
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ คำราชาศัพท ์            เรือ่ง คำราชาศัพท ์
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๑๕๐ นาท ี 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ                 
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ    

ตัวชีว้ัด 
 ท ๔.๑ ม.๒/๔ ใช้คำราชาศัพท ์

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการใช้คำราชาศัพท์ได ้
๒. นักเรียนสามารถเลือกใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 
๓. นักเรียนเห็นคณุค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสม  

สาระสำคัญ 

 คำราชาศัพท์ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่าง ๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำ
และภาษาที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่
แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงในความหมายเดียวกัน และเป็นลักษณะ
พิเศษของภาษาไทยโดยเฉพาะ ซึ่งมีหลักการใช้ที่แตกต่างออกไปตามชนช้ัน 

สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ความเป็นมาของคำราชาศัพท ์        
 ๒. หลักการใช้คำราชาศัพท ์         
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 ๑. รักความเป็นไทย         
สมรรถนะสำคัญ          
 ๑. มีความสามารถในการคิด 

กิจกรรมการเรียนรู ้  



ขั้นนำ           
 ๑. นักเรียนและครูสนทนากันว่าพบการใช้คำราชาศัพท์ที่ใดบ้าง และนักเรียนคิดว่าการใช้คำราชา
ศัพท์เหล่านั้นถูกต้องหรือไม่ 
 ๒. ครูเชื่อมโยงความรู้ โดยให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องที่มาและความหมายของคำราชาศัพท ์  
ขั้นสอน           
 ๑. นักเรียนทุกคนร่วมกันเขียนคำราชาศัพท์ที่รู้จักพร้อมความหมาย บนกระดาน padlet ภายในเวลา
ที่กำหนด จากนั้นนับจำนวนคำแล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง คำใดที่นักเรียนไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ให้
ทำเครื่องหมายไว้ จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบคำราชาศัพท์ที่ไม่แน่ใจอีกครั้ง ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคำราชา
ศัพท์  
 ๒. นักเรียนจับคู่กัน แต่ละคู่รับแถบข้อความจากครู ๑ ข้อความ ซึ่งเป็นข้อความจากข่าวที่มีการใช้คำ
ราชาศัพท์ นักเรียนแต่ละคู่ตรวจสอบว่าคำราชาศัพท์ในข้อความนั้นถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะแก้ไขเป็น
อย่างไร พร้อมบันทึกลงในใบงาน จากนั้นแปลความหมายของคำเหล่านั้น โดยออกมานำเสนอทีละคู่ จากนั้น
นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง       
ขั้นสรุป            
 ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปลักษณะของคำราชาศัพท์ และช่วยกันบอกถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
คำราชาศัพท์ที่ใช้ในชวีิตประจำวัน  
    
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้           
 ๑. Powerpoint คำราชาศัพท ์
 ๒. แถบข้อความคำราชาศพัท ์
 ๓. ใบกิจกรรมคำราชาศัพท ์     
 
การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค ์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการประเมนิ 
นักเรียนสามารถอธิบาย
หลักการใช้คำราชาศัพท์ได้ 

การถาม-ตอบ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนสามารถเลือกใช้คำ
ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง 

แบบประเมินการเขียน
บรรยายพรรณนา 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ผลงานการเขียนบรรยาย
พรรณนา 
 

นักเรียนเห็นคณุค่าและใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้องเหมาะสม  

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินคุณลักษณะ 
 

 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธ์ุ) 
           ครูประจำวิชา                นกัศกึษาฝึกปฏิบัติการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
        

ลงชื่อ................................................................ 
                                                                                        (อาจารยข์วัญจิรา โพธ์ิทอง) 
                                                                                ครูพี่เลี้ยง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ คำราชาศัพท ์                         เรื่อง คำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพ 
วิชา ภาษาไทย     ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒      ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   เวลา  ๑๕๐ นาท ี 
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ                 
พลงัของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ    

ตัวชีว้ัด 
 ท ๔.๑ ม.๒/๔ ใช้คำราชาศัพท ์

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพได ้
๒. นักเรียนสามารถเลือกใช้คำทีใ่ช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพได้ถูกต้อง 
๓. นักเรียนเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสม  

สาระสำคัญ 

 คำราชาศัพท์ รวมถึงคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพ คือ คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของ
บุคคลต่าง ๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แม้คำราชา
ศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตน้อย แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียง
ในความหมายเดียวกัน และเป็นลักษณะพิเศษของภาษาไทยโดยเฉพาะ ซึ่งมีหลักการใช้ที่แตกต่างออกไปตาม
ชนช้ัน 

สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ความเป็นมาของคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพ     
 ๒. ความหมายของคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพ      
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์         
 ๑. รักความเป็นไทย  
        
สมรรถนะสำคัญ          
 ๑. มีความสามารถในการคิด 



กิจกรรมการเรียนรู ้  
ขั้นนำ           
 ๑. นักเรียนและครูสนทนากันว่าพบการใชค้ำที่ใช้สำหรับพระสงฆแ์ละคำสุภาพที่ใดบ้าง  
 ๒. ครูเชื่อมโยงความรู้ โดยให้นักเรียนทบทวนความรู้เรื ่องที่มาและความหมายของคำที่ใช้สำหรับ
พระสงฆ์และคำสุภาพ  
ขั้นสอน           
 ๑. นักเรียนทุกคนร่วมกันเขียนคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพที่รู ้จักพร้อมคำศัพท์สามัญ            
บนกระดาน padlet ภายในเวลาที่กำหนด จากนั้นนับจำนวนคำแล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง คำใดที่
นักเรียนไมท่ราบว่าถูกต้องหรือไม่ให้ทำเคร่ืองหมายไว้ จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และ
คำสุภาพที่ไม่แน่ใจอีกครั้ง ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคำทีใ่ช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพ 
 ๒. นักเรียนจับคู่กัน แต่ละคู่รับแถบข้อความจากครู ๑ ข้อความ ซึ่งเป็นข้อความจากบทความที่มี   
การใช้คำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพ นักเรียนแต่ละคู่ตรวจสอบว่าคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพ
ในข้อความนั้นถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะแก้ไขเป็นอย่างไร พร้อมบันทึกลงในใบงาน จากนั้นนักเรียน
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง       
ขั้นสรุป            
 ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปลักษณะของคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพ และช่วยกันบอกถึง
คุณค่าและประโยชน์ของคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพที่ใช้ในชวีิตประจำวัน  
    
สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้           
 ๑. Powerpoint คำทีใ่ช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพ 
 ๒. แถบข้อความคำที่ใช้สำหรบัพระสงฆ์และคำสุภาพ 
 ๓. ใบกิจกรรมคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์และคำสุภาพ     
 
การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค ์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการประเมนิ 
นักเรียนสามารถอธิบาย
ลกัษณะของคำที่ใช้สำหรับ
พระสงฆ์และคำสุภาพได้ 

การถาม-ตอบ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนสามารถเลือกใช้คำที่
ใช ้สำหรับพระสงฆ์และคำ
สุภาพได้ถูกต้อง 

การถาม-ตอบ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 

นักเรียนเห็นคณุค่าและใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้องเหมาะสม  

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินคุณลักษณะ 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธ์ุ) 
           ครูประจำวิชา                นกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
        

ลงชื่อ................................................................ 
       (อาจารยข์วัญจิรา โพธ์ิทอง) 
        ครูพี่เลี้ยง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


