
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อบม่เพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๑  รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ๒  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างในภาษาไทย จ านวน ๖  ชั่วโมง 
แผนจัดการเรียนรู ้ ๔ แผน   

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ค าพ้อง   จ านวน  ๒  ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ค าประสม  จ านวน  ๒  ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ค าซ้อน  จ านวน  ๑  ชั่วโมง. 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ค าซ้ า   จ านวน  ๑   ชั่วโมง. 

 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุาษฎร์ธานี  ชมุพร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 



แผ่นที่ 1 ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย   

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  การสร้างค า ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา  ๖ ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
   - ทักษะการอ่าน   เขียน   ฟัง การดู   
      และการพูด 
๒. ความสามารถในการคิด 
   - การจ าแนก  วิเคราะห์และสรุปความรู้ 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๑. อยู่อย่างพอเพียง 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. รักความเป็นไทย 
 

ภาระงาน/ชิ้นงาน . 
๑. ใบงาน 
๒. หนังสือเล่มเล็ก 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การสร้างค า  
(๔ แผน. ๖ ชั่วโมง) 

สาระส าคัญ ค าท่ีใช้ในภาษาไทย
ดั้งเดิม ส่วนมากจะเป็นค าพยางค์เดียว 
เมื่อโลกวิวัฒนาการ มีสิ่งแปลกใหม่
เพ่ิมข้ึน ภาษาไทยก็จะต้องพัฒนาทั้ง
รูปค าและการเพ่ิมจ านวนค า เพ่ือให้มี
ค าใช้ในการสื่อสารให้เพียงพอ กับการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุสิ่งของและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยการสร้างค า 
และเปลี่ยนแปลงรูปค า 

แผนที่ 1 (...๒..... ชั่วโมง)  
 เรื่อง  ค าพ้อง 
มฐ./ตัวช้ีวัด ท ๔.๑ ม. ๑/๒  สร้าง
ค าในภาษาไทย  
สาระการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการสร้างค าเรื่องค าพ้องรูป  ค า
พ้องเสียง  ค าพ้องรูปพ้องเสียง  และ
ค าพ้องความหมาย 

แผนที่ 2 (...๒...... ชั่วโมง)  
 เรื่อง .ค าประสม  
มฐ./ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม. ๑/๒  สร้างค า
ในภาษาไทย  
สาระการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจ
หลักการสร้างค าเรื่องค ามูล  ค า
ประสม 

แผนที่ 3 (...๑..... ชั่วโมง)  
 เรื่อง ค าซ้อน  
มฐ./ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม. ๑/๒  สร้างค า
ในภาษาไทย  
สาระการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ
หลักการสร้างค าเรื่องค าซ้อน 

แผนที่ 4 (...๑..... ชั่วโมง)  
 เรื่อง ค าซ้ า  
มฐ./ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม. ๑/๒  สร้างค า
ในภาษาไทย  
สาระการเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ
หลักการสร้างค าเรื่องค าซ้ า 
 



แผ่นที่ 2 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าพ้อง  ระดับชั้น มัธยมศกึษาปีที่ ๑ เวลา ........2........ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ท ๔.๑ ม. ๑/๒  สร้างค าในภาษาไทย  
สาระส าคัญ   

ค าท่ีใช้ในภาษาไทยดั้งเดิม ส่วนมากจะเป็นค าพยางค์เดียว 
เมื่อโลกวิวัฒนาการ มีสิ่งแปลกใหม่เพ่ิมข้ึน ภาษาไทยก็
จะต้องพัฒนาทั้งรูปค าและการเพิ่มจ านวนค า เพ่ือให้มีค า
ใช้ในการสื่อสารให้เพียงพอ กับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
สิ่งของและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยการสร้างค า และ
เปลี่ยนแปลงรูปค า 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.) อธิบายลักษณะ ประเภท และความหมายของ
ค าพ้อง    
      2. (P) สร้างค าพ้อง   
      3. (A) เห็นความส าคัญของการสร้างค าในภาษาไทยที่
ท าให้มีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 
สาระการเรียนรู้  
ค าพ้อง    
สมรรถนะส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร   ทักษะการอ่าน   เขียน   

ฟัง การดู   และการพูด 

2. ความสามารถในการคิด - การจ าแนก  วิเคราะห์และ

สรุปความรู้  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๑. ใฝ่เรียนรู้ …………………………………………………………….. 
๒. อยู่อย่างพอเพียง ……………………………………………………  
๓. มุ่งม่ันในการท างาน ……………………………………………….  
๔. รักความเป็นไทย ……………………………………………………  
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : หนังสือเล่มเล็ก 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P หนังสือเล่ม

เล็ก 
แบบประเมินให้
คะแนน 

ร้อยละ 60 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

......การสร้างค า..... 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 กิจกรรรมการเรียนรู้ : หนังสอืเล่มเล็ก 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : ๑. ใบความรู้ 
           ๒. หนังสือหลักภาษาและ 
                                  การใช้ภาษไทย 
           ๓. สื่ออินเทอร์เน็ต 
 
 เวลา :  2  ชั่วโมง 



แผ่นที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนหน่วย) 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ค าพ้อง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  เวลา  ๒ ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้   ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา      
                                       และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็น  
                                            สมบัติของชาติ 
๒. ตัวชี้วัด      ท ๔.๑ ม. ๑/๒   สร้างค าในภาษาไทย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. (K.) อธิบายลักษณะ ประเภทและความหมายของค าพ้องรูป  พ้องเสียง  พ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียง  พ้อง   
              ความหมาย     

      2. (P) สร้างค าพ้องรูป  พ้องเสียง  พ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียง  พ้องความหมาย  
      3. (A) เห็นความส าคัญของการสร้างค าในภาษาไทยที่ท าให้มีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 

 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

การสร้างค า 
  - ค าพ้อง  

- ศึกษาค าที่ใช้สื่อสารในท้องถิ่น 

 

5. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด  ค าส่วนใหญ่จะเป็นค าพยางค์เดียว  ความหมายของค าข้ึนอยู่กับถ้อยค าที่แวดล้อม

หรือการท าหน้าที่ของค านั้นในประโยค  ภาษาไทยจึงมีค าที่มีเสียงเหมือนกันแต่ต่างความหมาย  ค าท่ีมีความหมาย
เหมือนกันแต่เขียนต่างกัน  หรือค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 

6.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
   - ทักษะการอ่าน   เขียน   ฟัง การดู   
      และการพูด 
๒. ความสามารถในการคิด 
   - การจ าแนก  วิเคราะห์และสรุปความรู้ 

๑. อยู่อย่างพอเพียง 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. รักความเป็นไทย 
 



7. กิจกรรมการเรียนรู้   
ชั่วโมงที่ 1  

ขั้นที่ 1  ครูเขียนประโยคต่อไปนี้บนกระดาน 
 -  ในสระน้ ามีแหนมาก 
 -  เขาหวงแหนสมบัติชิ้นนี้มาก 
 -  วันนี้คือวันศุกร์ 
 -  ฉันมีความสุขมาก 
 -  เธอกันค้ิวทุกวัน  
 -  เราเป็นเพื่อนกันนะ 
 ให้นักเรียนสังเกตค าว่ามีเสียงและความหมายแตกต่างกันในแต่ละประโยค 
 

ขั้นที่ 2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้   
 
ขั้นที่ 3  ครูให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 

 3.1 นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องค าพ้องรูป  พ้องเสียงในหนังสือเรียนภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา) 
 3.2 ครูซักถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียน 
 3.3 ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างค าพ้องรูป  พ้องเสียง 
 3.4  นักเรียนท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
 

ขัน้ที่ 4  การสรุปและประยุกต์ใช้ 
 4.1 นักเรียนและคุณครูช่วยกันสรุปบทเรียน 

4.2 ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นและรวบรวมค าพ้องรูป  พ้องเสียงจากพจนานุกรม  โดยให้หาค าพ้องรูป  
3  ค า  ค าพ้องเสียง 3 ค าแล้วน ามารวบรวมติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 

 
 ชั่วโมงที่ 2  

ขั้นที่ 1  นักเรียนทบทวนบทเรียนทีเรียนไปแล้ว  
 

ขั้นที่ 2  - นักเรียนศึกษาเรื่องค าพ้อง  ประเภทค าพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียง  และค าพ้องความหมายในหนังสือ  
เรียนภาษาไทย   
 - ครูซักถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียน 
ขั้นที่ 3  ให้นักเรียนศึกษาบทเรียน 
 3.1 ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างค าพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียง  และค าพ้องความหมาย 
 3.2 นักเรียนท ากิจกรรมส่งเริมการเรียนรู้ 

 
 



ขัน้ที่ 4  การสรุปและประยุกต์ใช้ 
 4.1 นักเรียนและคุณครูช่วยกันสรุปบทเรียน 

4.2 ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นและรวบรวมค าพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียง  และค าพ้องความหมายจาก
อินเทอร์เน็ต  โดยให้หาคนละ ๕ ค าแล้วน ามารวบรวมติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 
4.3 นักเรียนท าแบบทดสอบการเรียนรู้ 

 
 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ล าดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ ท าแบบทดสอบผ่านร้อยละ  60 
1 ตรวจใบงาน ใบงาน ท าใบงานผ่านร้อยละ  60 

2 สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม  

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

- ใบงาน 
- หนังสือเรียนภาษาไทย(หลักภาษาและการใช้ภาษา) 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 4 ชุดค าถามกระตุน้เพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าพ้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  2 ชั่วโมง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. นักเรียนรู้จักค าพ้องที่ใช้กันในท้องถิ่นหรือไม่  
Q2  ค าพ้องที่นักเรียนใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวันมีค าไหนบ้าง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q3. ค าพ้องที่นักเรียนรู้จักค าไหนมีความหมายตรงกับว่าพอเพียงบ้าง   

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q4. “ความสุข”  “วันศุกร์” เป็นค าพ้องประเภทใด  มีความหมายว่าอย่างไร   
Q5. “พอเพียง”  “ประหยัด” “มัธยัดถ์” เป็นค าพ้องประเภทใด  มีความหมายว่าอย่างไร  

 

  



แผ่นที่ 5 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าพ้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  2 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักการสร้างค า   
2. การสร้างค าพ้อง   
3. เนื้อหา เรื่องค าพ้อง 
4. การแนะน าความรู้ให้นักเรียนน าไปใช้ 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความเมตตา  
2. ความซื่อสัตย์  
3. ความมีนัย  
4. ความรับผิดชอบ  
5. ความยุติธรรม  
6. ตรงต่อเวลา. 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมคิุ้มกนัในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

ก าหนดเนื้อหาตามตัวชี้วัดได้ 
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนน าไปปรับใช้ใน  
ชีวิตประจ าวันและ
อนาคตได้ 

ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องการ
ประหยัดอด ออม 
 

 
เวลา 
 

ใช้เวลา 2 ชัว่โมง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามก าหนด 
 

จัดการเรียนรู้ได้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

มีการวางแผนเพ่ือให้เป็นไป 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

ก าหนดกิจกรรมเหมาะสมกับ 
เนื้อหาที่สอนและเวลาที่  
ก าหนด 
 

ผู้ร่วมกิจกรรมตามที่ 
ก าหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ตรวจสอบการท ากิจกรรม  
ตามท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ครบ ทุก
คน 

ผู้เรียนสามารถใช้สื่อได้
อย่าง ทั่วถึงทุกคน 

จัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ไว้  
ครบถ้วน 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ผู้เรียนสามารถใช้ได้ตาม
ความ ต้องการ 

ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความพร้อม ในการ
ให้บริการ 

 
ประเมินผล 
 

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และ
รายกลุ่ม วัดและ  
ประเมินผลโดยค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 

พัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพของ แต่ละ
บุคคล 

ตรวจสอบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  โดยประเมินซ้ า  
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 



แผ่นที่ 6 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าพ้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  2 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการท างานเป็นกลุ่ม  
๓. หลักการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน  
๔. การค้นคว้าความรู้จากสื่อเทคโนโลยี  
๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. มีความสามัคคี  
2. มีความรับผิดชอบ  
3. มีความซื่อสัตย์  
4. ความอดทน  
5. ความมีระเบียบ. 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม  
2. นักเรียนแบ่งงานกันท า
ตามความสามารถของ แต่ละ
คน 

1. นักเรียนท ากิจกรรมเหมาะสมกับ
เวลา  
2. นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม
เหมาะสมกับ จ านวนสมาชิกในกลุ่ม 

1. วางแผนการท างานกลุ่ม  
2. ศึกษาเนื้อหา และใบความรู้ ให้
มีความเข้าใจ 

  

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- ใช้หนังสือศึกษาหา
ความรู้และดูแลรักษา  
- ใช้สื่อเทคโนโลยี  
อย่างถูกวิธี 

- มีความสามัคคีใน
การท างาน  
- แบ่งหน้าที่ในการ
ท ากิจกรรม  
- รู้จักการเป็นผู้น า
และผู้ตาม 

- จัดเก็บหนังสือให้
มีระเบียบ 

- การช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน  
- การมีจิตอาสา  
- การเครารพผู้น า 
- การรับฟัง
ความคิดของผู้อ่ืน 
 - รักความเป็นไทย 

 
ทักษะ P 

- ท ากิจกรรมร่วมกัน โดย
การอ่านคิด  วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ตาม หลักการได้
อย่างถูกต้อง 

- รับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน  
- สร้างความ
สัมพันธภาพ ที่ดีใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม 

- สามารถดูแลสื่อ 
การเรียนรู้ได้เป็น  
อย่างดี 

- มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ในการท างาน  
- การใช้วาจาสุภาพ  
- การรู้จักแบ่งปัน 



 
ค่านิยม A 

ใช้หนังสือแบบเรียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
คุ้มคา่ 

น าความรู้ไปปรับใช้  
กับตนเองและ
ถ่ายทอดให้ อ่ืนได้
อย่างถูกต้อง 

ใช้หนังสือและใบ
ความรู้ที่ 
ก าหนดให้ 

การปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่ได้รับ 
หมอบหมายได้อย่าง  
ครบถ้วน 

สมรรถนะ C 
 

- มีทักษะการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์แลการใช้
เทคโนโลยีในการท า
กิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

- ความสามารถใน
การสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน 
- ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและ
หาวิธีแก้ปัญหา
ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม 
 

-เลือกวัสดุอุปกรณ์/
เทคโนโลยีโดยและ
วิธีการ/
กระบวนการปฏิบัติ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

มีวิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับ
ชุมชนสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

น าไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที่1 “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” 
ข้อที่22 "ความเพียร” 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่3  มีงานท า มีอาชีพ 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................. 
......................................................................................... ........................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

............................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................. ................................................................................... ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               หัวหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................. 



 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู ้

 
 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชาภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างค า ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 6 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าประสม  ระดับชั้น มัธยมศกึษาปีที่ ๑ เวลา ........2........ช่ัวโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ท ๔.๑ ม. ๑/๒  สร้างค าในภาษาไทย  
สาระส าคัญ   

ค าท่ีใช้ในภาษาไทยดั้งเดิม ส่วนมากจะเป็นค าพยางค์เดียว 
เมื่อโลกวิวัฒนาการ มีสิ่งแปลกใหม่เพ่ิมข้ึน ภาษาไทยก็
จะต้องพัฒนาทั้งรูปค าและการเพิ่มจ านวนค า เพ่ือให้มีค า
ใช้ในการสื่อสารให้เพียงพอ กับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
สิ่งของและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยการสร้างค า และ
เปลี่ยนแปลงรูปค า 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.) อธิบายลักษณะ  และความหมายของค า
ประสม    
      2. (P) สร้างค าประสม   
      3. (A) เห็นความส าคัญของการสร้างค าในภาษาไทยที่
ท าให้มีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 
สาระการเรียนรู้  
ค าพ้อง    
สมรรถนะส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร   ทักษะการอ่าน   เขียน   

ฟัง การดู   และการพูด 

2. ความสามารถในการคิด - การจ าแนก  วิเคราะห์และ

สรุปความรู้  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๑. ใฝ่เรียนรู้ …………………………………………………………….. 
๒. อยู่อย่างพอเพียง ……………………………………………………  
๓. มุ่งม่ันในการท างาน ……………………………………………….  
๔. รักความเป็นไทย ……………………………………………………  
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : หนังสือเล่มเล็ก 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P หนังสือเล่ม

เล็ก 
แบบประเมินให้
คะแนน 

ร้อยละ 60 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

......การสร้างค า..... 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : หนังสือเล่มเล็ก 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : ๑. ใบความรู้ 
           ๒. หนังสือหลักภาษาและ 
                                  การใช้ภาษไทย 
           ๓. สื่ออินเทอร์เน็ต 
 
 เวลา :  2  ชั่วโมง 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง ค าประสม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  2  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้   ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา      
                                       และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็น  
                                            สมบัติของชาติ 
๒. ตัวชี้วัด      ท ๔.๑ ม. ๑/๒   สร้างค าในภาษาไทย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. (K.) อธิบายลักษณะ ประเภทและความหมายของค าประสม 
          2. (P) สร้างค าประสม 

      3. (A) เห็นความส าคัญของการสร้างค าในภาษาไทยที่ท าให้มีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

การสร้างค า 
  - ค าประสม  
 

- ศึกษาค าที่ใช้สื่อสารในท้องถิ่น 

 

5. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ค าประสมเกิดจากการน าค ามูลที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่ ๒ ค าขึ้นไปมารวมกัน แล้วเกิดเป็นค าที่มี

ความหมายใหม่ หรือยังคงมีเค้าความหมายของค าเดิม การสร้างค าประสมท าให้ภาษาไทย มีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 
 
6.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
   - ทักษะการอ่าน   เขียน   ฟัง การดู   
      และการพูด 
๒. ความสามารถในการคิด 
   - การจ าแนก  วิเคราะห์และสรุปความรู้ 

๑. อยู่อย่างพอเพียง 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. รักความเป็นไทย 
 

 



7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบกระบวนการกลุ่ม) 
 ชั่วโมงที่ 1 

ขั้นที่ 1  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย  
          - การสร้างค าประสมในภาษาไทย สร้างขึ้นได้อย่างไร 

ขั้นที่ 2  - ให้นักเรียนอ่านค าจากบัตรค า เช่น 
  ๑)  มือถือ 
  ๒)  หัวใจ 
  ๓)  กันชน 
  ๔)  รถไฟฟ้า 
  ๕)  เปรี้ยวปาก 
  ๖)  ตีบทแตก 
  ๗)  แก้ตัว 
 - ให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของค าแต่ละค า จากนั้นลองสังเกตความหมายของแต่ละ  

พยางค์เพ่ือเปรียบเทียบกับความหมายของค าว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
ขั้นที่ 3  - ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย และการประกอบค าประเภทค าประสม   

แล้วร่วมกันสนทนาในประเด็นต่อไปนี้ 
  -  ค าประสมมีลักษณะอย่างไร 
  -  ค าประสมมีก่ีประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างค า 
  -  ค าประสมที่สร้างขึ้นมีความหมายในลักษณะใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างค า 
ขัน้ที่ 4  ครูอธิบายเพิ่มเติมและให้นักเรียนบันทึกสาระส าคัญ    

 
ชั่วโมงที่ 2 
       ขัน้ที่ 1  นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว 
        ขัน้ที่ 2  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ ๕-๖ คน แข่งขันสร้างค าประสมโดยใช้ค าที่ก าหนดภายในเวลาที่ก าหนด 
เช่น รอบละ ๑ นาที ให้นักเรียนเขียนค าที่คิดได้ลงในกระดาษท่ีครูแจก    เมื่อหมดเวลา ทุกคนต้องวางปากกา หาก
สมาชิกของกลุ่มใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับแพ้ในรอบนั้นทันที  จากนั้นทุกกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อ
อ่านค าที่คิดได้ให้เพ่ือนฟัง แล้วร่วมกันพิจารณาว่าเป็นค าประสมหรือไม่ ค าที่ถูกต้องจะได้ค าละ ๑ คะแนน ครูบันทึกค า
ประสมของนักเรียนที่ไม่ซ้ ากันไว้บนกระดาน รวมคะแนนของแต่ละกลุ่มในรอบนั้น แล้วเริ่มการแข่งขันรอบต่อไป 
         ค าตั้งต้นที่ใช้ส าหรับการแข่งขัน เช่น 
  ลูก ลูกเสือ ลูกช้าง ลูกน้อง ลูกทุ่ง ลูกมือ ฯลฯ 
  ใจ เบาใจ อ่อนใจ ใจเย็น กินใจ น้ าใจ ฯลฯ 
  ปาก ปากแข็ง ปากจัด ปากน้ า ปากหวาน   ปิดปาก ฯลฯ 
  หัว เล่นหัว หัวหน้า หัวสูง หัวปี หัวป่า ฯลฯ 
 เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ทุกกลุ่มรวมคะแนน ครูชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดตามล าดับ 
 



  ขั้นที่ 3   ให้นักเรียนอ่านค าประสมบนกระดานที่ครูบันทึกไว้อีกครั้ง แล้วช่วยกันอธิบายความหมายของค า
ประสมที่ยังไม่ทราบความหมาย ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม  
        ขั้นที่ 4  ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ 
                   - ค าประสมเกิดจากการน าค ามูลที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่ ๒ ค าขึ้นไปมารวมกัน  แล้วเกิดเป็นค าที่
มีความหมายใหม่ หรือยังคงมีเค้าความหมายของค าเดิม การสร้างค าประสมท าให้ภาษาไทยมีค าใช้เพ่ิมมากขึ้น 
                   - ท าแบบทดสอบเรื่องค าประสม 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ล าดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ตรวจใบงาน ใบงาน ท าใบงานผ่านร้อยละ  60 

2 ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบ ท าแบบทดสอบผ่านร้อยละ  60 
3 สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม  

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

บัตรค า 
ใบงาน 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือเรียนภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดค าถามกระตุน้เพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ค าประสม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. นักเรียนรู้จักค าประสมที่ใช้กันในท้องถิ่นหรือไม่  
Q2  ค าประสมที่นักเรียนใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวันมีค าไหนบ้าง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q3. ค าประสมที่นักเรียนรู้จักค าไหนมีความหมายตรงกับว่าพอเพียงบ้าง   

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q4. “พอดี”  “พอประมาณ” เป็นค าประสมประเภทใด  มีความหมายว่าอย่างไร   
Q5. “เงินตรา”  “ธนบัตร” เป็นค าประสมประเภทใด  มีความหมายว่าอย่างไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 4 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  2 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักการสร้างค า   
2. การสร้างค าประสม   
3. เนื้อหา เรื่องค าประสม 
4. การแนะน าความรู้ให้นักเรียนน าไปใช้ 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความเมตตา  
2. ความซื่อสัตย์  
3. ความมีนัย  
4. ความรับผิดชอบ  
5. ความยุติธรรม  
6. ตรงต่อเวลา. 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมคิุ้มกนัในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

ก าหนดเนื้อหาตามตัวชี้วัดได้ 
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนน าไปปรับใช้ใน  
ชีวิตประจ าวันและ
อนาคตได้ 

ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องการ
ประหยัดอด ออม 
 

 
เวลา 
 

ใช้เวลา 2 ชัว่โมง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามก าหนด 
 

จัดการเรียนรู้ได้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

มีการวางแผนเพ่ือให้เป็นไป 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

ก าหนดกิจกรรมเหมาะสมกับ 
เนื้อหาที่สอนและเวลาที่  
ก าหนด 
 

ผู้ร่วมกิจกรรมตามที่ 
ก าหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ตรวจสอบการท ากิจกรรม  
ตามท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ครบ ทุก
คน 

ผู้เรียนสามารถใช้สื่อได้
อย่าง ทั่วถึงทุกคน 

จัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ไว้  
ครบถ้วน 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ผู้เรียนสามารถใช้ได้ตาม
ความ ต้องการ 

ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความพร้อม ในการ
ให้บริการ 

 
ประเมินผล 
 

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และ
รายกลุ่ม วัดและ  
ประเมินผลโดยค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 

พัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพของ แต่ละ
บุคคล 

ตรวจสอบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  โดยประเมินซ้ า  
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 



แผ่นที่ 5 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  2 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการท างานเป็นกลุ่ม  
๓. หลักการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน  
๔. การค้นคว้าความรู้จากสื่อเทคโนโลยี  
๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. มีความสามัคคี  
2. มีความรับผิดชอบ  
3. มีความซื่อสัตย์  
4. ความอดทน  
5. ความมีระเบียบ. 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม  
2. นักเรียนแบ่งงานกันท า
ตามความสามารถของ แต่ละ
คน 

1. นักเรียนท ากิจกรรมเหมาะสมกับ
เวลา  
2. นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม
เหมาะสมกับ จ านวนสมาชิกในกลุ่ม 

1. วางแผนการท างานกลุ่ม  
2. ศึกษาเนื้อหา และใบความรู้ ให้
มีความเข้าใจ 

  

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- ใช้หนังสือศึกษาหา
ความรู้และดูแลรักษา  
- ใช้สื่อเทคโนโลยี  
อย่างถูกวิธี 

- มีความสามัคคีใน
การท างาน  
- แบ่งหน้าที่ในการ
ท ากิจกรรม  
- รู้จักการเป็นผู้น า
และผู้ตาม 

- จัดเก็บหนังสือให้
มีระเบียบ 

- การช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน  
- การมีจิตอาสา  
- การเครารพผู้น า 
- การรับฟัง
ความคิดของผู้อ่ืน 
 - รักความเป็นไทย 

 
ทักษะ P 

- ท ากิจกรรมร่วมกัน โดย
การอ่านคิด  วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ตาม หลักการได้
อย่างถูกต้อง 

- รับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน  
- สร้างความ
สัมพันธภาพ ที่ดีใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม 

- สามารถดูแลสื่อ 
การเรียนรู้ได้เป็น  
อย่างดี 

- มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ในการท างาน  
- การใช้วาจาสุภาพ  
- การรู้จักแบ่งปัน 



 
ค่านิยม A 

ใช้หนังสือแบบเรียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
คุ้มคา่ 

น าความรู้ไปปรับใช้  
กับตนเองและ
ถ่ายทอดให้ อ่ืนได้
อย่างถูกต้อง 

ใช้หนังสือและใบ
ความรู้ที่ 
ก าหนดให้ 

การปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่ได้รับ 
หมอบหมายได้อย่าง  
ครบถ้วน 

สมรรถนะ C 
 

- มีทักษะการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์แลการใช้
เทคโนโลยีในการท า
กิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

- ความสามารถใน
การสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน 
- ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและ
หาวิธีแก้ปัญหา
ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม 
 

-เลือกวัสดุอุปกรณ์/
เทคโนโลยีโดยและ
วิธีการ/
กระบวนการปฏิบัติ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

มีวิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับ
ชุมชนสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

น าไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที่1 “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” 
ข้อที่22 "ความเพียร” 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่3  มีงานท า มีอาชีพ 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ................................................................ ............ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

..................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               หัวหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................. 



แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชาภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างค า ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 6 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าซ้อน  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา  1 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ท ๔.๑ ม. ๑/๒  สร้างค าในภาษาไทย  
สาระส าคัญ   

ค าท่ีใช้ในภาษาไทยดั้งเดิม ส่วนมากจะเป็นค าพยางค์เดียว 
เมื่อโลกวิวัฒนาการ มีสิ่งแปลกใหม่เพ่ิมข้ึน ภาษาไทยก็
จะต้องพัฒนาทั้งรูปค าและการเพิ่มจ านวนค า เพ่ือให้มีค า
ใช้ในการสื่อสารให้เพียงพอ กับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
สิ่งของและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยการสร้างค า และ
เปลี่ยนแปลงรูปค า 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.) อธิบายลักษณะ  และความหมายของค า
ประสม    
      2. (P) สร้างค าซ้อน   
      3. (A) เห็นความส าคัญของการสร้างค าในภาษาไทยที่
ท าให้มีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 
สาระการเรียนรู้  
ค าพ้อง    
สมรรถนะส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร   ทักษะการอ่าน   เขียน   

ฟัง การดู   และการพูด 

2. ความสามารถในการคิด - การจ าแนก  วิเคราะห์และ

สรุปความรู้  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๑. ใฝ่เรียนรู้ …………………………………………………………….. 
๒. อยู่อย่างพอเพียง ……………………………………………………  
๓. มุ่งม่ันในการท างาน ……………………………………………….  
๔. รักความเป็นไทย ……………………………………………………  
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : หนังสือเล่มเล็ก 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P หนังสือเล่ม

เล็ก 
แบบประเมินให้
คะแนน 

ร้อยละ 60 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

......การสร้างค า..... 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : หนังสือเล่มเล็ก 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : ๑. ใบความรู้ 
           ๒. หนังสือหลักภาษาและ 
                                  การใช้ภาษไทย 
           ๓. สื่ออินเทอร์เน็ต 
 
 เวลา :  1  ชั่วโมง 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ค าซ้อน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  1  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้   ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา      
                                       และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็น  
                                            สมบัติของชาติ 
๒. ตัวชี้วัด      ท ๔.๑ ม. ๑/๒   สร้างค าในภาษาไทย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. (K.) อธิบายลักษณะ ประเภทและความหมายของค าซ้อน 
          2. (P) สร้างค าซ้อน 

      3. (A) เห็นความส าคัญของการสร้างค าในภาษาไทยที่ท าให้มีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

การสร้างค า 
  - ค าซ้อน  
 

- ศึกษาค าที่ใช้สื่อสารในท้องถิ่น 

 

5. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ค าซ้อนเกิดจากการน าค ามูลตั้งแต่ ๒ ค าข้ึนไปมารวมกัน ซึ่งแต่ละค าท่ีน ามารวมกันต้องมีความหมายเหมือนกัน 
คล้ายคลึงกัน หรือตรงข้ามกันก็ได้ ค าที่เกิดขึ้นจะมีความหมายใหม่ หรือยังคง   มีเค้าของความหมายเดิม การสร้างค า
ซ้อนท าให้ภาษาไทยมีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 
6.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
   - ทักษะการอ่าน   เขียน   ฟัง การดู   
      และการพูด 
๒. ความสามารถในการคิด 
   - การจ าแนก  วิเคราะห์และสรุปความรู้ 

๑. อยู่อย่างพอเพียง 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. รักความเป็นไทย 
 

 



7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบกระบวนการกลุ่ม) 
  

ขั้นที่ 1  ครูเกริ่นน าเข้าสู่บทเรียนทบทวนการสร้างค า ค าพ้อง  ค าประสม 
ขั้นที่ 2  - ให้นักเรียนอ่านค าจากบัตรค า เช่น 
  ๑) เพ่ือนเกลอ 
  ๒) ใหญ่โต 
  ๓) อ่อนนุ่ม 
  ๔) สร้างเสริม 
  ๕) จริงจัง 
  ๖) มอมแมม 
  - ให้นักเรียนสังเกตความหมายของค าแต่ละค าที่น ามารวมกันเป็นค าท่ี ๑-๔ และสังเกตเสียงของค าท่ี

น ามารวมกันเป็นค าท่ี ๕-๖ แล้วช่วยกันอธิบายความเข้าใจ 
  - ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ค าซ้อน แล้วร่วมกันสนทนาในประเด็นต่อไปนี้ 
  ค าซ้อนมีลักษณะอย่างไร 
  ค าซ้อนเพ่ือเสียงเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างค า 
  ค าซ้อนเพ่ือความหมายเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างค า 
  ความหมายของค าซ้อนมีลักษณะใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างค า 
 ครูอธิบายเพิ่มเติมและให้นักเรียนบันทึกสาระส าคัญ 
ขั้นที่ 3  - ให้นักเรียนช่วยกันหาค าซ้อนในนิราศภูเขาทอง ครูช่วยแนะน าและบันทึกค าท่ีนักเรียนบอกบน

กระดาน แล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
  ค าซ้อนในนิราศภูเขาทอง เช่น 
  วอดวาย ฟ้าดิน  ฝ่าฝืน  มัวเมา  คับแคบ 
  ยั่งยืน วนเวียน  คลาดคลาย หนาแน่น เจ็บแสบ 
  มืดมิด รั้งรอ  มุ่งหมาย  ยากจน  ชัยชนะ 

- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕-๖ คน แข่งขันสร้างค าซ้อนจากค าที่ครูก าหนด    โดยครูเปิดบัตรค า 
ให้ทุกกลุ่มดูพร้อมกัน กลุ่มใดยกมือก่อนและหาค าซ้อนได้ถูกต้องจะได้ ๑ คะแนน และถ้าอธิบายความหมายของค าซ้อน
นั้นได้ด้วยจะได้อีก ๔ คะแนน เมื่อจบการแข่งขัน   กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ ส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย
ที่สุดต้องออกมาท าตามค าสั่งของกลุ่มชนะ เช่น เต้นประกอบเพลง 

  ค าซ้อนที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น 
  นุ่ม (อ่อนนุ่ม   นุ่มนิ่ม) 
   ดู (ดูแล  มองดู) 
  เลี่ยง (หลบเลี่ยง   หลีกเลี่ยง) 
 
 
 



ขั้นที ่4  - ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ 
    ค าซ้อนเกิดจากการน าค ามูลตั้งแต่ ๒ ค าข้ึนไปมารวมกัน แต่ละค าท่ีน ามารวมกันต้องมีความหมาย

เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือตรงข้ามกันก็ได้ ค าที่เกิดขึ้นจะมีความหมายใหม่ หรือยังคงมีเค้าของความหมายเดิม การ
สร้างค าซ้อนท าให้ภาษาไทยมีค าใช้เพ่ิมมากขึ้น 

  -  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
     นักเรียนมีวิธีจ าแนกค าประสมกับค าซ้อนอย่างไร 

 
8. การวัดและประเมินผล 

 
ล าดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1 ตรวจใบงาน ใบงาน ท าใบงานผ่านร้อยละ  60 

2 สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม  

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

บัตรค า 
ใบงาน 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือเรียนภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ ๓ ชุดค าถามกระตุน้เพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ค าซ้อน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. นักเรียนรู้จักค าซ้อนที่ใช้กันในท้องถิ่นหรือไม่  
Q2  ค าซ้อนที่นักเรียนใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวันมีค าไหนบ้าง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q3. ค าซ้อนที่นักเรียนรู้จักค าไหนมีความหมายตรงกับว่าพอเพียงบ้าง   

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q4. “ยั่งยืน”  “ยากจน” เป็นค าประสมประเภทใด  มีความหมายว่าอย่างไร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 4 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าซ้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  1 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักการสร้างค า   
2. การสร้างค าซ้อน   
3. เนื้อหา เรื่องค าซ้อน 
4. การแนะน าความรู้ให้นักเรียนน าไปใช้ 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความเมตตา  
2. ความซื่อสัตย์  
3. ความมีนัย  
4. ความรับผิดชอบ  
5. ความยุติธรรม  
6. ตรงต่อเวลา. 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมคิุ้มกนัในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

ก าหนดเนื้อหาตามตัวชี้วัดได้ 
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนน าไปปรับใช้ใน  
ชีวิตประจ าวันและ
อนาคตได้ 

ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องการ
ประหยัดอด ออม 
 

 
เวลา 
 

ใช้เวลา 1 ชัว่โมง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามก าหนด 
 

จัดการเรียนรู้ได้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

มีการวางแผนเพ่ือให้เป็นไป 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

ก าหนดกิจกรรมเหมาะสมกับ 
เนื้อหาที่สอนและเวลาที่  
ก าหนด 
 

ผู้ร่วมกิจกรรมตามที่ 
ก าหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ตรวจสอบการท ากิจกรรม  
ตามท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ครบ ทุก
คน 

ผู้เรียนสามารถใช้สื่อได้
อย่าง ทั่วถึงทุกคน 

จัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ไว้  
ครบถ้วน 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ผู้เรียนสามารถใช้ได้ตาม
ความ ต้องการ 

ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความพร้อม ในการ
ให้บริการ 

 
ประเมินผล 
 

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และ
รายกลุ่ม วัดและ  
ประเมินผลโดยค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 

พัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพของ แต่ละ
บุคคล 

ตรวจสอบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  โดยประเมินซ้ า  
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 



แผ่นที่ 5 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าซ้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  1 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการท างานเป็นกลุ่ม  
๓. หลักการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน  
๔. การค้นคว้าความรู้จากสื่อเทคโนโลยี  
๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. มีความสามัคคี  
2. มีความรับผิดชอบ  
3. มีความซื่อสัตย์  
4. ความอดทน  
5. ความมีระเบียบ. 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม  
2. นักเรียนแบ่งงานกันท า
ตามความสามารถของ แต่ละ
คน 

1. นักเรียนท ากิจกรรมเหมาะสมกับ
เวลา  
2. นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม
เหมาะสมกับ จ านวนสมาชิกในกลุ่ม 

1. วางแผนการท างานกลุ่ม  
2. ศึกษาเนื้อหา และใบความรู้ ให้
มีความเข้าใจ 

  

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- ใช้หนังสือศึกษาหา
ความรู้และดูแลรักษา  
- ใช้สื่อเทคโนโลยี  
อย่างถูกวิธี 

- มีความสามัคคีใน
การท างาน  
- แบ่งหน้าที่ในการ
ท ากิจกรรม  
- รู้จักการเป็นผู้น า
และผู้ตาม 

- จัดเก็บหนังสือให้
มีระเบียบ 

- การช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน  
- การมีจิตอาสา  
- การเครารพผู้น า 
- การรับฟัง
ความคิดของผู้อ่ืน 
 - รักความเป็นไทย 

 
ทักษะ P 

- ท ากิจกรรมร่วมกัน โดย
การอ่านคิด  วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ตาม หลักการได้
อย่างถูกต้อง 

- รับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน  
- สร้างความ
สัมพันธภาพ ที่ดีใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม 

- สามารถดูแลสื่อ 
การเรียนรู้ได้เป็น  
อย่างดี 

- มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ในการท างาน  
- การใช้วาจาสุภาพ  
- การรู้จักแบ่งปัน 



 
ค่านิยม A 

ใช้หนังสือแบบเรียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
คุ้มคา่ 

น าความรู้ไปปรับใช้  
กับตนเองและ
ถ่ายทอดให้ อ่ืนได้
อย่างถูกต้อง 

ใช้หนังสือและใบ
ความรู้ที่ 
ก าหนดให้ 

การปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่ได้รับ 
หมอบหมายได้อย่าง  
ครบถ้วน 

สมรรถนะ C 
 

- มีทักษะการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์แลการใช้
เทคโนโลยีในการท า
กิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

- ความสามารถใน
การสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน 
- ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและ
หาวิธีแก้ปัญหา
ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม 
 

-เลือกวัสดุอุปกรณ์/
เทคโนโลยีโดยและ
วิธีการ/
กระบวนการปฏิบัติ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

มีวิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับ
ชุมชนสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

น าไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที่1 “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” 
ข้อที่22 "ความเพียร” 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่3  มีงานท า มีอาชีพ 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ................................................................................. ......... 
ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

..................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               หัวหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................. 



แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 



แผ่นที่ 1 ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 

วิชาภาษาไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างค า ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 6 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าซ้ า  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวลา  1 ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

  

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
ท ๔.๑ ม. ๑/๒  สร้างค าในภาษาไทย  
สาระส าคัญ   

ค าท่ีใช้ในภาษาไทยดั้งเดิม ส่วนมากจะเป็นค าพยางค์เดียว 
เมื่อโลกวิวัฒนาการ มีสิ่งแปลกใหม่เพ่ิมข้ึน ภาษาไทยก็
จะต้องพัฒนาทั้งรูปค าและการเพิ่มจ านวนค า เพ่ือให้มีค า
ใช้ในการสื่อสารให้เพียงพอ กับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
สิ่งของและเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยการสร้างค า และ
เปลี่ยนแปลงรูปค า 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
      1. (K.) อธิบายลักษณะ  และความหมายของค า
ประสม    
      2. (P) สร้างค าซ้ า   
      3. (A) เห็นความส าคัญของการสร้างค าในภาษาไทยที่
ท าให้มีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 
สาระการเรียนรู้  
ค าพ้อง    
สมรรถนะส าคัญ  
1. ความสามารถในการสื่อสาร   ทักษะการอ่าน   เขียน   

ฟัง การดู   และการพูด 

2. ความสามารถในการคิด - การจ าแนก  วิเคราะห์และ

สรุปความรู้  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๑. ใฝ่เรียนรู้ …………………………………………………………….. 
๒. อยู่อย่างพอเพียง ……………………………………………………  
๓. มุ่งม่ันในการท างาน ……………………………………………….  
๔. รักความเป็นไทย ……………………………………………………  
 

2. หลักฐานการเรียนรู้  

ภาระงาน/ชิ้นงาน : หนังสือเล่มเล็ก 

 การวัดประเมินผล : 

ประเด็น วิธีการ เครื่องมอื เกณฑป์ระเมิน 

ด้าน K ทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ 60 
ด้าน P หนังสือเล่ม

เล็ก 
แบบประเมินให้
คะแนน 

ร้อยละ 60 

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

......การสร้างค า..... 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรรมการเรียนรู้ : หนังสือเล่มเล็ก 
สื่อเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ : ๑. ใบความรู้ 
           ๒. หนังสือหลักภาษาและ 
                                  การใช้ภาษไทย 
           ๓. สื่ออินเทอร์เน็ต 
 
 เวลา :  1  ชั่วโมง 



แผ่นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ค าซ้ า ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา  1  ชั่วโมง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

๑. มาตรฐานการเรียนรู ้   ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา      
                                       และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็น  
                                            สมบัติของชาติ 
๒. ตัวชี้วัด      ท ๔.๑ ม. ๑/๒   สร้างค าในภาษาไทย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. (K.) อธิบายลักษณะ ประเภทและความหมายของค าซ้ า 
          2. (P) สร้างค าซ้ า 

      3. (A) เห็นความส าคัญของการสร้างค าในภาษาไทยที่ท าให้มีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

การสร้างค า 
  - ค าซ้ า  

- ศึกษาค าที่ใช้สื่อสารในท้องถิ่น 

 

5. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ค าซ้ าเกิดจากการน าค ามูลค าเดิมมากล่าวหรือเขียนซ้ าอีกครั้งหนึ่ง แล้วเกิดเป็นค าที่มีความหมายใหม่หรือยังคง
มีเค้าของความหมายเดิม ในการเขียนจะใช้ไม้ยมก (ๆ) แทนค าซ้ า การสร้างค าซ้ าท าให้ภาษาไทยมีค าใช้เพิ่มมากข้ึน 
 
6.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
   - ทักษะการอ่าน   เขียน   ฟัง การดู   
      และการพูด 
๒. ความสามารถในการคิด 
   - การจ าแนก  วิเคราะห์และสรุปความรู้ 

๑. อยู่อย่างพอเพียง 
๒. ใฝ่เรียนรู ้
๓. มุ่งม่ันในการท างาน 
๔. รักความเป็นไทย 
 

 
 
 



7. กิจกรรมการเรียนรู้  (ใช้การจัดกระบวนเรียนรู้  แบบกระบวนการกลุ่ม) 
  

ขั้นที่ 1  ครูเกริ่นน าเข้าสู่บทเรียนทบทวนการสร้างค า ค าพ้อง  ค าประสม  ค าซ้อน 
ขั้นที่ 2  - ให้นักเรียนอ่านแถบประโยคท่ีครูติดบนกระดาน แล้วสังเกตค าที่ครูเน้น ช่วยกันอธิบายความหมาย

ของค า 
    
 
 
    
 
 

-  ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ค าซ้ า แล้วร่วมกันสนทนาในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ค าซ้ ามีลักษณะอย่างไร 
  - ค าซ้ าไม่เปลี่ยนเสียงเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างค า 
  - ค าซ้ าเปลี่ยนเสียงเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างค า 
  - ความหมายของค าซ้ ามีลักษณะใดบ้าง พร้อมยกตัวอย่างค า 
  - ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติม ให้นักเรียนบันทึกสาระส าคัญ 
ขั้นที่ 3  - ให้นักเรียนจับคู่คิดค าซ้ าคู่ละ ๑ ค า และคิดท่าทางเพ่ือใบ้ค านั้นให้เพ่ือนทาย    เมื่อครูเรียกคู่ใดให้

ทั้งสองคนออกไปแสดงท่าทาง หลังจากเพ่ือนทายแล้วให้เฉลยค าตอบ     ทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของค าและการ
แสดงท่าทางเพ่ือสื่อความหมาย 

 - ให้นักเรียนวิเคราะห์ค าประพันธ์จากนิราศภูเขาทองที่ก าหนดว่ามีค าที่สร้างขึ้นในลักษณะใดบ้าง 
 
ขั้นที่ 4  ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ 
 -  ค าซ้ าเกิดจากการน าค ามูลค าเดิมมากล่าวหรือเขียนซ้ าอีกครั้งหนึ่ง แล้วเกิดเป็น 
ค าท่ีมีความหมายใหม่หรือยังคงมีเค้าของความหมายเดิม ในการเขียนจะใช้ไม้ยมก (ๆ) แทนค าซ้ า                

การสร้างค าซ้ าท าให้ภาษาไทยมีค าใช้เพ่ิมมากข้ึน 
  - ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
       - การที่มีค าใช้ในภาษาไทยจ านวนมากมีผลดีอย่างไร 

8. การวัดและประเมินผล 
 

ล าดับที่ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1 ตรวจใบงาน ใบงาน ท าใบงานผ่านร้อยละ  60 

2 สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม  

 

เพ่ือนมาเท่ียวที่บ้านของฉัน 
เพ่ือน ๆ มาเที่ยวที่บ้านของฉัน 
 

เขามีสมุดสีม่วง 
เขามีสมุดสีม่วง ๆ 
 



9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    9.1 สื่อการเรียนรู้ 

บัตรค า 
ใบงาน 

     9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
หนังสือเรียนภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผ่นที่ ๓ ชุดค าถามกระตุน้เพ่ือปลูกฝังหลักคิดพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ค าซ้อน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน 
Q1. นักเรียนรู้จักค าซ้ าที่ใช้กันในท้องถิ่นหรือไม่  
Q2  ค าซ้ าที่นักเรียนใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวันมีค าไหนบ้าง 

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน  
Q3. ค าซ้ าที่นักเรียนรู้จักค าไหนมีความหมายตรงกับว่าพอเพียงบ้าง   

ค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน  

Q4. “ยั่งยืน”  “ยากจน” เป็นค าประสมประเภทใด  มีความหมายว่าอย่างไร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่ 4 แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าซ้ า ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 เวลา  1 ชั่วโมง 
ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
ความรู้ที่ครูต้องมีก่อนสอน 
1. หลักการสร้างค า   
2. การสร้างค าซ้ า   
3. เนื้อหา เรื่องค าซ้ า 
4. การแนะน าความรู้ให้นักเรียนน าไปใช้ 

คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ความเมตตา  
2. ความซื่อสัตย์  
3. ความมีนัย  
4. ความรับผิดชอบ  
5. ความยุติธรรม  
6. ตรงต่อเวลา. 

ประเด็น มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมคิุ้มกนัในตัวที่ดี 
 
เนื้อหา 
 

ก าหนดเนื้อหาตามตัวชี้วัดได้ 
เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนน าไปปรับใช้ใน  
ชีวิตประจ าวันและ
อนาคตได้ 

ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องการ
ประหยัดอด ออม 
 

 
เวลา 
 

ใช้เวลา 1 ชัว่โมง ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามก าหนด 
 

จัดการเรียนรู้ได้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

มีการวางแผนเพ่ือให้เป็นไป 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
การจัด
กิจกรรม 
 

ก าหนดกิจกรรมเหมาะสมกับ 
เนื้อหาที่สอนและเวลาที่  
ก าหนด 
 

ผู้ร่วมกิจกรรมตามที่ 
ก าหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ตรวจสอบการท ากิจกรรม  
ตามท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ 

 
สื่อ/อุปกรณ์ 
 

นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้ครบ ทุก
คน 

ผู้เรียนสามารถใช้สื่อได้
อย่าง ทั่วถึงทุกคน 

จัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ไว้  
ครบถ้วน 

 
แหล่งเรียนรู้ 
 

ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ผู้เรียนสามารถใช้ได้ตาม
ความ ต้องการ 

ตรวจสอบแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความพร้อม ในการ
ให้บริการ 

 
ประเมินผล 
 

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และ
รายกลุ่ม วัดและ  
ประเมินผลโดยค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 

พัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพของ แต่ละ
บุคคล 

ตรวจสอบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  โดยประเมินซ้ า  
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 



แผ่นที่ 5 ผลที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชือ่หน่วยการเรียนรู้ ค าซ้ า ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 เวลา  1 ชั่วโมง 

6.1 ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังน้ี 

ความรู้ที่นักเรียนต้องมีก่อน 
1. ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการท างานเป็นกลุ่ม  
๓. หลักการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน  
๔. การค้นคว้าความรู้จากสื่อเทคโนโลยี  
๕. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

คุณธรรมของนักเรียนที่จะท าให้การเรียนรู้ส าเร็จ 
1. มีความสามัคคี  
2. มีความรับผิดชอบ  
3. มีความซื่อสัตย์  
4. ความอดทน  
5. ความมีระเบียบ. 

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
1. นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม  
2. นักเรียนแบ่งงานกันท า
ตามความสามารถของ แต่ละ
คน 

1. นักเรียนท ากิจกรรมเหมาะสมกับ
เวลา  
2. นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม
เหมาะสมกับ จ านวนสมาชิกในกลุ่ม 

1. วางแผนการท างานกลุ่ม  
2. ศึกษาเนื้อหา และใบความรู้ ให้
มีความเข้าใจ 

  

6.2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้าน  
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 
ความรู้ K 

- ใช้หนังสือศึกษาหา
ความรู้และดูแลรักษา  
- ใช้สื่อเทคโนโลยี  
อย่างถูกวิธี 

- มีความสามัคคีใน
การท างาน  
- แบ่งหน้าที่ในการ
ท ากิจกรรม  
- รู้จักการเป็นผู้น า
และผู้ตาม 

- จัดเก็บหนังสือให้
มีระเบียบ 

- การช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน  
- การมีจิตอาสา  
- การเครารพผู้น า 
- การรับฟัง
ความคิดของผู้อ่ืน 
 - รักความเป็นไทย 

 
ทักษะ P 

- ท ากิจกรรมร่วมกัน โดย
การอ่านคิด  วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ตาม หลักการได้
อย่างถูกต้อง 

- รับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน  
- สร้างความ
สัมพันธภาพ ที่ดีใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม 

- สามารถดูแลสื่อ 
การเรียนรู้ได้เป็น  
อย่างดี 

- มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ในการท างาน  
- การใช้วาจาสุภาพ  
- การรู้จักแบ่งปัน 



 
ค่านิยม A 

ใช้หนังสือแบบเรียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
คุ้มคา่ 

น าความรู้ไปปรับใช้  
กับตนเองและ
ถ่ายทอดให้ อ่ืนได้
อย่างถูกต้อง 

ใช้หนังสือและใบ
ความรู้ที่ 
ก าหนดให้ 

การปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่ได้รับ 
หมอบหมายได้อย่าง  
ครบถ้วน 

สมรรถนะ C 
 

- มีทักษะการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์แลการใช้
เทคโนโลยีในการท า
กิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

- ความสามารถใน
การสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน 
- ความสามารถใน
การแก้ปัญหาและ
หาวิธีแก้ปัญหา
ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม 
 

-เลือกวัสดุอุปกรณ์/
เทคโนโลยีโดยและ
วิธีการ/
กระบวนการปฏิบัติ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

มีวิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับ
ชุมชนสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

น าไปสูค่วามย่ังยืน 
หลักทรงงานในหลวงรัชกาล 9   
ข้อที่1 “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” 
ข้อที่22 "ความเพียร” 
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ข้อที่3  มีงานท า มีอาชีพ 
SDGs ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการสอน 
 ............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ................................................................................. ......... 
ปัญหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
ข้อเสนอแนะ/แก้ไข 

..................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................ ............................................ 
 
                                                            ลงชื่อ.................................................           
                                                                       (...............................................)    
                                                        วันที่............เดือน............................พ.ศ............ 
 
ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
              หัวหน้ากลุ่มสาระ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               หัวหน้าฝ่าย / รองฝ่ายวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………………..…… 

        (......................................................) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................. 


