
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑       เรื่อง  ความรู้พื้นฐานทางภาษา    เวลาเรียน    ๑๐  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง  การแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑  เวลาเรียน     ๒   ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒      ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อคุณครูผู้สอน  นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข       ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

 ๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ๑.๑  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

 ๑.๒  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.๑/๕ แต่งบทร้อยกรอง 

๒.  สาระสำคัญ 

  กาพย์ยานี ๑๑ เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองประเภทหนึ่งของไทย ในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง 

จะพบคำประพันธ์ประเภทนี้ การศึกษาเรื่องกาพย์ยานี ๑๑ จะทำให้สามารถเข้าใจวรรณคดีไทยและ 

ภูมิปัญญาในภาษาไทย 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 แต่งบทร้อยกรอง  

  - กาพย์ยานี ๑๑   

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (K)   

  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  นักเรียนสามารถแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑   ได้ 

 ด้านคุณลักษณะ (A) 

  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย 

    ๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

  ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒.  ความสามารถในการคิด 

  ๓.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

  ๔.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

  ๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



    ๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

  ๒.  ใฝ่เรียนรู้  

  ๓.   มุ่งมั่นในการทำงาน 

  ๔.  รักความเป็นไทย 

  ๕. ซื่อสัตย์สุจริต 

  ๗.  ภาระงาน/ชิ้นงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ชิ้นงานรวบยอด 

  แต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ ๑ 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

  ๑. ครูให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นว่าเป็นคำ

 ประพันธ์ชนิดใด 

        รอนรอนอ่อนอัสดง  พระสุริยงเย็นยอแสง  

  ช่วงดังน้ำครั่งแดง  แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร 

 ครูเฉลยคำถามจากกิจกรรมข้างต้น 

 ขั้นการสอน 

  ๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๓ คน 

      ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านกาพย์ยานี ๑๑  จากเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา แล้วสังเกตการสัมผัส

ของกาพย์ยานี ๑๑ 

      ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ ๑ เรื่อง แผนผังกาพย์ยานี ๑๑ โดยใช้วิธีการสังเกต 

จากเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา ในหนังสือเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แล้วเขียนลงใน

กระดาษเทาขาว 

     ๕. แต่ละกลุ่มนำแผนผังกาพย์ยานี ๑๑  มานำเสนอหน้าห้องแล้วนักเรียนช่วยกันวิพากษ์ว่า

ถูกต้องหรือไม่ 

     ๖. นักเรียนและครูช่วยกันสรุป แผนผังกาพย์ยานี ๑๑  ที่ถูกต้อง  

     ๗.  นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบฉันทลักษณ์ ตามแผนผังกาพย์ยานี  ๑๑ กับกาพย์พระ

ไชยสุริยาและเรื่องอ่ืน ๆ   



      ๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม “กาพย์ยานี ๑๑”  โดยแต่ละกลุ่มจะได้กาพย์ยานี ๑๑ กลุ่มละ 

๒ บท  ที่ตัดเป็นวรรค ๆ เมื่อได้สัญญาณนกหวีดให้เปิดออกจากซองแล้วช่วยกันเรียงให้ถูกตามฉันทลักษณ์และ

ได้ความหมาย ใครต่อเสร็จก่อนให้ยกมือ ถ้าต่อได้ถูกต้องเป็นผู้ชนะ  

       ขั้นสรุป 

  ๙. นักเรียนและครู ช่วยกันสรุปแผนผังและฉันทลักษณ์ กาพย์ยานี ๑๑ 

ชั่วโมงที่ ๒ 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

  ๑.  ทบทวนแผนผัง ฉันทลักษณ์ กาพย์ยานี ๑๑ 

 ขั้นสอน 

  ๒. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน 

     ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ง กาพย์ยานี ๑๑  กลุ่มละ ๒  บท  แล้วเขียนลงในกระดาษ

เทาขาว    เพ่ือนำเสนอหน้าห้องเรียน  

      ๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ กาพย์ยานี ๑๑  ที่แต่งด้วยการอ่านทำนองเสนาะ  

     ๕. นักเรียนและครูช่วยกันวิพากษ์ กาพย์ยานี ๑๑  ที่นำเสนอ ตามฉันทลักษณ์ แผนผังกาพย์

ยานี ๑๑ ความหมาย ความไพเราะ    

      ๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมหาคำเหมือน โดยครูชูบัตรคำ  แล้วให้แต่ละกลุ่มยกมือแล้วตอบ

คำท่ีเหมือนกัน เวียนจนกว่าไม่มีใครตอบ 

      ๗. นักเรียนทำใบงาน ที่ ๒ แต่งกาพย์ยานี ๑๑  คนละ ๒ บท โดยกำหนดหัวข้อ ความเป็นไทย 

ภูมิใจในชาติ ส่งในชั่วโมงถัดไป 

 ขั้นสรุป 

  ๘.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ เรื่องกาพย์ยานี ๑๑ 

๙.  สื่อ อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 

 ๑. บทอ่าน เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา หนังสือเรียนภาษาไทย หน้า ๖๑-๖๒ 
 ๒. กระดาษเทาขาว 
 ๓. ใบงานที่ ๑  เรื่อง แผนผังกาพย์ยานี ๑๑  
 ๔.  เกม กาพย์ยานี ๑๑ 
 ๕.  ใบความรู้ เรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ 
 ๖. ใบงานที่ ๒ เรื่อง แต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑  



๑๐. การวัดประเมินผล 

รายการประเมิน 

วิธีการวัดและ

ประเมิน/หลักฐาน

การเรียนรู้ (ภาระ

งาน/ชิ้นงาน) 

เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

๑. ด้านความรู้ (K)   

  - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

ในการแต่งคำประพันธ์ประเภท

กาพย์ยานี  ๑๑ 

ประเมินการตอบ

คำถามตรวจสอบ

ความเข้าใจ 

แบบประเมินการตอบ

คำถามตรวจสอบความ

เข้าใจ 

 

 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ(P)   

  - นักเรียนสามารถแต่งคำ

ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑   

ได้ 

- ประเมินใบงานที่ ๑  

เรื่อง แผนผังกาพย์

ยานี ๑๑  

- ประเมินใบงานที่ ๒ 

เรื่อง แต่งคำประพันธ์

ประเภทกาพย์ยานี  

๑๑ 

- แบบประเมินใบงานที่ 

๑  เรื่อง แผนผังกาพย์

ยานี ๑๑  

- แบบประเมินใบงานที่ 

๒ เรื่อง แต่งคำประพันธ์

ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

๓. ด้านคุณลักษณะ (A) 

    -  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า

ของภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

 
    ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 

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

 



๑๒.  บันทึกหลังการสอน 
 ๑๒.๑  ด้านความรู้ (K) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................ ..................................................................................................  
 ๑๒.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P) 
 ............................................................................................................................ .......................................
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๒.๓  ด้านคุณลักษณะ (A) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................ .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................... ...................................................................................................  
 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
                 (นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข) 
           ผู้สอน 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  
  



    ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
          ลงชื่อ ............................................................ 
                        (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                        หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
       ลงชื่อ ............................................................ 
              ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 
                  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วัน......................ที่..............เดือน.........................................พ.ศ........................ 

ชั้น ........................................................................................................   จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  
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) 
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(๔
) 
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ิจก
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งา
นก

ลุ่ม
   

 (๔
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       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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

เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 

 คะแนน  ๑๘ – ๒๐ ดีมาก 

 คะแนน  ๑๔ – ๑๗ ดี 

 คะแนน  ๑๐ – ๑๓  พอใช้ 

 คะแนน   ๐ – ๙  ควรปรับปรุง 



มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจำสม่ำเสมอ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ำเสมอ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๒  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ต้องปรับปรุง (๑) 

๑.ความตั้งใจใน

การเรียน 

สนใจในการเรียนไม่

คุยหรือเล่นกัน

ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียนคุย

กันเล็กน้อยในขณะ

เรียน 

สนใจในการเรียนคุย

กันและเล่นกันในขณะ

เรียนเป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจในการ

เรียนคุยและเล่น

กันในขณะเรียน 

๒.ความสนใจ

และการซักถาม 

 

มีการถามในหัวข้อที่

ตนไม่เข้าใจทุกเรื่อง

และกล้าแสดงออก 

มีการถามในหัวข้อที่

ตนไม่เข้าใจเป็น

ส่วนมากและกล้า

แสดงออก 

มีการถามในหัวข้อที่ตน

ไม่เข้าใจเป็นบางครั้ง

และไม่ค่อยกล้า

แสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่

ตนไม่เข้าใจและ

ไม่กล้าแสดงออก 

๓.การตอบ

คำถาม 

 

ร่วมตอบคำถามใน

เรื่องท่ีครูถามและ

ตอบคำถามถูกทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถามใน

เรื่องท่ีครูถามและ

ตอบคำถามส่วนมาก

ถูก 

ร่วมตอบคำถามในเรื่อง

ที่ครูถามเป็นบางครั้ง

และตอบคำถามถูกเป็น

บางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม 

๔.ทำงานทันตาม

กำหนดเวลา 

 

ทำงานส่งตามเวลาที่

กำหนดและถูกต้อง

ชัดเจน 

ทำงานส่งตามเวลาที่

กำหนดและส่วนใหญ่

ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่ค่อย

ถูกต้องชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่

ถูกต้อง 

๕.มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมหรือ

งานกลุ่ม 

 

ร่วมมือและช่วยเหลือ

เพ่ือนในการทำ

กิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ

เพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ใน

การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ

เพ่ือนในการทำ

กิจกรรมเป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ

ในขณะทำ

กิจกรรม 

 

  



แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 

 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

คำถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ทำงาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = ๔ สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรง

เวลา 

ดี = ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปานกลาง = ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปรับปรุง = ๑ เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 

                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

              ( นางสาวบังอร  บุตรอินทร์ ) 

    …………/…………/……….. 
 



แบบประเมินการทำใบงาน 
คำชี้แจง    ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคะแนน 
 ที่ตรงกับความเป็นจริง  

กลุ่ม......................................................................  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/.................................. 

                         ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน 
                 ............./............................./................ 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ   

เกณฑ์การผ่าน  

ต้องได้ระดับคุณภาพไม่ต่ำกว่า พอใช้ ณ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์คุณภาพ 
๓  )ดี(  ๒  )พอใช้(  ๑  )ควรปรับปรุง(  

ฉันทลักษณ์ 
 

แต่งได้ถูกต้องตาม 
ฉันทลักษณ์ มีสัมผัสนอกสัมผัสใน 

แต่งได้ถูกต้องตาม 
ฉันทลักษณ์  

แต่งไม่ได้ถูกต้องตาม 
ฉันทลักษณ์ 

ภาษา ใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษา 
ถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสม 
น่าสนใจตลอดเรื่อง 

ใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษา 
ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 
ไม่น่าสนใจตลอดเรื่อง 

ใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษา 
ไมถูกต้อง ไม่เหมาะสม  

เนื้อหา เนื้อเรื่องสอดคล้องกับหัวเรื่อง 
ตลอดเรื่อง สอดแทรกข้อคิด 

เนื้อเรื่องสอดคล้องกับหัว
เรื่อง ตลอดเรื่อง  

เนื้อเรื่องไม่สอดคล้องกับหัว
เรื่อง  

ความสะอาด 
เรียบร้อย 

ผลงานสะอาด เรียบร้อย 
ประณีต แสดงถึง 
ความตั้งใจทำตลอดทั้งฉบับ 

มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับความ 
เรียบร้อยในบางส่วนของ
งานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

ผลงานสกปรก เลอะเทอะ 
แสดงถึงเจตนาในการรีบ
ทำงานผลงานไม่น่าอ่าน 

เลข 
ที ่

 
 ชื่อ-สกุล 

 

 
ฉันทลักษณ์ 

 

 
ภาษา 

 
เนื้อหา 

 

ความ
สะอาด 

เรียบร้อย 

 
 รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 
               
               
               
               

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๐ – ๑๒ ดี 

๗ – ๙ พอใช้ 
ต่ำกว่า ๗ ปรับปรุง 



     ยานีมีแบบมา  วรรคแรกห้าหลังหกคำ  

คำท้ายวรรคแรกนำ  มาสัมผัสวรรคหลังตาม 

     คำท้ายของวรรคหลัง            ส่งมายังท้ายวรรคสาม 

สัมผัสที่ดีงาม   ระหว่างบทต้องจดจำ 

ใบความรู้ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑คำนาม 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ 

 

การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑ 
ลักษณะบังคับของบทร้อยกรองประเภทกาพย์  มีดังนี้ 
 ๑. คณะ  หมายถึง จำนวนคำที่กำหนดใน ๑ บท ว่ามีกี่วรรค วรรคละกี่คำ ตัวเลขท้ายชื่อกาพย์บอกว่า
ในหนึ่งบทนั้นมีจำนวนกี่คำ เช่น ฉบัง ๑๖  บทหนึ่งมี ๑๖ คำ 
 ๒. เสียง หมายถึง ข้อบังคับเสียงวรรณยุกต์ กาพย์แต่ละชนิดจะมีข้อบังคับเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่าง
กัน 
 ๓. สัมผัส หมายถึง ข้อบังคับที่ใช้ในฉันทลักษณ์เพ่ือให้เสียงรับกัน ประกอบด้วยเสียงสัมผัสในและ     
สัมผัสนอก 
  -  สัมผัสใน เป็นสัมผัสที่อยู่ภายในวรรค ช่วยให้บทร้อยกรองมีความไพเราะ ซึ่งคำประพันธ์   
ประเภทกาพย์จะไม่บังคับ 
  -  สัมผัสนอก  เป็นสัมผัสนอกวรรคหรือสัมผัสระหว่างวรรค  ตลอดจนสัมผัสระหว่างบท 
ลักษณะฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑  ดังนี ้
 ๑. คณะ  กาพย์ยานี ๑ บท มี ๒ บาท ๑ บาทมี ๒ วรรค  วรรคหน้ามี ๕ คำ วรรคหลังมี ๖ คำ  บาท
แรกเรียกว่า บาทเอก  บาทที่สองเรียกว่า 
 ๒. เสียง  คำสุดท้ายของบาทโทใช้เสียงวรรณยุกต์จัตวาและสามัญ เป็นส่วนใหญ่เพราะจะทำให้อ่านได้
ไพเราะ  ส่วนคำสุดท้ายของบทผู้แต่งมักหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำตายและคำที่มีรูปวรรณยุกต์ 
 ๓. สัมผัส กำหนดสัมผัสระหวา่งวรรค ๒ แห่ง และสัมผัสระหว่างบท ๑ แห่ง  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง กาพย์ยานี ๑๑ 
 
 
 



 
 
กลวิธีการประพันธ์ 
 กลวิธีการประพันธ์ที่ควรมีความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการพินิจคุณค่าทางวรรณศิลป์ของวรรณคดีและ
วรรณกรรม มีดังนี้ 
 ๑. การเล่นเสียงสัมผัส  เป็นสัมผัสที่กวีใช้นอกเหนือจากสัมผัสจากสัมผัสบังคับตามฉันทลักษณ์เพ่ือให้
บทร้อยกรองมีเสียงคล้องจองไพเราะยิ่งขึ้น การเล่นเสียงสัมผัสมีทั้งสัมผัสสระ และสัมผัสพยัญชนะ 
 ๒. การเล่นเสียงวรรณยุกต์  เป็นการใช้เสียงวรรณยุกต์ไล่ระดับกันในพยางค์ท่ีมีเสียงสระและเสียง
พยัญชนะเหมือนกัน   เช่น ธรณีนี่นี้   เป็นพยาน    เมืองชื่อกาญจนบุรี  ว่างว้าง 
 ๓. การเล่นคำ  คือ การพลิกแพลงใช้คำในลักษณะต่าง ๆ ให้ได้ความหมายพิเศษต่าง ๆ เป็นการเพ่ิม
ทั้งอรรถรสและสุนทรียรสแก่บทร้อยกรองยิ่งขึ้น ดังนี้ 
      ๓.๑  การเล่นคำซ้ำ เป็นการใช้คำท่ีมีรูป เสียง ความหมาย และชนิดเดียวกัน ในที่ใกล้ ๆ กัน เพื่อ
ย้ำความหมายให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา  วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ 
      ๓.๒  การเล่นคำพ้อง  เป็นการใช้คำพ้องเสียง หรือคำที่พ้องทั้งรูปและเสียงก็ได้ แต่ต้องมี
ความหมายต่างกนั เช่น  ถึงบางจากจากวัดที่พลัดพ่ีน้อง 
      ๓.๓  การเล่นคำเชิงถาม เป็นการเรียบเรียงให้เป็นประโยคคำถามเชิงวาทศิลป์ เป็นคำถามที่ไม่
ต้องการให้ตอบ แต่มุ่งที่จะกระตุ้นให้คิด หรือยอมรับแนวคิดของผู้ส่งสาร เช่น กระนั้นหรือชื่อเสียงเกียรติยศ จะ
มิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น 
 ๔. การใช้อัพภาส เป็นการใช้คำซ้ำลักษณะหนึ่ง ซึ่งซ้ำอักษรลงหน้าคำ เช่น ยิ้ม เป็นยะยิ้ม  ลิบ เป็น 
ละลิบ  
 ๕. การใช้ไวพจน์  เป็นศิลปะการหลากคำ  ใช้คำที่มีรูปเขียนต่าง ๆ กัน ในความหมายเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน ที่เรียกว่า คำพ้องความหมาย เพ่ือไม่ให้จำเจจนน่าเบื่อหน่าย เช่น ด้วยหนามดกรกดาษระดะตา  
นึกก็น่ากลัวหนามขามขามใจ   
 ๖. การใช้โวหารภาพพจน์ เป็นการใช้ถ้อยคำอย่างพลิกแพลงด้วยกลวิธีต่าง ๆ เพื่อสร้างจินตภาพ 
(ภาพท่ีเกิดข้ึนในจินตนาการตามท่ีผู้นั้นมีประสบการณ์มา) หรือสร้างมโนภาพ (ภาพในใจ) โวหารภาพพจน์ที่
นักเรียนควรรู้จัก มีดังนี้ 
      ๖.๑ การเปรียบ มี ๒ ลักษณะ คือ อุปมา และอุปลักษณ์ 
  อุปมา คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำที่แสดงการเปรียบได้แก่ ดัง  
ดั่ง เพียง เพ้ียง พ่าง  ปูน  เฉก เช่น  อย่าง  คล้าย เหมือน กล  เล่ห์  เช่น สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา  วาสนาเราก็
สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์ 
          อุปลักษณ์  คือ การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำกริยา คือ  หรือ เป็น ในการเปรียบ
เป็น เช่น โทสะคือไฟ   
 
 



     ๖.๒ การใช้สิ่งแทน มี ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
  นามนัย  ใช้ชื่อของส่วนประกอบสำคัญของสิ่งนั้นแทนสิ่งนั้นทั้งหมด เช่น ใช้คำว่า เอวบาง 
หมายถึง ผู้หญิง 
  สัญลักษณ์ ใช้สิ่งที่มีคุณสมบัติสำคัญร่วมกันบางประการแทนสิ่งนั้น เช่น ใช้คำว่า ดอกไม้ แทน     
ผู้หญิง 
  สัทพจน์  ใช้เสียงของสิ่งนั้นแทนสิ่งนั้น เช่น บัดเดี๋ยวดังหงั่งเหง่งวังเวงแว่ว  ใช้คำว่า หงั่งเหง่ง 
แทน ระฆังกำลังสั่น 
      ๖.๓  การกล่าวเกินจริง  มี ๒ลักษณะ ดังนี้ 
    -  อติพจน์  เป็นการกล่าวมากเกินจริง เช่น อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง 
    -  อวพจน์  เป็นการกล่าวน้อยเกินจริง  เช่น มีทองเท่าหนวดกุ้ง  เฉียดกันเส้นยาแดงผ่าแปด 
       ๖.๔ บุคคลวัต  บุคคลสมมุติ  หรือบุคลาธิษฐาน  เป็นสมมุติให้ธรรมชาติ นามธรรม พืช สัตว์ 
สิ่งของ ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่คนแสดงกิริยาอาการของคน เช่น กรุงเทพไม่เคยหลับ  ทะเลฤๅอ่ิม 
       ๖.๕ ปฏิพากษ์ หรือปฏิพจน์ เป็นการใช้คำที่ขัดแย้งกันในที่ใกล้กัน เพื่อสร้างอารมณ์สะเทือนใจ 
เช่น  เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็น คิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น   
 
 
  



ใบงานที่ ๑ เรื่อง แผนผังกาพย์ยานี ๑๑ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ 

 
ชื่อ – สกุล ....................................................................................ชั้น......................เลขที่.... .................. 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนแผนผังกาพย์ยานี ๑๑  จำนวน ๒  บท 
  



ใบงานที่ ๒ เรื่อง แต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ 

 
ชื่อ – สกุล ....................................................................................ชั้น......................เลขที่.... .................. 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑  จำนวน ๒  บท ในหัวข้อ เรื่อง ความเป็นไทย 
ภูมิใจในชาติ โดยให้ตั้งชื่อเรื่องด้วยตนเอง 
 

หัวข้อ ความเป็นไทย ภูมใิจในชาติ 
 

เร่ือง ........................................................................................... 
 
 

  



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑       เรื่อง  ความรู้พื้นฐานทางภาษา  เวลาเรียน    ๑๐  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒     เรื่อง  ภาษาพูด    เวลาเรียน     ๑   ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อคุณครูผู้สอน  นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข    ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

  

 ๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ๑.๑  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

 ๑.๒  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.  ๑/๔  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 

๒.  สาระสำคัญ 

  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนควรใช้ให้เหมาะกับจุดมุ่งหมายของการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

จินตนาการ หรือเรื่องราวต่างๆ  เพ่ือให้การส่งสารนั้นสัมฤทธิผลและตรงตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้  ภาษาพูดและ

ภาษาเขียนนั้นมีความต่างกัน ดังนั้นการใช้จึงควรมีความระมัดระวังใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ภาษาพูดและภาษาเขียน   

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (K)   

  ๑. นักเรียนอธิบายลักษณะของภาษาพูดได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  นักเรียนเขียนภาษาพูดได้ถูกต้อง 

 ด้านคุณลักษณะ (A) 

  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย 

    ๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

  ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒.  ความสามารถในการคิด 

    ๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

  ๒.  ใฝ่เรียนรู้  



  ๓.   มุ่งม่ันในการทำงาน 

  ๔.  รักความเป็นไทย 

    ๗.  ภาระงาน/ชิ้นงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ชิ้นงานรวบยอด 

  ๑. ใบงานที่ ๑  เรื่อง แบ่งแยกภาษาพูด – เขียน 

  ๒. ใบงานที่ ๒  เรื่อง ลักษณะของภาษาพูดเปลี่ยนเป็นภาษาเขียน 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของภาษาที่พูดสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน 

 ๒.  นักเรียนร่วมอธิบายลักษณะของภาษาพูดดังนี้ 

  ๒.๑  ภาษาพูดที่ใช้กับคนสนิทสนมคุ้นเคย 

  ๒.๒  ภาษาพูดที่ใช้กับคนที่ไม่สนิทสนมคุ้นเคย 

 ขั้นสอน 

 ๓.  นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษาพูดกับภาษาเขียน ในใบความรู้ เรื่อง ภาษาพูดและภาษาเขียน 

 ๔.  นักเรียนทำใบงานที่ ๑ เรื่อง ลักษณะของภาษาพูดภาษาเขียน 

 ๕.   คัดเลือกนักเรียนตัวอย่างนำเสนอการทำงานใบงานที่ ๑ เรื่อง แบ่งแยกภาษาพูด – เขียน  โดยให้

เพ่ือนช่วยกับตอบ 

 ๖.  นักเรียนทำใบงานที่ ๒ ลักษณะของภาษาพูดเป็นรายบุคคล เมื่อเสร็จตรวจสอบความเรียบร้อย 

แก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องแล้วนำใบงานไปส่งครูตรวจความถูกต้อง 

 ๗.  ยกตัวอย่างภาษาเขียนให้นักเรียนบอกเป็นภาษาพูดที่ใช้กับคนคุ้นเคย และคนไม่คุ้นเคย 

 ขั้นสรุป 

 ๘.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของภาษาพูด  

๙.  สื่อ อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.  หนังสือวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๒.   ใบงานที่ ๑ แบ่งแยกภาษาพูด – เขียน 
 ๓.  ใบงานที่ ๒  ลักษณะของภาษาพูด 
  



๑๐. การวัดประเมินผล 

รายการประเมิน 

วิธีการวัดและ

ประเมิน/หลักฐาน

การเรียนรู้ (ภาระ

งาน/ชิ้นงาน) 

เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

๑. ด้านความรู้ (K)   

  - นักเรียนอธิบายลักษณะของ

ภาษาพูดได้ 

- ประเมินใบงานที่ ๑ 

แบ่งแยกภาษาพูด – 

เขียน 

- ประเมินใบงานที่ ๒ 

ลักษณะของการใช้

ภาษาเขียน

เปลี่ยนเป็นภาษาพูด 

- แบบประเมินใบงานที่ 

๑ แบ่งแยกภาษาพูด – 

เขียน 

- แบบประเมินใบงานที่ 

๒ ลักษณะของการใช้

ภาษาเขียนเปลี่ยนเป็น

ภาษาพูด 

 

 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ(P)   

  - นักเรียนเขียนภาษาพูดได้

ถูกต้อง 

สังเกตพฤติกรรมการ

ทำงานเป็นรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การทำงานเป็น

รายบุคคล 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

๓. ด้านคุณลักษณะ (A) 

    -  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า

ของภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

 
    ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 

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

 
 
 



๑๒.  บันทึกหลังการสอน 
 ๑๒.๑  ด้านความรู้ (K) 
 ........................................................................................................................................................ ...........
........................................................................................................................ .........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ....................................................................... 
 ๑๒.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๒.๓  ด้านคุณลักษณะ (A) 
 ....................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ........................................................................ 
 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
            (............................................................) 
           ผู้สอน 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  



    ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
          ลงชื่อ ............................................................ 
                        (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
       ลงชื่อ ............................................................ 
                            ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 
                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล     
  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วัน......................ที่..............เดือน.........................................พ.ศ........................ 

ชั้น ........................................................................................................   จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 

 

รวม 

(๒๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รเร
ียน

 

(๔
) 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะก

าร
ซัก

ถา
ม 

(๔
) 

กา
รต

อบ
คำ

ถา
ม 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
หน

ดเ
วล

า 

(๔
) 

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
ิจก

รร
มห

รือ

งา
นก

ลุ่ม
   

 (๔
) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 

 คะแนน  ๑๘ – ๒๐ ดีมาก 

 คะแนน  ๑๔ – ๑๗ ดี 

 คะแนน  ๑๐ – ๑๓  พอใช้ 

 คะแนน   ๐ – ๙  ควรปรับปรุง 

มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจำสม่ำเสมอ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ำเสมอ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๒  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ต้องปรับปรุง (๑) 

๑.ความตั้งใจ
ในการเรียน 

สนใจในการเรียนไม่คุย
หรือเล่นกันในขณะเรียน 

สนใจในการเรียนคุย
กันเล็กน้อยในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียนคุย
กันและเล่นกันในขณะ
เรียนเป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเล่น
กันในขณะเรียน 

๒.ความสนใจ
และการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจทุกเรื่องและกล้า
แสดงออก 

มีการถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกล้า
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

๓.การตอบ
คำถาม 

 

ร่วมตอบคำถามในเรื่องที่
ครูถามและตอบคำถามถูก
ทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามและ
ตอบคำถามส่วนมาก
ถูก 

ร่วมตอบคำถามในเรื่อง
ที่ครูถามเป็นบางครั้ง
และตอบคำถามถูกเป็น
บางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม 

๔.ทำงานทัน
ตาม
กำหนดเวลา 

ทำงานส่งตามเวลาที่
กำหนดและถูกต้องชัดเจน 

ทำงานส่งตามเวลาที่
กำหนดและส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่ค่อย
ถูกต้องชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

๕.มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม
หรืองานกลุ่ม 

 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนในการทำกิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ใน
การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนในการทำ
กิจกรรมเป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทำ
กิจกรรม 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 

 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

คำถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ทำงาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = ๔ สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรง

เวลา 

ดี = ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปานกลาง = ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปรับปรุง = ๑ เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 

                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

              ( นางสาวบังอร  บุตรอินทร์ ) 

    …………/…………/……….. 
 



แบบประเมินการทำใบงาน 

ใบงานที่ ........... เรื่อง ...................................................... 

 ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 
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ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



ประเมินผลระดับคุณภาพในการทำใบงาน 

ใบงานที่ ........... เรื่อง ...................................................... 

 ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลข
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ชื่อ-สกุล 

ระดับคุณภาพ  
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       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



ใบความรู้ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ 

 

ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน 
 

 เป็นการยากที่จะตัดสินว่า   คำใดเป็นภาษาพูด   คำใดเป็นภาษาเขียน    ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกาลเทศะใน
การใช้คำนั้นๆ บางคำก็ใช้เป็นภาษาเขียนอย่างเดียว    บางคำก็ใช้พูดอย่างเดียว   และบางคำอยู่ตรงกลางคือ
อาจเป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็ได้    ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนพออธิบายได้ดังนี้ 
 ๑. ภาษาเขียนไม่ใช้ถ้อยคำหลายคำที่เราใช้ในภาษาพูดเท่านั้น เช่น  เยอะแยะ  โอ้โฮ  จมไปเลยแย่ 
ฯลฯ 
 ๒. ภาษาเขียนไม่มีสำนวนเปรียบเทียบหรือคำสแลงที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาเช่น ชักดาบ พลิกล็อค  
โดดร่ม 
 ๓. ภาษาเขียนมีการเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวยชัดเจน  ไม่ซ้ำคำหรือซ้ำความโดยไม่จำเป็น  ในภาษา
พูดอาจจะใช้ซ้ำคำหรือซ้ำความได้  เช่น   การพูดกลับไปกลับมา เป็นการย้ำคำหรือเน้นข้อความนั้นๆ 
 ๔. ภาษาเขียน   เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ผู้เขียนไม่มีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  แต่ถ้าเป็น
ภาษาพูด ผู้พูดมีโอกาสชี้แจงแก้ไขในตอนท้ายได้     นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษา
เขียนอีกหลายประการ คือ 
  ๑) ภาษาเขียนใช้คำภาษามาตรฐาน   หรือภาษาแบบแผน   ซึ่งนิยมใช้เฉพาะในวงราชการ
หรือในข้อเขียนที่เป็นวิชาการทั้งหลายมากกว่าภาษาพูด เช่น 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน - ภาษาพูด 
สุนัข หมา   สุกร หมู   กระบือ ควาย 
แพทย์ หมอ   เครื่องบิน เรือบิน  เพลิงไหม้ ไฟไหม้ 
ภาพยนตร์ หนัง  รับประทาน ทาน,กิน  ถึงแก่กรรม ตาย,เสีย 
ปวดศีรษะ ปวดหัว  เงิน ตัง(สตางค์)  อย่างไร ยังไง 
ขอบ้าง ขอมั่ง   กิโลกรัม,เมตร    โล,กิโล ฯลฯ 
๒) ภาษาพูดมักจะออกเสียงไม่ตรงกับภาษาเขียน คือ   เขียนอย่างหนึ่งเวลาออกเสียงจะเพ้ียนเสียงไปเล็กน้อย    
ส่วนมากจะเป็นเสียงสระ เช่น 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน - ภาษาพูด 
ฉัน ชั้น   เขา เค้า   ไหม  ไม้(มั้ย) 
เท่าไร เท่าไหร่ หรือ  หรอ, เร้อะ   แมลงวัน  แมงวัน 
สะอาด ซาอาด   มะละกอ มาลากอ  นี่  เนี่ยะ 



๓) ภาษาพูดสามารถแสดงอารมณ์ของผู้พูดได้ดีกว่าภาษาเขียน คือ   มีการเน้นระดับเสียงของคำให้สูง-ต่ำ-สั้น-
ยาว ได้ตามต้องการ เช่น 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด 
ตาย  ต๊าย  บ้า  บ๊า  ใช่  ช่าย 
เปล่า  ปล่าว  ไป  ไป๊  หรือ  รึ(เร้อะ) 
ลุง  ลุ้ง  หรอก  หร้อก  มา  ม่ะ 
 
 
๔) ภาษาพูดนิยมใช้คำช่วยพูดหรือคำลงท้าย    เพื่อช่วยให้การพูดนั้นฟังสุภาพและไพเราะยิ่งขึ้น  เช่น   ไปไหน
คะ  ไปตลาดค่ะ   รีบไปเลอะ   ไม่เป็นไรหรอก  นั่งนิ่งๆ ซิจ๊ะ 
๕) ภาษาพูดนิยมใช้คำซ้ำ  และคำซ้อนบางชนิด  เพื่อเน้นความหมายของคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น   เช่น 
คำซ้ำ  ดี๊ดี  เก๊าเก่า  ไปเปย  อ่านเอ่ิน  ผ้าห่มผ้าเหิ่ม  กระจกกระเจิก  อาหงอาหาร 
คำซ้อน   มือไม้  ขาวจั้ะ ดำมิดหมี  แข็งเป็ก  เดินเหิน  ทองหยอง…… 
 

ภาษาพูด ภาษาเขียน 

        ๑.   เป็นไง 

๒.  เอาไงดี 

๓. จริง ๆ  แล้ว 

๔. งานยุ่งชะมัด 

๕. ขนุนลูกนี้อร่อยจัง 

๖. ที่ริมคลองมีต้นไม้เยอะแยะเลย 

 

๗.  ข้อสอบนี้กล้วยมาก 

๑. เป็นอย่างไร 
๒. ทำอย่างไรดี 
๓. อันที่จริง 
๔. มีงานมาก 
๕. ขนุนลูก (ผล) นี้อร่อยมาก 
๖. ที่ริมคลองมีต้นไม้มากมาย 
         หลายชนิด 

 

๗. ข้อสอบนี้ง่ายมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ ๑ เรื่อง แบ่งแยกภาษาพูด – เขียน 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ 

 
คําชี้แจง   ให้นักเรียนแยกคำที่กําหนดให้ตรงกับระดับของภาษาให ถูกต อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

รับประทาน  อาจารย์  บวชเณร  มาก  กบาล  พ่อ  บัตรโดยสาร 
มากมาย  กระบือ  ดีมาก  ข้าพเจ้า  ถูกแขวน  ครู  ควาย  

ฌาปนกิจ บรรพชา  หัว  คุณครู  แม่  รดน้ำ  ศีรษะ  แจ๋ว  บวช
พระ  ใบขับขี่  ดิฉัน 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



ใบงานที่ ๒ เรื่อง ลักษณะของภาษาเขียนเป็นภาษาพูด 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนสรรคำที่เป็นภาษาพูดเติมลงในตารางให้ถูกต้อง 
 

ภาษาพูด ภาษาเขียน 

๑.  ๑. บิดา มารดา                               

๒.  ๒. ช่องเดินรถประจำทาง 

๓.  ๓. สุกร                                          

๔.  ๔. เวียนศีรษะ                                

๕.  ๕. อาเจียน                                     

๖.  ๖. ประทับตรา                              

๗.  ๗. ดื่มสุรา                                      

๘.  ๘. ไม่รอบคอบ                              

๙.  ๙. ไม่ทราบข้อเท็จจริง             

๑๐.  ๑๐. ซ้ำซาก                          

๑๑.  ๑๑. น้อยใจ                                      

๑๒.  ๑๒. ติดใจ                                        

๑๓.  ๑๓. มีความประสงค์                       

๑๔.  ๑๔. บริการเต็มที่                 

๑๕.  ๑๕. เรียนให้ทราบ                            

๑๖.  ๑๖. กล่าวเท็จ                      

๑๗.  ๑๗. กรณีอีสาน                                

๑๘.  ๑๘. อนุเคราะห์                    

๑๙.  ๑๙. สุนัข 

๒๐.  ๒๐. กระบือ                                                 

๒๑.  ๒๑. พระ  ๙  รูป                   

๒๒.  ๒๒. มาก 



เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง ลักษณะของภาษาเขียนเป็นภาษาพูด 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๑   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๘ 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนสรรคำที่เป็นภาษาพูดเติมลงในตารางให้ถูกต้อง 

ภาษาพูด ภาษาเขียน 
๑. พ่อแม่ ๑. บิดา มารดา                               
๒. บัสเลน ๒. ช่องเดินรถประจำทาง 
๓. หมู ๓. สุกร                                          
๔. เวียนหัว ๔. เวียนศีรษะ                                
๕. อ้วก ๕. อาเจียน                                     
๖. ตีตรา ๖. ประทับตรา                              
๗. กินเหล้า ๗. ดื่มสุรา                                      
๘. ไม่ดูตามม้าตาเรือ ๘. ไม่รอบคอบ                              
๙. ไม่รู้เรื่องราว ๙. ไม่ทราบข้อเท็จจริง             
๑๐. ซ้ำๆซากๆ ๑๐. ซ้ำซาก                          
๑๑. น้อยอกน้อยใจ ๑๑. น้อยใจ                                      
๑๒. ติดอกติดใจ ๑๒. ติดใจ                                        
๑๓. มีความต้องการ ๑๓. มีความประสงค์                       
๑๔. รับใช้เต็มที่ ๑๔. บริการเต็มที่                 
๑๕. บอกให้รู้ ๑๕. เรียนให้ทราบ                            
๑๖. พูดโกหก ๑๖. กล่าวเท็จ                      
๑๗. เรื่องอีสาน ๑๗. กรณีอีสาน                                
๑๘. ช่วยเหลือ ๑๘. อนุเคราะห์                    
๑๙. หมา ๑๙. สุนัข 
๒๐. ควาย ๒๐. กระบือ                                                 
๒๑. พระ ๙ องค์ ๒๑. พระ  ๙  รูป                   
๒๒. เยอะแยะ ๒๒. มาก 

 
  



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑       เรื่อง  ความรู้พื้นฐานทางภาษา  เวลาเรียน    ๑๐  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓     เรื่อง  ระดับของภาษา   เวลาเรียน     ๒   ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อคุณครูผู้สอน  นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข    ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

  

 ๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ๑.๑  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

 ๑.๒  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.  ๑/๔  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 

๒.  สาระสำคัญ 

  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนควรใช้ให้เหมาะกับจุดมุ่งหมายของการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

จินตนาการ หรือเรื่องราวต่างๆ  เพ่ือให้การส่งสารนั้นสัมฤทธิผลและตรงตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้  ภาษาพูดและ

ภาษาเขียนนั้นมีความต่างกัน ดังนั้นการใช้จึงควรมีความระมัดระวังใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ภาษาพูดและภาษาเขียน   

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (K)   

  ๑. นักเรียนอธิบายลักษณะระดับของภาษาได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  นักเรียนใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคล 

 ด้านคุณลักษณะ (A) 

  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย 

    ๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

  ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒.  ความสามารถในการคิด 

  ๓.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

 



    ๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

  ๒.  ใฝ่เรียนรู้  

  ๓.   มุ่งมั่นในการทำงาน 

  ๔.  รักความเป็นไทย 

    ๗.  ภาระงาน/ชิ้นงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ชิ้นงานรวบยอด 

  แสดงบทบาทสมมุติ 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของภาษาที่พูดสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน 

 ขั้นสอน 

 ๓.  นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับระดับของภาษา ในใบความรู้ เรื่อง ระดับของภาษา และสามารถ

ศึกษาเพ่ิมเติม และสืบค้นผ่านอินเทอร์เนตได้ 

 ๔.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม จำนวน ๓ กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน  

 ๕.   ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลาก เลือกกลุ่ม 

 ๖.  ให้เวลา ๓๐ นาที เพื่อศึกษาเพ่ิมเติมและเตรียมบทเพ่ือแสดงบทบาทสมมุติ  

 ๗.  แต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมติครูประเมินการแสดงบทบาทสมมติและบันทึกลงในแบบ

ประเมิน 

 ๘. เพื่อนแสดงความคิดเห็นต่อการแสดงของเพ่ือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

 ๙. ครูกล่าวชมเชย แนะนำ และให้ข้อเสนอแนะแต่ละกลุ่ม 

 ขั้นสรุป 

 ๘.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องระดับของภาษา  

๙.  สื่อ อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.  สลาก จำนวน ๓ แผ่น 
 ๒.  ใบความรู้เรื่อง ระดับของภาษา 
  



๑๐. การวัดประเมินผล 

รายการประเมิน 

วิธีการวัดและ

ประเมิน/หลักฐาน

การเรียนรู้ (ภาระ

งาน/ชิ้นงาน) 

เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

๑. ด้านความรู้ (K)   

  - ๑. นักเรียนอธิบายลักษณะ

ระดับของภาษาได้ 

 

- สังเกตพฤติกรรม

การทำงานเป็น

รายบุคคล 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การทำงานเป็น

รายบุคคล 

 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

 

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ(P)   

  - นักเรียนใช้ภาษาได้ถูกต้อง

และเหมาะสมกับบุคคล 

 

ประเมินการแสดง

บทบาทสมมติ 

 

แบบประเมินการแสดง

บทบาทสมมติ 

 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๓. ด้านคุณลักษณะ (A) 

    -  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า

ของภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

 
    ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 

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

 
 
 
 
 



๑๒.  บันทึกหลังการสอน 
 ๑๒.๑  ด้านความรู้ (K) 
 ................................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................ ..............................................................................................  
 ๑๒.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ....................................................
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๒.๓  ด้านคุณลักษณะ (A) 
 ................................................................................................................................ ...................................
................................................................................................ .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ...............................................................................................  
 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
            (............................................................) 
           ผู้สอน 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  



    ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
          ลงชื่อ ............................................................ 
                    (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
       ลงชื่อ ............................................................ 
                         ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 
                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุ 
  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วัน......................ที่..............เดือน.........................................พ.ศ........................ 

ชั้น ........................................................................................................   จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 

 

รวม 

(๒๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รเร
ียน

 

(๔
) 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะก

าร
ซัก

ถา
ม 

(๔
) 

กา
รต

อบ
คำ

ถา
ม 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
หน

ดเ
วล

า 

(๔
) 

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
ิจก

รร
มห

รือ

งา
นก

ลุ่ม
   

 (๔
) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 

 คะแนน  ๑๘ – ๒๐ ดีมาก 

 คะแนน  ๑๔ – ๑๗ ดี 

 คะแนน  ๑๐ – ๑๓  พอใช้ 

 คะแนน   ๐ – ๙  ควรปรับปรุง 

มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจำสม่ำเสมอ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ำเสมอ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๒  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก (๔) ด ี(๓) พอใช้ (๒) ต้องปรับปรุง (๑) 

๑.ความตั้งใจ
ในการเรียน 

สนใจในการเรียนไม่
คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียนคุยกัน
เล็กน้อยในขณะเรียน 

สนใจในการเรียนคุยกัน
และเล่นกันในขณะเรียน
เป็นบางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเล่น
กันในขณะเรียน 

๒.ความสนใจ
และการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก
เรื่องและกล้า
แสดงออก 

มีการถามในหัวข้อที่ตน
ไม่เข้าใจเป็นส่วนมาก
และกล้าแสดงออก 

มีการถามในหัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็นบางครั้งและไม่
ค่อยกล้าแสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

๓.การตอบ
คำถาม 

 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามและ
ตอบคำถามถูกทุก
ข้อ 

ร่วมตอบคำถามในเรื่องที่
ครูถามและตอบคำถาม
ส่วนมากถูก 

ร่วมตอบคำถามในเรื่องที่
ครูถามเป็นบางครั้งและ
ตอบคำถามถูกเป็น
บางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม 

๔.ทำงานทัน
ตาม
กำหนดเวลา 

ทำงานส่งตามเวลา
ที่กำหนดและ
ถูกต้องชัดเจน 

ทำงานส่งตามเวลาที่
กำหนดและส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่ค่อย
ถูกต้องชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

๕.มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรม
หรืองานกลุ่ม 

 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ใน
การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนในการทำกิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทำ
กิจกรรม 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 

 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

คำถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ทำงาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = ๔ สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรง

เวลา 

ดี = ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปานกลาง = ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปรับปรุง = ๑ เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 

                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

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

    …………/…………/……….. 
 



แบบประเมินการทำใบงาน 

ใบงานที่ ........... เรื่อง ...................................................... 

 ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 

 

รวม 

(๑๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
ำง

าน
 

(๒
) 

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค
์ 

(๒
) 

คว
าม

สะ
อา

ด 
เรีย

บร
้อย

 

แล
ะส

วย
งา

ม 
(๒

) 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
เว

ลา

กำ
หน

ด 
(๒

) 

(๔
) 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง ชั
ดเ

จน
 (๒

) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



ประเมินผลระดับคุณภาพในการทำใบงาน 

ใบงานที่ ........... เรื่อง ...................................................... 

 ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลข

ที ่

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ระดับคุณภาพ  

 

 

คะแนน 

(ผ่าน /  

ไม่ผา่น ) 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ถูก

ต้อ
งท

ุกข
้อ 

สา
มา

รถ
ยก

ตัว
อย

่าง
ปร

ะก
อบ

ชัด
เจ

น 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ ๓

–๔
 

ข้อ
 ส

าม
าร

ถย
กต

ัวอ
ย่า

ง

ปร
ะก

อบ
ชัด

เจ
น 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ ๑

- ๒
 ข้

อ 

สา
มา

รถ
ยก

ตัว
อย

่าง
ปร

ะก
อบ

ได
้

บ้า
ง 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ ๑

- ๒
 ข้

อ 
ไม

่

สา
มา

รถ
ยก

ตัว
อย

่าง
ปร

ะก
อบ

ได
้

บ้า
ง 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



ใบความรู้ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ 

 

ระดับของภาษา 
ระดับของภาษา หมายถึง ความลดหลั่นของถ้อยคำและการเรียบเรียงถ้อยคำที่ใช้โดยพิจารณาตาม 

โอกาส หรือ กาลเทศะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้สื่อสาร และ ตามเนื้อหาที่สื่อสาร 

 การศึกษาเรื่องระดับของภาษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเข้าใจภาษาของกันและกัน 
ไม่เกิดปัญหาด้านการสื ่อสาร และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล รวมทั ้งยังทำให้ผู ้ศ ึกษาได้เข้าใจถึง
ลักษณะเฉพาะและวิวัฒนาการของภาษาไทยอีกด้วย 

 การศึกษาเรื่องระดับภาษาอาจพิจารณาได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น พิจารณาตามฐานะของ
บุคคล ตามเนื้อหา และตามกาลเทศะที่สื่อสาร 

 ในที่นี้จะกล่าวถึงการพิจารณาระดับภาษา  ตามกาลเทศะ / โอกาส ในการใช้ภาษา เพื่อให้ผู้ใช้
ภาษาสามารถเลือกใช้ภาษา ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

๑. ภาษาแบบเป็นทางการ  ภาษาท่ีใช้อย่างเป็นทางการมีลักษณะเป็นพิธีการ ถูกต้องตาม 
แบบแผนของภาษาเขียน  แบ่งออกเป็น 

    ๑.๑   ภาษาระดับพิธีการ เป็นภาษาท่ีสมบูรณ์แบบ รูปประโยคถูกต้องตามหลัก 

ไวยากรณ์ มีความประณีต งดงาม อาจใช้ประโยคที่ซับซ้อนและใช้คำระดับสูง ภาษาระดับนี้จะใช้ในโอกาส 
สำคัญ ๆ เช่น งาน ราชพิธี วรรณกรรมชั้นสูง เป็นต้น 

    ๑.๒  ภาษาระดับมาตรฐานราชการ หรือ อาจเรียกว่า ภาษาทางการ / ภาษาราชการ เป็น
ภาษาท่ีสมบูรณ์แบบ รูปประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เน้นความชัดเจน ตรงประเด็นเป็นสำคัญ ใช้ใน
โอกาส สำคัญ ที่เป็นทางการ เช่นหนังสือราชการวิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ การกล่าวปราศรัย การ
กล่าวเปิดงานสำคัญ ๆ เป็นต้น 

  



๒.  ภาษาแบบไม่เป็นทางการ  ภาษาท่ีไม่เคร่งครัดตามแบบแผน มักใช้ในการสื่อสารทั่วไป 
ในชีวิตประจำวัน หรือ โอกาสทั่วๆ ไปที่ไม่เป็นทางการ แบ่งเป็น 

   ๒.๑  ภาษาระดับกึ่งทางการ  เป็นภาษาท่ียังคงความสุภาพแต่ไม่เคร่งครัดแบบภาษาทางการ
บางครั้ง อาจใช้ภาษาระดับสนทนามาปนอยู่ด้วย มันใช้ในการติดต่อธุรกิจการงาน หรือใช้สื่อสารกับบุคคลที่ไม่
คุ้นเคย หรือ มีคุณวุฒิ และ วัยวุฒิสูงกว่า หรือการบรรยาย การประชุมต่างๆ รวมทั้งใช้ในงานเขียนที่ไม่เป็น
ทางการเพื่อให้งานเขียนนั้นดูไม่เครียดจนเกินไป   เช่น สารคดี บทวิจารณ์ เกี่ยวกับบันเทิงคดีต่างๆ เป็นต้น 

  ๒.๒  ภาษาระดับสนทนา  เป็นภาษาท่ีใช้สนทนาโต้ตอบกับบุคคลที่รู้จักในสถานที่หรือเวลาที่
ไม่เป็นการส่วนตัว หรือสนทนากับบุคคลที่ยังไม่คุ้นเคย รวมทั้งใช้เจรจาซื้อขายทั่วไป และการประชุมที่ไม่เป็น
ทางการ ภาษาที่ใช้มักมีรูปประโยคง่ายๆ ที่สามารถเข้าใจทันที แต่ยังคงความสุภาพ เช่น ภาษาที่ใช้ในการ
รายงานข่าวโทรทัศน์ การเจรจาในเชิงธุระทั่วไป เป็นต้น 

  ๒.๓  ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก  เป็นภาษาพูดที่ใช้สนทนากับบุคคลที่สนิทคุ้นเคยมัก
ใช้สถานที่ส่วนตัว หรือ ในโอกาสที่ต้องการความสนุกสนานครื้นเครง หรือ การทะเลาะวิวาท ภาษาที่ใช้เป็น
ภาษาพูดที่ไม่เคร่งครัด อาจมีคำตัด คำสแลง คำต่ำ คำหยาบปะปน โดยทั่วไปไม่นิยมใช้ในภาษาเขียน ยกเว้น
งานเขียนประเภท เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย ภาษาข่าวหนังสือพิมพ์ การเขียนบทละคร ฯลฯ 

การใช้ภาษาผิดระดับย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร ผู้รับสารอาจเห็นว่าผู้ส่งสารไม่รู้จักกาลเทศะ
ขาดความจริงใจ เสแสร้ง  การแบ่งภาษาออกเป็นระดับต่างๆ นั้นมิได้แบ่งกันอย่างเด็ดขาด ภาษาระดับหนึ่งอาจ
เหลื่อมล้ำกับภาษาอีกระดับหนึ่ง หรือใช้ปะปนกันได้ การพิจารณาระดับภาษาระดับภาษาอาจต้องพิจารณาจาก
ข้อความโดยรวมในการสื่อสารนั้น 

  



ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับต่าง ๆ 

๑.  “...ขอพระบรมเดชานุภาพมหึมาแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราช จงคุ้มครองประเทศชาติและ
ประชาชาวไทยให้ผ่านพ้นสรรพอุปัทวพิบัติทั้งปวง อริราชศัตรูภายนอกอย่าล่วงเข้าทำอันตรายได้ ศัตรูหมู่พาล    
ภายในให้วอดวายพ่ายแพ้ภัยตัว บันดาลความสุขความมันคงให้บังเกิดทั่วภูมิมณฑล บันดาลความร่มเย็นแก่ 
อเนกนิกรชนครบคามเขตขอบขัณฑสีมา...”                                    
          (ภาวาส บุนนาค, “ราชาภิสดุดี.” ในวรรณลักษณวิจารณ์เล่ม ๒ หน้า ๑๕๙.) 

๒.   “...   บทละครไทยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมไทยเป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นทั้งเพื่ออ่านและ
เพื่อแสดงรูปแบบที่นิยมกันมาแต่เดิมคือบทละครรำต่อมามีการปรับปรุงละครรำให้ทันสมัยขึ้นตามความนิยม
แบบตะวันตกจึงมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ได้แก่ ละครดึกดำบรรพ์ ละครพันทาง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรับ
รูปแบบละครจากตะวันตกมาดัดแปลงให้เข้ากับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ทำให้การละครไทยพัฒนาขึ้นโดย
มีกระบวนการแสดงที่แตกต่างไปจากละครไทยที่มีอยู่มาเป็นละครร้อง ละครพูดและละครสังคม” 

(กันยรัตน์ สมิตะพันทุ,  การพัฒนาตัวละครในบทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  ในบทความ วิชาการ ๒๐ ปี ภาควิชาภาษาไทย หน้า ๑๕๘) 

๓.  “...   ฉะนั้นในช่วงเรียนอยู่ระดับมัธยม ผู้ที่ขยันมุ่งมั่นจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบ
กายท้ังสิ้นยกเว้นสิ่งที่เขาคิดว่าจะสามารถทำให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ชีวิตนักเรียนมัธยมจึงมีแต่ติวติวและ
ติว กีฬาฉันไม่เล่น กิจกรรมฉันไม่มีเวลาทำ และยิ่งห้องสมุดฉันไม่ทราบว่าจะเข้าไปทำไมเพราะเวลาทั้งหมด
จะต้องใช้ท่องตำราอย่างเดียวแล้วก็มักจะประสบความสำเร็จตามที่คิดเสียด้วย คือ สอบเช้ามหาวิทยาลัยได้...” 

(เปล่งศรี  อิงคนินันท์     ต้องขอให้อาจารย์ช่วย  ก้าวไกล ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ หน้า ๒๗) 

๔.    “...จากกรณีที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  เกจิดังอห่งวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาได้
อาพาธลงอย่างกะทันหัน มีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักเนื่องจากต้องตรากตรำทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลและ
เคาะหัวให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์จนไม่มีเวลาพักผ่อนเกิดอาการหน้ามืดจนกระทั่งลูกศิษย์ต้องหามส่งโรงบาล
มหาราชนายแพทย์เจ้าของไข้ได้ตรวจร่างกายแล้วแจ้งให้ทราบว่าเป็นไข้หวัด”                                                         
        (เดลินิวส์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙) 

๕.  “....   มึงจะไปไหนไอ้มั่นกูสั่งให้ปล่อยมันไว้อย่างนั้นไม่ต้องสนใจกูอยากนั่งดูมันมองมันตายช้าๆเลือดไหล
ออกจนหมดตัวและหยุดหายใจในที่สุดถึงจะสมกับความแค้นของกู…” 

(วราภา,  นางละคร,   สกุลไทย ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๑๖๒ หนา้ ๑๐๗) 

๖.  “...   บิ๊กจา เตรียมเดินเครื่องวางงานกีฬายาวจะเสนอเป็นคณะกรรมาธิการวุฒิสภาการกีฬาดันงบหนุน
ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หร้อยกับความเป็นเจ้าเหรียญทองส่วนสมาคมตะกร้อรัว่าแตกเป็นเสี่ยงให้พิสูจน์กันใน
ตะกร้อคิงส์คัพหนที่ ๑๒ ใครผลงานดีได้พิจารณามาทำทีมชาติ” 

(เดลินิวส์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙) 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑       เรื่อง  ความรู้พื้นฐานทางภาษา  เวลาเรียน    ๑๐  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔     เรื่อง  ภาษาเขียน   เวลาเรียน     ๑   ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อคุณครูผู้สอน  นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข    ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

  

 ๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ๑.๑  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

 ๑.๒  มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.  ๑/๔  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 

   ม.  ๑/๙  มีมารยาทในการเขียน 

๒.  สาระสำคัญ 

  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนควรใช้ให้เหมาะกับจุดมุ่งหมายของการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

จินตนาการ หรือเรื่องราวต่างๆ  เพ่ือให้การส่งสารนั้นสัมฤทธิผลและตรงตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้  ภาษาพูดและ

ภาษาเขียนนั้นมีความต่างกัน ดังนั้นการใช้จึงควรมีความระมัดระวังใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ภาษาพูดและภาษาเขียน   

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (K)   

  ๑. นักเรียนอธิบายลักษณะของภาษาเขียนได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  นักเรียนเขียนภาษาเขียนได้ถูกต้อง 

 ด้านคุณลักษณะ (A) 

  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย 

    ๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

  ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒.  ความสามารถในการคิด 

 

 



    ๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

  ๒.  ใฝ่เรียนรู้  

  ๓.   มุ่งมั่นในการทำงาน 

  ๔.  รักความเป็นไทย 

    ๗.  ภาระงาน/ชิ้นงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ชิ้นงานรวบยอด 

  ใบงานที่   เรื่อง ใบงาน  ภาษาเขียน 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  นักเรียนนักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภาษาพูด ที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว 

 ๒.  ร่วมกันสนทนากับนักเรียนถึงความแตกต่างของภาษาพูดกับภาษาเขียน 

 ๓.  นักเรียนช่วยกับตอบคำถาม 

 ขั้นสอน 

 ๔.  นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของบริบท ช่วยกันศึกษาความรู้ใน ใบความรู้ เรื่อง ภาษาพูด 

ภาษาเขียน หนังสือเรียน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 ๕.   นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำ ใบงาน เรื่อง ภาษาเขียน โดยให้สมาชิกช่วยกันหาคำตอบในใบงาน 

จับคู่กันในกลุ่มผลัดกันอ่านและอธิบายคำตอบของตนเองให้เพ่ือฟัง 

 ๖.   สรุปคำตอบที่ได้เป็นของกลุ่ม แล้วบันทึกคำตอบลงในใบงาน ตรวจสอบแล้วนำส่งครู 

 ขั้นสรุป 

 ๗.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปลักษณะของภาษาเขียนที่ได้จากการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนคิดการเรียนรู้

ได้เข้าใจดียิ่งขึ้น 

๙.  สื่อ อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู ้
 ๑.  ใบความรู้ เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน 
 ๒.   ใบงาน เรื่อง ภาษาเขียน 
  
  



๑๐. การวัดประเมินผล 
รายการประเมิน วิธีการวัดและ

ประเมิน/หลักฐาน

การเรียนรู้ (ภาระ

งาน/ชิ้นงาน) 

เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

๑. ด้านความรู้ (K)   

  - นักเรียนอธิบายลักษณะของ

ภาษาเขียนได้ 

- ประเมินใบงาน 

เรื่อง ภาษาเขียน 

 

- ประเมินใบงาน เรื่อง 

ภาษาเขียน 

 

 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ(P)   

  - นักเรียนเขียนภาษาพูดได้

ถูกต้อง 

สังเกตพฤติกรรมการ

ทำงานเป็นรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การทำงานเป็น

รายบุคคล 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

๓. ด้านคุณลักษณะ (A) 

    -  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า

ของภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

 
    ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒.  บันทึกหลังการสอน 
 ๑๒.๑  ด้านความรู้ (K) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................ ..................................................................................................  
 ๑๒.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P) 
 ............................................................................................................................ .......................................
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๒.๓  ด้านคุณลักษณะ (A) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................ .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ...............................................................................................  
 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
                    (นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข) 
           ผู้สอน 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  
  



    ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
 
          ลงชื่อ ............................................................ 
                      (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  
 ............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................ ............................................... 
................................................................................... ............................................................................................  
 
       ลงชื่อ ............................................................ 
                           ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 
                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วัน......................ที่..............เดือน.........................................พ.ศ........................ 

ชั้น ...................................................................... ..................................  จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 

 

รวม 

(๒๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รเร
ียน

 

(๔
) 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะก

าร
ซัก

ถา
ม 

(๔
) 

กา
รต

อบ
คำ

ถา
ม 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
หน

ดเ
วล

า 

(๔
) 

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
ิจก

รร
มห

รือ

งา
นก

ลุ่ม
   

 (๔
) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
 คะแนน  ๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
 คะแนน  ๑๔ – ๑๗ ดี 
 คะแนน  ๑๐ – ๑๓  พอใช้ 
 คะแนน   ๐ – ๙  ควรปรับปรุง 
มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจำสม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๒  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (๔) ด ี(๓) พอใช้ (๒) ต้องปรับปรุง (๑) 
๑.ความตั้งใจในการ
เรียน 

สนใจในการเรียนไม่
คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียนคุย
กันเล็กน้อยในขณะ
เรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเล่น
กันในขณะเรียน 

๒.ความสนใจและการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทุก
เรื่องและกล้า
แสดงออก 

มีการถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกล้า
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

๓.การตอบคำถาม 
 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามและ
ตอบคำถามถูกทุก
ข้อ 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามและ
ตอบคำถามส่วนมาก
ถูก 

ร่วมตอบคำถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครั้งและ
ตอบคำถามถูก
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม 

๔.ทำงานทันตาม
กำหนดเวลา 

 

ทำงานส่งตามเวลา
ที่กำหนดและ
ถูกต้องชัดเจน 

ทำงานส่งตามเวลาที่
กำหนดและส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่
ค่อยถูกต้อง

ชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

๕.มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรืองาน
กลุ่ม 

 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ใน
การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การทำกิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทำ
กิจกรรม 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 

 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

คำถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ทำงาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = ๔ สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรง

เวลา 

ดี = ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปานกลาง = ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปรับปรุง = ๑ เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 

                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

              ( นางสาวบังอร  บุตรอินทร์ ) 

    …………/…………/……….. 
 



แบบประเมินการทำใบงาน 

ใบงานที่ ........... เรื่อง ...................................................... 

 ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 

 

รวม 

(๑๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
ำง

าน
 

(๒
) 

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค
์ 

(๒
) 

คว
าม

สะ
อา

ด 
เรีย

บร
้อย

 

แล
ะส

วย
งา

ม 
(๒

) 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
เว

ลา

กำ
หน

ด 
(๒

) 

(๔
) 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง ชั
ดเ

จน
 (๒

) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



ประเมินผลระดับคุณภาพในการทำใบงาน 

ใบงานที่ ........... เรื่อง ...................................................... 

 ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลข

ที ่

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ระดับคุณภาพ  

 

 

คะแนน 

(ผ่าน /  

ไม่ผา่น ) 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ถูก

ต้อ
งท

ุกข
้อ 

สา
มา

รถ
ยก

ตัว
อย

่าง
ปร

ะก
อบ

ชัด
เจ

น 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ ๓

–๔
 

ข้อ
 ส

าม
าร
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กต

ัวอ
ย่า

ง

ปร
ะก

อบ
ชัด

เจ
น 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ ๑

- ๒
 ข้

อ 

สา
มา

รถ
ยก

ตัว
อย

่าง
ปร

ะก
อบ

ได
้

บ้า
ง 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ ๑

- ๒
 ข้

อ 
ไม

่

สา
มา

รถ
ยก

ตัว
อย

่าง
ปร

ะก
อบ

ได
้

บ้า
ง 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



ใบความรู้ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ 

 

ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน 
 

 เป็นการยากที่จะตัดสินว่า   คำใดเป็นภาษาพูด   คำใดเป็นภาษาเขียน    ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกาลเทศะใน
การใช้คำนั้นๆ บางคำก็ใช้เป็นภาษาเขียนอย่างเดียว    บางคำก็ใช้พูดอย่างเดียว   และบางคำอยู่ตรงกลางคือ
อาจเป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็ได้    ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนพออธิบายได้ดังนี้ 
 ๑. ภาษาเขียนไม่ใช้ถ้อยคำหลายคำที่เราใช้ในภาษาพูดเท่านั้น เช่น  เยอะแยะ  โอ้โฮ  จมไปเลยแย่ 
ฯลฯ 
 ๒. ภาษาเขียนไม่มีสำนวนเปรียบเทียบหรือคำสแลงที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาเช่น  ชักดาบ  พลิก
ล็อค  โดดร่ม 
 ๓. ภาษาเขียนมีการเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวยชัดเจน  ไม่ซ้ำคำหรือซ้ำความโดยไม่จำเป็น  ในภาษา
พูดอาจจะใช้ซ้ำคำหรือซ้ำความได้  เช่น   การพูดกลับไปกลับมา เป็นการย้ำคำหรือเน้นข้อความนั้นๆ 
 ๔. ภาษาเขียน   เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ผู้เขียนไม่มีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  แต่ถ้าเป็น
ภาษาพูด ผู้พูดมีโอกาสชี้แจงแก้ไขในตอนท้ายได้     นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษา
เขียนอีกหลายประการ คือ 
  ๑) ภาษาเขียนใช้คำภาษามาตรฐาน   หรือภาษาแบบแผน   ซึ่งนิยมใช้เฉพาะในวงราชการ
หรือในข้อเขียนที่เป็นวิชาการทั้งหลายมากกว่าภาษาพูด เช่น 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน - ภาษาพูด 
สุนัข หมา   สุกร หมู   กระบือ ควาย 
แพทย์ หมอ   เครื่องบิน เรือบิน  เพลิงไหม้ ไฟไหม้ 
ภาพยนตร์ หนัง  รับประทาน ทาน,กิน  ถึงแก่กรรม ตาย,เสีย 
ปวดศีรษะ ปวดหัว  เงิน ตัง(สตางค์)  อย่างไร ยังไง 
ขอบ้าง ขอมั่ง   กิโลกรัม,เมตร    โล,กิโล ฯลฯ 
๒) ภาษาพูดมักจะออกเสียงไม่ตรงกับภาษาเขียน คือ   เขียนอย่างหนึ่งเวลาออกเสียงจะเพ้ียนเสียงไปเล็กน้อย    
ส่วนมากจะเป็นเสียงสระ เช่น 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน - ภาษาพูด 
ฉัน ชั้น   เขา เค้า   ไหม  ไม้(มั้ย) 
เท่าไร เท่าไหร่ หรือ  หรอ, เร้อะ   แมลงวัน  แมงวัน 
สะอาด ซาอาด   มะละกอ มาลากอ  นี่  เนี่ยะ 
 



๓) ภาษาพูดสามารถแสดงอารมณ์ของผู้พูดได้ดีกว่าภาษาเขียน คือ   มีการเน้นระดับเสียงของคำให้สูง-ต่ำ-สั้น-
ยาว ได้ตามต้องการ เช่น 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด 
ตาย  ต๊าย  บ้า  บ๊า  ใช่  ช่าย 
เปล่า  ปล่าว  ไป  ไป๊  หรือ  รึ(เร้อะ) 
ลุง  ลุ้ง  หรอก  หร้อก  มา  ม่ะ 
๔) ภาษาพูดนิยมใช้คำช่วยพูดหรือคำลงท้าย    เพื่อช่วยให้การพูดนั้นฟังสุภาพและไพเราะยิ่งขึ้น  เช่น   ไปไหน
คะ  ไปตลาดค่ะ   รีบไปเลอะ   ไม่เป็นไรหรอก  นั่งนิ่งๆ ซิจ๊ะ 
๕) ภาษาพูดนิยมใช้คำซ้ำ  และคำซ้อนบางชนิด  เพื่อเน้นความหมายของคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น   เช่น 
คำซ้ำ  ดี๊ดี  เก๊าเก่า  ไปเปย  อ่านเอ่ิน  ผ้าห่มผ้าเหิ่ม  กระจกกระเจิก  อาหงอาหาร 
คำซ้อน   มือไม้  ขาวจั้ะ ดำมิดหมี  แข็งเป็ก  เดินเหิน  ทองหยอง…… 
 

ภาษาพูด ภาษาเขียน 

        ๑.   เป็นไง 

๒.  เอาไงดี 

๓. จริง ๆ  แล้ว 

๔. งานยุ่งชะมัด 

๕. ขนุนลูกนี้อร่อยจัง 

๖. ที่ริมคลองมีต้นไม้เยอะแยะเลย 

๗.  ข้อสอบนี้กล้วยมาก 

๘. เป็นอย่างไร 
๙. ทำอย่างไรดี 
๑๐. อันที่จริง 
๑๑. มีงานมาก 
๑๒. ขนุนลูก (ผล) นี้อร่อยมาก 
๑๓. ที่ริมคลองมีต้นไม้มากมาย 
         หลายชนิด 

๑๔. ข้อสอบนี้ง่ายมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน เรื่อง  ภาษาเขียน 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำท่ีไม่ใช่ภาษาเขียน 
 
ตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง 
 
๑.คนพาลนั้นถ้าเลี่ยงได้เราควรจะเลี่ยงเสียในกรณีท่ีเลี่ยงได้ 
๒. คนยากจนที่ขัดสนเงินทองย่อมต้องทำงานหนัก 
๓. คนที่จับเชือกควรจะเป็นคนสาว 
๔. เขาไม่ชอบทานข้าวเย็น 
๕. ส่วนผสมมีแป้ง มัน น้ำตาล ทราย เกลือสีผสมอาหารและไข่ไก่ 
๖. เราไปเยี่ยมคนเจ็บด้วยกัน เมื่อไปถึงคนไข้อาการดีข้ึนแล้ว 
๗.  เขาถูกมองอย่างดูถูกจากเพ่ือนๆ 
๘. เขาเข้ามาในห้องพร้อมกับหนังสือ 
๙. การเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารนั้น ต้องเข้าใจหลักพ้ืนฐานของการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง 
ทักษะการพูด ทักษะการเขียน และทักษะการอ่าน 
๑๐. องค์การโทรศัพท์กำลังปรับปรุงการบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๑๑. ฉันรู้สึกเหงาและเม่ือฉันรู้จักเพ่ือนๆมากข้ึนฉันรู้สึกอุ่นใจ 
๑๒. เนื่องจากรถของฉันเสียและฉันต้องนั่งรถไฟฟ้ามาทำงาน 
๑๓. วัดนี้มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๒ องค์ 
๑๔. สองนักโทษถูกประหารชีวิตเมื่อวานนี้ 
๑๕. ถ้าเราพลาดไปนิดเดียว เราก็จะเกิดการเสียใจ 
๑๖. รถค่อยๆเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว 
๑๗. ทุกๆวันฉันต้องไปขึ้นเรือที่ท่าน้ำสี่พระยาและลงที่วังหลัง 
๑๘. แม่ค้าหาบเร่ตั้งของขายขัดขวางการจราจร 
๑๙. พุทธศาสนาเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
๒๐. ในห้องนี้มีคนอยู่กันแน่นหนามาก 
 

 
 
 



 
เฉลยใบงาน  เรื่อง ภาษาเขียน 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ 

 
คำชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำท่ีไม่ใช่ภาษาเขียน 
 
ตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง 
 
๑.  คนพาลนั้นถ้าเลี่ยงได้เราควรจะเลี่ยงเสียในกรณีที่เลี่ยงได้ 
๒.  คนยากจนที่ขัดสนเงินทองย่อมต้องทำงานหนัก 
๓.  คนที่จับเชือกควรจะเป็นคนสาว 
๔.  เขาไม่ชอบทานข้าวเย็น 
๕.  ส่วนผสมมีแป้ง มัน น้ำตาล ทราย เกลือสีผสมอาหารและไข่ไก่ 
๖.  เราไปเยี่ยมคนเจ็บด้วยกัน เมื่อไปถึงคนไข้อาการดีข้ึนแล้ว 
๗.  เขาถูกมองอย่างดูถูกจากเพ่ือนๆ 
๘.  เขาเข้ามาในห้องพร้อมกับหนังสือ 
๙.  การเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารนั้น ต้องเข้าใจหลักพ้ืนฐานของการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง 
ทักษะการพูด ทักษะการเขียน และทักษะการอ่าน 
๑๐.  องค์การโทรศัพท์กำลังปรับปรุงการบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๑๑.  ฉันรู้สึกเหงาและเมื่อฉันรู้จักเพ่ือนๆมากข้ึนฉันรู้สึกอุ่นใจ 
๑๒.  เนื่องจากรถของฉันเสียและฉันต้องนั่งรถไฟฟ้ามาทำงาน 
๑๓.  วัดนี้มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๒ องค์ 
๑๔.  สองนักโทษถูกประหารชีวิตเมื่อวานนี้ 
๑๕.  ถ้าเราพลาดไปนิดเดียว เราก็จะเกิดการเสียใจ 
๑๖.  รถค่อยๆเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว 
๑๗.  ทุกๆวันฉันต้องไปขึ้นเรือที่ท่าน้ำสี่พระยาและลงที่วังหลัง 
๑๘.  แม่ค้าหาบเร่ตั้งของขายขัดขวางการจราจร 
๑๙.  พุทธศาสนาเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
๒๐.  ในห้องนี้มีคนอยู่กันแน่นหนามาก 
 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑       เรื่อง  ความรู้พื้นฐานทางภาษา  เวลาเรียน    ๑๐  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕     เรื่อง  ความแตกต่างภาษาพูดกับภาษาเขียน   เวลาเรียน     ๒   ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อคุณครูผู้สอน  นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข    ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

  

 ๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ๑.๑  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

 ๑.๒  มาตรฐาน ท ๒.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 ๑.๓  ตัวชี้วัด  ม.  ๑/๔  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 

   ม.  ๑/๙  มีมารยาทในการเขียน 

๒.  สาระสำคัญ 

  การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนควรใช้ให้เหมาะกับจุดมุ่งหมายของการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 

จินตนาการ หรือเรื่องราวต่างๆ  เพ่ือให้การส่งสารนั้นสัมฤทธิผลและตรงตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้  ภาษาพูดและ

ภาษาเขียนนั้นมีความต่างกัน ดังนั้นการใช้จึงควรมีความระมัดระวังใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ภาษาพูดและภาษาเขียน   

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (K)   

  นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างภาษาพูดภาษาเขียนได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  นักเรียนเขียนภาษาพูดภาษาเขียนได้ 

 ด้านคุณลักษณะ (A) 

  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย 

    ๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

  ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒.  ความสามารถในการคิด 

  ๓.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

   



  ๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

  ๒.  ใฝ่เรียนรู้  

  ๓.   มุ่งม่ันในการทำงาน 

  ๔.  รักความเป็นไทย 

    ๗.  ภาระงาน/ชิ้นงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ชิ้นงานรวบยอด 

  ๑.  ใบงานที่ ๑  เรื่อง ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดภาษาเขียน 

  ๒.  ใบงานที่ ๒  เรื่อง การใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

     ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
๑.  นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน 
๒.  ครูนำตัวอย่างบทประพันธ์จากวรรณคดีเรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ 

 อออุเหม่นะมึงชิช่างกระไร 
 ทุทาสสถุลฉะนี้ไฉน                               ก็มาเป็น 

 ศึกบ่ถึงและมึงก็ยังมิเห็น 
 จะน้อยจะมากจะยากจะเย็น                    ประการใด 

 อวดฉลาดและคาดแถลงเพราะใจ 
 ขยาดขยั้นมิทันอะไร                               ก็หมิ่นกู 
๓.  นักเรียนตอบคำถามลักษณะของภาษาพูดกับภาษาเขียน 

       ขั้นสอน 
 ๔.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน  ช่วยกันศึกษาหาความรู้ เรื่องภาษาพูดกับภาษาเขียน 
จากหนังสือเรียน ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลอื่นๆ  
 ๕.   นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอธิบายความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน เพื่อเน้นย้ำ
ความรู้ความเข้าใจ 
 ๖.   นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ ๑  เรื่อง ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดภาษาเขียน และ 
ใบงานที่ ๒  เรื่อง การใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล  แบ่งหน้าที่กันปฏิบัติ ช่วยกันทำใบงานให้เรียบร้อย 
 ๗.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะได้รับโอกาสเขียนคำตอบหมุนเวียนกันไปจนครบทุกข้อ จากนั้น
ตรวจสอบคำตอบในใบงาน 
 ๘.  นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน 

ขั้นสรุป 
 ๙.  นักเรียนร่วมกันสรุปความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน พร้อมบอกแนวทางการ
นำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
  



๙.  สื่อ อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.  ใบความรู้ เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน 
 ๒.  ใบงานที่ ๑  เรื่อง ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดภาษาเขียน 

 ๓.  ใบงานที่ ๒  เรื่อง การใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล 

๑๐. การวัดประเมินผล 
รายการประเมิน วิธีการวัดและ

ประเมิน/หลักฐาน

การเรียนรู้ (ภาระ

งาน/ชิ้นงาน) 

เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

๑. ด้านความรู้ (K)   

  - นักเรียนวิเคราะห์ความ

แตกต่างภาษาพูดภาษาเขียนได้ 

 

- ประเมิน ใบงานที่ 

๑  เรื่อง ความ

แตกต่างระหว่าง

ภาษาพูดภาษาเขียน 

- ประเมินใบงานที่ ๒  

เรื่อง การใช้ภาษา

เหมาะสมกับบุคคล 

- แบบประเมิน ใบงานที่ 

๑  เรื่อง ความแตกต่าง

ระหว่างภาษาพูดภาษา

เขียน 

- แบบประเมินใบงานที่ 

๒  เรื่อง การใช้ภาษา

เหมาะสมกับบุคคล 

 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ(P)   

  - นักเรียนเขียนภาษาพูดภาษา

เขียนได้ 

สังเกตพฤติกรรมการ

ทำงานเป็นรายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การทำงานเป็น

รายบุคคล 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

๓. ด้านคุณลักษณะ (A) 

    -  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า

ของภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

 
    ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
  
 
 
 



 
๑๒.  บันทึกหลังการสอน 
 ๑๒.๑  ด้านความรู้ (K) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................ ..................................................................................................  
 ๑๒.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P) 
 ............................................................................................................................ .......................................
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๒.๓  ด้านคุณลักษณะ (A) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................ .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................... ...................................................................................................  
 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
                 (นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข) 
           ผู้สอน 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  
  



    ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
 
          ลงชื่อ ............................................................ 
                      (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                        หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
       ลงชื่อ ............................................................ 
                           ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 
                                รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
 

  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วัน......................ที่..............เดือน.........................................พ.ศ........................ 

ชั้น ........................................................................................................   จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 

 

รวม 

(๒๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รเร
ียน

 

(๔
) 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะก

าร
ซัก

ถา
ม 

(๔
) 

กา
รต

อบ
คำ

ถา
ม 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
หน

ดเ
วล

า 

(๔
) 

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
ิจก

รร
มห

รือ

งา
นก

ลุ่ม
   

 (๔
) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
 คะแนน  ๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
 คะแนน  ๑๔ – ๑๗ ดี 
 คะแนน  ๑๐ – ๑๓  พอใช้ 
 คะแนน   ๐ – ๙  ควรปรับปรุง 
มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจำ สม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ำเสมอ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๒  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ต้องปรับปรุง (๑) 
๑.ความตั้งใจในการ
เรียน 

สนใจในการเรียนไม่
คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเล่น
กันในขณะเรียน 

๒.ความสนใจและการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจทุกเรื่อง
และกล้าแสดงออก 

มีการถามในหัวข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกล้า
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

๓.การตอบคำถาม 
 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามและ
ตอบคำถามถูกทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถามใน
เรื่องท่ีครูถามและ
ตอบคำถาม
ส่วนมากถูก 

ร่วมตอบคำถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครั้งและ
ตอบคำถามถูก
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม 

๔.ทำงานทันตาม
กำหนดเวลา 

 

ทำงานส่งตามเวลาที่
กำหนดและถูกต้อง
ชัดเจน 

ทำงานส่งตามเวลา
ที่กำหนดและส่วน
ใหญ่ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่
ค่อยถูกต้อง

ชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

๕.มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรืองาน
กลุ่ม 

 

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพ่ือนในการทำ
กิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทำ
กิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การทำกิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทำ
กิจกรรม 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 

 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

คำถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ทำงาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = ๔ สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรง

เวลา 

ดี = ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปานกลาง = ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปรับปรุง = ๑ เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 

                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

              ( นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข) 

    …………/…………/……….. 
 



แบบประเมินการทำใบงาน 

ใบงานที่ ........... เรื่อง ...................................................... 

 ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 

 

รวม 

(๑๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รท
ำง

าน
 

(๒
) 

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค
์ 

(๒
) 

คว
าม

สะ
อา

ด 
เรีย

บร
้อย

 

แล
ะส

วย
งา

ม 
(๒

) 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
เว

ลา

กำ
หน

ด 
(๒

) 

(๔
) 

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง ชั
ดเ

จน
 (๒

) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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



ประเมินผลระดับคุณภาพในการทำใบงาน 

ใบงานที่ ........... เรื่อง ...................................................... 

 ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลข

ที ่

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ระดับคุณภาพ  

 

 

คะแนน 

(ผ่าน /  

ไม่ผา่น ) 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ถูก

ต้อ
งท

ุกข้
อ 

สา
มา

รถ
ยก

ตัว
อย

่าง

ปร
ะก

อบ
ชัด

เจ
น 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ ๓

–๔
 

ข้อ
 ส

าม
าร

ถย
กต

ัวอ
ย่า

ง

ปร
ะก

อบ
ชัด

เจ
น 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ ๑

- ๒
 ข

้อ 

สา
มา

รถ
ยก

ตัว
อย

่าง

ปร
ะก

อบ
ได

้บ้า
ง 

ตอ
บค

ำถ
าม

ได
้ ๑

- ๒
 ข

้อ 
ไม

่

สา
มา

รถ
ยก

ตัว
อย

่าง

ปร
ะก

อบ
ได

้บ้า
ง 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

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

 



ใบความรู้ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕ 

 

ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน 
 

 เป็นการยากที่จะตัดสินว่า   คำใดเป็นภาษาพูด   คำใดเป็นภาษาเขียน    ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกาลเทศะใน
การใช้คำนั้นๆ บางคำก็ใช้เป็นภาษาเขียนอย่างเดียว    บางคำก็ใช้พูดอย่างเดียว   และบางคำอยู่ตรงกลางคือ
อาจเป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็ได้    ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนพออธิบายได้ดังนี้ 
 ๑. ภาษาเขียนไม่ใช้ถ้อยคำหลายคำที่เราใช้ในภาษาพูดเท่านั้น เช่น  เยอะแยะ  โอ้โฮ  จมไปเลยแย่ 
ฯลฯ 
 ๒. ภาษาเขียนไม่มีสำนวนเปรียบเทียบหรือคำสแลงที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในภาษาเช่น  ชักดาบ  พลิก
ล็อค  โดดร่ม 
 ๓. ภาษาเขียนมีการเรียบเรียงถ้อยคำที่สละสลวยชัดเจน  ไม่ซ้ำคำหรือซ้ำความโดยไม่จำเป็น  ในภาษา
พูดอาจจะใช้ซ้ำคำหรือซ้ำความได้  เช่น   การพูดกลับไปกลับมา เป็นการย้ำคำหรือเน้นข้อความนั้นๆ 
 ๔. ภาษาเขียน   เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ผู้เขียนไม่มีโอกาสแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  แต่ถ้าเป็น
ภาษาพูด ผู้พูดมีโอกาสชี้แจงแก้ไขในตอนท้ายได้     นอกจากนี้ยังมีข้อแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษา
เขียนอีกหลายประการ คือ 
  ๑) ภาษาเขียนใช้คำภาษามาตรฐาน   หรือภาษาแบบแผน   ซึ่งนิยมใช้เฉพาะในวงราชการ
หรือในข้อเขียนที่เป็นวิชาการทั้งหลายมากกว่าภาษาพูด เช่น 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน - ภาษาพูด 
สุนัข หมา   สุกร หมู   กระบือ ควาย 
แพทย์ หมอ   เครื่องบิน เรือบิน  เพลิงไหม้ ไฟไหม้ 
ภาพยนตร์ หนัง  รับประทาน ทาน,กิน  ถึงแก่กรรม ตาย,เสีย 
ปวดศีรษะ ปวดหัว  เงิน ตัง(สตางค์)  อย่างไร ยังไง 
ขอบ้าง ขอมั่ง   กิโลกรัม,เมตร    โล,กิโล ฯลฯ 
๒) ภาษาพูดมักจะออกเสียงไม่ตรงกับภาษาเขียน คือ   เขียนอย่างหนึ่งเวลาออกเสียงจะเพ้ียนเสียงไปเล็กน้อย    
ส่วนมากจะเป็นเสียงสระ เช่น 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน - ภาษาพูด 
ฉัน ชั้น   เขา เค้า   ไหม  ไม้(มั้ย) 
เท่าไร เท่าไหร่ หรือ  หรอ, เร้อะ   แมลงวัน  แมงวัน 
สะอาด ซาอาด   มะละกอ มาลากอ  นี่  เนี่ยะ 



๓) ภาษาพูดสามารถแสดงอารมณ์ของผู้พูดได้ดีกว่าภาษาเขียน คือ   มีการเน้นระดับเสียงของคำให้สูง-ต่ำ-สั้น-
ยาว ได้ตามต้องการ เช่น 
ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด  ภาษาเขียน – ภาษาพูด 
ตาย  ต๊าย  บ้า  บ๊า  ใช่  ช่าย 
เปล่า  ปล่าว  ไป  ไป๊  หรือ  รึ(เร้อะ) 
ลุง  ลุ้ง  หรอก  หร้อก  มา  ม่ะ 
 
 
๔) ภาษาพูดนิยมใช้คำช่วยพูดหรือคำลงท้าย    เพื่อช่วยให้การพูดนั้นฟังสุภาพและไพเราะยิ่งขึ้น  เช่น   ไปไหน
คะ  ไปตลาดค่ะ   รีบไปเลอะ   ไม่เป็นไรหรอก  นั่งนิ่งๆ ซิจ๊ะ 
๕) ภาษาพูดนิยมใช้คำซ้ำ  และคำซ้อนบางชนิด  เพื่อเน้นความหมายของคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น   เช่น 
คำซ้ำ  ดี๊ดี  เก๊าเก่า  ไปเปย  อ่านเอ่ิน  ผ้าห่มผ้าเหิ่ม  กระจกกระเจิก  อาหงอาหาร 
คำซ้อน   มือไม้  ขาวจั้ะ ดำมิดหมี  แข็งเป็ก  เดินเหิน  ทองหยอง…… 
 

ภาษาพูด ภาษาเขียน 

        ๑.   เป็นไง 

๒.  เอาไงดี 

๓. จริง ๆ  แล้ว 

๔. งานยุ่งชะมัด 

๕. ขนุนลูกนี้อร่อยจัง 

๖. ที่ริมคลองมีต้นไม้เยอะแยะเลย 

๗.  ข้อสอบนี้กล้วยมาก 

๑๕. เป็นอย่างไร 
๑๖. ทำอย่างไรดี 
๑๗. อันที่จริง 
๑๘. มีงานมาก 
๑๙. ขนุนลูก (ผล) นี้อร่อยมาก 
๒๐. ที่ริมคลองมีต้นไม้มากมาย 
         หลายชนิด 

๒๑. ข้อสอบนี้ง่ายมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ ๑ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปการเปรียบเทียบการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนลงในตาราง 
 

ข้อที่ ภาษาพูด ภาษาเขียน 

๑  ใช้ภาษาท่ีประณีตมีการขัดเกลาให้สละสลวย 

๒  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิชาการ 

๓ การพูดไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
นอกจากบันทึกเสียงไว้ 

 

๔  การเขียนโต้ตอบกันไม่ระจันหน้ากัน  แม้จะมี
ความขัดแย้ง  ก็ลดระดับความขัดแย้งได้ 

๕  ภาษาในการเขียนบางครั้งมีการสร้างคำใหม่  
สำนวนใหม่  เป็นแบบอย่างทั้งทางที่ดีและไม่ดี 

๖ มุ่งสื่อสารอย่างรวดเร็วทำให้ใช้คำไม่สมบูรณ์  

๗ ภาษาพูดเมื่อพูดไปแล้วไม่สามารรถแก้ไขได้
เพราะเป็นการสื่อสารเฉพาะหน้า ใช้เวลาใน
การคิดน้อย 

 

๘  ภาษาเขียนเคร่งครัดตามรูปแบบเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียน 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕ 

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนสรุปการเปรียบเทียบการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนลงในตาราง 
 

ข้อที่ ภาษาพูด ภาษาเขียน 
๑ ใช้ภาษาระดับกันเองไม่ประณีต ใช้ภาษาท่ีประณีตมีการขัดเกลาให้สละสลวย 
๒ ใช้คำไทยปนกับภาษาต่างประเทศ เลียน

เสียงภาษาต่างประเทศ 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเขียนวิชาการ 

๓ การพูดไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้
นอกจากบันทึกเสียงไว้ 

การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐาน
อ้างอิง 

๔ การพูดเป็นการสื่อสารประจันหน้า อาจมีทั้ง
ผู้พอใจและไม่พอใจ ทำให้เกิดการโต้ตอบกัน
ในขั้นรุนแรงได้ทันที 

การเขียนโต้ตอบกันไม่ระจันหน้ากัน  แม้จะมี
ความขัดแย้ง  ก็ลดระดับความขัดแย้งได้ 

๕ การพูดอกเสียงผิดเพ้ียน ทำให้ภาษา
เปลี่ยนแปลงถ้าพูดผิดมมันก็มักจะเขียนผิด 

ภาษาในการเขียนบางครั้งมีการสร้างคำใหม่  
สำนวนใหม่  เป็นแบบอย่างทั้งทางที่ดีและไม่ดี 

๖ มุ่งสื่อสารอย่างรวดเร็วทำให้ใช้คำไม่สมบูรณ์ มุ่งสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ รู้จักคิดและตีความ
ผู้เขียนมีเวลาในการกลั่นกรองคำ 

๗ ภาษาพูดเมื่อพูดไปแล้วไม่สามารรถแก้ไขได้
เพราะเป็นการสื่อสารเฉพาะหน้า ใช้เวลาใน
การคิดน้อย 

ผู้เขียนมีเวลาคิดหาคำตอบ หาหลักฐาน คิดขัด
เกลาหากเขียนผิดก็สามารถแก้ไขได้ 

๘ ภาษาพูดมักเปลี่ยนแปลงเสียงสระและเสียง
พยัญชนะและนิยมตัดคำให้สั้นลง 

ภาษาเขียนเคร่งครัดตามรูปแบบเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ ๒ เรื่อง การใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕ 
 
 
 

คำชี้แจง  ๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จับสลากแต่งบทสนทนาตามระดับของภาษากลุ่มละ ๑ ระดับภาษา 
แล้วออกมาแสดงบทบาทสมมุติให้เพ่ือนดูหน้าชั้นเรียน   

 

 
 
  

 

ภาษาระดับ  ...................................................... 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________ 



๒. เปลี่ยนภาษาในประโยคต่อไปนี้ให้เป็นภาษาทางการ  
๑) คุณปู่และคุณย่าของเขาตายหมดแล้ว  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒) ในช่วงปิดเทอมวัดต่าง ๆ จะมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓) เมื่อผู้ชายไทยอายุ ๒๑ ปีเต็มจะต้องไปจับใบดำใบแดงเพ่ือเข้าเป็นทหารเกณฑ์ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔) คุณตาของเขามีอาการโคม่า ตอนนี้อยู่ในห้องไอซียู 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕) ขอเชิญร่วมฟังสวดศพคุณมะลิที่วัดประดู่นอก  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๖) ในหลวงรับสั่งให้นายกเร่งแก้ปัญหาไข้หวัดนกโดยด่วน  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง การใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕ 

 
 

คำชี้แจง  ๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จับสลากแต่งบทสนทนาตามระดับของภาษากลุ่มละ ๑ ระดับภาษา 
แล้วออกมาแสดงบทบาทสมมุติให้เพ่ือนดูหน้าชั้นเรียน   

 
 
๒. เปลี่ยนภาษาในประโยคต่อไปนี้ให้เป็นภาษาทางการ  
๑) คุณปู่และคุณย่าของเขาตายหมดแล้ว  
 คุณปู่และคุณย่าของเขาถึงแก่กรรมหมดแล้ว      
๒) ในช่วงปิดเทอมวัดต่าง ๆ จะมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน  
  ในช่วงปิดภาคการศึกษาวัดต่าง ๆ จะมีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   
๓) เมื่อผู้ชายไทยอายุ ๒๑ ปีเต็มจะต้องไปจับใบดำใบแดงเพ่ือเข้าเป็นทหารเกณฑ์ 
  เมื่อผู้ชายไทยอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ จะต้องไปรับการคัดเลือกทหารเพื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการ   
๔) คุณตาของเขามีอาการโคม่า ตอนนี้อยู่ในห้องไอซียู 
 คุณตาของเขามีอาการหนักมาก  ตอนนี้อยู่ในห้องฉุกเฉิน     
๕) ขอเชิญร่วมฟังสวดศพคุณมะลิที่วัดประดู่นอก  
 ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณมะลิ ณ วัดประดู่นอก     
๖) ในหลวงรับสั่งให้นายกเร่งแก้ปัญหาไข้หวัดนกโดยด่วน  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาไข้หวัดนกอย่างเร่งด่วน   
  

 

           ภาษาระดับ  ______________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑       เรื่อง  ความรู้พื้นฐานทางภาษา  เวลาเรียน    ๑๐  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง  การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ เวลาเรียน     ๒   ชั่วโมง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ชื่อคุณครูผู้สอน  นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข    ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย 

 ๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ๑.๑  สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

 ๑.๒  มาตรฐาน ท ๑.๑ การใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนำไปใช้ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

 ๑.๓  ตัวชี้วัด ม.๑/๗  ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น 

๒.  สาระสำคัญ 

  การอ่านเอกสารคู่มือต้องอ่านอย่างละเอียดและทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามได้

อย่างถูกต้อง จึงต้องมีการศึกษาแนวทางการอ่านและปฏิบัติตามเอกสาระคู่มือต่างๆ อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติ

ตามคำแนะนำและวิธีการใช้ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ได้ถูกต้องอีกด้วย 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ   

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ด้านความรู้ (K)   

  นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีการใช้ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ได้ถูกต้อง 

 ด้านคุณลักษณะ (A) 

  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย 

    ๕.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

  ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

  ๒.  ความสามารถในการคิด 

  ๓.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

  ๔.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

  ๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 



    ๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๑.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  ๒.  ใฝ่เรียนรู้  
  ๓.   มุ่งมั่นในการทำงาน 
  ๔.  รักความเป็นไทย 
  ๕. ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๗.  ภาระงาน/ชิ้นงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ชิ้นงานรวบยอด 
  - แผนผังความคิด 

  - ใบงาน เรื่อง การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 
๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑. นักเรียนทุกคนเขียนตามคำบอก ๑๐ คำ ต่อไปนี้ 
   ๑. กุมาร ี ๒. กุลธิดา ๓. กุลบุตร ๔. กุลสตร ี ๕. ก้าวร้าว 
   ๖. ขยุบขยิบ ๗. ขยับขยาย ๘. ขมุบขมิบ ๙. ขมุกขมัว ๑๐. ขมีขมัน 
เฉลยในชั่วโมงถัดไป  
  ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
   - นักเรียนเคยได้รับทราบข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องมือเครื่องใช้ใดบ้าง  
   - นักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุใด 
 ขั้นการสอน 
   ๓. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ ในหนังสือเรียน และอิน
เทอร์เนต แล้วร่วมกันสนทนาในประเด็นต่อไปนี้ 
   - อุปกรณ์ประเภทใดบ้างในชีวิตประจำวันที่ต้องอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 
   - แนวทางการอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือมีอะไรบ้าง 
   - ข้อควรคำนึงในการอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือคืออะไร 
   - นักเรียนเคยมีประสบการณ์อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือประเภทใดบ้าง  
  ๔. ครูอธิบายสรุปเพิ่มเติมและให้นักเรียนบันทึกความรู้ลงในสมุด 
  ๕. ครูนำตัวอย่างเอกสารคู่มือของเครื่องมือเครื่องใช้ชนิดต่างๆ แล้วแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนกัน
อ่านและทำความเข้าใจ 
  ๖. ครูเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้จากเอกสารที่ครูแจกให้
ศึกษา ทุกคนร่วมกันตรวจสอบและทำความเข้าใจ 
  ๗. จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันระบุข้อดีของการอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ สรุปเป็น
แผนภาพความคิด 
       ขั้นสรุป 



  ๘. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ 
 การอ่านเอกสารคู่มือต้องอ่านอย่างละเอียดและทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 
ชั่วโมงที่ ๒ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
  ๑.  ครูเฉลยการเขียนตามคำบอกคำท่ีถูกต้องจากชั่วโมงท่ีแล้วบนกระดาน ให้นักเรียนตรวจคำ
ที่ถูกต้องและแก้ไขคำท่ีผิดให้เรียบร้อย  
 ขั้นสอน 
  ๒. ครูนำเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่สามารถหาได้
ใกล้ตัว ได้แก่ 
   - เอกสารคู่มือการใช้พัดลม 
   - เอกสารคู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศ 
   - เอกสารคูม่ือการใช้เครื่องซักผ้า 
   - เอกสารคู่มือการใช้เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ เป็นต้น 
  ๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามเอกสารคู่มือ จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันอ่านและสรุปข้อปฏิบัติ 
นำเสนอหน้าชั้นเรียน เพ่ือฝึกทักษะในการอ่านและการปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 
  ๔. ครูทบทวนความรู้ แนวทางการอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ และข้อควรคำนึงในการ
อ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 
  ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องการประกอบอาหารในปัจจุบันที่นิยมใช้เตาแก๊สเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว แต่เตาแก๊สก็มีอันตรายหากใช้ไม่ถูกวิธี แล้วให้นักเรียนอ่านคู่มือการใช้เตาแก๊สอย่าง
ปลอดภัย แล้วนำไปปฏิบัติตามให้ถูกต้อง พร้อมบันทึกลงใน ใบงานเรื่อง การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 
  ๖. ครูนัดแนะการส่งงานและให้นำงานมาส่งครูท้ายคาบ  
 ขั้นสรุป 
  ๗.  ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ 
  การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือจะทำให้ผู้อ่านสามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่าง      มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการถนอมอายุการใช้งานให้ยาวนาน ขณะเดียวกันเป็นการเพ่ิม
ความละเอียดรอบคอบให้แก่ผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรอ่านเอกสารคู่มือก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและคุ้นเคยกับการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 ๘. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
  - การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือมีความสำคัญอย่างไร 
๙.  สื่อ อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. หนังสือเรียน หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๒. อินเทอร์เน็ต 
 ๓. เอกสารคู่มือการใช้พัดลม 



 ๔. เอกสารคู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศ 
 ๕. เอกสารคู่มือการใช้เครื่องซักผ้า 
 ๖. เอกสารคู่มือการใช้เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 
 ๗. ใบงานเรื่อง การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 

๑๐. การวัดประเมินผล 

รายการประเมิน 

วิธีการวัดและ

ประเมิน/หลักฐาน

การเรียนรู้ (ภาระ

งาน/ชิ้นงาน) 

เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

๑. ด้านความรู้ (K) 

- นักเรียนสามารถอธิบายแนว

ทางการอ่านและปฏิบัติตาม

เอกสารคู่มือได้ 

 

ประเมินแผนผัง

ความคิด 

 

แบบประเมินแผนผัง

ความคิด 

 

ร้อยละ ๖๐ ผ่านเกณฑ์ 

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ(P) 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม

คำแนะนำวิธีการใช้ของเครื่องมือ

หรือเครื่องใช้ได้ถูกต้อง 

 

ประเมินใบงานเรื่อง 

การอ่านและปฏิบัติ

ตามเอกสารคู่มือ 

 

แบบประเมินใบงานเรื่อง 

การอ่านและปฏิบัติตาม

เอกสารคู่มือ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

๓. ด้านคุณลักษณะ (A) 

-  นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของ

ภาษาไทย 

สังเกตพฤติกรรมการ

เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู้ 

 

ระดับคุณภาพ ๒ ผ่าน

เกณฑ์ 

    ๑๑.  ข้อเสนอแนะ 

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

 
 
  



๑๒.  บันทึกหลังการสอน 
 ๑๒.๑  ด้านความรู้ (K) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................ ..................................................................................................  
 ๑๒.๒  ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P) 
 ............................................................................................................................ .......................................
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๑๒.๓  ด้านคุณลักษณะ (A) 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................ .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................... ...................................................................................................  
 
 
 
       ลงชื่อ ........................................................ 
                 (นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข) 
           ผู้สอน 
         วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  
  



    ความเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 ............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
 
          ลงชื่อ ............................................................ 
                   (จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 ............................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
       ลงชื่อ ............................................................ 
                           ( นายประสิทธิ์ มายูร ) 
                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
              
  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ วัน......................ที่..............เดือน.........................................พ.ศ........................ 

ชั้น ........................................................................................................   จำนวน...................คน 
 

 

 

 

เลขที่ 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  

 

 

รวม 

(๒๐) 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

ใน
กา

รเร
ียน

 

(๔
) 

คว
าม

สน
ใจ

แล
ะก

าร
ซัก

ถา
ม 

(๔
) 

กา
รต

อบ
คำ

ถา
ม 

(๔
) 

ทำ
งา

นท
ันต

าม
หน

ดเ
วล

า 

(๔
) 

มีส
่วน

ร่ว
มใ

นก
ิจก

รร
มห

รือ

งา
นก

ลุ่ม
   

 (๔
) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
       ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 
                  ............/............/.......... 
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
 คะแนน  ๑๘ – ๒๐ ดีมาก 
 คะแนน  ๑๔ – ๑๗ ดี 
 คะแนน  ๑๐ – ๑๓  พอใช้ 
 คะแนน   ๐ – ๙  ควรปรับปรุง 



มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจำสม่ำเสมอ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ำเสมอ 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๒  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 

 -  เกณฑ์การให้คะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช้ (๒) ต้องปรับปรุง (๑) 

๑.ความตั้งใจในการ

เรียน 

สนใจในการเรียนไม่คุย

หรือเล่นกันในขณะ

เรียน 

สนใจในการเรียน

คุยกันเล็กน้อย

ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน

คุยกันและเล่นกัน

ในขณะเรียนเป็น

บางครั้ง 

ไม่สนใจในการ

เรียนคุยและเล่น

กันในขณะเรียน 

๒.ความสนใจและการ

ซักถาม 

 

มีการถามในหัวข้อที่ตน

ไม่เข้าใจทุกเรื่องและ

กล้าแสดงออก 

มีการถามใน

หัวข้อที่ตนไม่

เข้าใจเป็น

ส่วนมากและกล้า

แสดงออก 

มีการถามใน

หัวข้อที่ตนไม่

เข้าใจเป็นบางครั้ง

และไม่ค่อยกล้า

แสดงออก 

ไม่ถามในหัวข้อที่

ตนไม่เข้าใจและ

ไม่กล้าแสดงออก 

๓.การตอบคำถาม 

 

ร่วมตอบคำถามในเรื่อง

ที่ครูถามและตอบ

คำถามถูกทุกข้อ 

ร่วมตอบคำถาม

ในเรื่องที่ครูถาม

และตอบคำถาม

ส่วนมากถูก 

ร่วมตอบคำถาม

ในเรื่องที่ครูถาม

เป็นบางครั้งและ

ตอบคำถามถูก

เป็นบางครั้ง 

ไม่ตอบคำถาม 

๔.ทำงานทันตาม

กำหนดเวลา 

 

ทำงานส่งตามเวลาที่

กำหนดและถูกต้อง

ชัดเจน 

ทำงานส่งตาม

เวลาที่กำหนด

และส่วนใหญ่

ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่

ค่อยถูกต้อง

ชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่

ถูกต้อง 

๕.มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมหรืองาน

กลุ่ม 

 

ร่วมมือและช่วยเหลือ

เพ่ือนในการทำ

กิจกรรม 

ร่วมมือและ

ช่วยเหลือเพ่ือน

เป็นส่วนใหญ่ใน

การทำกิจกรรม 

ร่วมมือและ

ช่วยเหลือเพ่ือนใน

การทำกิจกรรม

เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ

ในขณะทำ

กิจกรรม 



แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ชั้น ................................................     จำนวน...................คน 

 
 

ที ่
 

พฤติกรรม 
 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

คำถาม 

การยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

ทำงาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
รวม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวัดผล ให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดังนี้ 

ดีมาก = ๔ สนใจฟัง ไม่หลับ ไม่พูดคุยในชั้น มีคำถามที่ดี ตอบคำถามถูกต้อง ทำงานส่งครบตรง

เวลา 

ดี = ๓ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปานกลาง = ๒ การแสดงออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ  

ปรับปรุง = ๑ เข้าชั้นเรียน แต่การแสดงออกน้อยมาก ส่งงานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 

                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ประเมิน 

              ( นางสาวอรทัย  ธรรมนักสุข) 

    …………/…………/……….. 
 



แบบประเมินการทำใบงาน 
คำชี้แจง    ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับคะแนน 
 ที่ตรงกับความเป็นจริง  

กลุ่ม......................................................................  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/.................................. 

                         ลงชื่อ..................................................................ผู้ประเมิน 
                 ............./............................./................ 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพ   

เกณฑ์การผ่าน  

ต้องได้ระดับคุณภาพไม่ต่ำกว่า พอใช้ ณ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์คุณภาพ 
๓  )ดี(  ๒  )พอใช้(  ๑  )ควรปรับปรุง(  

ฉันทลักษณ์ 
 

แต่งได้ถูกต้องตาม 
ฉันทลักษณ์ มีสัมผัสนอกสัมผัสใน 

แต่งได้ถูกต้องตาม 
ฉันทลักษณ์  

แต่งไม่ได้ถูกต้องตาม 
ฉันทลักษณ์ 

ภาษา ใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษา 
ถูกต้อง ชัดเจนเหมาะสม 
น่าสนใจตลอดเรื่อง 

ใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษา 
ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 
ไม่น่าสนใจตลอดเรื่อง 

ใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษา 
ไมถูกต้อง ไม่เหมาะสม  

เนื้อหา เนื้อเรื่องสอดคล้องกับหัวเรื่อง 
ตลอดเรื่อง สอดแทรกข้อคิด 

เนื้อเรื่องสอดคล้องกับหัว
เรื่อง ตลอดเรื่อง  

เนื้อเรื่องไม่สอดคล้องกับหัว
เรื่อง  

ความสะอาด 
เรียบร้อย 

ผลงานสะอาด เรียบร้อย 
ประณีต แสดงถึง 
ความตั้งใจทำตลอดทั้งฉบับ 

มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับความ 
เรียบร้อยในบางส่วนของ
งานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

ผลงานสกปรก เลอะเทอะ 
แสดงถึงเจตนาในการรีบ
ทำงานผลงานไม่น่าอ่าน 

เลข 
ที ่

 
 ชื่อ-สกุล 

 

 
ตรงต่อเวลา 

 

 
การใช้ภาษา 

 
เนื้อหา 

 

ความ
สะอาด 

เรียบร้อย 

 
 รวม 

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑๒ 
               
               
               
               
               

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๐ – ๑๒ ดี 

๗ – ๙ พอใช้ 
ต่ำกว่า ๗ ปรับปรุง 



ใบงาน เรื่อง ใบงานเรื่อง การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ 

รหัสวิชา  ท ๒๑๑๐๒   ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖ 

 
ชื่อ – สกุล ....................................................................................ชั้น......................เลขที่.... .................. 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาคู่มือ การใช้เตาแก๊ส แล้วบันทึกผลลงในใบงาน  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


