑ไฟที่ห๎องทํางานก็ต๎องซํอมด๎วย 
๑๒. ข๎อใดไม่มีคําภาษาไทยแทนคําภาษาตํางประเทศ  
 ก. เพลงนี้กําลังฮิตมากในกลํุมวัยรุํน    
 ข. โปรเจ็กต๑นี้ได๎รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 
      ค. เขาดีใจท่ีได๎รับออร๑เดอร๑ส่ังสินค๎าจากอเมริกา                        
 ง. ปัจจุบันสัญญาณอินเทอร๑เน็ตเป็นเหมือนปัจจัยท่ีห๎า 
๑๓. ข๎อใดเป็นคําท่ีมาจากภาษาจีนทุกคํา 
      ก. เจ๎าแมํ      เต๎านม       ซิงซิง 
      ข. เจ๎าสัว       เต๎าทึง       ซิงฮื้อ 
      ค. เจ๎าพํอ      เต๎าฮวย      ซินแส 
      ง. เจ๎าสาว      เต๎าหู๎        ซิงโคนา 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๑๔. “เขาชอบขับซาเล๎งไปเท่ียวงานวัด  ดูของตกแตํงบ๎าน  โต๏ะ  เก๎าอี้  จนถึงถ๎วยชามรามไห   
เมื่อเหนื่อย หิวก็กินก๐วยเต๋ียวเรือ ด่ืมโอเล้ียงอีกหนึ่งแก๎วแล๎วจึงกลับบ๎าน”   
ข๎อความนี้มีคําท่ีมาจากภาษาจีนกี่คํา 
      ก.     ๕   คํา                     ข.   ๖  คํา   
      ค.     ๗   คํา                     ง.   ๘  คํา 
๑๕. ข๎อใดเรียงจากคํายืมภาษา จีน  ญี่ปุุน  อังกฤษ 
      ก. ไช๎เท๎า    เซรุํม    วาซาบิ         
   ข. สึนามิ    กุ๎ยชําย  ทอฟฟี่                    
   ค. ซาเล๎ง    ซาบะ   แยม 
      ง. สเต๏ก    ซูชิ       อั้งโลํ 
๑๖. คําในข๎อใดเป็นคํามูลหลายพยางค๑ทุกคํา 
      ก. แมํชี  กระดาษไข   ข. ทะเลทราย     ปากกา 
      ค. ถนน  นาฬิกา   ง. หม๎อหุงข๎าว   เก๎าอี้ 
๑๗. คําในข๎อใดเป็นคํามูลหลายพยางค๑ทุกคํา 
      ก. ไฟฟูา  กระถิน กระโปรง  ข. ผงชูรส สะดวก พัดลม  
      ค. ศิลปะ กะเทย วิทยุ   ง. ถุงมือ น้ําปลา  กางเกง 
๑๘. คําซ้ําในข๎อใดไม่สามารถใช๎เป็นคําเด่ียวได๎ 
      ก. ลูกสุนัขพันธุ๑ดี ๆ เล้ียงยากท้ังนั้น  
      ข. ฉันเบ่ืออาหารพื้น ๆ พวกนี้จริง ๆ 
      ค. รองเท๎าร๎านนี้คํูไหน ๆ ก็แพงท้ังนัน้ 
      ง. พํอจะซื้อรถคันเล็ก ๆ ให๎ฉันเป็นรางวัล 
๑๙. คําซ้ําในข๎อใดต๎องใช๎เป็นคําซ้ําเสมอ 
      ก. แมํวําฉันชอบแตํงตัวบ๎าๆ บอๆ 
      ข. ทําไมเธอต๎องหลบๆ ซํอนๆ อยํางนี้ 
      ค. เหตุการณ๑นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร๎อนๆ เลย 
      ง. อยํากลับบ๎านดึกๆ ด่ืนๆ จะไมํปลอดภัย 
๒๐. คําซ้ําในข๎อใดไม่มีความหมายเป็นพหูพจน๑ 
      ก. เขาต๎องไปทํางานตํางประเทศเป็นเดือน ๆ 
      ข. ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยวิ่งเลํนแถวนี้ 
      ค. ลูกๆ ของเขาชอบทะเลาะกัน 
      ง. สาว ๆ สมัยนี้ชอบแตํคนรวย 
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๒๑. ข๎อใดเป็นคําประสมทุกคํา 
      ก. บ๎านเรือน อ๎วนพี ลูกหลาน   
      ข. ขาดเหลือ บ๎านนอก พี่น๎อง 
      ค. หํอหมก เท็จจริง  บ๎านเชํา 
      ง. รถไฟ  เส้ือคลุม แผํนเสียง 
๒๒. คําในข๎อใดท่ีสลับตําแหนํงแล๎วไม่เป็นคําประสม 
      ก. อยําใจร๎อนเพราะจะร๎อนใจในภายหลัง 
      ข. แมํบ๎านไปทํางานท่ีบ๎านแมํทุก ๆ วัน 
      ค. เขาดีใจจนตัวลอยท่ีน้ํามันลอยตัว 
      ง. ฉันใจหายจนหายใจไมํท่ัวท๎อง 
๒๓. ข๎อใดไม่มีคําซ๎อน 
      ก. ถ๎วยชามพวกนี้ชํวยกันเก็บล๎างให๎เรียบร๎อยด๎วย 
      ข. ละครหลังขําวมีแตํเรื่องยื้อแยํงผ๎ูชายหรือไมํก็สมบัติกันท้ังนั้น 
      ค. รัฐบาลประกาศให๎ราคาน้ํามันลอยตัวจึงทําให๎น้ํามันมีราคาแพงขึ้นมาก 
      ง. เด็กวัยรุํนท่ีชอบกินเหล๎าเมายาประพฤติตนเหลวแหลกมักกลายเป็นคนล๎มเหลว 
๒๔. ข๎อใดเป็นคําสมาสทุกคํา 
      ก. เสกสรรค๑  ทันตกรรม  โลกหล๎า 
      ข. เจตจํานง  อนันตคุณ  ราชดําริ 
      ค. เจตภูต  ปางบรรพ๑  ทิวาราตรี 
      ง. อริยสงฆ๑  วรรณคดี  ไตรภูมิ 
๒๕. ข๎อใดไม่มีคําสมาส 
      ก. บทความเรื่องนี้แผนภูมิประกอบ 
      ข.  ชาวบ๎านบางระจันเป็นวีรบุรุษของชาติ  
      ค. นักทํองเท่ียวชอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย          
      ง. การละเมิดลิขสิทธิ์มีความผิดตามกฎหมาย 
๒๖. ข๎อใดเป็นคําสมาสท่ีมีสนธิทุกคํา 
      ก. จุลินทรีย๑  วชิราวุธ  นิลุบล 
      ข. พลานามัย  อิทธิฤทธิ์  ปริศนา 
      ค. โลกาภิวัตน๑ เอกภาพ บรรพชน  
   ง. มโหฬาร  เจตนารมณ๑  เบญจศีล 
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๒๗. ข๎อใดมีคําสมาสท่ีมีการสนธิ 
      ก. ธาตุเจดีย๑   เบญจธรรม  ธรรมจารี 
      ข. รัตนตรัย  ราชสาส๑น    รมณียสถาน 
      ค. ภูมิลักษณ๑   ภูษามาลา    ภิญโญภาพ 
      ง. พรรณนาโวหาร   พยุหเสนา   ปรมินทร๑ 
๒๘. ข๎อใดมีคําสมาสท่ีมีการสร๎างคําตํางจากคําอื่นอยูํด๎วย 
      ก. อรรถศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑  สัญประกาศ  
      ข. มนุษยสัมพันธ๑  อาศรมบท  กัลปพฤกษ๑ 
      ค. มุนินทร๑  พัชรินทร๑  นเรศวร 
      ง. ชาติวุฒิ  นิธินาถ  ราชธานี 
๒๙. การสร๎างคําในข๎อใดมีลักษณะตํางจากข๎ออื่น 
      ก. อุณหภูมิ เทพบุตร ประวัติศาสตร๑ 
      ข. อุทกภัย คณิตศาสตร๑ มนุษยชาติ 
      ค. กาลเทศะ ธุรกิจ แพทยศาสตร๑ 
      ง. ภัตตาคาร สุริโยทัย วชิราวุธ 
๓๐. ข๎อใดมีคําท่ีเกิดจากการสร๎างคํามากชนิดท่ีสุด  
      ก. ผ๎ูสูงอายุควรรู๎จักดูแลสุขภาพให๎แข็งแรง 
      ข. ใบหน๎ายิ้มแย๎มของเธอทําให๎ความโกรธของเราเบาบางลง 
      ค. ถ๎าอยากเป็นคนนํารักอยํางไทย จิตใจควรงามและเป็นธรรม 
      ง. หัวใจของศาสนาพุทธคือละช่ัว ทําดี และทําจิตใจให๎ผํองแผ๎ว 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ค้าและการสร้างค้า 
 

๑ ก ๗ ค ๑๓ ข ๑๙ ค ๒๕ ก 
๒ ก ๘ ข ๑๔ ก ๒๐ ข ๒๖ ก 
๓ ค ๙ ก ๑๕ ค ๒๑ ง ๒๗ ง 
๔ ง ๑๐ ก ๑๖ ค ๒๒ ข ๒๘ ค 
๕ ก ๑๑ ค ๑๗ ค ๒๓ ค ๒๙ ง 
๖ ข ๑๒ ง ๑๘ ข ๒๔ ง ๓๐ ก 
 

หน้า ๑๒๔ 



 
    

    www.ThaiThaiOnline.net                                                                                                       

                                               

 

ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 

เลขที ่
คะแนน ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 
เลขที ่

คะแนน ร้อยละ ผลการ

ประเมิน ๓๐ ๑๐๐ ๓๐ ๑๐๐ 

๑    ๒๑    
๒    ๒๒    
๓    ๒๓    
๔    ๒๔    
๕    ๒๕    
๖    ๒๖    
๗    ๒๗    
๘    ๒๘    
๙    ๒๙    

๑๐    ๓๐    
๑๑    ๓๑    
๑๒    ๓๓    
๑๓    ๓๓    
๑๔    ๓๓    
๑๕    ๓๓    
๑๖    ๓๖    
๑๗    ๓๗    
๑๘    ๓๘    
๑๙    ๓๙    
๒๐    ๔๐    

 

                                                        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เลขที่ 

ความ

สนใจ 

 

การแสดง

ความ

คิดเห็น 

การตอบ

ค้าถาม 

 
 

การยอมรับ

ฟังความ

คิดเห็น 

รวม สรุปผลการ

ประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       

                                                                     

 

                                                        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

เลขที่ 

กระบวนการ

ท้างานกลุ่ม 

 

ความ

ร่วมมือกัน

ท้างาน 

การน้าเสนอ 

 

การรับฟัง

และเสนอ

ความ

คิดเห็น 

รวม 
สรุปผล

การ

ประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       

             

                                                       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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                   แบบบันทึกผลการลงทะเบียนสมาชิก www.thaithaionline.net 
 

เลขที่ 

ลงทะเบียนสมาชิก

สําเร็จในเวลาท่ี

กําหนดและเข๎าใช๎ชุด

กิจกรรมได๎ 

ลงทะเบียนสมาชิก

สําเร็จและเข๎าใช๎ชุด

กิจกรรมได๎ภายหลัง 

ลงทะเบียนสมาชิก 

ไมํสําเร็จ สรุปผลการ

ประเมิน 

๓ ๒ ๑ 
 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
๑๑     
๑๒     
๑๓     
๑๔     
๑๕     

             

 

                                                       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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           แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย      ภาคเรียนท่ี ........    ปีการศึกษา ............ 

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒             รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

หนํวยการเรียนรู๎  งามลํ้าคําไทย เวลา ๒๐ ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู๎ท่ี ๑ คําไทยไขขาน เวลา  ๒  ช่ัวโมง 

 

๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

    สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
          มาตรฐาน ท ๔.๑     
 เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
 ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ                               
  ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๒/๕   
  รวบรวมและอธิบายความหมายของ   คําภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ในภาษาไทย 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด๎านความรู๎ (K) 
 บอกลักษณะของคําไทยแท๎ พร๎อมท้ังยกตัวอยํางคําได๎  

ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P)  
 จําแนกคําไทยแท๎และคําท่ีมาจากภาษาอื่นได๎ 

ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A) 
๑. มีวินัย  รับผิดชอบ 
๒. ใฝุเรียนรู๎ 
๓. มุํงมั่นในการทํางาน 
๔. ภาคภูมิใจในภาษาไทยและใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง 

  ด๎านสมรรถนะสําคัญของผ๎ูเรียน (C) 

 ๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 

  ๒.  มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 

 ๓.  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
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๒. สาระส้าคัญ 

 คําไทยแท๎เป็นคําท่ีมีใช๎ด้ังเดิมอยูํในภาษาไทย มีลักษณะสําคัญท่ีเป็นเอกลักษณ๑ และมีหลักใน
การสังเกตท่ีทําให๎สามารถวิเคราะห๑ได๎วําคําไทยแท๎นั้นมีลักษณะอยํางไร 
๓. สาระการเรียนรู้ 

  ลักษณะของคําไทยแท๎ 

๔. ชิ้นงาน (รวบยอด) 

 ๑. เกมบันไดงูเรียนรู๎คําไทยแท๎ 

 ๒. แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั่วโมงที่ ๑ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

๑. นักเรียนเลํนเกมปริศนาคําทายเขียนคําตอบลงบนกระดาน 
- ฝีอะไรเอํยใครๆก็อยากมี                            (ฝีมือ ) 
- อะไรเอํยมีบ๎านติดตัวเดินท่ัวชายหาด              (เตํา) 
- อะไรเอํยเช๎าๆเข๎าถ้ําคํ่าๆออกเรียง                 ( ดาว ) 
- อะไรเอํยสองหูส่ีตาเบ่ือหนักหนาเอาขาไว๎ที่หู    ( แวํนตา) 

         ๒. ครูให๎นักเรียนสังเกตคําตอบวํามีลักษณะอยํางไรแล๎วเช่ือมโยงเข๎าสํูบทเรียน 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. รํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของคําไทยท่ีสังเกตได๎จากจากการเลํนเกมปริศนาคําทาย 
          ๔. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่องคําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๑  
              คําไทยไขขาน เรื่องลักษณะของคําไทยแท๎ และหลักการสังเกตคําไทยแท๎  

ขั้นสรุป 
๕. นักเรียนแบํงกลํุมกลํุมละ ๕ คน ชํวยกันสรุปความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาชุดกิจกรรม และ  

บันทึกความรู๎ลงในสมุด 
๖. นักเรียนเลํนเกมบันไดงูเรียนรู๎คําไทยแท๎ จากชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 

    ชั่วโมงที่ ๒ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนอํานแถบประโยค ให๎นักเรียนสังเกตวํา แถบประโยคใดเป็นคําไทยแท๎ 
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       แถบประโยคท่ี ๑ บุปผาและบุษบาเปิดสมาคมพุทธศาสนาให๎สมาชิกปฏิบัติธรรมเสาร๑อาทิตย๑ 
       แถบประโยคท่ี ๒  พํอกับแมํทําไรํเล่ือนลอยอยูํชานเมือง ลูกชายถีบสามล๎อพอมีพอกินไปวันๆ 
       แถบประโยคท่ี ๓  สมเด็จผกามาศเสด็จประทับบนตําหนัก เสวยสลานําสนุก  
  ๒. นักเรียนเลือกแถบประโยคท่ีเป็นคําไทยแท๎ คือ แถบประโยคท่ี ๒   
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. นักเรียนรํวมกนัอภิปรายวําเหตุใดแถบประโยคท่ี ๒ เป็นคําไทยสังเกตจากลักษณะใดได๎  
    บ้าง 

          ๔. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๑  
              คําไทยไขขาน เรื่องคําไทยหลายพยางค๑ 

ขั้นสรุป 
๕. นักเรียนแบํงกลํุมกลํุมละ ๕ คน ชํวยกันสรุปความรู๎ท่ีได๎จากการศึกษาชุดกิจกรรม และ  

บันทึกความรู๎ลงในสมุด 
๖. นักเรียนทําแบบทดสอบท๎ายกิจกรรม  

๖. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 ๑. เกมปริศนาคําทาย 

 ๒. แถบประโยค 

 ๓. ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา 

  - กิจกรรมชุดท่ี ๑ คําไทยไขขาน 

  - เกมบันไดงูเรียนรู๎คําไทยแท๎ 

  - แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม   

๗. การวัดและประเมินผล 
  

สิ่งที่วัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 
บอกลักษณะของคําไทยแท๎ พร๎อมท้ัง
ยกตัวอยํางคําได๎  

 
- ประเมินการใช๎ชุด
กิจกรรม 

 
- เกมบันไดงูเรียนรู๎
คําไทยแท๎ 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป  

ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P)  
จําแนกคําไทยแท๎และคําท่ีมาจากภาษา
อื่นได๎ 

- ทดสอบท๎าย
กิจกรรม 

- แบบทดสอบท๎าย
กิจกรรม 

 
- ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
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สิ่งที่วัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
๑. มีวินัย  รับผิดชอบ 
๒. ใฝุเรียนรู๎ 
๓. มุํงมั่นในการทํางาน 
๔. ภาคภูมิ ใจ ในภาษาไทยและ ใ ช๎

ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง 

 
- ประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑  
 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑  
 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป 

ด้านสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน (C) 
๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 
๒. มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
๓. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

 
- ประเมินพฤติกรรม
การทํางานกลํุม 
 

 
- แบบประเมิน
พฤติกรรม 
การทํางานกลํุม 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป 

 

๘.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

  ๘.๑ ผลการเรียนรู้ 

   ๘.๑.๑ ด๎านความรู๎ (K) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   ๘.๑.๒ ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   ๘.๑.๓ ด๎านเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A)/สมรรถนะ (C) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

 ๘.๒ บรรยากาศการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๓ การปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 
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  ๘.๔ ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๕ อื่นๆ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๖ ปัญหา/สิ่งที่พัฒนา/แนวทางแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
 

ปัญหา/สิ่งที่
พัฒนา 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

วิธีแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข
พัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

                  ลงช่ือ..................................................... 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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๙.  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

      (................................................)  
      หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

โรงเรียน............................... 

 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

           (................................................)  
 หัวหน๎ากลํุมบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียน............................... 
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  การประเมินท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. การประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. ความสนใจ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 

อยํางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
บํอยครั้ง 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
น๎อยครั้ง 

๒. การแสดงความคิดเห็น 
๓. การตอบคําถาม 
๔. การยอมรับฟังความคิดเห็น 
 

         เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี  
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

 

๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 

อยํางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
บํอยครั้ง 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
น๎อยครั้ง 

๒. ซื่อสัตย๑สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝุเรียนรู๎ 
๕. อยูํอยํางพอเพียง 
๖. มุํงมั่นในการทํางาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
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เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

๓. การประเมินพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. กระบวนการทํางาน
กลํุม 

มีการวางแผน 
การทํางานอยํางเป็น
ระเบียบมีข้ันตอน

ชัดเจน  ปฏิบัติงานได๎
ตามแผนตามเวลาท่ี

กําหนด 

มีการวางแผน 
การทํางานอยํางเป็น
ระบบพอสมควรแตํยัง

ขาดความชัดเจน   
บางขั้นตอนสามารถ 

การวางแผนงานยังมี
ความสับสน ขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ  
มักจะปฏิบัติงานไมํ

สําเร็จตามเวลา 

๒. ความรํวมมือกัน
ทํางาน 

เอาใจใสํกระตือรือร๎น
ในการทํางานและ

รํวมมือปฏิบัติงานเป็น
ประจําสม่ําเสมอ 

ทุกครั้ง 

เอาใจใสํ  และมี 
ความกระตือรือร๎นใน
การทํางานพอสมควร 
ให๎ความรํวมมือใน 

การปฏิบัติงานเป็นสํวน
ใหญํ 

กระตือรือร๎นใน 
การทํางานน๎อย 

ไมํคํอยให ๎
ความรํวมมือใน 

การปฏิบัติงานเทําใด 

๓. การนําเสนอ 
 

นําเสนอถูกต๎อง 
มีลําดับขั้นตอน

นําสนใจ  และใช๎ส่ือ
ประกอบได๎เหมาะสม 

การนําเสนอถูกต๎อง 
มีลําดับขั้นตอน

นําสนใจ  แตํใช๎ส่ือ 
ไมํเหมาะสม 

การนําเสนอไมํถูกต๎อง 
และไมํนําสนใจ 

๔. การรับฟังและเสนอ
ความคิดเห็น 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
อยํางสม่ําเสมอ 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
บํอยครั้ง 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
บางครั้ง 
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เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

๔. การประเมินผลการใช๎ชุดกิจกรรม เกมบันไดงูเรียนรู้ค้าไทยแท้ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. ผลการใช๎ชุดกิจกรรม 

 

นักเรียนตอบคําถามถูก

และเข๎าเส๎นชัยในการ

เลํนเกมครั้งแรก 

นักเรียนตอบคําถามถูก

และเข๎าเส๎นชัยในการ

เลํนเกมครั้งท่ี ๒ – ๓ 

นักเรียนตอบคําถามถูก

และเข๎าเส๎นชัยในการ

เลํนเกมครั้งท่ี ๔ ขึ้นไป 
  

                                                เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓ 
๒ 
๑ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
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เฉลยกิจกรรมท่ี ๑ บันไดงู : เรียนรู้ค้าไทยแท้ 
 

๑. ปูา แมํ ลุง พี่ คําเรียกเครือญาติเป็นคําไทยแท๎   เฉลย  ใชํ 
๒. กับ และ ท่ี จึง เพราะ คําเช่ือมเป็นคําไทยแท๎  เฉลย  ใชํ 
๓. คําไทยแท๎มักมีการันต๑ ปาล๑ม สวรรค๑ สังข๑  เฉลย  ไมํใชํ 
๔. คําไทยแท๎สะกดตรงตามมาตรา มดคันไฟ ไม๎ขีดไฟ เฉลย  ใชํ 
๕. ตัว อัน ลูก แผํน ลักษณะนามเป็นคําไทยแท๎  เฉลย  ใชํ 
๖. ศึก ศอก เศิก เศร๎า ฆํา ไมํใชํคําไทยแท๎   เฉลย  ไมํใชํ 
๗. ผิว๑ มาห๑ เยียร๑ ไมํใชํคําไทยแท๎    เฉลย  ไมํใชํ 
๘. ดาษ กระดาษ ดาษดา เป็นคําไทยแท๎   เฉลย  ใชํ 
๙. ใหญํ ใหมํ ใจ สระ ใ เป็นคําไทยแท๎   เฉลย  ใชํ 
๑๐. หนึ่ง สอง ห๎า เจ็ด ยี่สิบ ตัวเลขเป็นคําไทยแท๎ เฉลย  ใชํ 
๑๑. ตา หู คอ ด้ัง แขน ขา เป็นคําไทยแท๎  เฉลย  ใชํ 
๑๒. จมูก เป็นคําไทยแท๎     เฉลย  ไมํใชํ 

 

 

 

 

 

เส้นชัย 

เม่ือตัวการ์ตูนเดินไปตกที่
บันได หรือหัวงูจะมีค้าถาม 
กดที่ ใช่ หรือไม่ใช่เพื่อตอบ
ค้าถาม จนกว่าจะถึงเส้น
ชัย จึงจบเกม 

หน้า ๑๓๘ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๑ ค้าไทยไขขาน  
           

๑. ข๎อใดกลําวไม่ถูกต๎อง    ๖. ข๎อใดมีคําไทยแท๎ท่ีมาจากการกรํอนเสียง  
ก. คําไทยแท๎ไมํมีการันต๑        ก. มะมํวง  มะขาม  มะพร๎าว  
ข. คําไทยแท๎สํวนมากมีพยางค๑เดียว       ข. ประหนึ่ง  ลูกกระเดือก   
ค. คําไทยแท๎ใช๎สระ ไ - ไม๎มลายเทํานั้น        ค. ลูกกระดุม  ผักกะสัง 
ง. คําไทยแท๎คําเดียวอาจมีหลายความหมาย          ง. กระโจน  ประเด๋ียว 

๒. ข๎อใดมีคําไทยแท๎ท่ีมาจากการแทรกเสียง  ๗. คําประสมข๎อใดสร๎างจากคําไทยแท๎ทุกคํา 
ก. สะดือ  สะเอว         ก. บ๎านเหนือ สุขใจ   
ข. หมากตูม  ต๎นขบ              ข. แสงจันทร๑ วันเพ็ญ        
ค. นกกระจิบ  นกกระจอก             ค. ดาวลูกไกํ  กล๎วยไม๎     
ง. กระดุกกระดิก  กระจุ๐มกระจ๋ิม       ง. ธงชาติไทย หนังสือสัญญา   

๓. ข๎อใดมีคําภาษาอื่นปนอยูํ   ๘. ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎    
ก. หมวกใบลาน         ก. ประชาบาล    
ข. น้ํามันหอมรื่น         ข. ต๎นปาล๑ม    
ค. ดัดลอนดัดคล่ืน              ค. มะพร๎าว    
ง. กระเป๋าจันทบูร                   ง. สุขสันต๑    

๔. ข๎อใดไม่ใช่คําไทยแท๎    ๙. คําในข๎อใดไม่ใชคํ่าไทยแท๎   
ก. หลงใหล          ก. ตะไครํ    
ข. ไสยเวท              ข. กอเอี๊ยะ     
ค. ใบบัว          ค. ประท๎วง   
ง. สะใภ๎          ง. พริ้มเพรา   

๕. คําในข๎อใดไม่ใชคํ่าไทยแท๎   ๑๐. ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎    
ก. ขยัน          ก. มะปราง    
ข. ข๎าศึก          ข. ศักดิ์ศรี    
ค. ชะเอม          ค. ซีเมนต๑   
ง. ข๎อศอก          ง. บันเทิง   

เฉลยแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๑ ค้าไทยไขขาน 
 

๑ ค ๓ ง ๕ ก ๗ ค ๙ ข 
๒ ค ๔ ข ๖ ก ๘ ค ๑๐ ก 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบบันทึกคะแนนทดสอบท้ายกิจกรรม 
 

เลขที ่
คะแนน ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 
เลขที ่

คะแนน ร้อยละ ผลการ

ประเมิน ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๑    ๒๑    
๒    ๒๒    
๓    ๒๓    
๔    ๒๔    
๕    ๒๕    
๖    ๒๖    
๗    ๒๗    
๘    ๒๘    
๙    ๒๙    

๑๐    ๓๐    
๑๑    ๓๑    
๑๒    ๓๓    
๑๓    ๓๓    
๑๔    ๓๓    
๑๕    ๓๓    
๑๖    ๓๖    
๑๗    ๓๗    
๑๘    ๓๘    
๑๙    ๓๙    
๒๐    ๔๐    

 

                                                        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 

หน้า ๑๔๐ 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เลขที่ 

ความ

สนใจ 

 

การแสดง

ความ

คิดเห็น 

การตอบ

ค้าถาม 

 
 

การยอมรับ

ฟังความ

คิดเห็น 

รวม สรุปผลการ

ประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       

                                                                     

 

                                                        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 

หน้า ๑๔๑ 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

เลขที่ 

กระบวนการ

ท้างานกลุ่ม 

 

ความ

ร่วมมือกัน

ท้างาน 

การน้าเสนอ 

 

การรับฟัง

และเสนอ

ความ

คิดเห็น 

รวม 
สรุปผล

การ

ประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       

             

                                                       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 

หน้า ๑๔๒ 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

                   แบบบันทึกผลการใช้ชุดกิจกรรม เกมบันไดงูเรียนรู้ค้าไทยแท้ 
 

เลขที่ 

นักเรียนตอบคําถาม

ถูกและเข๎าเส๎นชัยใน

การเลํนเกมครั้งแรก 

นักเรียนตอบคําถาม

ถูกและเข๎าเส๎นชัยใน

การเลํนเกมครั้งท่ี  

๒ – ๓ 

นักเรียนตอบ

คําถามถูกและเข๎า

เส๎นชัยในการเลํน

เกมครั้งท่ี ๔ ขึ้นไป 

สรุปผลการ

ประเมิน 

๓ ๒ ๑ 
 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
๑๑     
๑๒     
๑๓     
๑๔     
๑๕     

             

 

                                                       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 

หน้า ๑๔๓ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย      ภาคเรียนท่ี ........    ปีการศึกษา ............ 

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒             รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

หนํวยการเรียนรู๎  งามลํ้าคําไทย เวลา ๒๐ ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู๎ท่ี ๒ ฉันมาจากไหน เวลา  ๓  ช่ัวโมง 

 

๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

    สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
          มาตรฐาน ท ๔.๑     
 เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
 ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ                               
  ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๒/๕   
  รวบรวมและอธิบายความหมายของ   คําภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ในภาษาไทย 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด๎านความรู๎ (K) 

๑. บอกลักษณะของคําไทยแท๎ พร๎อมท้ังยกตัวอยํางคําได๎ 
๒. บอกลักษณะของคําท่ีมาจากภาษาอื่นพร๎อมท้ังยกตัวอยํางคําได๎  
ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P)  

 จําแนกคําไทยแท๎และคําท่ีมาจากภาษาอื่นได๎ 
ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A) 
๑. มีวินัย  รับผิดชอบ 
๒. ใฝุเรียนรู๎ 
๓. มุํงมั่นในการทํางาน 
๔. นําคําท่ีมาจากภาษาอื่นไปใช๎ในการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม   

  ด๎านสมรรถนะสําคัญของผ๎ูเรียน (C) 
 ๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 

  ๒.  มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 

 ๓.  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

 

 

หน้า ๑๔๔ 



 
    

    www.ThaiThaiOnline.net                                                                                                       

                                               

 

ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๒. สาระส้าคัญ 

 ภาษาไทยท่ีใช๎ส่ือสารกันในปัจจุบันมีท้ังคําไทยแท๎และคําท่ียืมมาจากภาษาอื่น การยืมคําจาก
ภาษาอื่นมาใช๎ในภาษาไทยนั้นทําให๎เรามีคําท่ีหลากหลายข้ึน  การยืมคํามาใช๎นั้นผ๎ูใช๎ต๎องมีความรู๎   
ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎จึงจะสามารถนําคํานั้นๆมาใช๎ในการส่ือสารได๎อยํางเหมาะสม 
๓. สาระการเรียนรู้ 

  ภาษาตํางประเทศท่ีใช๎ภาษาไทย 

๔. ชิ้นงาน (รวบยอด) 

 ๑. เกมแฟนพันธุ๑แท๎ฉันมาจากไหน 

 ๒. เกมบาลีรึสันสกฤต 

 ๓. เกมตํางคนตํางท่ีมา 

 ๔. เกมหาคํูรู๎ที่มา 

 ๕. แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั่วโมงที่ ๑ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

๑. นักเรียนทบทวนหลักสังเกตคําไทยแท๎และคําไทยแท๎โดยการตอบคําถามปากเปลําจากครู 
          ๒.รํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช๎คําในชีวิตประจําวันวํา นักเรียนคิดวํามีภาษาใดอีกท่ี 
             นักเรียนใช๎ ให๎นักเรียนชํวยกันตอบพร๎อมท้ังยกตัวอยํางคํา  แล๎วครูจึงโยงเข๎าสํูเรื่องคําท่ี 
             มาจากภาษาอื่นท่ีเข๎ามาปะปนในภาษาไทย 
    ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่องคําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๒  
              ฉันมาจากไหน และเลํนเกมบาลีรึสันสกฤต จากชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 
    ขั้นสรุป 

๔. นักเรียนแบํงกลํุมกลํุมละ ๕ คน ชํวยกันสรุปความรู๎ท่ีได๎จากการศึกษาชุดกิจกรรม และ  
บันทึกความรู๎ลงในสมุด 

๕. นักเรียนเลํนเกมแฟนพันธุ๑แท๎ฉันมาจากไหน จากชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 
    ชั่วโมงที่ ๒ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนอํานแถบประโยค ให๎นักเรียนสังเกตวําแถบประโยคท้ัง ๓ มาจากภาษาอะไร 

หน้า ๑๔๕ 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

       แถบประโยคท่ี ๑ บุปผาและบุษบาเปิดสมาคมพุทธศาสนาให๎สมาชิกปฏิบัติธรรมเสาร๑อาทิตย๑ 
       แถบประโยคท่ี ๒ พํอกับแมํทําไรํเล่ือนลอยอยูํชานเมือง ลูกชายถีบสามล๎อพอมีพอกินไปวันๆ 
       แถบประโยคท่ี ๓ สมเด็จผกามาศเสด็จประทับบนตําหนัก เสวยสลานําสนุก  
  แถบประโยคท่ี ๔ ก๐งชอบเจ๊ียะปอเปี๊ยะ กับโอเล้ียง 
  แถบประโยคท่ี ๕ นักฟุตบอลไทยฟิตรํางกายพร๎องลงแขํง 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนรํวมกนัอภิปรายวําสังเกตเห็นลักษณะอะไรบ๎างจากคําท่ีปรากฏในแถบประโยค   
      โดย  แถบประโยคท่ี ๑  มาจากภาษาบาลี – สันสกฤต 
         แถบประโยคท่ี ๒  เป็นคําไทยแท๎        
   แถบประโยคท่ี ๓  มาจากภาษาเขมร 
   แถบประโยคท่ี ๔  มาจากภาษาจีน 

 แถบประโยคท่ี ๕  มาจากภาษาอังกฤษ 
          ๓. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๒  
              ฉันมาจากไหน เรื่อง ตัวสะกดตัวตาม เพิ่มเติม  

ขั้นสรุป 
๔. นักเรียนแบํงกลํุมกลํุมละ ๕ คน ชํวยกันสรุปความรู๎ท่ีได๎จากการศึกษาชุดกิจกรรม และ  

บันทึกความรู๎ลงในสมุด 
๕. นักเรียนเลํนเกมตํางคนตํางท่ีมา จากชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 

    ชั่วโมงที่ ๓ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนเลํนเกมหาคํูรู๎ที่มา จากชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๒  
              ฉันมาจากไหน เรื่อง เกร็ดความรู๎คําไทย เพิ่มเติม 

๓. นักเรียนแบํงกลํุมกลํุมละ ๕ คน ชํวยกันแตํงเพลงส้ันๆโดยใช๎คําท่ีมาจาก
ภาษาตํางประเทศ  พร๎อมท้ังต้ังช่ือเพลง 

ขั้นสรุป 
๔. นักเรียนทําแบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 

๖. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 ๑. แถบประโยค 
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 ๒. ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา 

  - กิจกรรมชุดท่ี ๒ ฉันมาจากไหน 

  - เกมแฟนพันธุ๑แท๎ฉันมาจากไหน 

  - เกมตํางคนตํางท่ีมา 

  - เกมบาลีรึสันสกฤต 

  - เกมหาคํูรู๎ที่มา 

  - แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม   

๗. การวัดและประเมินผล 
  

สิ่งที่วัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 
๑. บอกลักษณะของคําไทยแท๎ พร๎อม
ท้ังยกตัวอยํางคําได๎  
๒.บอกลักษณะของคําท่ีมาจากภาษา
อื่นพร๎อมท้ังยกตัวอยํางคําได๎  

 
- ประเมินการใช๎ชุด
กิจกรรม 

 
- เกมแฟนพันธุ๑แท๎ฉัน
มาจากไหน 
- เกมตํางคนตํางท่ีมา 
- เกมบาลีรึสันสกฤต 
- เกมหาคํูรู๎ที่มา 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป  

ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P)  
จําแนกคําไทยแท๎และคําท่ีมาจากภาษา
อื่นได๎ 

 
- ทดสอบท๎าย
กิจกรรม 

 
- แบบทดสอบท๎าย
กิจกรรม 

 
- ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
๕. มีวินัย  รับผิดชอบ 
๖. ใฝุเรียนรู๎ 
๗. มุํงมั่นในการทํางาน 
๘. ภาคภูมิ ใจ ในภาษาไทยและ ใ ช๎

ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง 

 
- ประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑  
 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑  
 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป 

ด้านสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน (C) 
๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 
๒. มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
๓. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

 
- ประเมินพฤติกรรม
การทํางานกลํุม 
 

 
- แบบประเมิน
พฤติกรรม 
การทํางานกลํุม 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป 
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๘.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

  ๘.๑ ผลการเรียนรู้ 

   ๘.๑.๑ ด๎านความรู๎ (K) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   ๘.๑.๒ ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   ๘.๑.๓ ด๎านเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A)/สมรรถนะ (C) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

 ๘.๒ บรรยากาศการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๓ การปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๔ ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๕ อื่นๆ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 
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  ๘.๖ ปัญหา/สิ่งที่พัฒนา/แนวทางแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
 

ปัญหา/สิ่งที่
พัฒนา 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

วิธีแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข
พัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  ลงช่ือ..................................................... 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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๙.  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

      (................................................)  
      หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

โรงเรียน............................... 

 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

           (................................................)  
 หัวหน๎ากลํุมบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียน............................... 
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  การประเมินท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. การประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. ความสนใจ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 

อยํางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
บํอยครั้ง 

ปฏิบติัหรือแสดง
พฤติกรรม 
น๎อยครั้ง 

๒. การแสดงความคิดเห็น 
๓. การตอบคําถาม 
๔. การยอมรับฟังความคิดเห็น 
 

         เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี  
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

 

๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 

อยํางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
บํอยครั้ง 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
น๎อยครั้ง 

๒. ซื่อสัตย๑สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝุเรียนรู๎ 
๕. อยูํอยํางพอเพียง 
๖. มุํงมั่นในการทํางาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
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เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

๓. การประเมินพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. กระบวนการทํางาน
กลํุม 

มีการวางแผน 
การทํางานอยํางเป็น
ระเบียบมีข้ันตอน

ชัดเจน  ปฏิบัติงานได๎
ตามแผนตามเวลาท่ี

กําหนด 

มีการวางแผน 
การทํางานอยํางเป็น
ระบบพอสมควรแตํยัง

ขาดความชัดเจน   
บางขั้นตอนสามารถ 

การวางแผนงานยังมี
ความสับสน ขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ  
มักจะปฏิบัติงานไมํ

สําเร็จตามเวลา 

๒. ความรํวมมือกัน
ทํางาน 

เอาใจใสํกระตือรือร๎น
ในการทํางานและ

รํวมมือปฏิบัติงานเป็น
ประจําสม่ําเสมอ 

ทุกครั้ง 

เอาใจใสํ  และมี 
ความกระตือรือร๎นใน
การทํางานพอสมควร 
ให๎ความรํวมมือใน 

การปฏิบัติงานเป็นสํวน
ใหญํ 

กระตือรือร๎นใน 
การทํางานน๎อย 

ไมํคํอยให ๎
ความรํวมมือใน 

การปฏิบัติงานเทําใด 

๓. การนําเสนอ 
 

นําเสนอถูกต๎อง 
มีลําดับขั้นตอน

นําสนใจ  และใช๎ส่ือ
ประกอบได๎เหมาะสม 

การนําเสนอถูกต๎อง 
มีลําดับขั้นตอน

นําสนใจ  แตํใช๎ส่ือ 
ไมํเหมาะสม 

การนําเสนอไมํถูกต๎อง 
และไมํนําสนใจ 

๔. การรับฟังและเสนอ
ความคิดเห็น 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
อยํางสม่ําเสมอ 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
บํอยครั้ง 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
บางครั้ง 
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เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

๔. การประเมินผลการใช๎ชุดกิจกรรม  

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑. เกมแฟนพันธุ๑แท๎ฉัน

มาจากไหน 

๒๗๕ – ๓๐๐ คะแนน ๒๕๐ – ๒๗๔ คะแนน น๎อยกวํา ๒๗๔ คะแนน 

๒. เกมบาลีรึสันสกฤต ๙๘ – ๑๐๐ คะแนน ๙๕ – ๙๗ คะแนน น๎อยกวํา ๙๕ คะแนน 

๓. เกมตํางคนตํางท่ีมา ๓๐ – ๔๐ คะแนน ๒๐ – ๒๙ คะแนน น๎อยกวํา ๒๙ คะแนน 

๔. เกมหาคํูรู๎ที่มา ๒๐ – ๒๔ คะแนน ๑๒ – ๑๙ คะแนน น๎อยกวํา ๑๒ คะแนน 

  

                                                เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓ 
๒ 
๑ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
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เฉลยกิจกรรมท่ี ๒.๑ แฟนพันธุ์แท้ฉันมาจากไหน 
 

ภาพที่ ๑                                                        ภาพที่ ๒ 

                                  
เฉลย ฉันมาจากไทยแท๎ๆ                                  เฉลย ฉันมาจากไทยแท๎ๆ     

ภาพที่ ๓                                                         ภาพที่ ๔ 

                                  
เฉลย ฉันมาจากไทยแท๎ๆ                                        เฉลย ฉันมาจากไทยแท๎ๆ 
ภาพที่ ๕                                                        ภาพที่ ๖ 

                                  
เฉลย ฉันมาจากปักกิ่ง                                            เฉลย ฉันมาจากเขม 
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ภาพที่ ๗                                                        ภาพที่ ๘ 

                                 
เฉลย ฉันมาจากไทยปักกิ่ง                                     เฉลย ฉันมาจากยุโรป     
ภาพที่ ๙                                                        ภาพที่ ๑๐ 

                                  
เฉลย ฉันมาจากยุโรป                                            เฉลย ฉันมาจากอินเดีย 
ภาพที่ ๑๑                                                      ภาพที่ ๑๒ 

                                  
เฉลย ฉันมาจากอินเดีย                                          เฉลย ฉันมาจากเขมร 
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เฉลยกิจกรรมท่ี ๒.๒ ฉันมาจากไหน 
 

ชุดท่ี ๑ ฉันมาจากเขมร 
๑. ผม   ตอบ ศก   ๔. ด้ัง  ตอบ จมูก  
๒. อก  ตอบ ทรวง  ๕. ตัก  ตอบ เพลา 
๓. ค้ิว  ตอบ ขนง 

ชุดท่ี ๒ ฉันมาจากอินเดีย 
๑. เมตตา ตอบ ศก   ๔. อิทธิ  ตอบ ฤทธิ์  
๒. ภริยา ตอบ ภรรยา  ๕. มัจฉา ตอบ มัสยา 
๓. อิตถ ี ตอบ สตรี 

ชุดท่ี ๓ ฉันมาจากยุโรป 
๑. game ตอบ เกม  ๔. click ตอบ คลิก  
๒. consul ตอบ กงสุล  ๕. clinic ตอบ คลินิก 
๓. note ตอบ โน๎ต 

๔ ฉันมาจากปักกิ่ง 
๑. ภาพที่ ๑ ตอบ ขึ้นฉําย  ๔. ภาพที่ ๔ ตอบ บ๏ะจําง  
๒. ภาพที่ ๒ ตอบ ไช๎เท๎า  ๕. ภาพที่ ๕ ตอบ กุยชําย 
๓. ภาพที่ ๓ ตอบ มี่ส้ัว 

 
 
 

เฉลยกิจกรรมท่ี ๒.๓ เกมแยกประเภท : บาลีรึสันสกฤต 
 

 บาลี   ภริยา       สันสกฤต ภรรยา 
         อิทธิ      ฤทธิ์ 
  อิตถ ี      สตรี 
  มัจฉา      มัสยา 
  เมตตา      ไมตรี 
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เฉลยกิจกรรมท่ี ๒.๔ เกมจับคู่ค้าศัพท์ : หาคู่รู้ท่ีมา 
 

๑. จับคํูคําท่ีมาจากภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตท่ีมีความหมายเหมือนกัน 
อิตถี – สตรี ภรรยา – ภริยา  อิทธิ – ฤทธิ์ มัสยา – มัจฉา 

๒. จับคํูคําไทยแท๎กับคําท่ีมาจากภาษาเขมรท่ีมีความหมายเหมือนกัน 
ตัก – เพลา  ค้ิว – ขนง  ผม – ศก ด้ัง – จมูก 

๓. จับคํูคําท่ีมาจากภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตท่ีมีความหมายเหมือนกัน 
ศรี – สิริ  ปัญญา – ปรัชญา อุตุ – ฤดู วิสาสะ – พิศวาส 

๔. จับคํูคําแผลงท่ีมาจากภาษาเขมร 
แข็ง – กําแหง บํารุง – ปรุง  ดํารง – ตรง สังเวย – เสวย 

๕. จับคํูคําท่ีมาจากภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤตท่ีมีความหมายเหมือนกัน 
อิสระ – อิศวร อาตมา – อัตตา อิสี – ฤษี สัจจะ – สัตย๑ 

๖. จับคํูคําแผลงท่ีมาจากภาษาเขมร 
ฉัน – จังหัน ขลัง – กําลัง  อาจ – อํานาจ อวย – อํานวย 
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แบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๒ ฉันมาจากไหน  
           

๑. ข๎อใดเป็นคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษ  ๖. ข๎อใดเป็นคําท่ีมาจากภาษาเขมร  
ก. ก๏ก               ก. เสวย         
ข. กั๊ก           ข. พิโรธ   
ค. ก๏วน              ค. ประสูติ        
ง. ก๏อก              ง. สวรรคต   

๒. ข๎อใดเป็นคําท่ีมาจากภาษาเขมร  ๗. คําในข๎อใดไม่ได๎มาจากภาษาอังกฤษ  
ก. ดําเนิน          ก. ซุป   
ข. ซาเล๎ง          ข. สลัด   
ค. โอชา                   ค. เกี๊ยว  
ง. เช็ค          ง. แซนด๑วิช   

๓. ข๎อใดไม่มีคํายืมภาษาบาลี-สันสกฤต  ๘. ข๎อใดเป็นคําท่ีมาจากภาษาจีนทุกคํา  
ก. พักผํอนวันหยุดท่ีบ๎านดีท่ีสุด             ก. คะน๎า ท๎อ สึนามิ   
ข. เธอคือสตรีที่สวยที่สุดในโลก                 ข. ก๐วยเต๋ียว โจ๏ก โอเล้ียง  
ค. การเท่ียวให๎ปลอดภัยต๎องมีเทคนิค        ค. โบต๋ัน กุยชําย เท็มปุระ   
ง. ถ๎าหิวทานโจ๏กร๎อน ๆ กับสักถ๎วยคงจะดี      ง. จับเล้ียง ซาโยนาระ โหวงเฮ๎ง  

๔. ประโยคใดมีคําท่ีมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ๙. ประโยคใดมีคําท่ีมาจากภาษาจีน  
ก. อยําลืมปิดไฟทุกครั้งกํอนนอน       ก. อยําลืมปิดไฟทุกครั้งกํอนนอน  
ข. ฉันไมํชอบเดินคนเดียวตอนเย็น       ข. ฉันไมํชอบเดินคนเดียวตอนเย็น  
ค. มีพระห๎อยคอแล๎วรู๎สึกเป็นสิริมงคล            ค. มีพระห๎อยคอแล๎วรู๎สึกเป็นสิริมงคล  
ง. อยําลืมจัดโต๏ะและเก๎าอี้ให๎เรียบร๎อย       ง. อยําลืมจัดโต๏ะและเก๎าอี้ให๎เรียบร๎อย 

๕. คําวํา"เมตตา วิญญาณ"ยืมมาจากภาษาใด ๑๐. ข๎อใดยืมมาจากภาษาสันสกฤตทุกคํา  
ก.จีน           ก. ศิษย๑ พฤกษา เคราะห๑   
ข. บาลี          ข. กรีฑา อัชฌาสัย สมุทร   
ค. เขมร               ค. กีฬา บรรทัด พรรณนา 
ง. สันสกฤต               ง. พานิชย๑ มัธยมศึกษา ปัญญา  
           

เฉลยแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๒ ฉันมาจากไหน 
 

๑ ง ๓ ก ๕ ข ๗ ค ๙ ง 
๒ ก ๔ ค ๖ ก ๘ ข ๑๐ ก 
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แบบบันทึกคะแนนทดสอบท้ายกิจกรรม 
 

เลขที ่
คะแนน ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 
เลขที ่

คะแนน ร้อยละ ผลการ

ประเมิน ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๑    ๒๑    
๒    ๒๒    
๓    ๒๓    
๔    ๒๔    
๕    ๒๕    
๖    ๒๖    
๗    ๒๗    
๘    ๒๘    
๙    ๒๙    

๑๐    ๓๐    
๑๑    ๓๑    
๑๒    ๓๓    
๑๓    ๓๓    
๑๔    ๓๓    
๑๕    ๓๓    
๑๖    ๓๖    
๑๗    ๓๗    
๑๘    ๓๘    
๑๙    ๓๙    
๒๐    ๔๐    

 

                                                        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เลขที่ 

ความ

สนใจ 

 

การแสดง

ความ

คิดเห็น 

การตอบ

ค้าถาม 

 
 

การยอมรับ

ฟังความ

คิดเห็น 

รวม สรุปผลการ

ประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       

                                                                     

 

                                                        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

เลขที่ 

กระบวนการ

ท้างานกลุ่ม 

 

ความ

ร่วมมือกัน

ท้างาน 

การน้าเสนอ 

 

การรับฟัง

และเสนอ

ความ

คิดเห็น 

รวม 
สรุปผล

การ

ประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       

             

                                                       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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แบบบันทึกผลการใช้ชุดกิจกรรม 
 

เลขที่ 

ฉันมาจากไหน บาลีรึสันสกฤต ต่างคนต่างที่มา หาคู่รู้ที่มา 

สรุปผลการ

ประเมิน 

๒๗
๕ 
– 

๓๐
๐ 

คะ
แน

น 

๒๕
๐ 
– 

๒๗
๔ 

คะ
แน

น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๒

๗๔
 ค

ะแ
นน

 

๙๘
 –

 ๑
๐๐

 ค
ะแ

นน
 

๙๕
 –

 ๙
๗ 

คะ
แน

น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๙

๕ 

คะ
แน

น 
๓๐

 –
 ๔

๐ 
คะ

แน
น 

๒๐
 –

 ๒
๙ 

คะ
แน

น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๒

๙ 

คะ
แน

น 
๒๐

 –
 ๒

๔ 
คะ

แน
น 

๑๒
 –

 ๑
๙ 

คะ
แน

น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๑

๒ 

คะ
แน

น 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
 

๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              

๑๐              
๑๑              
๑๒              
๑๓              
๑๔              
๑๕              

             

                                                       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย      ภาคเรียนท่ี ........    ปีการศกึษา ............ 

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒             รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

หนํวยการเรียนรู๎  งามลํ้าคําไทย เวลา ๒๐ ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู๎ท่ี ๓ สร๎างสรรค๑คําไทย เวลา  ๘  ช่ัวโมง 

 

๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

    สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
          มาตรฐาน ท ๔.๑     
 เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
 ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ                               
  ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๒/๑   

  สร๎างคําในภาษาไทย 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด๎านความรู๎ (K) 

อธิบายความหมายและบอกลักษณะของคํามูลคําประสม คําซ๎อน คําซ้ํา ได๎   
ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P)  

  ๑. จําแนกคํามูลพยางค๑เดียวและคํามูลหลายพยางค๑ได๎  

๒. จําแนกคํามูล คําประสม คําซ๎อนได๎  
ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A) 
๑. มีวินัย  รับผิดชอบ 
๒. ใฝุเรียนรู๎ 
๓. มุํงมั่นในการทํางาน 
๔. ภาคภูมิใจในภาษาไทยและใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง   

  ด๎านสมรรถนะสําคัญของผ๎ูเรียน (C) 
 ๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 

  ๒.  มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 

 ๓.  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 
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๒. สาระส้าคัญ 

 การสร๎างคํา คือ การรวมหนํวยคําต้ังแตํ ๒ หนํวยขึ้นไปเข๎าเป็นคําคําเดียว โดยคําท่ีสร๎างขึ้น
ด๎วยหนํวยคําท่ีมีความหมายแตกตํางกันเรียกวําคําประสม  คําท่ีสร๎างขึ้นด๎วยหนํวยคําท่ีมีความหมาย
เหมือนกัน ใกล๎เคียงกันหรือตรงกันข๎ามกันเรียกวําคําซ๎อน  และคําท่ีสร๎างขึ้นด๎วยหนํวยคําซ้ํากัน
เรียกวํา คําซ้ํา 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 การสร๎างคําในภาษาไทย คํามูล คําประสม คําซ๎อน และคําซ้ํา 
๔. ชิ้นงาน (รวบยอด) 

 ๑. เกมภาษาไทยไขคํา คํามูลเพ่ิมพูนความรู๎ 

 ๒. เกมภาษาไทยไขคํา คําประสมคมความคิด 

 ๓. เกมภาษาไทยไขคํา คําซ๎อนซํอนคํา 

 ๔. เกมบันไดงูเรียนรู๎คําซ้ํายํ้าอีกที 

 ๕. แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชัว่โมงที่ ๑ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

๑. นักเรียนแบํงกลํุม กลํุมละ ๕ คน แตํละกลํุมชํวยกันรวบรวมชื่อส่ิงท่ีมีอยูํในห๎องเรียน 
   ให๎มากท่ีสุด (ช่ือส่ิงของท่ีรวบรวมได๎อาจได๎แกํ โต๏ะ เก๎าอี้ กระดาน หน๎าตําง ประตู  
   หลอดไฟ พัดลม สมุด ปากกา ดินสอ ไม๎บรรทัด นักเรียน ครู เพื่อน นาฬิกา ฯลฯ) 

          ๒. แตํละกลํุมนําเสนอช่ือส่ิงรวบรวมได๎ ครูชมเชยนักเรียน 
    ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่องคําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๓  
    สร๎างสรรค๑คําไทย  
๔. นักเรียนแตํละกลํุมชํวยกันจําแนกคําท่ีชํวยกันรวบรวมไว๎วําเป็นคําชนิดใดบ๎าง  

    ขั้นสรุป 
๕. สรุปความรู๎ท่ีได๎จากการศึกษาชุดกิจกรรม และบันทึกความรู๎ลงในสมุด 
๖. นักเรียนเลํนเกมภาษาไทยไขคํา คํามูลเพ่ิมพูนความรู๎ จากชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

    ชั่วโมงที่ ๒ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนแตํละกลํุมนําเสนอคําชนิดตํางๆท่ีได๎จําแนกจากคําท่ีชํวยกันรวบรวมไว๎เมื่อช่ัวโมง 
               ท่ีแล๎ว 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนรํวมกนัอภิปรายวําคําใดบ๎างเป็นคํามูล  (อาจมี โต๏ะ เก๎าอี้ นาฬิกา กระดาน ฯลฯ) 
          ๓. นักเรียนรํวมกนัอภิปรายวําคํามูลมีลักษณะอยํางไร 

๔. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๓  
              สร๎างสรรค๑คําไทย เรื่อง คํามูลเพิ่มพูนความรู๎ เพิ่มเติม  

ขั้นสรุป 
๕. นักเรียนสรุปความรู๎ท่ีได๎จากการศึกษาชุดกิจกรรม และบันทึกความรู๎ลงในสมุด 
๖. นักเรียนทําแบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 

    ชั่วโมงที่ ๓ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนแบํงกลํุม กลํุมละ ๕ คน แตํละกลํุมเลํนเกมตํอคํา โดยนักเรียนต๎องนําคําท๎ายของ 
              แตํละคํามาเป็นคําต๎นของในคําตํอไป จนกระท่ังวนกลับมาท่ีคําเดิมจึงจบเกม นักเรียนแตํ 
              ละกลํุมมีตัวแทนจดบันทึกคําท่ีนักเรียนบอกเพื่อเป็นการรวบรวมและตรวจสอบ ตัวอยําง 
        นักเรียนคนท่ี ๑  เช่ือมือ  นักเรียนคนท่ี ๔  ตัวความ            
        นักเรียนคนท่ี ๒  มือถือ      นักเรียนคนท่ี ๕  ความเช่ือ 
        นักเรียนคนท่ี ๓  ถือตัว      นักเรียนคนท่ี ๖  เช่ือมือ     
              เมื่อนักเรียนตํอคําตํอจบ แตํละกลํุมสรุปวํามีคํามูล คําประสม  คําซ๎อน หรือคําซ้ํากี่คํา  

 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. นักเรียนแตํละกลํุมนําเสนอหน๎าช้ันเรียน 
๓. ครูชมเชยนักเรียนทุกกลํุม 

ขั้นสรุป 
๔. นักเรียนเลํนเกมภาษาไทยไขคํา คําประสมคมความคิด จากชุดกิจกรรมบนเครือขําย 
     อินเตอร๑เน็ต 

    ชั่วโมงที่ ๔ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนแบํงกลํุม กลํุมละ ๕ คน แตํละกลํุมชํวยกันสร๎างเกมปริศนาคําต๎น โดยจะต๎องคิด 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

              คําท่ีมีคําต๎นเหมือนกัน แล๎วแตํงคําใบ๎ เชํน  
   นางเอก - คนสวย คําตัวแพง นางงาม – คนสวย รักเด็ก 
   นางฟูา – คนสวย ใจดี  นางมาร – คนสวย ใจร๎าย 
              เมื่อเสร็จแล๎ว สํงตัวแทนทายปริศนาเพื่อนๆ หน๎าช้ันเรียน 
   ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๓  
              สร๎างสรรค๑คําไทย เรื่อง  คําประสมคมความคิด  เพิ่มเติม  

ขั้นสรุป 
๓. นักเรียนทําแบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ ๕ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนท้ังช้ันเลํนเกมตํอคํา มีตัวแทนจดบันทึกคําท่ีนักเรียนบอกเพื่อเป็นการรวบรวม 
              และตรวจสอบ  
    ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๒. ชํวยกันสรุปวํามีคํามูล คําประสม  คําซ๎อน หรือคําซ้ํากี่คํา    

๓. นักเรียนรํวมกนัอภิปรายถึงความแตกตํางในการสังเกตคําชนิดตํางๆ 
ขั้นสรุป 

๔. นักเรียนเลํนเกมภาษาไทยไขคํา คําซ๎อนซํอนคํา จากชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 
    ชั่วโมงที่ ๖ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนแบํงกลํุม กลํุมละ ๕ คน แตํละกลํุมชํวยกันสร๎างเกมปริศนาคําท๎าย โดยจะต๎องคิด 
              คําท่ีมีคําท๎ายเหมือนกัน แล๎วแตํงคําใบ๎ เชํน  
   ท๎องฟูา - สูงเกินเอื้อมมือ  ไฟฟูา – ดับเมื่อไหรํ มืดสนิท 
   นางฟูา – คนสวย ใจดี  เฟื่องฟูา – ดอกไม๎บานหน๎าแล๎ง 
              เมื่อเสร็จแล๎ว สํงตัวแทนทายปริศนาเพื่อนๆ หน๎าช้ันเรียน 
   ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๓  
              สร๎างสรรค๑คําไทย เรื่อง  คําซ๎อนซํอนคํา  เพิ่มเติม  
 ๓. ครูให๎นักเรียนแตํละกลํุมรวบรวมคําชนิดละ ๕ คํา ทําเป็นบัตรคํา เป็นการบ๎าน 
 

หน้า ๑๖๖ 



 
    

    www.ThaiThaiOnline.net                                                                                                       

                                               

 

ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

ขั้นสรุป 
๔. นักเรียนทําแบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 

 ชั่วโมงที่ ๗ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนเลํนเกมจัดประเภทคํา โดยครูนําบัตรคําท่ีนักเรียนแตํละกลํุมทํามาคละกันโดย 
              นําคําท่ีซ้ํากันออก นักเรียนสํงตัวแทนกลํุมละ ๑ คน ครูแจกบัตรชนิดของคํา ได๎แกํ คํามูล  
              คําประสม คําซ๎อน ให๎ตัวแทนกลํุมคนละ ๑ ชุด เมื่อครูยกบัตรคําขึ้น ตัวแทนกลํุมยกบัตร 
              ชนิดของคําท่ีตรงกับชนิดของคําในบัตรคํา (แขํงรอบละ ๒๐ คํา) 
    ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๓  
              สร๎างสรรค๑คําไทย เรื่อง  คําซ้ํายํ้าให๎คิด  เพิ่มเติม   

ขั้นสรุป 
๓. นักเรียนเลํนเกมบันไดงูเรียนรู๎คําซ้ําย้ําอีกที จากชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 

    ชั่วโมงที่ ๘ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. ให๎นักเรียนรํวมกันทบทวนความรู๎ เรื่อง การสร๎างคําในภาษาไทย 

   ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๓  

              สร๎างสรรค๑คําไทย เพิ่มเติม  
 ๓. นักเรียนแตํละกลํุมชํวยกันสรุปความรู๎และบันทึกลงในสมุด  

ขั้นสรุป 
๔. นักเรียนทําแบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 

๖. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 ๑. บัตรคํา บัตรชนิดของคํา  

 ๒. เกมตํอคํา  เกมปริศนาคําต๎น เกมปริศนาคําท๎าย เกมจัดประเภทคํา 

 ๒. ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา 

  - กิจกรรมชุดท่ี ๓ สร๎างสรรค๑คําไทย 

  - เกมภาษาไทยไขคํา คํามูลเพ่ิมพูนความรู๎ 

  - เกมภาษาไทยไขคํา คําประสมคมความคิด 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

  - เกมภาษาไทยไขคํา คําซ๎อนซํอนคํา 

  - เกมบันไดงูเรียนรู๎คําซ้ําย้ํา 

  - แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม   

๗. การวัดและประเมินผล 
  

สิ่งที่วัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 
อธิบายความหมายและบอกลักษณะ
ของคํามูลคําประสม คําซ๎อน คําซ้ํา ได๎   
   

 
- ประเมินการใช๎ชุด
กิจกรรม 

 
- เกมภาษาไทยไขคํา 
คํามูลเพิ่มพูนความรู๎ 
- เกมภาษาไทยไขคํา 
คําประสมคม
ความคิด 
- เกมภาษาไทยไขคํา 
คําซ๎อนซํอนคํา 
- เกมบันไดงูเรียนรู๎
คําซ้ําย้ํา 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป  

ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P)  
๑. จําแนกคํามูลพยางค๑เดียวและคํามูล
หลายพยางค๑ได๎  
๒. จําแนกคํามูล คําประสม คําซ๎อนได๎  
 

 
- ทดสอบท๎าย
กิจกรรม 

 
- แบบทดสอบท๎าย
กิจกรรม 

 
- ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
๑. มีวินัย  รับผิดชอบ 
๒. ใฝุเรียนรู๎ 
๓. มุํงมั่นในการทํางาน 
๔. ภาคภูมิ ใจ ในภาษาไทยและ ใ ช๎

ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง 

 
- ประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑  
 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑  
 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป 

ด้านสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน (C) 
๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 
๒. มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
๓. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

 
- ประเมินพฤติกรรม
การทํางานกลํุม 
 

 
- แบบประเมิน
พฤติกรรม 
การทํางานกลํุม 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๘.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

  ๘.๑ ผลการเรียนรู้ 

   ๘.๑.๑ ด๎านความรู๎ (K) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   ๘.๑.๒ ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   ๘.๑.๓ ด๎านเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A)/สมรรถนะ (C) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

 ๘.๒ บรรยากาศการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๓ การปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๔ ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๕ อื่นๆ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 
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  ๘.๖ ปัญหา/สิ่งที่พัฒนา/แนวทางแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
 

ปัญหา/สิ่งที่
พัฒนา 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

วิธีแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข
พัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  ลงช่ือ..................................................... 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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๙.  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

      (................................................)  
      หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

โรงเรียน............................... 

 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

           (................................................)  
 หัวหน๎ากลํุมบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียน............................... 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

  การประเมินท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

๑. การประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. ความสนใจ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 

อยํางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
บํอยครั้ง 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
น๎อยครั้ง 

๒. การแสดงความคิดเห็น 
๓. การตอบคําถาม 
๔. การยอมรับฟังความคิดเห็น 
 

         เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี  
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

 

๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 

อยํางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
บํอยครั้ง 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
น๎อยครั้ง 

๒. ซื่อสัตย๑สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝุเรียนรู๎ 
๕. อยูํอยํางพอเพียง 
๖. มุํงมั่นในการทํางาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

๓. การประเมินพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. กระบวนการทํางาน
กลํุม 

มีการวางแผน 
การทํางานอยํางเป็น
ระเบียบมีข้ันตอน

ชัดเจน  ปฏิบัติงานได๎
ตามแผนตามเวลาท่ี

กําหนด 

มีการวางแผน 
การทํางานอยํางเป็น
ระบบพอสมควรแตํยัง

ขาดความชัดเจน   
บางขั้นตอนสามารถ 

การวางแผนงานยังมี
ความสับสน ขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ  
มักจะปฏิบัติงานไมํ

สําเร็จตามเวลา 

๒. ความรํวมมือกัน
ทํางาน 

เอาใจใสํกระตือรือร๎น
ในการทํางานและ

รํวมมือปฏิบัติงานเป็น
ประจําสม่ําเสมอ 

ทุกครั้ง 

เอาใจใสํ  และมี 
ความกระตือรือร๎นใน
การทํางานพอสมควร 
ให๎ความรํวมมือใน 

การปฏิบัติงานเป็นสํวน
ใหญํ 

กระตือรือร๎นใน 
การทํางานน๎อย 

ไมํคํอยให ๎
ความรํวมมือใน 

การปฏิบัติงานเทําใด 

๓. การนําเสนอ 
 

นําเสนอถูกต๎อง 
มีลําดับขั้นตอน

นําสนใจ  และใช๎ส่ือ
ประกอบได๎เหมาะสม 

การนําเสนอถูกต๎อง 
มีลําดับขั้นตอน

นําสนใจ  แตํใช๎ส่ือ 
ไมํเหมาะสม 

การนําเสนอไมํถูกต๎อง 
และไมํนําสนใจ 

๔. การรับฟังและเสนอ
ความคิดเห็น 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
อยํางสม่ําเสมอ 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
บํอยครั้ง 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
บางครั้ง 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

๔. การประเมินผลการใช๎ชุดกิจกรรม  

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑.เกมภาษาไทยไขคํา 

คํามูลเพิ่มพูนความรู๎ 

๘ – ๑๐ คะแนน ๕ – ๗ คะแนน น๎อยกวํา ๕ คะแนน 

๒. เกมภาษาไทยไขคํา 

คําประสมคมความคิด 

๘ – ๑๐ คะแนน ๕ – ๗ คะแนน น๎อยกวํา ๕ คะแนน 

๓. เกมภาษาไทยไขคํา 

คําซ๎อนซํอนคํา 

๘ – ๑๐ คะแนน ๕ – ๗ คะแนน น๎อยกวํา ๕ คะแนน 

๔. เกมบันไดงูเรียนรู๎คํา

ซ้ําย้ําอีกที 

นักเรียนตอบคําถามถูก

และเข๎าเส๎นชัยในการ

เลํนเกมครั้งแรก 

นักเรียนตอบคําถามถูก

และเข๎าเส๎นชัยในการ

เลํนเกมครั้งท่ี ๒ – ๓ 

นักเรียนตอบคําถามถูก

และเข๎าเส๎นชัยในการ

เลํนเกมครั้งท่ี ๔ ขึ้นไป 
  

                                                เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓ 
๒ 
๑ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

เฉลยกิจกรรมท่ี ๓.๑ ภาษาไทยไขค้า ค้ามูลเพ่ิมพูนความรู้ 
 

๑. วิทยุ : ดูภาพไมํได๎..ใช๎ฟังเสียงเทํานั้น 
๒. คะนอง : อาการของวัยรุํน..ไมํกลัวอะไร 
๓. รัศมี : เส๎นลากจากศูนย๑กลางไปถึงเส๎นรอบวงของวงกลม 
๔. คะมํา : ล๎มคว่ํา หัวพํุงไปเพราะสะดุด 
๕. จําลอง : ทําขึ้นให๎เหมือนกับของจริง 
๖. โมฆะ : ไมํมีประโยชน๑ ไมํมีผลบังคับตามกฎหมาย 
๗. ละมํอม : นุํมนวล ใช๎กับการจับกุมโดยไมํมีการขัดขืน 
๘. เตลิด : ระเจิดกระเจิง แตกเพํนพํานไป 
๙. โฆษก : ผ๎ูประกาศ พิธีกร 
๑๐.กระเผลก : อาการเดินไมํปกติ เอียงไปทางใดทางหนึ่ง 
 

 

เฉลยกิจกรรมท่ี ๓.๒ ภาษาไทยไขค้า ค้าประสมค้าความคิด 
 

๑. รับขวัญ : ทําให๎หายตกใจ ปลอบ ผูกข๎อมือ ทําพิธีบายศรี  
๒. แว๎งกัด : ลอบทําร๎าย 
๓. ทางม๎าลาย : เส๎นสีขาว สําหรับข๎ามถนน 
๔. น้ํากัดเท๎า : เป็นเช้ือราที่เท๎า เพราะเปียกชื้น 
๕. ปอดบวม : เกิดจากการสวมเส้ือผ๎าชื้นนานๆ 
๖. เบาหวาน : ทานของหวานมาก 
๗. ความดัน : วัดได๎ด๎วยเครื่องมือแพทย๑ รัดที่แขนแล๎วบีบๆ 
๘. แมวมอง : หาดาราหน๎าใหมํเข๎าวงการ 
๙. ขายตรง : มาเสนอสินค๎าถึงบ๎าน  
๑๐.ชายหาด : ริมทะเล 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

เฉลยกิจกรรมท่ี ๓.๓ ภาษาไทยไขค้า ค้าซ้อนซ่อนค้า 
 

๑. แตกหัก : โกรธกัน ไมํสามารถคืนดีกันได๎ 
๒. ตุกติก : โกง ใช๎ชั้นเชิง ไมํตรงไปตรงมา 
๓. หักเห : เปล่ียนทาง เปล่ียนแนว 
๔. จองจํา : ขังไว๎ 
๕. ชดเชย : ใช๎ให๎แทนส่ิงที่เสียไป 
๖. ตื้นตัน : รู๎สึกอัดอั้นเพราะดีใจมาก 
๗. กักกัน : กําหนดพื้นที่ให๎อยูํเพ่ือความปลอดภัยหรือดัดนิสัย 
๘. ตรากตรํา : ทนทํางานอยํางไมํนึกถึงความเหน็ดเหนื่อย 
๙. โคลงเคลง : โยกไปโยกมา 
๑๐.แหลกลาญ : พัง 

 

เฉลยกิจกรรมท่ี ๓.๔ บันไดงูเรียนรู้ค้าซ้้าย้า้อีกที 
 

๑. ครอบครัวของเราไปซื้อที่ที่พัทลุงไว๎หลายไรํ ตอบ ไมํใชํ  
๒. น๎องน๎องของฉันเป็นเด็กดีทุกคน  ตอบ ใชํ 
๓. ก็เธอชวนฉันฉันจึงมากับเธอไง   ตอบ ไมํใชํ  
๔. นักยิมนาสติกทําพลาดทําทําบังคับ  ตอบ ไมํใชํ 
๕. เขาเอาแตํเลํนเลํนซนซนทั้งวัน   ตอบ ใชํ 
๖. เมืองไทยไมํมีคนจนจนอดตาย   ตอบ ไมํใชํ 
๗. คนคนนี้ไว๎ใจไมํได๎    ตอบ ไมํใชํ 
๘. เขาออกกําลังกายทุกวันวันละครึ่งชั่วโมง ตอบ ไมํใชํ 
๙. เขาหักโหมออกกําลังกายเป็นวันๆ  ตอบ ใชํ 
๑๐.เราควรเก็บของไว๎เป็นที่ที่   ตอบ ใชํ  
๑๑.เขามาสายสายกวําทุกคนในห๎อง  ตอบ ไมํใชํ 
๑๒.เธอใช๎แปรงแปรงผมที่ยาวสลวย  ตอบ ไมํใชํ  
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๓.๑ ค้ามูล  
           

๑. คํามูลในข๎อใดมาจากภาษาตํางประเทศ ๖. ข๎อใดเป็นคํามูลทุกคํา   
ก. มด          ก. กายกรรม  การะเกด  
ข. ลม          ข. หมึกแดง  นาฬิกา  
ค. ปลา          ค. ชมพูํ  ชมเชย 
ง. เกี๊ยะ          ง. มะระ  มะเร็ง  

๒. ข๎อใดเป็นคํามูล ๔ พยางค๑   ๗. ข๎อใดเป็นคํามูล   
ก. อกไหม๎ไส๎ขม         ก. พายุ  
ข. ลักปิดลักเปิด              ข. ไฟฟูา  
ค. น้ําจิตน้ําใจ         ค. พัดลม   
ง. กัลปังหา                        ง. คุณพํอ 

๓. ข๎อใดไม่ใช่คํามูล    ๘. ข๎อใดเป็นคํามูล   
ก. สุราษฎร๑ธานี         ก. แมํพิมพ๑  
ข. ระนอง         ข. กระถาง  
ค. กระบี ่                  ค. ต๎นตํารับ  
ง. ภูเก็ต                             ง. ต๎ูกับข๎าว  

๔. ข๎อใดเป็นคํามูล    ๙. ข๎อใดไม่ใช่คํามูล   
ก. รังนก                   ก. คะยั้นคะยอ  สะระแหนํ  
ข. กะละแม         ข. ทะเยอทะยาน  พัลวัล  
ค. เม็ดขนุน         ค. ครุํนคิด  กล่ันกรอง  
ง. กล๎วยฉาบ         ง. อลหมําน สาระแน  

๕. ข๎อใดไม่ใช่คํามูล    ๑๐. ข๎อใดเป็นคํามูล ๓ พยางค๑  
ก. กระดาษ         ก. ธนบุรี  
ข. นาฬิกา         ข. กะละมัง  
ค. หมอดู              ค. พักสมอง   
ง. ปลวก               ง. จอมพลัง 

            

เฉลยแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๓.๑ ค้ามูล  
 

๑ ง ๓ ก ๕ ค ๗ ก ๙ ค 
๒ ง ๔ ข ๖ ง ๘ ข ๑๐ ข 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๓.๒ ค้าประสม  
        

๑. ข๎อใดเป็นคําประสมทุกคํา   ๖. ข๎อใดเป็นคําประสมทุกคํา 
ก. กระจัดกระจาย กระจุกกระจิก กระชํุมกระชวย ก. จานเด็ด จานดํวน  
ข. พิมพ๑ดีด พิมพ๑ผ๎า พิมพ๑หนังสือ   ข. เตะตา เตะหมา   
ค. นักรบ แมํน้ํา ชํางเครื่อง    ค. คําขวัญ คําราม  
ง.  รถยนต๑ รถม๎า รถใหมํ    ง. คิดถึง คิดกํอน  

๒. คําประสมข๎อใดเป็นคําไทยแท๎  ๗. คําประสมข๎อใดเกิดจากคํากริยากับคํากริยา 
ก. การคมนาคม         ก. น้ําใจ น้ําคํา   
ข. ยานอวกาศ         ข. รูปถําย ลูกค๎า   
ค. ทางดํวน         ค. เลํนคํา เลํนตัว   
ง. เทพเจ๎า               ง. กันสาด กันชน 

๓. คําประสมข๎อใดไม่ใชคํ่าไทยแท๎  ๘. ข๎อใดเป็นคําประสมทุกคํา   
ก. ม๎าน้ํา               ก. สมุด หนังสือ   
ข. ต๎นไม๎          ข. กระเป๋า ไฟฟูา   
ค. เนื้อแท๎          ค. ธงชาติ กระดาษ   
ง.  เครื่องจักร         ง. น้ําปลา พริกไทย   

๔. ข๎อใดไม่ใช่คําประสม   ๙. ข๎อใดไม่ใช่คําประสม  
ก. ชนะ          ก. ลูกเลํน   
ข. น้ําพริก               ข. ลูกแมว   
ค. กล๎วยไม๎         ค. ลูกแก๎ว   
ง.  ข๎อความ         ง. ลูกประคํา   

๕. ข๎อใดเป็นคําประสมทุกคํา   ๑๐. ข๎อใดเป็นคําประสมทุกคํา 
ก. ลอยแก๎ว ลอยน้ํา ลอยกระทง       ก. น้ําขุํน น้ําไหล   
ข. น้ําเช่ียว น้ําเช่ือม น้ําหวาน       ข. สําเนา หนังสือ  
ค. ไม๎กวาด ไม๎หัก ไม๎เท๎า        ค. เส้ือลาย มดแดง  
ง.  รถถัง รถลาก รถบด             ง. ชํางภาพ น้ําค๎าง   
           

เฉลยแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ๓.๒ ค้าประสม 

๑ ค ๓ ง ๕ ง ๗ ง ๙ ข 
๒ ค ๔ ก ๖ ก ๘ ง ๑๐ ง 

หน้า ๑๗๘ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๓.๓ ค้าซ้อน  
        

๑. ข๎อใดเป็นคําซ๎อนทุกคํา    ๖. ข๎อใดเป็นคําซ๎อนทุกคํา  
ก. เปรียบเทียบ พักผํอน ฟุูงซําน ชิงชัย       ก. ริมน้ํา ข๎าวปลา   
ข. ปิดบัง เพล่ียงพล้ัง เฟื่องฟู ลบล๎าง       ข. รุํงเรือง ขัดคอ 
ค. ลอดชํอง พิศดู เทําเทียม ทํุมเท       ค. ไฟฟูา ชํางไม๎ 
ง. เปิดเผย ฟูมฟัก  อุ๎มชู ดูดี        ง. ท๎วงติง แก๎ไข   

๒. ข๎อใดไม่ใช่คําซ๎อน    ๗. ข๎อใดเป็นคําซ๎อนทุกคํา  
ก. หมูไปไกํมา               ก. กักกัน กักขัง กักตุน  
ข. น้ําจิตน้ําใจ          ข. ขัดขืน ขัดข๎อง ขัดคอ  
ค. ลักปิดลักเปิด              ค. ตัดรอน ตัดขาด ตัดใจ 
ง. กินปูนร๎อนท๎อง         ง. ล๎มเลิก ล๎มลุก ล๎มมวย  

๓. ข๎อใดเป็นคําซ๎อนท้ังหมด            ๘.ข๎อใดเป็นคําซ๎อนเพื่อความหมายทุกคํา 
ก. เมืองนอก จังหวัด หน๎าท่ี        ก. หยาบคาย ขัดถู เดือดร๎อน  
ข. ปะปน นอกคอก ถูกต๎อง        ข. ยอกย๎อน เรํอรํา ระราน 
ค. ยั่วเย๎า เด็ดขาด หยิบยืม        ค. ลุกลน ซุกซน หนทาง  
ง. วอกแวก ตกใจ คึกคัก                    ง. ร๎าวราน วังเวง งี่เงํา  

๔. ข๎อใดไม่ใช่คําซ๎อนเพื่อเสียง   ๙. ข๎อใดไม่ใช่คําซ๎อน 
ก. สดช่ืน               ก. ยอดเย่ียม   
ข. เซํอซํา          ข. แจํมใส   
ค. ท๎อแท๎          ค. ขัดแย๎ง   
ง. โหรงเหรง          ง. ลูกน้ํา   

๕. ข๎อใดเป็นคําซ๎อนเพื่อเสียง       ๑๐.ข๎อใดประสมกับภาษาตํางประเทศทุกคํา 
ก. เหตุผล          ก. แบบแปลน เขียวขจี 
ข. คิดเห็น               ข. เหลืองลออ บอบชํ้า  
ค. คัดเลือก          ค. รูปภาพ วาดเขียน  
ง. ส๎ุมเสียง          ง. ขีดเขียน มัวหมอง  
          

เฉลยแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๓.๓ ค้าซ้อน 
 

๑ ข ๓ ค ๕ ง ๗ ก ๙ ง 
๒ ง ๔ ก ๖ ง ๘ ก ๑๐ ก 

หน้า ๑๗๙ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๓.๔ ค้าซ้้า  
        

๑. คําซ้ําในข๎อใดไม่มีความหมายเป็นสํานวน      ๖. ข๎อใดมีคําซ้ํา    
ก. พูดเบาๆ             ก. นักยิมนาสติกพลาดทําทําบังคับ 
ข. ของหมูๆ             ข. อยําพูดเรื่องเงินเงนิทองทองเลย  
ค. เรื่องกล๎วยๆ            ค. เขารับเงินเดือนเดือนละครั้ง 
ง. พูดได๎งูๆปลาๆ            ง. ไมํมีใครจนจนอดตายหรอก 

๒. ข๎อใดใช๎คําซ้ําไมํได๎        ๗. คําซ้ําข๎อใดต๎องเป็นคําซ้ําเสมอ  
ก. น้ําพูดภาษาอังกฤษได๎งูๆปลาๆ           ก. คุณยายชอบไปวัดแถวๆบ๎าน  
ข. ของพื้นๆอยํางนี้ใครๆก็ทําได๎            ข. รีบๆหนํอยเด๋ียวไมํทันรถออก  
ค. เขาไปซื้อท่ีๆปทุมธานี            ค. ครูวําจะบอกคะแนนแตํไปๆก็ลืม  
ง. กินไปพลางๆกํอนนะ                   ง. เธอรู๎จักผ๎ูหญิงใสํเส้ือสีแดงๆนั่นไหม 

๓. คําซ้ําข๎อใดเป็นการออกคําส่ัง       ๘. ข๎อใดไม่ใชคํ่าซ้ํา    
ก. ของหนักๆยกคนเดียวไมํไหวหรอก           ก. เร็วๆเข๎าสิเด๋ียวไมํทันหรอก 
ข. หน๎าดูเซียวๆนําจะนอนพักสักครูํ                ข. พูดช๎าๆหนํอยฟังไมํทัน 
ค. เร็วๆเถอะฝนจะตกแล๎ว                  ค. ทําอะไรเป็นเด็กๆไปได๎  
ง. เดินเบาๆอยําสํงเสียงดัง                  ง.  แมํไปดูท่ีๆเชียงใหมํ   

๔. คําซ้ําข๎อใดเกิดจากคําซ๎อนเพื่อเสียง      ๙. คําซ้ําข๎อใดมีความหมายเป็นเอกพจน๑ 
ก. ช่ัวๆดีๆก็อภัยให๎กันเถอะ                   ก. เด็กๆเลํนฟุตบอลกันอยูํหน๎าบ๎าน  
ข. นับขาดๆเกินๆไมํพอดีสักที                   ข. เลําเป็นเรื่องๆไปนะอยําปนกนั 
ค. พูดอ๎อๆแอ๎ๆใครจะฟังรู๎เรื่อง            ค. รีบๆไปเสียทีชักจะรําคาญแล๎ว 
ง. ทานของสุกๆดิบๆเด๋ียวก็ปวดท๎อง           ง. พี่อยูํแถวๆวงเวียนใหญ ํ   

๕. ข๎อใดไม่ใช่คําซ้ํา ๑๐. คําซ้ําข๎อใดมีความหมายเป็นเอกพจน๑ 
ก. เพื่อนๆทําการบ๎านเสร็จหรือยัง  ก. ให๎รกเป็นห๎องๆไป 
ข. เธอจะยอมจนๆตายเลยหรือ          ข. พี่ๆอยูํในห๎องนอน  
ค. เขาดีแตํพูดๆไมํเห็นลงมือทํา          ค. อะไรๆก็ผิดไปหมด  
ง. มีอะไรก็กินๆไปเถอะ          ง. ในบํอน้ํามีปลาเล็กๆเต็มไปหมด 
           

เฉลยแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๓.๔ ค้าซ้้า 
 

๑ ก ๓ ง ๕ ข ๗ ค ๙ ข 
๒ ค ๔ ค ๖ ข ๘ ง ๑๐ ก 

หน้า ๑๘๐ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบบันทึกคะแนนทดสอบท้ายกิจกรรม 
 

เลขที ่
คะแนน ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 
เลขที ่

คะแนน ร้อยละ ผลการ

ประเมิน ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๑    ๒๑    
๒    ๒๒    
๓    ๒๓    
๔    ๒๔    
๕    ๒๕    
๖    ๒๖    
๗    ๒๗    
๘    ๒๘    
๙    ๒๙    

๑๐    ๓๐    
๑๑    ๓๑    
๑๒    ๓๓    
๑๓    ๓๓    
๑๔    ๓๓    
๑๕    ๓๓    
๑๖    ๓๖    
๑๗    ๓๗    
๑๘    ๓๘    
๑๙    ๓๙    
๒๐    ๔๐    

 

                                                        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 

หน้า ๑๘๑ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เลขที่ 

ความ

สนใจ 

 

การแสดง

ความ

คิดเห็น 

การตอบ

ค้าถาม 

 
 

การยอมรับ

ฟังความ

คิดเห็น 

รวม สรุปผลการ

ประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       

                                                                     

 

                                                        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 

หน้า ๑๘๒ 



 
    

    www.ThaiThaiOnline.net                                                                                                       

                                               

 

ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

เลขที่ 

กระบวนการ

ท้างานกลุ่ม 

 

ความ

ร่วมมือกัน

ท้างาน 

การน้าเสนอ 

 

การรับฟัง

และเสนอ

ความ

คิดเห็น 

รวม 
สรุปผล

การ

ประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       

             

                                                       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 

หน้า ๑๘๓ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบบันทึกผลการใช้ชุดกิจกรรม 
 

เลขที่ 

ค้ามูล ค้าประสม ค้าซ้อน ค้าซ้้า 

สรุปผลการ

ประเมิน 

๘ 
– 

๑๐
 ค

ะแ
นน

 

๕ 
– 

๗ 
คะ

แน
น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๕

 ค
ะแ

นน
 

๘ 
– 

๑๐
 ค

ะแ
นน

 

๕ 
– 

๗ 
คะ

แน
น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๕

 ค
ะแ

นน
 

๘ 
– 

๑๐
 ค

ะแ
นน

 

๕ 
– 

๗ 
คะ

แน
น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๕

 ค
ะแ

นน
 

๘ 
– 

๑๐
 ค

ะแ
นน

 

๕ 
– 

๗ 
คะ

แน
น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๕

 ค
ะแ

นน
 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
 

๑              
๒              
๓              
๔              
๕              
๖              
๗              
๘              
๙              

๑๐              
๑๑              
๑๒              
๑๓              
๑๔              
๑๕              

             

                                                       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 

หน้า ๑๘๔ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย      ภาคเรียนท่ี ........    ปีการศึกษา ............ 

รหัสวิชา ท ๒๒๑๐๒             รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

หนํวยการเรียนรู๎  งามลํ้าคําไทย เวลา ๒๐ ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู๎ท่ี ๔ สมาส – สนธินํารู๎ เวลา  ๖  ช่ัวโมง 

 

๑. เป้าหมายการเรียนรู้ 

    สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
          มาตรฐาน ท ๔.๑     
 เข๎าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
 ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว๎เป็นสมบัติของชาติ                               
  ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๒/๑   

  สร๎างคําในภาษาไทย 
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด๎านความรู๎ (K) 
 อธิบายความหมายและบอก ลักษณะของคําสมาสได๎  

ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P)  
จําแนกคําประสม คําสมาส และคําสนธิได๎  
ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A) 
๖. มีวินัย  รับผิดชอบ 
๗. ใฝุเรียนรู๎ 
๘. มุํงมั่นในการทํางาน 
๙. ภาคภูมิใจในภาษาไทยและใช๎ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง 

  ด๎านสมรรถนะสําคัญของผ๎ูเรียน (C) 

 ๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 

  ๒.  มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 

 ๓.  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

 

 

หน้า ๑๘๕ 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๒. สาระส้าคัญ 
 การสร๎างคําใหมํโดยการนําคําบาลีสันสกฤตต้ังแตํ ๒ คําขึ้นไป มารวมกันเป็นคําเดียวกันให๎มี

ความหมายเกี่ยวเนื่องกัน คําท่ีเกิดจากการสร๎างคําวิธีนี้เรียกวํา คําสมาส แบํงออกเป็น ๒ ประเภท 
ได๎แกํ คําสมาสท่ีไมํมีการกลมกลืนเสียง เรียกวํา ค้าสมาส คําสมาสท่ีมีการกลมกลืนเสียง 
เรียกวํา คําสมาสท่ีมีการสนธิ 
๓. สาระการเรียนรู้ 
  คําสมาส คําสนธิ 
๔. ชิ้นงาน (รวบยอด) 

 ๑. เกมภาษาไทยไขคํา คําสมาสเกินคาดเดา 

 ๒. เกมภาษาไทยไขคํา คําสนธิพิเคราะห๑คํา 

 ๓. เกมสมาส – สนธิ นํารู๎ 

 ๒. แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั่วโมงที่ ๑ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

๑. นักเรียนแบํงกลํุม กลํุมละ ๕ คน ชํวยกันรวบรวมชื่อเพื่อนๆ ในช้ันเรียนท่ีมาจากภาษา 
    บาลี – สันสกฤต 

         ๒. รํวมกันอภิปรายวําช่ือเหลํานั้นเป็นคํามูลหรือไมํ ช่ือใดบ๎างท่ีไมํใชํคํามูล นําเสนอหน๎าช้ัน 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่องคําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๔  
              สมาส – สนธิ นํารู๎ เรื่อง คําสมาสเกินคาดเดา 
          ๔. รํวมกันอภิปรายวําช่ือเพื่อนท่ีนําเสนอมาเป็นคําสมาสหรือไมํ แล๎วมีคําสมาสใดอีกบ๎างท่ีใช๎ 
              อยูํเป็นประจํา 

ขั้นสรุป 
๕. นักเรียนเลํนเกมภาษาไทยไขคํา คําสมาสเกินคาดเดา จากชุดกิจกรรมบนเครือขําย 

    อินเตอร๑เน็ต 

    ชั่วโมงที่ ๒ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนชํวยกันบอกช่ือจังหวัด หรือช่ืออําเภอในประเทศไทย เชํน สุราษฎร๑ธานี สกลนคร  

หน้า ๑๘๖ 
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               อุดรธานี นครปฐม กาฬสินธุ๑ ฯลฯ 
  ๒. รํวมกันอภิปรายวําช่ือเหลํานั้นมีช่ือใดบ๎างเป็นคําสมาส เพราะอะไร ช่ือใดบ๎างไมํเป็น 
              คําสมาส เพราะอะไร 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา ชุดท่ี ๔  
              สมาส - สนธินํารู๎ เรื่อง คําสนธิพิเคราะห๑คํา 
 ๔. รํวมกันอภิปรายวําช่ือสถานท่ีใดบ๎างท่ีเป็นคําสนธิ เพราะอะไร เชํน จังหวัดสุรินทร๑ เขื่อน 
              ศรีนครินทร๑ โรงเรียนอรุโณทัย ฯลฯ 

ขั้นสรุป 
๕. นักเรียนเลํนเกมภาษาไทยไขคํา คําสนธิพิเคราะห๑คํา จากชุดกิจกรรมบนเครือขําย 

    อินเตอร๑เน็ต 

 ชั่วโมงที่ ๓ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

๑. นักเรียนเลํนเกมสมาส – สนธิ นํารู๎ จากชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 
    ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนแบํงกลํุม กลํุมละ ๕ คน รวบรวมชื่อนักแสดงท่ีช่ืนชอบ กลํุมละ ๒๐ ช่ือ 
          ๓. รํวมกันอภิปรายวําช่ือเหลํานั้นเป็นคําภาษาอะไร และเป็นคําชนิดใด 

ขั้นสรุป 
๔. นักเรียนรํวมกันสรุปความรู๎เรื่องคําสมาส และบันทึกลงในสมุด 

๕. นักเรียนทําแบบทดสอบท๎ายกิจกรรม  

    ชั่วโมงที่ ๔ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนรํวมกนัอภิปรายทบทวนความรู๎เรื่องคําสมาส และคําสนธิ ท่ีเรียนผํานมา 
  ๒. รํวมกันอภิปรายถึงความแตกตํางระหวําง คําสมาส และคําสนธิ 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. นักเรียนแบํงกลํุม กลํุมละ ๕ คน สรุปความรู๎ และนําเสนอหน๎าช้ันเรียนพร๎อมยกตัวอยําง 
    คําประกอบ 

 ๔. นักเรียนเลํนเกมในกิจกรรมชุดสมาส – สนธิ นํารู๎ เพื่อเป็นการทบทวน 
ขั้นสรุป 

๕. นักเรียนทําแบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 
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 ชั่วโมงที่ ๕ 

 ขั้นน้าเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. นักเรียนรํวมกนัอภิปรายทบทวนความรู๎ เรื่อง คําและการสร๎างคํา ท่ีเรียนผํานมา 
  ๒. รํวมกันอภิปรายถึงความแตกตํางระหวําง คํามูล คําประสม คําซ๎อน คําสมาส และคําสนธิ 
 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓. นักเรียนแบํงกลํุม กลํุมละ ๕ คน สรุปความรู๎ และนําเสนอหน๎าช้ันเรียนพร๎อมยกตัวอยําง 
    คําประกอบ 
๔. นักเรียนเลํนเกมในชุดกิจกรรมชุดสมาส – สนธิ นํารู๎ เพื่อเป็นการทบทวน 

ขั้นสรุป 
๕. นักเรียนเลํนเกมหนูหนูรู๎หรือยัง 

๖. นัดหมายเพื่อเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค้าและการสร้างค้าใน 

    ชั่วโมงต่อไป 

 ชั่วโมงที่ ๖ 

 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค้าและการสร้างค้า 

๖. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

 ๑. ช่ือเพื่อน ช่ือสถานท่ี 

 ๒.  ชุดกิจกรรมบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต เรื่อง คําและการสร๎างคํา 

  - กิจกรรมชุดท่ี ๔ สมาส – สนธิ นํารู๎ 

  - เกมภาษาไทยไขคํา คําสมาสเกินคาดเดา 

  - เกมภาษาไทยไขคํา คําสนธิพิเคราะห๑คํา 

  - เกมสมาส – สนธิ นํารู๎ 

  - แบบทดสอบท๎ายกิจกรรม 
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๗. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัด วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 
อธิบายความหมายและบอก ลักษณะ
ของคําสมาสได๎  

  
 

 
- ประเมินการใช๎ชุด
กิจกรรม 

 
- เกมภาษาไทยไขคํา 
คําสมาสเกินคาดเดา 
- เกมภาษาไทยไขคํา 
คําสนธิพิเคราะห๑คํา 
- เกมสมาส – สนธิ 
นํารู๎ 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป  

ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P)  
จําแนกคําประสม คําสมาส และ
คําสนธิได๎  

 
- ทดสอบท๎าย
กิจกรรม 

 
- แบบทดสอบท๎าย
กิจกรรม 

 
- ร๎อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
๑. มีวินัย  รับผิดชอบ 
๒. ใฝุเรียนรู๎ 
๓. มุํงมั่นในการทํางาน 
๔. ภาคภูมิ ใจ ในภาษาไทยและ ใ ช๎

ภาษาไทยได๎ถูกต๎อง 

 
- ประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑  
 

 
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค๑  
 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป 

ด้านสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน (C) 
๑. มีความสามารถในการส่ือสาร 
๒. มีความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
๓. มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี 

 
- ประเมินพฤติกรรม
การทํางานกลํุม 
 

 
- แบบประเมิน
พฤติกรรม 
การทํางานกลํุม 

 
- ระดับพอใช๎ขึ้นไป 
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๘.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

  ๘.๑ ผลการเรียนรู้ 

   ๘.๑.๑ ด๎านความรู๎ (K) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   ๘.๑.๒ ด๎านทักษะ/กระบวนการ (P) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   ๘.๑.๓ ด๎านเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ (A)/สมรรถนะ (C) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

 ๘.๒ บรรยากาศการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

   

 

  ๘.๓ การปรับเปลี่ยนแผนการจัดการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๔ ข้อค้นพบด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

  ๘.๕ อื่นๆ 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 

………………………………………………………………………………………...........................................………………. 
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  ๘.๖ ปัญหา/สิ่งที่พัฒนา/แนวทางแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
 

ปัญหา/สิ่งที่
พัฒนา 

สาเหตุของ
ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

วิธีแก้ไข/พัฒนา ผลการแก้ไข
พัฒนา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

                  ลงช่ือ..................................................... 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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๙.  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

      (................................................)  
      หัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 

โรงเรียน............................... 

 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
………………………………………......................………… 
 
ลงช่ือ.......................................................... 

           (................................................)  
 หัวหน๎ากลํุมบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียน............................... 
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  การประเมินท่ีใช้ในแผนการจัดการเรียนรู ้
 

๑. การประเมินพฤติกรรมการเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. ความสนใจ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 

อยํางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
บํอยครั้ง 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
น๎อยครั้ง 

๒. การแสดงความคิดเห็น 
๓. การตอบคําถาม 
๔. การยอมรับฟังความคิดเห็น 
 

         เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี  
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

 

๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 

อยํางสม่ําเสมอ 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
บํอยครั้ง 

ปฏิบัติหรือแสดง
พฤติกรรม 
น๎อยครั้ง 

๒. ซื่อสัตย๑สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝุเรียนรู๎ 
๕. อยูํอยํางพอเพียง 
๖. มุํงมั่นในการทํางาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

๓. การประเมินพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๓  ๒  ๑  
๑. กระบวนการทํางาน
กลํุม 

มีการวางแผน 
การทํางานอยํางเป็น
ระเบียบมีข้ันตอน

ชัดเจน  ปฏิบัติงานได๎
ตามแผนตามเวลาท่ี

กําหนด 

มีการวางแผน 
การทํางานอยํางเป็น
ระบบพอสมควรแตํยัง

ขาดความชัดเจน   
บางขั้นตอนสามารถ 

การวางแผนงานยังมี
ความสับสน ขาดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ  
มักจะปฏิบัติงานไมํ

สําเร็จตามเวลา 

๒. ความรํวมมือกัน
ทํางาน 

เอาใจใสํกระตือรือร๎น
ในการทํางานและ

รํวมมือปฏิบัติงานเป็น
ประจําสม่ําเสมอ 

ทุกครั้ง 

เอาใจใสํ  และมี 
ความกระตือรือร๎นใน
การทํางานพอสมควร 
ให๎ความรํวมมือใน 

การปฏิบัติงานเป็นสํวน
ใหญํ 

กระตือรือร๎นใน 
การทํางานน๎อย 

ไมํคํอยให ๎
ความรํวมมือใน 

การปฏิบัติงานเทําใด 

๓. การนําเสนอ 
 

นําเสนอถูกต๎อง 
มีลําดับขั้นตอน

นําสนใจ  และใช๎ส่ือ
ประกอบได๎เหมาะสม 

การนําเสนอถูกต๎อง 
มีลําดับขั้นตอน

นําสนใจ  แตํใช๎ส่ือ 
ไมํเหมาะสม 

การนําเสนอไมํถูกต๎อง 
และไมํนําสนใจ 

๔. การรับฟังและเสนอ
ความคิดเห็น 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
อยํางสม่ําเสมอ 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
บํอยครั้ง 

รับฟังความคิดเห็นผ๎ูอื่น
บางครั้ง 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๙ – ๑๒ 
๕ – ๘ 

ตํ่ากวํา ๕ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
 

๔. การประเมินผลการใช๎ชุดกิจกรรม เกมบันไดงูเรียนรู้ค้าไทยแท้ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑.เกมภาษาไทยไขคํา 

คําสมาสเกินคาดเดา 

๘ – ๑๐ คะแนน ๕ – ๗ คะแนน น๎อยกวํา ๕ คะแนน 

๒. เกมภาษาไทยไขคํา 

คําสนธิพิเคราะห๑คํา 

๘ – ๑๐ คะแนน ๕ – ๗ คะแนน น๎อยกวํา ๕ คะแนน 

๓. เกมสมาส – สนธิ  

นํารู๎ 

๒๕ – ๓๒ คะแนน ๒๐ – ๒๔ คะแนน น๎อยกวํา ๒๐ คะแนน 

  

                                                เกณฑ๑การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓ 
๒ 
๑ 

ดี 
พอใช๎ 

ปรับปรุง 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

เฉลยกิจกรรมท่ี ๔.๑ ภาษาไทยไขค้า ค้าสมาสเกินคาดเดา 
 

๑. ราชพฤกษ๑ : ช่ือต๎นไม๎ ดอกสีเหลือง ฝักสีดํา ใช๎ทํายาได๎ 
๒. นิตยสาร : หนังสือท่ีวางขายเป็นรายเดือน 
๓. คณิตศาสตร๑ : เรียนเกี่ยวกับตัวเลข บวก ลบ คูณ หาร 
๔. สุขศึกษา : สอนการดูแลรํางกายไมํให๎เจ็บปุวย 
๕. จริยธรรม : ทําแตํความดี ไมํทําความช่ัว 
๖. มิตรภาพ : ความเป็นเพื่อน รู๎สึกดีตํอกัน 
๗. กาฬสินธุ๑ : จังหวัดในภาคอีสาน มีฉายาวํา "เมืองน้ําดํา" 
๘. นาฏการ : การรํายรํา 
๙. นมัสการ : การกราบไหว ๎
๑๐.ชวเลข : การจดบันทึกโดยใช๎รหัส 
 

 

 เฉลยกิจกรรมท่ี ๔.๒ ภาษาไทยไขค้า ค้าสนธิพิเคราะห์ค้า 
 

๑. นครินทร๑ : นคร – อินทร๑ 
๒. มหรรณพ : มหา – อรรณพ 
๓. วิทยาลัย : วิทย – อาลัย 
๔. มุนินทร๑ : มุนี – อินทร๑ 
๕. กตัญชลี : กต – อัญชลี 
๖. มโหสถ : มหา – โอสถ 
๗. สุรินทร๑ : |สุร – อินทร๑ 
๘. นเรศวร : นร – อิศวร 
๙. ราชูปถัมภ๑ : ราชา – อุปถัมภ๑ 
๑๐. ยุทโธปกรณ๑ : ยุทธ – อุปกรณ๑ 
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เฉลยกิจกรรมท่ี ๔.๓ สมาส - สนธิ น่ารู้ 
 

ปริศนาค้าสมาส      
๑. ภาพยนตร๑ ๕. วีรบุรุษ ๙. ราตรีสวัสด์ิ  ๑๓. แพทยศาสตร๑   
๒. พระโอษฐ๑ ๖. สัตโลหะ ๑๐. ชัยภูมิ  ๑๔. ราชทูต   
๓. วรวิหาร  ๗. วาทศิลป์ ๑๑. เกษตรกรรม  ๑๕. อุดมศึกษา   
๔. สิทธิบัตร ๘. ยุทธวิธี ๑๒. วารดิถี  ๑๖. มนุษยธรรม  

ปริศนาค้าสนธ ิ    
    ๑. เทพารักษ๑  ๕. ธนาคาร ๙. ไปรษณียากร  ๑๓. ทิฆัมพร 
    ๒. วชิราวุธ  ๖. หิมาลัย ๑๐. ภูมินทร๑  ๑๔. มหัศจรรย๑ 
    ๓. ศิลปาชีพ  ๗. ภัตตาหาร ๑๑. จุลินทรีย๑  ๑๕. สุริยุปราคา 
    ๔. โหราจารย๑  ๘. พฤษภาคม ๑๒. มเหสี  ๑๖. ราพณาสูร 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๔.๑ ค้าสมาส  
           

๑. ข๎อใดไม่ใช่คําสมาส    ๖. ข๎อใดเป็นคําสมาส   
ก. ผลผลิต ผลไม๎ ผลงาน        ก. จันทร๑เพ็ญ   
ข. ผลิตผล พลการ พลศึกษา        ข. กรมหลวง   
ค. วิทยาศาสตร๑ วาตภัย ราชบุรี             ค. พระโขนง  
ง. ศิลปกรรม วุฒิบัตร ทันตแพทย๑       ง. วิทยาธร   

๒. ข๎อใดเป็นคําสมาส    ๗. ข๎อใดเป็นคําสมาส   
ก. ประวัติวรรณคดี              ก. พระเจ๎าอยูํหัว   
ข. ประวัติสุนทรภูํ         ข. กําแพงเพชร   
ค. ประวัติการณ๑              ค. นครหลวง   
ง. ประวัติบุคคล         ง. วิทยฐานะ   

๓. ข๎อใดเป็นคําสมาสทุกคํา   ๘. ข๎อใดไม่ใช่คําสมาส  
ก. ธุรการ วิทยาศาสตร๑ กรรมกร         ก. พระอูํ    
ข. เคมีภัณฑ๑ วนาราม สมณเพศ             ข. พระกร  
ค. บุรุษโทษ วรดิถี สรรพสินค๎า                  ค. พระเศียร  
ง. อัคคีภัย พลเมือง วิปัสสนา        ง. พระกรรณ  

๔. ข๎อใดไม่ใช่คําสมาส    ๙. ข๎อใดไม่ใช่คําสมาส   
ก. ภาษาไทย          ก. อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
ข. สังคมศึกษา         ข. พระหัตถ๑ พระบาท พระชงฆ๑   
ค. คณิตศาสตร๑         ค. พระเขนย พระราชดําเนิน พระท่ีนั่ง 
ง. วิทยาศาสตร๑          ง. ครุศาสตร๑ จริยศาสตร๑ เกษตรศาสตร๑  

๕. ข๎อใดเป็นคําสมาส    ๑๐. ข๎อใดไม่ใช่คําสมาส   
ก. ภูมิแผํนดิน          ก. เพชรบุรี   
ข. ภูมิใจไทย          ข. ปทุมธานี   
ค. ภูมิลําเนา                ค. กาญจนบุรี  
ง. ภูมิพล          ง. สุราษฎร๑ธานี   

          

เฉลยแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๔.๑ ค้าสมาส 
 

๑ ก ๓ ก ๕ ง ๗ ง ๙ ค 
๒ ค ๔ ก ๖ ง ๘ ก ๑๐ ง 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๔.๒ ค้าสนธ ิ 
           

๑. ข๎อใดเป็นคํานิคหิตสนธิ   ๖. ข๎อใดไม่ใช่คําสนธิ  
ก. ทุคติ โกสินทร๑ ชโลธร        ก. นโยบาย   
ข. สมาคม สมุทัย สัญญา        ข. นวโลหะ  
ค. สุโขทัย ปรมินทร๑ กวินทร๑       ค. นรินทร๑    
ง. ปรมาณู วชิราวุธ ธันวาคม       ง. นโรดม   

๒. ข๎อใดเป็นคําสนธิ    ๗. ข๎อใดเป็นคําพยัญชนะสนธิ  
ก. ราชวงศ๑        ก. มโนภาพ  
ข. ราชการ        ข. มโหฬาร 
ค. ราโชบาย        ค. นเรศวร    
ง. ราชวัลลภ        ง. บุรินทร๑   

๓. ข๎อใดเป็นคําสนธิ    ๘. ข๎อใดเป็นคําสนธิทุกคํา   
ก. มหาชน        ก. ฤทธิเดช ศัตราวุธ พหุปการ  
ข. ชราภาพ        ข. มเหศวร สินธุนาวา อุตุนิยม  
ค. ทรัพยากร        ค. อนามัย เบญจวรรณ บรรพชน 
ง. สุภาพสตรี        ง. มหรรณพ กิติยากร บูรพาจารย๑ 

๔. ข๎อใดเป็นคําสนธิ    ๙. ราชินี+อุปถัมภ๑ สนธิกันได๎เป็นคําใด 
ก. เทวาอาวุธ        ก. ราชินีปถัมภ๑   
ข. เทวบัญชา        ข. ราชินูปถัมภ๑   
ค. เทวสถาน        ค. ราชิโนปถัมภ๑   
ง. เทวาลัย        ง. ราชินีอุปถัมภ๑   

๕. ข๎อใดเป็นคําสระสนธิ   ๑๐. ข๎อใดเป็นคําสระสนธิ  
ก. สงสาร        ก. อาณาจักร   
ข. ยโสธร        ข. ทิวาวาร   
ค. ชลนัยน๑        ค. ดักดาวุธ   
ง. ราโชวาท        ง. สมโภช    

        

เฉลยแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ชุดท่ี ๔.๒ ค้าสนธิ 
 

๑ ข ๓ ค ๕ ง ๗ ก ๙ ข 
๒ ค ๔ ง ๖ ข ๘ ง ๑๐ ค 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบบันทึกคะแนนทดสอบท้ายกิจกรรม 
 

เลขที ่
คะแนน ร้อยละ ผลการ

ประเมิน 
เลขที ่

คะแนน ร้อยละ ผลการ

ประเมิน ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๑    ๒๑    
๒    ๒๒    
๓    ๒๓    
๔    ๒๔    
๕    ๒๕    
๖    ๒๖    
๗    ๒๗    
๘    ๒๘    
๙    ๒๙    

๑๐    ๓๐    
๑๑    ๓๑    
๑๒    ๓๓    
๑๓    ๓๓    
๑๔    ๓๓    
๑๕    ๓๓    
๑๖    ๓๖    
๑๗    ๓๗    
๑๘    ๓๘    
๑๙    ๓๙    
๒๐    ๔๐    

 

                                                        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เลขที่ 

ความ

สนใจ 

 

การแสดง

ความ

คิดเห็น 

การตอบ

ค้าถาม 

 
 

การยอมรับ

ฟังความ

คิดเห็น 

รวม สรุปผลการ

ประเมิน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       

๑๐       
๑๑       
๑๒       
๑๓       
๑๔       
๑๕       

                                                                     

 

                                                        ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท้างานกลุ่ม 
 

เลขที่ 

กระบวนการ

ท้างานกลุ่ม 

 

ความ

ร่วมมือกัน

ท้างาน 

การน้าเสนอ 
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                                                       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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                   แบบบันทึกผลการใช้ชุดกิจกรรม เกมบันไดงูเรียนรู้ค้าไทยแท้ 
 

เลขที่ 

ค้าสมาส ค้าสนธ ิ สมาส –สนธ ิน่ารู้ 

สรุปผลการประเมิน 

๘ 
– 

๑๐
 ค

ะแ
นน

 

๕ 
– 

๗ 
คะ

แน
น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๕

 ค
ะแ

นน
 

๘ 
– 

๑๐
 ค

ะแ
นน

 

๕ 
– 

๗ 
คะ

แน
น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๕

 ค
ะแ

นน
 

๒๕
 –

 ๓
๒ 

คะ
แน

น 

๒๐
 –

 ๒
๔ 

คะ
แน

น 

น๎อ
ยก

วํา
 ๑

๐ 
คะ

แน
น 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ 
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๖           
๗           
๘           
๙           

๑๐           
๑๑           
๑๒           
๑๓           
๑๔           
๑๕           

            

                                                       ลงช่ือ.....................................................ผ๎ูประเมิน 

          (................................................)                                                                           

                                                         ตําแหนํง............ วิทยฐานะ.................. 

              โรงเรียน...............................  

                         ............../.................../................. 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ง ค้าและการสร้างค้า  
 

๑. ข๎อใดไม่ใช่ลักษณะคําไทยแท๎ 
     ก. มีตัวการันต๑           ข. มีวรรณยุกต๑  
     ค. ตัวสะกดตรงตามมาตรา   ง. มีคําลักษณนาม 
๒. คําไทยแท๎ข๎อใดเกิดจากการกรํอนเสียง  
     ก. สะดือ       ข. ลูกกระดุม                         
     ค. กระโจน    ง. ผักกระเฉด 
๓. "นกกระจิบ" เป็นคําไทยท่ีมีลักษณะตรงกับข๎อใด 
     ก. ท๎วง        ข. ตัวเข็บ             
     ค. ลูกเดือก        ง. หมากพร๎าว 
๔. ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎ท้ังหมด 
     ก. รักคือพลัง  เป็นความหวังให๎ก๎าวเดิน              
     ข. รักแท๎เหนือกาลเวลา 
     ค. แฟนฉันไมํต๎องหลํอ    
     ง. รักเราไมํเกําเลย 
๕. ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎ท้ังหมด             
     ก. สะดือ   มะขาม   ตะขาบ    ข. ชรา   ลูกกระดุม   ตาปู      
     ค. ใยบัว    อภัย   ลําไย     ง.  วินัย   ขี้ไต๎   มะพร๎าว  
๖. ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎ท้ังหมด 
     ก. วันเพ็ญพระจันทร๑แจํม  
     ข. ดูหรือมาตํอวําพี่นี้ไมํรัก 
     ค. พิศพักตร๑นํารักหนักหนา  
     ง. เพลิดเพลินชมถ้ําและลําธาร 
๗.  ข๎อใดเป็นคําไทยแท๎ท้ังหมด 
     ก. พระอภัยใจอํอนถอนสะอื้น   
     ข. อุตสําห๑ฝืนพักตร๑วํานิจจาเอ๐ย 
     ค. แมํผีเส้ือเมื่อไมํเห็นในใจเลย   
     ง. พี่ไมํเคยอยูํในถ้ําให๎รําคาญ 
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๘.  คําท่ีออกเสียง “ไอ” ข๎อใดไม่ใชคํ่าไทยแท๎ 
      ก.  เหล็กใน  ไจไหม   ข.  ปัจจัย  ภูวไนย 
      ค.  เหลวไหล  หลงใหล  ง.  ใสํใจ  ผลักไส 
๙. ข๎อใดไม่มีคําท่ีมาจากภาษาเขมร  
      ก. เขาทํางานท่ีสถานีรถไฟ 
      ข. ชายชราเดินไปอยํางไร๎จุดหมาย                 
      ค. ใครๆก็วําเขาเป็นหนุํมเจ๎าสําราญ 
      ง. การดําเนินเรื่องของนวนิยายเรื่องนี้กระชับดี    
๑๐. ข๎อใดไม่มีคําท่ีมาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต  
 ก. ในทําเนียบรุํนมีท่ีอยูํของทุกคน                
 ข. เด็กเด๋ียวนี้เป็นลูกเทวดาท้ังนั้น 
 ค. ภาษาไทยเป็นภาษาของชาติ                
 ง. เขารักภรรยาของเขามาก  
๑๑. ข๎อใดใช๎คําภาษาตํางประเทศ โดยไมํจําเป็น  
      ก. รถคันนี้เติมได๎ท้ังน้ํามันเบนซินและแก๏ส 
      ข. ฉันชอบสวมกางเกงยีนส๑และหมวกแก๏ป 
      ค. คนขับรถเมล๑เหยียบเบรกกะทันหันจนเราหัวคะมํา 
      ง. นอกจากลิฟต๑ตัวนี้จะเสีย สวิตช๑ไฟที่ห๎องทํางานก็ต๎องซํอมด๎วย 
๑๒. ข๎อใดไม่มีคําภาษาไทยแทนคําภาษาตํางประเทศ  
 ก. เพลงนี้กําลังฮิตมากในกลํุมวัยรุํน    
 ข. โปรเจ็กต๑นี้ได๎รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 
      ค. เขาดีใจท่ีได๎รับออร๑เดอร๑ส่ังสินค๎าจากอเมริกา                        
 ง. ปัจจุบันสัญญาณอินเทอร๑เน็ตเป็นเหมือนปัจจัยท่ีห๎า 
๑๓. ข๎อใดเป็นคําท่ีมาจากภาษาจีนทุกคํา 
      ก. เจ๎าแมํ      เต๎านม       ซิงซิง 
      ข. เจ๎าสัว       เต๎าทึง       ซิงฮื้อ 
      ค. เจ๎าพํอ      เต๎าฮวย      ซินแส 
      ง. เจ๎าสาว      เต๎าหู๎        ซิงโคนา 
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๑๔. “เขาชอบขับซาเล๎งไปเท่ียวงานวัด  ดูของตกแตํงบ๎าน  โต๏ะ  เก๎าอี้  จนถึงถ๎วยชามรามไห   
เมื่อเหนื่อย หิวก็กินก๐วยเต๋ียวเรือ ด่ืมโอเล้ียงอีกหนึ่งแก๎วแล๎วจึงกลับบ๎าน”   
ข๎อความนี้มีคําท่ีมาจากภาษาจีนกี่คํา 
      ก.     ๕   คํา                     ข.   ๖  คํา   
      ค.     ๗   คํา                     ง.   ๘  คํา 
๑๕. ข๎อใดเรียงจากคํายืมภาษา จีน  ญี่ปุุน  อังกฤษ 
      ก. ไช๎เท๎า    เซรุํม    วาซาบิ         
   ข. สึนามิ    กุ๎ยชําย  ทอฟฟี่                    
   ค. ซาเล๎ง    ซาบะ   แยม 
      ง. สเต๏ก    ซูชิ       อั้งโลํ 
๑๖. คําในข๎อใดเป็นคํามูลหลายพยางค๑ทุกคํา 
      ก. แมํชี  กระดาษไข   ข. ทะเลทราย     ปากกา 
      ค. ถนน  นาฬิกา   ง. หม๎อหุงข๎าว   เก๎าอี้ 
๑๗. คําในข๎อใดเป็นคํามูลหลายพยางค๑ทุกคํา 
      ก. ไฟฟูา  กระถิน กระโปรง  ข. ผงชูรส สะดวก พัดลม  
      ค. ศิลปะ กะเทย วิทยุ   ง. ถุงมือ น้ําปลา  กางเกง 
๑๘. คําซ้ําในข๎อใดไม่สามารถใช๎เป็นคําเด่ียวได๎ 
      ก. ลูกสุนัขพันธุ๑ดี ๆ เล้ียงยากท้ังนั้น  
      ข. ฉันเบ่ืออาหารพื้น ๆ พวกนี้จริง ๆ 
      ค. รองเท๎าร๎านนี้คํูไหน ๆ ก็แพงท้ังนัน้ 
      ง. พํอจะซื้อรถคันเล็ก ๆ ให๎ฉันเป็นรางวัล 
๑๙. คําซ้ําในข๎อใดต๎องใช๎เป็นคําซ้ําเสมอ 
      ก. แมํวําฉันชอบแตํงตัวบ๎าๆ บอๆ 
      ข. ทําไมเธอต๎องหลบๆ ซํอนๆ อยํางนี้ 
      ค. เหตุการณ๑นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร๎อนๆ เลย 
      ง. อยํากลับบ๎านดึกๆ ด่ืนๆ จะไมํปลอดภัย 
๒๐. คําซ้ําในข๎อใดไม่มีความหมายเป็นพหูพจน๑ 
      ก. เขาต๎องไปทํางานตํางประเทศเป็นเดือน ๆ 
      ข. ตอนเด็ก ๆ ฉันเคยวิ่งเลํนแถวนี้ 
      ค. ลูกๆ ของเขาชอบทะเลาะกัน 
      ง. สาว ๆ สมัยนี้ชอบแตํคนรวย 

หน้า ๒๐๖ 



 
    

    www.ThaiThaiOnline.net                                                                                                       

                                               

 

ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๒๑. ข๎อใดเป็นคําประสมทุกคํา 
      ก. บ๎านเรือน อ๎วนพี ลูกหลาน   
      ข. ขาดเหลือ บ๎านนอก พี่น๎อง 
      ค. หํอหมก เท็จจริง  บ๎านเชํา 
      ง. รถไฟ  เส้ือคลุม แผํนเสียง 
๒๒. คําในข๎อใดท่ีสลับตําแหนํงแล๎วไม่เป็นคําประสม 
      ก. อยําใจร๎อนเพราะจะร๎อนใจในภายหลัง 
      ข. แมํบ๎านไปทํางานท่ีบ๎านแมํทุก ๆ วัน 
      ค. เขาดีใจจนตัวลอยท่ีน้ํามันลอยตัว 
      ง. ฉันใจหายจนหายใจไมํท่ัวท๎อง 
๒๓. ข๎อใดไม่มีคําซ๎อน 
      ก. ถ๎วยชามพวกนี้ชํวยกันเก็บล๎างให๎เรียบร๎อยด๎วย 
      ข. ละครหลังขําวมีแตํเรื่องยื้อแยํงผ๎ูชายหรือไมํก็สมบัติกันท้ังนั้น 
      ค. รัฐบาลประกาศให๎ราคาน้ํามันลอยตัวจึงทําให๎น้ํามันมีราคาแพงขึ้นมาก 
      ง. เด็กวัยรุํนท่ีชอบกินเหล๎าเมายาประพฤติตนเหลวแหลกมักกลายเป็นคนล๎มเหลว 
๒๔. ข๎อใดเป็นคําสมาสทุกคํา 
      ก. เสกสรรค๑  ทันตกรรม  โลกหล๎า 
      ข. เจตจํานง  อนันตคุณ  ราชดําริ 
      ค. เจตภูต  ปางบรรพ๑  ทิวาราตรี 
      ง. อริยสงฆ๑  วรรณคดี  ไตรภูมิ 
๒๕. ข๎อใดไม่มีคําสมาส 
      ก. บทความเรื่องนี้แผนภูมิประกอบ 
      ข.  ชาวบ๎านบางระจันเป็นวีรบุรุษของชาติ  
      ค. นักทํองเท่ียวชอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย          
      ง. การละเมิดลิขสิทธิ์มีความผิดตามกฎหมาย 
๒๖. ข๎อใดเป็นคําสมาสท่ีมีสนธิทุกคํา 
      ก. จุลินทรีย๑  วชิราวุธ  นิลุบล 
      ข. พลานามัย  อิทธิฤทธิ์  ปริศนา 
      ค. โลกาภิวัตน๑ เอกภาพ บรรพชน  
   ง. มโหฬาร  เจตนารมณ๑  เบญจศีล 
 

หน้า ๒๐๗ 



 
    

    www.ThaiThaiOnline.net                                                                                                       

                                               

 

ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

๒๗. ข๎อใดมีคําสมาสท่ีมีการสนธิ 
      ก. ธาตุเจดีย๑   เบญจธรรม  ธรรมจารี 
      ข. รัตนตรัย  ราชสาส๑น    รมณียสถาน 
      ค. ภูมิลักษณ๑   ภูษามาลา    ภิญโญภาพ 
      ง. พรรณนาโวหาร   พยุหเสนา   ปรมินทร๑ 
๒๘. ข๎อใดมีคําสมาสท่ีมีการสร๎างคําตํางจากคําอื่นอยูํด๎วย 
      ก. อรรถศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑  สัญประกาศ  
      ข. มนุษยสัมพันธ๑  อาศรมบท  กัลปพฤกษ๑ 
      ค. มุนินทร๑  พัชรินทร๑  นเรศวร 
      ง. ชาติวุฒิ  นิธินาถ  ราชธานี 
๒๙. การสร๎างคําในข๎อใดมีลักษณะตํางจากข๎ออื่น 
      ก. อุณหภูมิ เทพบุตร ประวัติศาสตร๑ 
      ข. อุทกภัย คณิตศาสตร๑ มนุษยชาติ 
      ค. กาลเทศะ ธุรกิจ แพทยศาสตร๑ 
      ง. ภัตตาคาร สุริโยทัย วชิราวุธ 
๓๐. ข๎อใดมีคําท่ีเกิดจากการสร๎างคํามากชนิดท่ีสุด  
      ก. ผ๎ูสูงอายุควรรู๎จักดูแลสุขภาพให๎แข็งแรง 
      ข. ใบหน๎ายิ้มแย๎มของเธอทําให๎ความโกรธของเราเบาบางลง 
      ค. ถ๎าอยากเป็นคนนํารักอยํางไทย จิตใจควรงามและเป็นธรรม 
      ง. หัวใจของศาสนาพุทธคือละช่ัว ทําดี และทําจิตใจให๎ผํองแผ๎ว 
 
 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค้าและการสร้างค้า 
 

๑ ก ๗ ค ๑๓ ข ๑๙ ค ๒๕ ก 
๒ ก ๘ ข ๑๔ ก ๒๐ ข ๒๖ ก 
๓ ค ๙ ก ๑๕ ค ๒๑ ง ๒๗ ง 
๔ ง ๑๐ ก ๑๖ ค ๒๒ ข ๒๘ ค 
๕ ก ๑๑ ค ๑๗ ค ๒๓ ค ๒๙ ง 
๖ ข ๑๒ ง ๑๘ ข ๒๔ ง ๓๐ ก 
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ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เรื่อง ค าและการสร้างค า 

บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๕). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. 
           กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ. 
กรมวิชาการ. (๒๕๔๕). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๒). พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ๑คุรุสภาลาดพร๎าว. 
______. (๒๕๔๕). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ๑องค๑การรับสํงสินค๎าและพัสดุภัณฑ๑ (ร.ส.พ.). 
______. (๒๕๕๑). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑.  

กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
กําชัย ทองหลํอ. (๒๕๕๐). หลักภาษา. ไทยพระนคร : รวมสาส๑น. 
จงชัย  เจนหัตถการกิจ. (๒๕๕๑). เสริมปรีชาญาณวิชาภาษาไทย ม.3 . กรุงเทพฯ :  

บริษัท ธนาเพรส จํากัด.                                                                   
______. (๒๕๕๒). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จํากัด.  
จันทร๑จิรา  พงษ๑ชู. มปป. เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel. ปทุมธานี.  
 โรงเรียนปทุมวิไล 
ชัยวัฒน๑  สุทธิรัตน๑. (๒๕๕๓). ๘๐ นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสา้คัญ. พิมพ๑ครั้งท่ี ๒.  
 พิษณุโลก : โปรแกรม ๘๒.  
วิมลรัตน๑  สุนทรโรจน๑. (๒๕๔๙). นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ศรีวิไล  พลมณี. (๒๕๔๘). ภาษาและการสอน. พมิพครั้งท่ี ๔. เชียงใหมํ : โรงพิมพ๑ทิพยเนตร. 
สมนึก  ภัททิยธานี. (๒๕๔๙). การวัดผลการศึกษา. พิมพ๑ครั้งท่ี ๕. มหาสารคาม :  
 ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
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http://ulibm.bpi.ac.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%A1%D3%AA%D1%C2%20%B7%CD%A7%CB%C5%E8%CD.
https://sites.google.com/site/jongchaisspace/Home
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เรื่อง ค าและการสร้างค า 

บรรณานุกรม (ตอ่) 
สมาคมครอสเวิร๑ดเกม เอแม็ท และคําคม ประเทศไทย.มปป. ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย 

เล่ม 1.  กรุงเทพฯ : บริษัทแม็กซ๑พลอยย๑อินเตอร๑เนช่ันแนล จํากัด. 
______.มปป. ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ : บริษัทแม็กซ๑พลอยย๑ 

อินเตอร๑เนช่ันแนล จํากัด. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (๒๕๕๗). คู่มืออบรมสร้างสื่อเรียนรู้สู่ 

แท็บเล็ต. กรุงเทพฯ.กระทรวงศึกษาธิการ. 
สุจิต  เหมวัล. (๒๕๕๕). ศาสตร์การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ. ขอนแกํน :  
 โรงพิมพ๑ทรัพย๑สุนทรการพิมพ๑. 
สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย๑. (๒๕๕๔). การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย. พิมพ๑ครั้งท่ี ๑.  

นนทบุรี : บริษัท สนับสนุนงานวิจัยของไทย จํากัด. 
สุนันทา  สุนทรประเสริฐ. (๒๕๔๔). การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนการสร้างแบบฝึกเล่ม ๒.  

กรุงเทพฯ : ชมรมพัฒนาความรู๎ด๎านระเบียบกฎหมาย. 
สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ. (๒๕๕๕). การสร้างเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. (online). 
 แหลํงท่ีมา : http://www.mathayom๙.go.th/nitad/analyze/achiev-๑.pdf. 
 (สืบค๎นเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕). 
สุวิทย๑  มูลคํา. (๒๕๔๗). กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์.  กรุงเทมหานคร : สํานักทดสอบทาง 

การศึกษา (สทศ.). 
______. (๒๕๔๙). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย. 
______. (๒๕๕๐). กลยุทธ์การสอนวิเคราะห์. พมิพ๑ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ : ภาคพิมพ๑. 
หนํวยศึกษานิเทศก๑ กรมสามัญศึกษา. (๒๕๔๔). แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนตาม 

แนวทางปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : หนํวยศึกษานิเทศก๑ กรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ. 
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ประวัติย่อของผู้จัดท้า 
 

ชื่อ -  สกุล นางภัทรพร  ชํวยชนะ 
วัน เดือน ปีเกิด  ๙  มีนาคม  ๒๕๒๑ 
สถานที่อยู่ปัจจุบนั ๒๙ / ๒๐ หมูํ ๔  ตําบลเขาวง  อําเภอบ๎านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  

๘๔๒๓๐ 
E-mail patt_chu@hotmail.com 
โทรศัพท์ ๐๙๑-๕๙๔๕๗๐๐ 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๓ สําเร็จการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนวัดบางเตย  
เขตบางกะป ิจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๖ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต๎น จากโรงเรียนสตรีวิทยา ๒  
เขตลาดพร๎าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๘ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีวิทยา ๒  
เขตลาดพร๎าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร (หลักสูตร ๒ ปี) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา  คณะมนุษยศาสตร๑  เอกออกแบบประยุกต๑ศิลป์   
จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี  คณะครุศาสตร๑  เอกภาษาไทย   
จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ สําเร็จการศึกษาปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร๑  สาขาการสอนภาษาไทย 
                      จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ประวัติการท้างาน 
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ 

 
บรรจุตําแหนํง อาจารย๑ ๑  โรงเรียนบ๎านหินลาด  อําเภอคุระบุรี   
จังหวัดพังงา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพงังา  

พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ตําแหนํง อาจารย๑ ๑  โรงเรียนวัดพะแสง  อําเภอบ๎านตาขุน   
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓  ตําแหนํง ครู โรงเรียนมัธยมบ๎านทําเนียบ  อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร๑ธานี เขต ๒ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ -  ปัจจุบัน ตําแหนํง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ โรงเรียนบ๎านตาขุนวิทยา อําเภอบ๎านตาขุน   
จังหวัดสุราษฎร๑ธานี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
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