
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การยืมค าภาษาต่างประเทศ   เรื่อง  ค าไทยแท้และค ายืม 
วิชาหลักภาษาไทย ท๓๓๒๐๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เวลาเรียน  ๖ คาบ 
ผู้สอน  อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  รวบรวมและอธิบายความหมายของค าภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้ในภาษาไทย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนสามารถบอกหลักการสังเกตค าไทยแท้ได้ 

๒. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างค าที่เป็นค าไทยแท้ได้  
๓. นักเรียนสามารถบอกหลักการสังเกตค าบาลีและสันสกฤตได ้
๔. นักเรียนสามารถแยกแยะค าบาลีและสันสกฤตได้ 

 ๕. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างค าท่ีเป็นค าค าบาลีและสันสกฤตได้ 
สาระส าคัญ 
 ไทยยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้หลากหลายภาษา เช่น ภาษาบาลีและสันสกฤต เป็นต้น ซึ่ง
ภาษาไทยและภาษาบาลีและสันสกฤต มีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันหลายประการ การยืมค าเหล่านี้ท าให้ไทย
มีค าใช้เพ่ิมขึ้นมีลักษณะหลากหลายมากขึ้น และยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืน ๆ อีกด้วย 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. หลักการสังเกตค าไทยแท้ 
 ๒. หลักการสังเกตค าบาลีและสันสกฤต 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. มุ่งม่ันในการท างาน 

สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ๑ - ๒ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑. นักเรียนตัวอย่างค าท่ีนักเรียนคิดว่าเป็นค าไทยแท้ หลังจากนั้นให้เพ่ือนนักเรียนช่วยกันอภิปรายว่า
เหตุใดค าท่ียกตัวอย่างข้ึนมาเป็นค าไทยแท้ 
 ๒. ครชูี้แจงวัตถุประสงค์และเชื่อมโยงเข้าสู่การสังเกตค าไทยแท้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓. ครูบรรยายความรู้เรื่องการสังเกตค าไทยแท ้โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักในการสังเกตค าไทยแท้ และ
ตัวอย่างค าไทยแท้ท่ีมักพบในชีวิตประจ าวัน จากสื่อ powerpoint ค ายืมและการสร้างค า 

๔. นักเรียนจดบันทึกความรู้ที่ได้รับจากเรียนเรื่องการสังเกตค าไทยแท้ลงสมุดจดบันทึก 
๕. นักเรียนท ากิจกรรมแต่งเรื่องจากค าไทยแท้ โดยให้นักเรียนภายในห้องบอกค าไทยแท้มาคนละ ๑ 

ค า และให้ทุกคนช่วยกันแต่งเรื่องราวจากค าไทยแท้ที่ตนยกตัวอย่างขึ้นมา 
กิจกรรมรวบยอด 

๖. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม และร่วมกันสรุปความรู้จากการเรียนการสังเกตค าไทยแท้ 
ชั่วโมงท่ี ๓ – ๔ 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
๑. ครูยกตัวอย่างค าที่เป็นบาลีและสันสกฤตที่มีรูปเขียนและความหมายคล้ายคลึงกัน จากนั้นให้

นักเรียนสังเกตว่าค าท่ียกตัวอย่างมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
๒. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์และเชื่อมโยงเข้าสู่การสังเกตค ายืมบาลีและสันสกฤต 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓. ครูบรรยายความรู้เรื่องการสังเกตค ายืมบาลีและสันสกฤต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักในการสังเกต

ค าบาลีและสันสกฤต การจ าแนกค าบาลีและสันสกฤต หลักการสังโยคค าบาลี และตัวอย่างค าบาลีและ
สันสกฤตที่มักพบในชีวิตประจ าวัน จากสื่อ powerpoint ค ายืมและการสร้างค า 

๔. นักเรียนจดบันทึกความรู้ที่ได้รับจากเรียนเรื่องการสังเกตค ายืมบาลีและสันสกฤตลงสมุดจดบันทึก 
๕. นักเรียนท าใบกิจกรรมค ายืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต 

กิจกรรมรวบยอด 
๖. ครูให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเพ่ิมเติม และร่วมกันสรุปความรู้จากการเรียนการสังเกตค ายืมบาลี

และสันสกฤต 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. powerpoint ค ายืมและการสร้างค า 
 ๒. ใบกิจกรรมค ายืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระส าคัญ 
     ไทยยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้
หลากหลายภาษา เช่น ภาษาบาลีและ
สันสกฤต เป็นต้น ซึ่งภาษาไทยและ
ภาษาบาลีและสันสกฤต มีลักษณะการ
ใช้ที่แตกต่างกันหลายประการ การยืม
ค าเหล่านี้ท าให้ไทยมีค าใช้เ พ่ิมขึ้นมี
ลักษณะหลากหลายมากขึ้น และยัง
สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ อีกด้วย 

ใบกิจกรรมค ายืมจากภาษา
บาลีและสันสกฤต 

แบบประเมินใบ
กิจกรรมค ายืม
จากภาษาบาลี
และสันสกฤต 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือว่า

ผ่านเกณฑ์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลัง ของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ  รวบรวมและอธิบาย
ความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่
ใช้ในภาษาไทย 

ใบกิจกรรมค ายืมจากภาษา
บาลีและสันสกฤต 

แบบประเมินใบ
กิจกรรมค ายืม
จากภาษาบาลี
และสันสกฤต 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือว่า

ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 

ใบกิจกรรมค ายืมจากภาษา
บาลีและสันสกฤต 

แบบประเมิน
สมรรถนะ
ส าคัญของ

ผู้เรียน 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือว่า

ผ่านเกณฑ์ 

 
ลงชื่อ.......................................................ผู้สอน 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธิ์ทอง)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังการสอน 

๑. ผลการสอน 
.......................................................................................... ....................................................................................  
................................................................................. .............................................................................................  
.......................................................................................... ........................................................................ ............ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
.................................................................... ..........................................................................................................   

๒. ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................... .................................................................................... 
.......................................................................................... ....................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

๓. ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
.......................................................................................... ....................................................................................  
.......................................................................................... ....................................................................................  
       ลงชื่อ......................................................ผู้สอน 
          (อาจารย์ขวัญจิรา โพธิ์ทอง) 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
.......................................................................................... ....................................................................................  
.......................................................................................... ....................................................................................  
       ลงชื่อ................................................................ 
                (อาจารย์นงค์นภา  อาจทวีกูล) 
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
.......................................................................................... ................................................................................. ... 

ลงชื่อ................................................................ 
               (อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ ศรีมา ) 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 


