
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การยืมค าภาษาต่างประเทศ   เรื่อง  ค ายืมภาษาต่างประเทศ 
วิชาหลักภาษาไทย ท๓๓๒๐๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เวลาเรียน  ๓ คาบ 
ผู้สอน  อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  บอกหลักการสังเกตค ายืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้ 
 ๒.  วิเคราะห์ค ายืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้ 
สาระส าคัญ 
 ค ายืมจากภาษาต่างประเทศ คือ ค าท่ียืมมาจากต่างประเทศภาษาของผู้ให้ และผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของภาษาของผู้รับ การยืมนี้ไม่เหมือนความหมายทั่วไปเนื่องจากไม่มีการคืนกลับสู่ภาษาของผู้ให้ ค ายืมอาจมี
การเขียน การอ่าน และความหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ได้  ซึ่งจะต้องสามารถแยกแยะค าได้ว่าค านั้น ๆ 
เป็นค ายืมมาจากภาษาใด ตลอดจนทราบถึงเหตุผล และปัจจัยที่ภาษาต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลในภาษาไทย 
เพ่ือเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาเรื่องการสร้างค าในภาษาไทยต่อไป 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
  - ค าท่ีมาจากภาษาอังกฤษ 
  - ค าท่ีมาจากภาษาเขมร 
  - ค าท่ีมาจากภาษาจีน 
  - ค าท่ีมาจากภาษาชวา มลายู 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. มีวินัย 
๒. มุ่งม่ันในการท างาน 

สมรรถนะส าคัญ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒. ความสามารถในการคิด 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑-๓  
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างป้ายชื่อร้านค้าในท้องถิ่นของนักเรียน แล้วให้ร่วมกันวิเคราะห์
ที่มาของภาษาที่ตั้งชื่อร้านค้า 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.  ครแูบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละคนภายในกลุ่ม
ก าหนดหมายเลขประจ าตัว เป็นหมายเลข ๑-๕ ซึ่งเรียกว่า กลุ่มบ้าน 
 ๒.  ครูให้สมาชิกท่ีมีหมายเลขเดียวกันมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้แต่ละ
กลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย จากหนังสือเรียน ดังนี้   
 - กลุ่มหมายเลข ๑  ศึกษาเรื่อง ค าที่ยืมมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต 
 - กลุ่มหมายเลข ๒  ศึกษาเรื่อง ค าที่ยืมมาจากภาษาเขมร 
 - กลุ่มหมายเลข ๓  ศึกษาเรื่อง ค าที่ยืมมาจากภาษาจีน 
 - กลุ่มหมายเลข ๔  ศึกษาเรื่อง ค าที่ยืมมาจากภาษาชวา มลายู   
 - กลุ่มหมายเลข ๕  ศึกษาเรื่อง ค าที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ 
 ๓.  เมื่อนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้จนมีความเข้าใจแล้ว ให้แยกย้ายกันกลับไปยังกลุ่มบ้าน 
จากนั้นผลัดกันอธิบายความรู้ตามท่ีตนได้ศึกษามาให้สมาชิกในกลุ่มบ้านฟัง จนสมาชิกทุกคนในกลุ่มบ้านมี
ความเข้าใจในเรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 ๔.  นักเรียนแต่ละคนท าใบงาน เรื่อง ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ เสร็จแล้วน าส่งครูตรวจ 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑.  นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
 
ชั่วโมงที่ ๓ 
 กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  ครูให้นักเรียนดูรูปภาพที่เป็นศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ  ได้แก่ ค าจากภาษาจีน  อังกฤษ  
ชวา-มลายู  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑.  ครูทบทวนความรู้จากคาบที่ผ่านมา โดยตั้งค าถามเพ่ือการคิด “ค ายืมแต่ละภาษามีลักษณะ
อย่างไร และมีที่มาอย่างไร” 
 ๒.  ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมจากการอภิปรายของนักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ข้อสงสัย ค าศัพท์
ที่สนใจ เป็นต้น 
 ๓.  ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมเรื่องค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ และร่วมกันวิเคราะห์ค าศัพท์จาก
ใบกิจกรรม 
 กิจกรรมรวบยอด 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียน 
  “เหตุผลในการยืมค าจากภาษาต่างประเทศ” 
  “ลักษณะของค ายืมแต่ละประเทศมีอะไรบ้าง” 
 



 สื่อการเรียนการสอน 
๑. ใบกิจกรรม ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

๒. ใบความรู้เรื่อง ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

๓. แบบทดสอบหลังเรียน 

 
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 

แบบประเมินใบกิจกรรม 
ค าท่ีมาจาก

ภาษาต่างประเทศ 

แบบประเมินใบ
กิจกรรม ค า

ที่มาจาก
ภาษาต่างประเ

ทศ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือว่า

ผ่านเกณฑ์ 

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

แบบประเมินความถูกต้อง 

แบบประเมินใบ
กิจกรรม ค า

ที่มาจาก
ภาษาต่างประเ

ทศ 

ได้คะแนนร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไปถือว่า

ผ่านเกณฑ์ 

สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 

แบบประเมินความถูกต้อง 

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 
 

 


