
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง คำราชาศัพท์                                                  เวลา ๘  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่อง  คำราชาศัพท ์                                         เวลา  ๑  ชั่วโมง 
ผู้สอน………………………………………………………………………………………… โรงเรียน…………………………………..  
สอนวันที่ .........................เดอืน ....................................................พ.ศ........................     
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ๑.๑  มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
    ๑.๒  ตัวชี้วัด  
            ท ๔.๑  ป.๖/๒  ใชค้ำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
๒. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 คำราชาศัพท์ เป็นถ้อยคำที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และสุภาพชน ในการใช้
จะต้องคำนึงถึงระเบียบแบบแผนความถูกต้องตามบุคคลในแต่ละฐานะ  
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง      - คำราชาศัพท์ 
 ๓.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น         - 
 ๓.๓ สาระการเรียนรู้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
     - ไตรสิกขา ๓ การศึกษาเรียนรู้ตามแนวทางของพุทธศาสนา ๑. ศีล ตาดู หูฟัง จดบันทึกไว้กันลืม         
        ๒. สมาธิ ตั้งใจเรียน ไม่เล่นหรือพูดคุยกัน  ๓. ปัญญา รู้และเข้าใจในสิ่งที่เรียน 
      - อิทธิบาท ๔  สิ่งที่ทำให้เรียนเก่ง รู้และเข้าใจในสิ่งที่เรียน 
         ๑. ฉันทะ  ชอบและรักท่ีจะเรียน    ๒. วิริยะ   ขยันเรียน  ไม่เกียจคร้าน 
         ๓. จิตตะ ตั้งใจเรียน ไม่เล่นหรือพูดคุยกันในเวลาเรียน ๔.วิมังสา กลับไปอ่านทบทวนเนื้อหาวิชาที่เรียนไป 
       - ความกล้าแสดงออก พูดและตอบ แสดงความคิดเห็น และสอบถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๔.๑  เพ่ือให้นักเรียนจำแนกลักษณะการใช้คำราชาศัพท์ได้ (K) 
 ๔.๒  เพ่ือให้นักเรียนใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับบุคคล (P) 
    ๔.๓  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของคำราชาศัพท์  (A) 
๕. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 ๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๕.๒ ความสามารถในการคิด 
 ๕.๓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 



๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ๖.๑  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    ๖.๒  มีวินัย   ๖.๓  ใฝ่เรยีนรู้   ๖.๓  มุ่งม่ันในการทำงาน 
๗. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ๗.๑ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ( ๑๐ นาที )  
๑. ครูกล่าวทักทายนักเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ ( ศีล ) 
๒. ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิ ประมาณ ๑ นาที เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ( ครูพูดเสริมคุณธรรมเรื่อง สมาธิ คือ 
ความการตั้งใจ และสนใจในสิ่งท่ีเรียน ไม่เล่นหรือพูดคุยกัน จะทำใหน้ักเรียนเข้าใจในสิ่งท่ีเรียน) (สมาธิ) 
    ๗.๒ ขั้นสอน ( ๓๐ นาที )  
๑. ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ ตัวอย่างการใช้คำราชาศัพท์ จากข่าวในพระราชสำนัก  ( ศีล ) 
๒. ครใูช้สื่อ Power Point ประกอบการสอน ให้นักเรียนอ่านแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ร่วมกันสังเกตและ
แสดงความคิดเห็น ( สมาธิ ) 
๓. นักเรียนแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มๆละเท่าๆกัน ตามความสมัครใจ จากนั้นร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง     
 คำราชาศัพท ์จากใบงาน หนังสือเรียน และสื่ออินเทอร์เน็ต โดยครูกำหนดประเด็นความรู้ ดังนี้  ( ปัญญา ) 
     ๑) คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
     ๒)  คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ 
     ๓. คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับสุภาพชน 
๔. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวางแผนเพื่อทำแผนที่ความคิด (Mind Map) เรื่อง คำราชาศัพท์ ตามที่ได้รับมอบหมาย     
    (ครูพูดเสริมคุณธรรม เรื่อง อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา ช่วยทำให้งานเสร็จทันตาม 
    กำหนดเวลา) (ปัญญา ) 
    ๗.๓ ขั้นสรุป ( ๑๐ นาที )  
           ๑. ครูให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน  ครูช่วยเสริม/เติมเต็มความรู้ เพื่อนใน
ห้องร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม ( ศีล ) 
           ๒. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน เรื่อง คำราชาศัพท ์( ครูพูดเสริมคุณธรรม เรื่อง 
ความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่อาย เกี่ยงกัน หรือโยนให้คนอื่น ช่วยฝึกให้เราเป็นคนที่กล้าพูดต่อหน้า
ชุมชนได้อย่างม่ันใจ) ( สมาธิ ) 
           ๓. ครูแจกใบงานให้นักเรียนกลับไปทำท่ีบ้าน (Home Work ) เพ่ือทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไป (ปัญญา) 
๘. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๘.๑ สื่อการเรียนรู้ 
          ๑) คลิปวีดิโอ เรื่อง ข่าวในพระราชสำนัก 
          ๒) Power Point ประกอบการสอน เรื่อง คำราชาศัพท์ 
  ๓) หนังสือเรียน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ 
          ๔) หนังสือราชาศัพท์และคำสุภาพ 
  ๕) ตัวอย่างแถลงการณ์สำนักพระราชวัง 



  ๖) ใบงาน เรื่อง คำราชาศัพท์ คำสุภาพ 
 ๘.๒ แหล่งการเรียนรู้ 
  ๑) ห้องสมุด 
  ๒) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
  -   http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/คำราชาศัพท์  
       -   http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1252 
๙. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
๑. จำแนกลักษณะการใช้คำ
ราชาศัพท์ได้       

๑. ตรวจแผนที่ความคิด 
(Mind Map ) 
๒. ตรวจใบงานนักเรียน 

๑. แผนที่ความคิด 
(Mind Map ) 
๒. ใบงานนักเรียน 

ใช้เกณฑ์การประเมินผลงานแบบ 
Rubrics 
๔ ดีมาก  ๓ ดี  ๒ พอใช้ ๑ ปรับปรุง 

๒. ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับระดับบุคคล 

๑. การสังเกตพฤติกรรม ๑. แบบบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม 

ใช้เกณฑ์การประเมินผลงานแบบ 
Rubrics 
๔ ดีมาก  ๓ ดี  ๒ พอใช้ ๑ ปรับปรุง 

๓. เห็นคุณค่าและความสำคัญ
ของคำราชาศัพท์ 

๑. การสอบถาม ๑. แบบบันทึกการ
สอบถาม 

ใช้เกณฑ์การประเมินผลงานแบบ 
Rubrics 
๔ ดีมาก  ๓ ดี  ๒ พอใช้ ๑ ปรับปรุง 

 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

๑. ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ลงชื่อ ………..………………………………………ครูผู้สอน 
                                                           (……………….………………..……………..) 

                                                                      .…..…/…………………………/………. 

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=1252

