
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ วรรณกรรมสองภาษา                              เรื่อง  คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑     กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๒  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย     การเปลี่ยนแปลงงของภาษาและพลัง             

ของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ     

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑  ม.๒/๕   รวบรวมและอธิบายความหมายของคําตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย                         

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตได  

๒. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตได    

๓. นักเรียนสามารถจําแนกคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตได     

๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 ภาษาบาลี – สันสกฤต ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ (บาลี) ศาสนาพราหมณ (สันสกฤต) และดาน

วรรณกรรม  รวมถึงการนํามาใชบัญญัติศัพทแทนศัพทท่ีมาจากภาษาอ่ืนๆ โดยท้ังภาษาบาลีและสันสกฤตตางมี

หลักการสังเกตตางๆท่ีจะชวยใหสามารถจําแนกออกจากกันได 

สาระการเรียนรู 

๑. วรรณกรรมเรื่อง “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” 

๒. ท่ีมาของภาษาบาลี - สันสกฤต 

๓. ลักษณะของภาษาบาลี – สันสกฤต 

๔. หลักการสังเกตคําท่ีมาจากภาษาบาลี – สันสกฤต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย           

 ๒. ใฝเรียนรู            

สมรรถนะสําคัญ            

 - 



กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน          

 ๑. นักเรียนฟงเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากวีดิทัศน แลวชวยกันตอบคําถามตางๆจากครู เชน  

นักเรียนเคยฟงบทเพลงนี้ท่ีไหนบาง   บทเพลงดังกลาวมีความสําคัญอยางไร     

 ๒. ครูแจงวัตถุประสงคการสอน  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน          

 ๓. ครูพูดถึงความสําคัญของเพลงสรรเสริญพระบารมี  และอธิบายความเปนมาของเพลงใหนักเรียนทราบ

 ๔. นักเรียนทุกคนรวมกันอานวรรณกรรมเรื่องเย็นศิระเพราะพระบริบาล  และแปลความหมายของคําศัพท

แลวชวยกันวิเคราะหคุณคาของเรื่องในประเด็น  คุณคาดานเนื้อหา  คุณคาดานวรรณศิลป  และคุณคาดานสังคม 

 ๕. ครูสุมใหนักเรียนแตละคนยกตัวอยางคําท่ีตนเองชอบแลวเขียนไวบนกระดาน  จากนั้นวงคําท่ีมาจาก

ภาษาบาลี - สันสกฤตไว แลวใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหวาคําท่ีวงไวเปนคําท่ีมาจากภาษาใด   

 ๖. นักเรียนฟงบรรยายเรื่อง คําท่ีมาจากภาษาตางประเทศ (บาลี – สันสกฤต) จากครูโดยใชสื่อ Powerpoint

 ๗. นักเรียนชวยกันวิเคราะหคําภาษาบาลี – สันสกฤตจากวรรณกรรมเรื่อง “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”  

 ๘. นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะท่ี ๑ คําศัพทจากเรื่องเย็นศิระเพราะพระบริบาล  แบบฝกเสริมทักษะท่ี ๒ 

จําแนกคําไทยท่ีมาจากภาษาบาลี – สันสกฤต และแบบฝกเสริมทักษะท่ี ๓ คําไทยท่ีมาจากภาษาบาลี – สันสกฤต 

กิจกรรมรวบยอด           

  ๙. นักเรียนแบงออกเปนกลุม กลุมละ ๔ – ๖ คน ทําแบบทดสอบเรื่องคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย

จากสื่อการสอนเว็บไซต www.kahoot.it        

 ๑๐. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย  

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. Powerpoint เรื่องคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย           

 ๒. แบบฝกเสริมทักษะเรื่องคําภาษาตางประเทศในภาษาไทย      

 ๓. วีดีทัศนเพลงสรรเสริญพระบารมี        

 ๔. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วิวิธภาษา) 

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

http://www.kahoot.it/


การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 
    ภาษาบาลี – สันสกฤต ไดรับอิทธิพลมา
จากศาสนาพุทธ (บาลี) ศาสนาพราหมณ 
(สันสกฤต) และดานวรรณกรรม  รวมถึง
การนํามาใชบัญญัติศัพทแทนศัพทท่ีมาจาก
ภาษาอ่ืนๆ 

แบบฝกเสริมทักษะเรื่อง
คําภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 

 
แบบประเมินแบบฝกเสริมทักษะ

เรื่องคําภาษาตางประเทศใน
ภาษาไทย 

 

รอยละ ๖๐ ผาน
เกณฑ 

ตัวชี้วัด  

   ท ๔.๑  ม.๒/๕   รวบรวมและอธิบาย
ความหมายของคําตางประเทศท่ีใชใน
ภาษาไทย                                             

แบบฝกเสริมทักษะเรื่อง
คําภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 

แบบประเมินแบบฝกเสริมทักษะ
เรื่องคําภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 
 

รอยละ ๖๐ ผาน
เกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝเรียนรู 
 

แบบฝกเสริมทักษะเรื่อง
คําภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 

แบบประเมินแบบฝกเสริมทักษะ
เรื่องคําภาษาตางประเทศใน

ภาษาไทย 
 

รอยละ ๖๐ ผาน
เกณฑ 

สมรรถนะ           
- 

- - - 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

     นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

       

 ......................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

หนวยการเรียนรูท่ี ๑ วรรณกรรมสองภาษา                               เรื่อง  การสรางคําสมาส 

วิชา ภาษาไทย   ช่ือรายวิชา  ภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑     กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๒     ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙         เวลา  ๓  ชัว่โมง                     

ผูสอน  นางสาวชไมพร  ไชโย อาจารยพ่ีเล้ียง  อ.ภาคภูมิ  คลายทอง 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย     การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง             

ของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ     

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑  ม.๒/๑   สรางคําในภาษาไทย                         

จุดประสงคการเรียนรู 

๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคําสมาสและคําสนธิได  

๒. นักเรียนสามารถอานคําสมาสและคําสนธิไดถูกตอง    

๓. นักเรียนสามารถแยกคําสนธิไดถูกตอง    

๔. นักเรียนมีวินัยในการทํางาน  

สาระสําคัญ 

 คําสมาสและคําสนธิ มีลักษณะเฉพาะ คือ ตองเปนคําท่ีมาจากภาษาบาลี – สันสกฤตมาสมาสหรือสนธิกัน

เทานั้น  ภาษาอ่ืนมารวมกันจะไมใชคําสมาสหรือคําสนธิ 

สาระการเรียนรู 

๑. วรรณกรรมเรื่อง “พรท่ีสัมฤทธิ์” 

๒. หลักการสรางคําสมาส และคําสนธิ 

๓. ลักษณะของคําสมาสและคําสนธิ 

๔. หลักการสังเกตคําสมาสและคําสนธิ 

๕. หลักการอานคําสมาส 

คุณลักษณะอันพึงประสงค          

 ๑. มีวินัย            

สมรรถนะสําคัญ            

 - 



กิจกรรมการเรียนรู           

กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน          

 ๑. ครูซักถามความรูเดิมนักเรียนเก่ียวกับการสรางคําในภาษาไทย  เชน นักเรียนทราบหรือไมวาการสรางคํา

ในภาษาไทยมีอะไรบาง (แนวคําตอบ : คําประสม  คําซํ้า  คําซอน  คําสมาส)     

 ๒. ครูแจงวัตถุประสงคการสอนและสุมนักเรียน ๕ คนใหยกตัวอยางคําสมาสท่ีตนรูจัก   

 ๓. นักเรียนและครูชวยกันเฉลยคําสมาสท่ีเพ่ือนยกตัวอยาง 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน          

 ๔. นักเรียนทุกคนรวมกันอานวรรณกรรมเรื่องพรท่ีสัมฤทธิ์ และแปลความหมายของคําศัพทแลวชวยกัน

วิเคราะหคุณคาของเรื่องในประเด็น  คุณคาดานเนื้อหา  คุณคาดานวรรณศิลป  และคุณคาดานสังคม 

 ๕. นักเรียนทุกคนชวยกันเลือกคําสมาสจากวรรณกรรมเรื่องพรท่ีสัมฤทธิ์  แลวชวยกันสังเกตวาคําสมาสมี

ลักษณะอยางไร (จดหลักสังเกตไวเปนขอๆ บนกระดาน)      

 ๖. นักเรียนฟงบรรยายเรื่อง การสรางคําสมาสและคําสนธิ จากครูโดยใชสื่อ Powerpoint  

 ๗. นักเรียนทุกคนชวยกันอานคําสมาสและคําสนธิท่ีครูกําหนดให    

 ๘. นักเรียนชวยกันวิเคราะหวา การอานคําสมาสและคําสนธิมีหลักการอยางไร    

 ๙. นักเรียนทําแบบฝกเสริมทักษะท่ี ๔ เรื่องคําสมาส  และแบบฝกเสริมทักษะท่ี ๕ เรื่องคําสนธิ  

กิจกรรมรวบยอด           

 ๑๐. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องการสรางคําสมาส     

 ๑๑. นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องคําภาษาตางประเทศ และคําสมาส    

ส่ือการเรียนรู            

 ๑. Powerpoint เรื่องการสรางคําสมาส            

 ๒. แบบฝกเสริมทักษะเรื่องการสรางคําสมาส       

 ๓. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ (วิวิธภาษา)     

 ๔. แบบทดสอบหลังเรียน 

แหลงการเรียนรู            

 ๑. หองสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝายมัธยม)    

 ๒. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



การวัดและประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมิน 
สาระสําคัญ 

     คําสมาสและคําสนธิ มี
ลักษณะเฉพาะ คือ ตองเปนคําท่ีมา
จากภาษาบาลี – สันสกฤตมาสมาส
หรือสนธิกันเทานั้น  ภาษาอ่ืนมา
รวมกันจะไมใชคําสมาสหรือคําสนธิ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

รอยละ ๖๐ ข้ึนไป        
ถือวาผานเกณฑ 

ตัวชี้วัด  
   ท ๔.๑  ม.๒/๑  การสรางคําในภาษาไทย                                   

แบบทดสอบหลังเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
รอยละ ๖๐ ข้ึนไป           
ถือวาผานเกณฑ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑. มีวินัย 
 

แบบฝกเสริมทักษะเรื่อง
การสรางคําสมาส 

แบบประเมินแบบฝกเสริมทักษะ
เรื่องการสรางคําสมาส 

 

รอยละ ๖๐ ข้ึนไป         
ถือวาผานเกณฑ 

สมรรถนะ           
- 

- - - 

 

ลงชื่อ..................................................ผูสอน   ลงชื่อ......................................................ผูสอน 

(นางสาวชไมพร  ไชโย)                ( นายภาคภูมิ  คลายทอง) 

     นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ            อาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังสอน 

 ๑. ผลการสอน 
      
      
      
      
       
       
 ๒.  ปญหาและอุปสรรค 
      
      
       
 ๓.  ขอเสนอแนะ 
      
      
       

 
        ลงชื่อ...................................................ผูสอน 
           (นางสาวชไมพร  ไชโย) 
 
ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

       

 ......................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารย ดร.บัวลักษณ   นาคทรงแกว) 

             หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

 

ความเห็นของรองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
........................................................................................................... 

         ลงชื่อ................................................................ 

               (อาจารยพรสิรินทร   หาเรือนทรง) 

            รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  
 
 
 


	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ คำไทยที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต
	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ การสร้างคำสมาส

