
 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

รายวิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน (ท๒๑๑๐๑)                                    ภาคเรียนที ่๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓

หนวยการเรียนรูที่  ๑ เรื่องราชาธิราช                        ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ 

แผนการจัดการเรียนรูที่  ๘  เรื่อง คำพอง     เวลาเรียน  ๒๐๐ นาที จำนวน ๔ คาบ    

ผูสอน อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู  

 ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิ

ปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ      

 

ตัวชี้วัด 

 ท๔.๑ ม.๑/๒ สรางคำในภาษาไทย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ความรู (K) 

 นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคำพองรูป คำพองเสียง คำพองทั้งรูปและเสียง และคำพองความหมาย 

 ทักษะ / กระบวนการ (P) 

 นักเรียนสามารถวิเคราะหความแตกตางของคำพองรูป คำพองเสียง คำพองทั้งรูปและเสียง และคำพอง

ความหมาย 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

 นักเรียนใฝเรียนรู 

สาระสำคญั 

 

 คำพองรูป คือ คำ 

คำพองเสียง คือ คำ 

คำพองทั้งรูปและเสียง คือ  



คำพองความหมาย คือ 

  

สาระการเรียนรู 

 

 ๑. คำพองรูป  

๒. คำพองเสียง  

๓. คำพองทั้งรูปและเสียง  

๔. คำพองความหมาย  

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

 

 นักเรียนใฝเรียนรู 

 

สมรรถนะสำคญั 

 

 ความสามารถในการคิด 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

 

คาบที่ ๑ (จำนวน ๕๐ นาท)ี 

 

ขั้นนำ (จำนวน ๑๐ นาที) 

 

 ๑. ครูใชวิธีการสอนแบบอุปนัย โดยยกตัวอยางบทประพันธตอไปน้ี  ใหนักเรียนวิเคราะหวามีกลวิธีทาง

หลักภาษาอยางไรที่เดนชัด (สื่อการสอน PowerPoint) 

          

 

 

 

 

      “สายลมพัดพัทธผูกสายใยรัก     

เจริญพัฒนกาวไกลภัตตอาหาร 

พัสตรเสื้อผาพัชรเพชรงามตระการ 

ภัสมผงฝุนดินดานฟุงกระจาย” 
 

 

      “เห็นคมกรีที่หัวกุงสะดุงโหยง 

กรีชางเปนโขลงในไพรสณฑ 

นกกรอดตัวเล็ก ๆ บินรอนวน 

ตัวกรอดจนเห็นกระดูกผอมซีดเซียว” 
 



แนวคำตอบ        

 

  บทประพันธหมายเลขที่ 1 มีการใชกลวิธีทางหลักภาษา คือ คำพองรูป ที่มีลักษณะรูปของคำเขียน

เหมือนกัน ไดแกคำวา กรี และคำวา กรอด แตความหมายแตกตางกัน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 บทประพันธหมายเลขที่ 2  มีการใชกลวิธีทางหลักภาษา คือ คำพองเสียง ที่มีลักษณะออกเสียงคำ

เหมือนกัน ออกเสียงวา “พัด” ไดแกคำวา พัด, พัทธ, พัฒน, ภัตต, พัสตร, พัชร, ภัสม  และความหมายแตกตางกัน  

 

 

 

 

 

 

 

๒ นักเรียนวิเคราะหจากบทประพันธขางตน เน้ือหาสาระการเรียนรูวันน้ีคือเรื่องอะไร โดยครูเช่ือมโยงเขา

สูเน้ือหาการเรียนรู เรื่อง คำพอง  

 

ขั้นสอน (จำนวน ๓๐ นาที) 

 

๑. ครูอธิบายเน้ือหา คำพอง ดังตอไปน้ี  (สื่อการสอน PowerPoint) 

๑.๑ คำพอง มีหลักการสอนดังน้ี 

๑.๑ ครูสอบถามนักเรียนวาจากช่ือเรื่อง คำพอง คำวา  “พอง” แปลวาอะไร โดยครูยกตัวอยางประโยควา 

“นักเรียนหอง ม. ๑/๔ มีความคิดเห็นพองกันวา อาจารยอุงอิงเปนคนสวย”  

 

      “เห็นคมกรีที่หัวกุงสะดุงโหยง      (กรี) 

กรีชางเปนโขลงในไพรสณฑ              (กะ-รี) 

นกกรอดตัวเล็ก ๆ บินรอนวน      (กะ-หรอด) 

ตัวกรอดจนเห็นกระดูกผอมซีดเซียว”         (กรอด) 
 

 

      “สายลมพัดพัทธผูกสายใยรัก     

เจริญพัฒนกาวไกลภัตตอาหาร 

พัสตรเสื้อผาพัชรเพชรงามตระการ 

ภัสมผงฝุนดินดานฟุงกระจาย” 
 



 แนวคำตอบ  

 

  คำวา  “พอง” มีความหมายวา “เหมือน” 

  สรุป : คำวา  “คำพอง”  จึงเปนคำที่มีลักษณะเหมือนกันในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

 

๑.๒ ครูอธิบายคำพองมี ๔ ประเภท จำแนกตาม..................................ไดแก ๑. คำพองรูป ๒. คำพองเสียง 

๓. คำพองทั้งรูปและเสียง ๔. คำพองความหมาย 

๑.๓ ครูอธิบายลักษณะของคำพอง ที่ควรสังเกตในแตละคำมี ๓ ประการ ไดแก ๑. รูปเขียน ๒. เสียง ๓. 

ความหมาย โดยครูใหนักเรียนพูดลักษณะทั้ง ๓ ประการ พรอมๆกัน  

 

๒. ครูอธิบายเน้ือหา คำพองรูป ดังตอไปน้ี  (สื่อการสอน PowerPoint) 

๒.๑ ครูต้ังคำถามวา นักเรียนคิดวาคำพองรูปมีลักษณะอยางไรรวมกันอภิปราย และครูเช่ือมโยงเขาสู           

การอธิบายคำพองรูป  คือ  คำที่เขียนเหมือนกัน   แตออกเสียงแตกตางกัน   และความหมายตางกัน 

 ๒.๒ ครูยกตัวอยางประโยคใหนักเรียนวิเคราะห ดังตอไปน้ี  

  เพลาเชาอากาศดีมาก &  เพลาเกวียนของฉันหัก 

  ฉันไปซื้อยาถายพยาธิ & หลวงพอมีอายุมากแลว มีโรคาพยาธิมาเบียดเบียน 

  รานสระผม & สระน้ำ & สระในภาษาไทย  

แนวคำตอบ 

 

คำวา  “เพลา”    จากประโยคแรก อานออกเสียงวา “เพลา” แปลวา เวลา        

  คำวา  “เพลา”    จากประโยคที่สอง  อานออกเสียงวา “เพ-ลา” แปลวา แกนสำหรับใหลอหมุน     

  คำวา  “พยาธิ”    จากประโยคแรก อานออกเสียงวา “พะ-ยาด” แปลวา สัตวไมมีกระดูก                  

   สันหลังชนิดหน่ึง 

  คำวา  “พยาธิ”    จากประโยคที่สอง อานออกเสียงวา “พะ-ยา-ทิ” แปลวา ความเจ็บไข 

  คำวา  “สระ”    จากประโยคแรก อานออกเสียงวา “สะ” แปลวา ชำระลาง   

  คำวา  “สระ”    จากประโยคที่สอง อานออกเสียงวา “สะ” แปลวา แองน้ำ  

  คำวา  “สระ”    จากประโยคที่สาม อานออกเสียงวา “สะ-หระ”  เชน ะ, า 

นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะของคำพองรูป  คือ รูปเขียนเหมือนกัน อานออกเสียงตางกัน และความหมาย

แตกตางกัน  

 



สรุปคำพองรปู 

คำพองรูป 
  รูป เสียง ความหมาย 

   
 

 

๓. ครูอธิบายเน้ือหา คำพองเสียง ดังตอไปน้ี  (สื่อการสอน PowerPoint) 

๓.๑ ครูต้ังคำถามวา นักเรียนคิดวาคำพองเสียงมีลักษณะอยางไรรวมกันอภิปราย และครูเช่ือมโยงเขาสู           

การอธิบายคำพองเสียง  คือ  คำที่ออกเสียงเหมือนกัน   แตเขียนแตกตางกัน   และความหมายตางกัน 

 ๓.๒ ครูยกตัวอยางประโยคใหนักเรียนวิเคราะห ดังตอไปน้ี  

 เขาเอาน้ำที่ใชลางรถไปรดน้ำตนไม 

 ขาทาสบริวารทุกคนมีคุณคา ไมสำควรลงโทษดวยการฆา 

 คุณยาตัดหญาที่สนาม 

แนวคำตอบ 

 

คำวา  “รถ”    จากประโยคคำแรก อานออกเสียงวา “รด” แปลวา       

  คำวา  “รด”    จากประโยคคำที่สอง  อานออกเสียงวา “รด” แปลวา  

  คำวา  “ขา”    จากประโยคคำแรก อานออกเสียงวา “” แปลวา  

  คำวา  “คา”    จากประโยคคำที่สอง อานออกเสียงวา “” แปลวา  

  คำวา  “ฆา”    จากประโยคคำที่สาม อานออกเสียงวา “” แปลวา  

  คำวา  “ยา”    จากประโยคคำแรก อานออกเสียงวา “ยา” แปลวา  

  คำวา  “หญา”    จากประโยคคำที่สอง  อานออกเสียงวา “”  แปลวา 

นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะของคำพองเสียง  คือ คำที่ออกเสียงเหมือนกัน   แตเขียนแตกตางกัน   และ

ความหมายตางกัน 

 

สรุปคำพองเสยีง 

คำพองรูป 
  รูป เสียง ความหมาย 

   
 



 ๔. นักเรียนรวมกันทำขอสอบเรื่อง คำพองรูป และคำพองเสียง จำนวน ๒ ขอ และรวมกันอภิปรายเฉลย

ขอสอบ ครูเปนผูช้ีแนะโดยใชสื่อ Power Point รูปแบบ CAI  

รูปแบบขอสอบ เรือ่งคำพองรูป และคำพองเสยีง 

 ๑. ขอใดมีลกัษณะคำพองแตกตางจากขออ่ืน  

       ก. เขาใสของมีคาจึงถูกฆาตาย   ข. คำวาสระน้ำเวลาเขียนตองใสสระอะ 

       ค. พอซื้อพันธุไมมาหน่ึงพันบาท    ง. สุนัขเปนสตัวที่มีความซื่อสัตย 

 

 ๒.    “เขียนกานทกลอนเลาเหตุการณในชีวิต 

    กาลเวลาทำพิษการงานฉัน 

  กาฬสินธุดินดำกานตนจันทน 

    มาตุกานตรักน้ันกวากาญนทอง” 

 จากบทประพันธขางตน ใชคำพองประเภทใด และจำนวนกี่คำ 

  ก. คำพองรูป 7 คำ  ข. คำพองรูป 8 คำ 

  ค. คำพองเสียง 7 คำ  ง. คำพองเสียง 8 คำ 

 

๕. ครูอธิบายเน้ือหา คำพองทั้งรูปและเสียง ดังตอไปน้ี  (สื่อการสอน PowerPoint) 

๕.๑ ครูต้ังคำถามวา นักเรียนคิดวาคำพองรูปและเสียงมีจริงหรือไม มีลักษณะอยางไรรวมกันอภิปราย 

และครูเช่ือมโยงเขาสู การอธิบายคำพองทั้งรูปและเสียง  คือ  คำที่รูปเขียนเหมือนกัน ออกเสียงเหมือนกัน  แต

ความหมายแตกตางกันแลวแตการนำไปใช 

 ๕.๒ ครูยกตัวอยางประโยคใหนักเรียนวิเคราะห ดังตอไปน้ี  

  เด็กที่มัดผมจุกกินไปเลนไปจนจุกทอง 

  ตาเตือนฉันวาไมควรเอามือขย้ีตา 

  เจาหนาที่กำลังวัดความกวางของศาลาวัด 

แนวคำตอบ 

 

คำวา  “จุก”    จากประโยคคำแรก อานออกเสียงวา “จุก” แปลวา       

  คำวา  “จุก”    จากประโยคคำที่สอง  อานออกเสียงวา “จุก” แปลวา  

  คำวา  “ตา”    จากประโยคคำแรก อานออกเสียงวา “ตา” แปลวา  

  คำวา  “ตา”    จากประโยคคำที่สอง อานออกเสียงวา “ตา” แปลวา  

  คำวา  “วัด”    จากประโยคคำแรก อานออกเสียงวา “วัด” แปลวา  



  คำวา  “วัด”    จากประโยคคำที่สอง อานออกเสียงวา “วัด” แปลวา  

นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะของคำพองทั้งรูปและเสียง  คือ คำที่รูปเขียนเหมือนกัน ออกเสียงเหมือนกัน  

แตความหมายแตกตางกันแลวแตการนำไปใช 

 

สรุปคำพองทัง้รูปและเสียง   

คำพองทั้งรปูและเสียง   
  รูป เสียง ความหมาย 

   
 

๖. ครูอธิบายเน้ือหา คำพองความหมาย ดังตอไปน้ี  (สื่อการสอน PowerPoint) 

๖.๑ ครูต้ังคำถามวา นักเรียนรูหรือไมวาคำพองความหมายเรียกแบบใดไดอีกบาง (คำตอบ: คำพอง

ความหมาย, คำพองความ, คำไวพจน, การหลากคำ) และนักเรียนคิดวาคำพองความหมายจะมีลักษณะคำอยางไร

ครูเช่ือมโยงเขาสูการอธิบายคำพองความหมาย  คือ  คำที่รูปเขียนแตกตางกัน ออกเสียงเขียนแตกตางกัน   แต

ความหมายเหมือนกัน 

 ๖.๒ ครูยกตัวอยางคำใหนักเรียนวิเคราะห ดังตอไปน้ี  

ผูหญิง 

นงเยาว บังอร สตร ี นารี กัลยา 

 

คำพูด 

วาจา วจี พจนา วัจนะ 

 

แนวคำตอบ 

 

คำวา  “ผูหญิง”    มีคำที่ความหมายเหมือนกันคือ นงเยาว, บังอร, สตรี, นาร,ี กัลยา  

  คำวา  “คำพูด”    มีคำที่ความหมายเหมือนกันคือ วาจา, วจ,ี พจนา, วัจนะ   

นักเรียนรวมกันสรุปลักษณะของคำพองทั้งรูปและเสียง  คือ คำที่ที่รูปเขียนแตกตางกัน ออกเสียงเขียน

แตกตางกัน   แตความหมายเหมือนกัน 

  



 ๗. นักเรียนรวมกันทำขอสอบเรื่อง คำพองทั้งรูปและเสียง และคำพองความหมาย จำนวน ๒ ขอ และ

รวมกันอภิปรายเฉลยขอสอบ ครูเปนผูช้ีแนะโดยใชสื่อ Power Point รูปแบบ CAI  

รูปแบบขอสอบ เรือ่งคำพองทั้งรูปและสยีง และคำพองความหมาย 

  ๑. คำใดมีความหมายเหมือนกับคำวา “ ญาติ” 

   ก.  สหาย   ข.  วงศวาน 

   ค.  ยาตรา   ง.  มิตร 

  ๒. ขอใดมีลกัษณะคำพองทั้งรูปและเสียงอยูในประโยค 

   ก. ไกขันยามเชาจึงรีบหยิบขันไปอาบน้ำ 

   ข. สตรีผูน้ีคือนารีที่งามที่สุดในประเทศ 

   ค. พ่ีชอบดูพระจันทรใตตนจนัทนทุกคืน 

   ง. นองทำแกวหลุดมือ แกวจงึแตกละเอียด 

 ๘. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม “ไอศกรีมรสคำพอง” (กิจกรรมคำพองรูป คำพองเสียง คำพองทั้งรูป

และเสียง และคำพองความหมาย) โดยมีขั้นตอนกิจกรรม ดังน้ี 

        ๘.๑ แบงนักเรียนออกเปน ๘ กลุม แบงจำนวนสมาชิก ๕ คน  (สำหรับนักเรียนจำนวน ๔๐ คน) 

              ๘.๒ ครูช้ีแจงกติกาของกิจกรรม “ไอศกรีมรสคำพอง”  และแจกแผนบัตรคำใหนักเรียนแตละกลุม 

กลุมละ ๒๐ แผน ซึ่งจะแผนบัตรคำที่มีลักษณะคำเปนคำพองรูป คำพองเสียง คำพองทั้งรูปและเสียง และคำพอง

ความหมาย นำใสกรวยไอศกรีมใหถูกตองภายในเวลา ๕ นาที กลุมใดตอบถูกคะแนนสูงสุดเปนฝายชนะ และกลาว

ช่ืนชมเสริมแรงทางบวก 

       ๘.๓ แผนบัตรคำ ๒๐ แผน ประกอบดวยคำ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุนทรภู          พ่ี             กิน                สาว              อาจารย                

ดินสอ          ภูเขา        หนองบัวลำภู       เชียงราย        ลำพูน                  

นะคะ           กะทิ            ขุด                  โตะ           เลอะเทอะ               

พัด              รัก              เลข               บทบาท          ณเดชน 

 



๙. นักเรียนรวมกันเฉลยคำตอบจากกิจกรรม “ไอศกรีมรสคำพอง”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นสรุป (๑๐ นาที) 

 

 ๑๐. นักเรียนรวมกันทำแบบฝกทักษะเรื่อง คำพอง และรวมกันอภิปรายเฉลยแบบฝกทักษะ 

 ๑๑. นักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง คำพองรูป คำพองเสียง คำพองทั้งรูปและเสียง และคำพองความหมาย 

 เฉลย : คำพองรูป 

      สุนทรภู            พ่ี 

  กิน            สาว 

อาจารย         

 

 เฉลย : คำเสยีง 

นะคะ           กะทิ                       

ขุด             โตะ        

พัด          

 

 

ตัวอยางสื่อกิจกรรม “ไอศกรีมรสคำพอง” 

 เฉลย : คำพองความหมาย 

      สุนทรภู            พ่ี 

  กิน            สาว 

อาจารย         

 

 เฉลย : คำพองทั้งรูปและเสยีง 

      สุนทรภู            พ่ี 

  กิน            สาว 

อาจารย         

 



แนวทางการสรุปลักษณะคำพองประเภทตาง ๆ 

คำพอง รูปเขยีน เสียง ความหมาย 

คำพองรูป    

คำพองเสียง    

คำพองทั้งรูปและเสียง    

คำพองความหมาย    

 ๑๒. นักเรียนรวมกันตอบคำถามวา ประโยชนของการเรียนคำพองมีอะไรบาง 

แนวคำตอบ : ประโยชนที่จะนำความรูเรื่องคำพองไปใช 

 ๑. สามารถสื่อสาร หรือวิเคราะหความหมายของคำในประโยคไดตรงวัตถุประสงค 

 ๒. ทราบคำในภาษาไทยอยางหลากหลายความหมาย 

 ๓. สามารถนำกลวิธีเรื่องคำพอง ไปแตงบทประพันธไดอยางไพเราะมากยิ่งขึ้น 

สื่อการเรียนรู 

 

๑. PowerPoint 

๒. บัตรคำ 

๓. สื่อการเรียนรู “ เกม ไอศกรีมรสคำพอง ” 

๔. ใบงานเรื่อง “คำพอง” 

  

การวัดและการประเมินผล 

 

- ประเมินใบงานเรื่อง “คำพอง” 

- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

  

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 

- แบบประเมินใบงานเรือ่ง “คำพอง” 

- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

แหลงการเรียนรู 



 

 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). ๒๕๕๘. หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทย                 

หลักภาษา และการใชภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่๑. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 

 

 หองสมุด 

 อินเตอรเนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

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

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

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

 ดานทักษะ กระบวนการ(P) 

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

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

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

 ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค (A) 

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

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

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

ปญหา และอุปสรรค   

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

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

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

ขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปญหา 

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

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

 

      ลงช่ือ..........................................................อาจารยผูสอน 

                      (นางสาวไปรยา  สุชัยรัตน) 

ความคิดเหน็ของอาจารยพี่เลี้ยง

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

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

      ลงช่ือ..........................................................อาจารยพ่ีเลี้ยง 

                   (อาจารยภาคภูมิ  คลายทอง) 



การวัด และประเมินผล 

เปาหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑการประเมิน 

สาระสำคญั 

 

          คำพองรูป 

คำพองเสียง 

คำพองทั้งรูปและเสียง 

คำพองความหมาย 

- ใบงานเรื่อง             

คำพอง 

- ใบงานเรื่อง             

คำพอง 

ใบงานคะแนนเต็ม๑๐

คะแนน  ตอบถู ก ได            

ขอละ ๑ คะแนน  

ห าก ต อ บ ผิ ด ข อ ล ะ            

๐ คะแนน  

ไดคะแนนใบงานต้ังแต 

๖ คะแนนขึ้นไปผาน

เกณฑ 

มาตรฐานการเรียนรู  

 

 มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของ

ภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษาภูมิปญญาทางภาษา 

และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 
 

ตัวชี้วัด 

 ท ๔.๑ ม.๑/๑ อธิบายลักษณะของ

เสียงในภาษาไทย 

-  ใบงานเรื่อง             

คำพอง 

-  ใบงานเรื่อง             

คำพอง 

ใบงานคะแนนเต็ม๑๐

คะแนน  ตอบถู ก ได            

ขอละ ๑ คะแนน  

ห าก ต อ บ ผิ ด ข อ ล ะ            

๐ คะแนน  

ไดคะแนนใบงานต้ังแต 

๖ คะแนนขึ้นไปผาน

เกณฑ 

 

คุณลกัษณะอันพึงประสงค 

ใฝเรียนรู 

 

 

 

แบบสังเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน 

แบบสังเกต

พฤติกรรมในช้ัน

เรียน 

ระดับคุณภาพมากกวา 

หรือเทากับระดับดี คือ

คะแนนต้ังแต ๙ ขึ้นไป

ถือวาผานเกณฑการ

ประเมิน 

สมรรถนะ 

ความสามารถในการคิด 

แบบประเมิน

สมรรถนะ 

แบบประเมิน

สมรรถนะ 

ระดับคุณภาพมากกวา 

หรือเทากับระดับดี คือ

คะแนนต้ังแต ๙ ขึ้นไป

ถือวาผานเกณฑการ

ประเมิน 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยีนเพื่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

ช่ือ..............................................นามสกุล.....................................................ระดับช้ัน....................เลขที่............. 

คำชี้แจง : ผูสอนบันทึกเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เกิดขึ้น 

คุณลักษณะ

อันพึง

ประสงค 

รายการประเมิน 

ระดับคณุภาพ 

เปน

ประจำ 

(๓) 

บางครั้ง 

(๒) 

นอยครัง้ 

(๑) 

ไมปฏิบัติ 

(๐) 

นักเรียนใฝ

เรียนรู 

มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม     

ต้ังใจ และเอาใจใสตอเรื่องที่เรียน     

ปฏิบัติงานดวยความเพียรพยายาม     

มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย     

ปรับปรุง และพัฒนาผลงานใหดีขึ้นดวย               

ตนเอง 

    

 

ลงช่ือ........................................ผูประเมิน 

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

วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน........../............../............ 

 

เกณฑการใหคะแนนระดับคณุภาพ 

เปนประจำ      หมายถึง    พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจน และสม่ำเสมอ         ใหคะแนน ๓ คะแนน 

บางครั้ง          หมายถึง    พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจน และบอยครัง้          ใหคะแนน ๒ คะแนน          

นอยครั้ง         หมายถึง    พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                          ใหคะแนน ๑ คะแนน          

ไมปฏิบัติ         หมายถึง    ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันเลย            ใหคะแนน ๐ คะแนน          

เกณฑการสรปุ 

ดีมาก      หมายถึง   คะแนนรวม ๑๓-๑๕ คะแนน 

ดี           หมายถึง   คะแนนรวม ๙-๑๒   คะแนน          

พอใช      หมายถึง   คะแนนรวม ๑-๘     คะแนน          

ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐      คะแนน          

แปลผล ระดับคุณภาพมากกวา หรือเทากับระดับดีถือวาผานเกณฑการประเมิน 



แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยีนเพื่อการประเมินสมรรถนะของผูเรียน 

ช่ือ..............................................นามสกุล.....................................................ระดับช้ัน....................เลขที่............. 

คำชี้แจง : ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และทำเครือ่งหมาย ลงในชองที่กำหนดตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคณุภาพ 

ดีมาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 

พอใช 

(๑) 

ปรับปรุง 

(๐) 

ความสามารถ

ในการคิด 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะห     

สามารถจำแนกขอมูลได     

สามารถจัดหมวดหมูขอมูลได     

สามารถอธิบายลักษณะของขอมูลได     

สามารถเปรียบเทียบลักษณะของขอมูลได     

   

ลงช่ือ........................................ผูประเมิน 

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

วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน........../............../............ 

 

เกณฑการใหคะแนนระดับคณุภาพ 

ดีมาก      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจน และสม่ำเสมอ  ใหคะแนน ๓ คะแนน 

ดี           หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจน และบอยครั้ง   ใหคะแนน ๒ คะแนน          

พอใช      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                      ใหคะแนน ๑ คะแนน          

ปรับปรุง  หมายถึง   ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันเลย        ใหคะแนน ๐ คะแนน          

 

เกณฑการสรปุ 

ดีมาก      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑๓-๑๕ คะแนน 

ดี           หมายถึง    คะแนนรวม  ๙-๑๒   คะแนน          

พอใช      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑-๘     คะแนน          

ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐        คะแนน          

 

แปลผล ระดับคุณภาพมากกวา หรือเทากับระดับดีถือวาผานเกณฑการประเมิน 

 



แบบประเมินใบงานเรื่อง “คำพอง 

คำชี้แจง: ใหผูสอนประเมินจากการทำใบงานของนักเรียน  

 ตอบถูก หมายถึง ๑ คะแนน 

 ตอบผิด หมายถึง ๐ คะแนน 

เกณฑการประเมิน : ใบงานคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ต้ังแต ๖ คะแนนขึ้นไปผานเกณฑ 

เลขที ่ ช่ือ-สกุล ตอบถูก ตอบผิด คะแนนรวม 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

    

 

                                                                       ลงช่ือ.........................................................ผูบันทึก 

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


