
วยุรี วงค์สมศรี (2560). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs). 

ขอนแก่น: โรงเรียนขามแก่นนคร 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการ
ใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้เรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs)  

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนขามแก่นนคร ต าบลศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs)  จ านวน 15 แผน 
เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล แบบประเมินผลการท ากิจกรรมกลุ่ม 
แบบประเมินผลงานและสะท้อนผล แบบบันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษาไทย ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และแบบส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการแจกแจงข้อค้นพบที่ส าคัญในเชิงอธิบายความหมาย 

ผลการวิจัย  พบว่า  กิจกรรมการเรียนรู ้ว ิชาภาษาไทย สาระที ่ 4 หลักการใช้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) ประกอบด้วยขั้นตอน
ที่ส าคัญ คือ 1) ขั้นการเรียนรู้ตั้งค าถาม ( learning to Question) ครูจะน าเสนอปัญหา ภาพ 
สถานการณ์ คลิปวีดีโอกรณีตัวอย่างเพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหา เพ่ือสร้าง
ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ความส าคัญ และประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียน  
2) ขั้นการเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) ครูจัดหาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนได้แสวงหาความรู้หรือข้อมูลจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน  
3) ขั้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) เน้นให้นักเรียนน าข้อมูลหรือค้นพบ
ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ที่ได้มาสรุปความคิดรวบยอดเพ่ือเป็นค าตอบของปัญหาที่ผู้เรียนได้รับองค์
ความรู้อย่างเหมาะสม 4) ขั้นการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร (Learning to Communicate) เป็นขั้นที่
ผู้เรียนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิดต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ ของผู้เรียน โดยผ่านตัวแทนกลุ่ม
ออกมาน าเสนอค าตอบของปัญหาที่ได้รับ และอภิปรายร่วมกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน



 ข 

เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 5) ขั้นการเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสังคม (Learning to Service) เน้นให้
ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ มาจัดท าเป็นสื่อหรือชิ้นงานตามความถนัด และความสนใจของกลุ่ม 
เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจด้วยวิธีการที่หลากหลาย และครูจัดเตรียมโอกาสให้นักเรียนน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน 

การน ารูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs)มาใช้
ในการสอน 3 วงจร ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการ
ใช้ภาษาไทย สูงขึ้น โดยวงจรที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 76.33 วงจรที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 79.33 และวงจรที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 83.33 นักเรียนร้อยละ 90.00 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยนักเรียนทั้งชั้นมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
77.78 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการเรียนวิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการ
เร ียนรู ้ 5 ขั ้น (5 STEPs) มีความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้บทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 STEPs) ทั้งด้านผู้เรียนและด้านผู้สอน อยู่ในระดับมากทุกตัวบ่งชี้ โดยใน
ด้านผู้เรียน บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมากที่สุด คือ นักเรียนได้น าเสนอแนวคิดอย่าง
อิสระ คิดเป็นร้อยละ 92.00 ส่วนด้านผู้สอน บทบาทและพฤติกรรมที่ผู้สอนแสดงออกมากที่สุด คือ ครู
เตรียมสถานการณ์ที่นักเรียนได้ค้นคว้า สืบเสาะ รวบรวมข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 90.00 

 
 



๔๐ 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ ปฐมนิเทศนักเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓       ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เรื่องการปฐมนิเทศนักเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) 
สอนวันที่...........เดือน.................................พ.ศ.  ๒๕๖๐      เวลา ๒ ชั่วโมง 
 
๑.  สาระส าคัญ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) เป็นการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ และคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้และมีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น โดยครูผู้สอนจะต้องพยายาม
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ (Constructivism) ซึ่งบันได 
๕ ขั้นของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล   

 
๒.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 หลังจากเรียนเรื่องนี้แล้ว นักเรียนมีความสามารถดังนี้ 

๑.  สรุปขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) ได้ 
๒.  บอกบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) ได้ 

 
๓.  สาระการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) มี ๕ ขั้นตอน ได้แก่ 
๑. ขั้นการเรียนรู้ตั้งค าถาม (learning to Question) 
๒. ขั้นการเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) 
๓. ขั้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) 
๔. ขั้นการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร (Learning to Communicate) 
๕. ขั้นการเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสังคม (Learning to Service) 
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) แตกต่างจากการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่เน้นการจ า

สิ่งที่ผู้สอนบรรยาย ผู้สอนและผู้เรียนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในการสอนและการเรียนรู้ดังนี้ 
 ๑) บทบาทของผู้สอนในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) ต้องเป็น
เพียงผู้ท าหน้าที่คอยช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ และแบ่งปันประสบการณ์ จัดสถานการณ์เร้าให้นักเรียนได้คิด
ตั้งค าถามและลงมือตรวจสอบ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
บนพื้นฐานของความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๒) บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) ต้องมี
บทบาทในการสร้างความรู้จากพ้ืนความรู้เดิม ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและไม่เกิด
แนวความคิดที่ผิดพลาด การละเลยหรือเพิกเฉย ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างกระตือรือร้น แสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ สรุปข้อความรู้ ขยายและสร้างปัญหาได้ด้วยตนเอง รวมทั้งประเมินและสะท้อน
ผลการเรียนรู้ สุดท้ายผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  



๔๑ 
 

 

๔.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๑.  ครูชี้แจงกับนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น 

(๕ STEPs) ว่าในแต่ละชั่วโมงจะจัดกิจกรรมตามล าดับขั้น พร้อมทั้งแจกเอกสารกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) 

๒.  ครูน านักเรียนอภิปรายเพื่อท าความเข้าใจในรายละเอียดการด าเนินการตามขั้นตอน
การเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) ในเอกสารที่แจกให้ ดังนี้ 

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) มี ๕ ขั้น ดังนี้ 
๑)  ขั้นการเรียนรู้ตั้งค าถาม ( learning to Question) หมายถึง ขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะ

น าเสนอปัญหา ภาพ สถานการณ์ คลิปวีดีโอ กรณีตัวอย่างเพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาหรือ
สถานการณ์ปัญหา เพ่ือสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มแบบคละเพศ และความสามารถ 

๒)  ขั้นการเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) หมายถึง ขั้นตอนที่ให้นักเรียน
ได้แสวงหาความรู้หรือข้อมูลจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียน เพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับการสรุปค าตอบของปัญหาที่นักเรียนได้รับ 

๓)  ขั้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct) หมายถึง ขั้นตอนที่ให้
นักเรียนน าข้อมูล หรือค้นพบที่ได้จากการแสวงหาความรู้ที่ได้มาสรุปความคิดรวบยอดเพ่ือเป็นค าตอบ
ของปัญหาที่ผู้เรียนได้รับอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

๔)  ขั้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Learning to Communicate) หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้เรียน
ส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบของปัญหาที่ได้รับ และอภิปรายร่วมกันระหว่างกลุ่มถึงค าตอบที่
ได้น าเสนอ โดยใช้วิธีการน าเสนอที่กลุ่มผู้เรียนเป็นก าหนดเอง พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ และแสดงความรู้สึกจากการด าเนินการแสวงหาความรู้ของกลุ่ม 

๕) ขั้นการเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสังคม (Learning to Service) หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้เรียนน า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ มาจัดท าเป็นสื่อหรือชิ้นงานตามความถนัด และความสนใจของกลุ่ม เพ่ือเผยแพร่
แก่ผู้ที่สนใจด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับ ใบความรู้ ภาพวาด สื่อประชาสัมพันธ์ ใบงาน ฯลฯ        

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง ๕ ขั้น นักเรียนควรให้ความสนใจและตั้งใจเรียน 
ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่มในการท ากิจกรรม เมื่อเกิดข้อสงสัย
ควรช่วยกันหาข้อมูลและช่วยกันหาค าตอบ  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละชั่วโมง จะมีการบันทึกคะแนนในการท างาน
รายบุคคลและท างานรายกลุ่ม รวมทั้งคะแนนในการท าใบงานด้วย นักเรียนควรตั้งใจท ากิจกรรมและ
ช่วยเหลือกันท างานกลุ่ม และส่งงานให้ครบทุกครั้ง    

๓. ครูแจ้งการจัดกลุ่มนักเรียน โดยพิจารณาจากผลคะแนนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้วพิจารณาแยกนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน แต่ละกลุ่มให้มีทั้ง
นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ครูติดใบรายชื่อการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนดู 

๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามที่ครูก าหนดให้ เลือกประธานและเลขานุการกลุ่มเพ่ือท าหน้าที่ใน
การประสานงานและน าปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่ม และให้นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อกลุ่ม แล้วรายงานให้
เพ่ือนๆ ในชั้นเรียนทราบ 



๔๒ 
 

 

๕. ครูสุ่มนักเรียนอ่านแผนภูมบิทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้ 
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั ้นตอนและบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู ้ โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) 
๗. ครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่องแผนภาพความคิดของการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ 

ขั้น (๕ STEPs) 
๘. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ใน

ชั่วโมงท่ี ๒ 
  
๕.  สื่อการเรียนรู้ 

๑. ใบความรู้ เรื่องขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) 
๒. ใบงาน เรื่องแผนภาพความคิดของการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) 
๓. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย สาระที่ ๔ 

หลักการใช้ภาษาไทย 
 
๖.  การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่ต้องการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
๑. การสรุปขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น 
(๕ STEPs) 
 

๑. การสังเกต 
๒. การตรวจ
ใบงาน 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
๒. ใบงาน 
 

นักเรียนอย่างน้อย 
๘๐% สามารถสรุป
ขั้นตอนการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ ๕ ขั้น 
(๕ STEPs) ได ้

๑. การบอกบทบาทของนักเรียนใน
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ ๕ ขั้น 
(๕ STEPs) 
 

๑. การสังเกต 
๒. การตรวจ
ใบงาน 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
๒. ใบงาน 
 

นักเรียนอย่างน้อย 
๘๐% สามารถ
บอกบทบาทของ
นักเรียนในการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ ๕ ขั้น 
(๕ STEPs)ได้ 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

๗.  ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
                 ลงชื่อ  

          (นายนพดล สิงหศรี) 
             รองผู้อ านวยการ กลุ่มงานวิชาการ                      
                   โรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

๘.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
๘.๑  ผลการจัดการเรียนรู้………….………………………………………………………………..………………….. 

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

๘.๒  ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………………………..………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………        
      ๘.๓  กิจกรรมเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงชื่อ                                                
             (นางสาววยุรี  วงศส์มศรี) 

         ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

 
 

  
ใบความรู้ 

เรื่อง ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น  
(๕ STEPs) 

 
 

             ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) มี ๕ ขั้น ดังนี้ 
๑) ขั้นการเรียนรู้ตั้งค าถาม (learning to Question) หมายถึง ขั้นตอนที่ครูผู้สอน

จะน าเสนอปัญหา ภาพ สถานการณ์ คลิปวีดีโอ กรณีตัวอย่างเพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้ถึง
ปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหา เพ่ือสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า 
ความส าคัญ และประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มแบบ
คละเพศ และความสามารถ 

๒) ขั้นการเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) หมายถึง ขั้นตอนที่
ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้หรือข้อมูลจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใน
โรงเรียน เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการสรุปค าตอบของปัญหาที่นักเรียนได้รับ 

๓)  ขั้นการเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้  (Learning to Construct) หมายถึง 
ขั้นตอนที่ให้นักเรียนน าข้อมูล หรือค้นพบที่ได้จากการแสวงหาความรู้ที่ได้มาสรุปความคิด
รวบยอดเพ่ือเป็นค าตอบของปัญหาที่ผู้เรียนได้รับอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

๔)  ขั้นการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสาร (Learning to Communicate) หมายถึง 
ขั้นตอนที่ผู้เรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอค าตอบของปัญหาที่ได้รับ และอภิปราย
ร่วมกันระหว่างกลุ่มถึงค าตอบที่ได้น าเสนอ โดยใช้วิธีการน าเสนอที่กลุ่มผู้เรียนเป็นก าหนด
เอง พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ และแสดงความรู้สึกจากการ
ด าเนินการแสวงหาความรู้ของกลุ่ม 

๕) ขั้นการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Service) หมายถึง ขั้นตอนที่
ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ มาจัดท าเป็นสื่อหรือชิ้นงานตามความถนัด และความสนใจ
ของกลุ่ม เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับ ใบความรู้ ภาพวาด 
สื่อประชาสัมพันธ์ ใบงาน ฯลฯ        

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

 
 

ผังขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

๑. ระบุค าถาม 
๑.๑ สังเกตสิ่งเร้าเพื่อเกิดความสงสัย 
๑.๒ ตั้งค าถามส าคัญ/ค าถามหลัก 
๑.๓ คาดคะเนค าตอบ/ตั้งสมมติฐาน 

๒. แสวงหาสารสนเทศ 
๒.๑ วางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล 
๒.๒ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วยการทดลองหรือวิธี

เก็บข้อมูลต่างๆ 
๒.๓ วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล 

๓. สร้างองค์ความรู้ 
๓.๑ อภิปรายเพื่อสร้างค าอธิบายด้วยตัวนักเรียนเอง 
๓.๒ เชื่อมโยงความรู้สู่ค าอธิบายที่ถูกต้องโดยครู 
 

๔. สร้างองค์ความรู้ 
๔.๑ เขียนเพ่ือเสนอความรู้ที่ได้จากการสร้างด้วยตนเอง 
๔.๒ น าเสนอด้วยวาจาหน้าชัน้เรียน หรือสถานที่ต่างๆ  
 

๕. ตอบแทนสังคม 
๕.๑ น าความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
๕.๒ สร้างผลงานหรือภาระงานเพ่ือบริการสังคม 
 



๔๗ 
 

 

 
 

 
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) 
 
 

    การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) แตกต่างจากการเรียนรู้        
แบบดั้งเดิมที่เน้นการจ าสิ ่งที่ผู ้สอนบรรยาย ผู้สอนและผู้เรียนจ าเป็นต้องปรับเปลี ่ยน

บทบาทในการสอนและการเรียนรู้ดังนี้ 
๑. ขั้นการเรียนรู้ตั้งค าถาม (learning to Question) 

 
 

               
 
 

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 
๑. ครูน าเสนอสิ่งเร้าหลากหลายให้นักเรียน

สังเกต เช่น แหล่งเรียนรู้จริง วิดีทัศน์  
ของจริง ภาพ หรือสนทนา เป็นต้น 

๑. นักเรียนสังเกตสิ่งเร้า ด้วยประสาทสัมผัส
ทั้งห้า ถ้าท าได้ พร้อมจดบันทึก (ใช้หลัก 
๓ จ ที่ควรจ า : รู้จัก-จดจ า-จารึก) 

๒. ครูอาจจะถามค าถามเองหรือเปิดโอกาส
ให้นักเรียนตั้งค าถามได้ทั้งค าถามง่าย 
และค าถามยาก 

๒. นักเรียนตั้งค าถามเอง โดยเป็นค าถาม
ระดับพ้ืนฐาน (ค าถามปลายปิด) หรือ
ค าถามง่าย และค าถามระดับสูง (ค าถาม
ปลายเปิด) หรือค าถามยาก 

๓. ครูน าปรับ/เลือกค าถามของนักเรียนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่ครูเตรียมสอน 

๓. นักเรียนร่วมเลือกค าถามส าคัญ (Key 
Question) เพ่ือน าไปสู่การหาความคิด
หลัก (Big idea) หรือเนื้อหาสาระท่ี 
จะสอน 

๔. ครูให้นักเรียนคาดคะเนค าตอบ อาจจะ
เป็นรายบุคคล หรือทีมด้วยการใช้วิธีต่างๆ 
ให้ตรงกับค าถามที่เตรียมเป็นการสร้าง
เสริมทักษะอุปนัย 

๔. นักเรียนต่างคาดคะเนค าตอบ โดยไม่ต้อง
กังวลว่าเป็นค าตอบที่ถูกหรือผิด ซึ่งไม่มี
ผลต่อคะแนน เป็นแนวทางให้ครูรู้ว่า
นักเรียนทั้งห้องรู้หรือไม่รู้เท่านั้น เพ่ือ
ด าเนินการเรียนรู้ต่อไป 

๕. ครูต้องไม่เฉลยค าตอบ จากนั้นด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ต่อไป 

๕. นักเรียนสนใจใคร่รู้ค าตอบ จึงต้อง
ด าเนินการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 



๔๘ 
 

 

 
 

๒. ขั้นการเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) 

 
๓. ขั้นการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct)  

 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 
๑. ครูให้นักเรียนท าใบกิจกรรมตามใบงาน 

ใบกิจกรรม หรือครูให้นักเรียนออกแบบ
วางแผนเอง 

๑. นักเรียนท ากิจกรรมตามสื่อการเรียนรู้ที่
ครูเตรียมในเวลาที่ก าหนด พร้อมบ่มเพาะ
นิสัยไปด้วย 

๒. ครูให้นักเรียนด าเนินการพิจารณาข้อมูล 
กลั่นกรองข้อมูลแล้วสรุปผล 

๒. นักเรียนด าเนินพิจารณากลั่นกรองแล้ว
สรุปผลการวิเคราะห์สารสนเทศท่ีจะ
น ามาใช้ ซึ่งเป็นการใช้หลักอุปนัย 

๓. ครูให้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ 
พร้อมออกแบบการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ โดยใช้แบบต่างๆ ซึ่งเรียก  
ผังกราฟิก 

๓. นักเรียนด าเนินการวิเคราะห์ และอาจมี
การใช้ตัวเลขและคา่สถิติ พร้อมออกแบบ
การน าเสนอโดยใช้ผังกราฟิกให้เหมาะสม
กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 
๑. ครูให้นักเรียนน าเสนอผลการสื่อ

ความหมาย 
๑. นักเรียนน าเสนอผลระหว่างกลุ่ม/หน้าชั้น

เรียน และมีการสะท้อนความคิด 
๒. ครูน าอภิปรายหลังการท ากิจกรรมเพ่ือให้

นักเรียนสรุปผลได้เอง 
๒. นักเรียนร่วมอภิปราย 

๒.๑ ภายในกลุ่ม (intragroup) 
๒.๒ ระหว่างกลุ่ม (intergroup) 
๒.๓ หน้าชั้นเรียน (inclass) 

จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มปรับผลการสร้าง
ความรู้ 

๓. ครูน าเชื่อมโยงความรู้ และเสริมความรู้ให้
นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจน 

๓. นักเรียนรับรู้และกลับไปปรับความรู้ที่ตน
สร้างให้ถูกต้องตามมโนทัศน์ที่ต้องเป็น 



๔๙ 
 

 

 
 

๔. ขั้นการเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Learning to Communicate) 

 
๕. ขั้นการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Service)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 
๑. ครใูห้นักเรียนเตรียมวางแผนการน าเสนอ

ด้วยแบบและลีลาต่างๆ หน้าชั้นเรียน 
อาจจะเสนอเดี่ยวหรือเป็นทีม 

๑. นักเรียนเตรียมน าเสนอผลงานความรู้ที่ได้
ด้วยหลากหลายวิธี หลากหลายลีลา เช่น 
บทบาทสมมติ สัมมนา สนทนา เป็นต้น 

๒. ขณะนักเรียนน าเสนอ ครูประเมินผลงาน
น าเสนอของนักเรียนด้วยแบบประเมิน
ต่างๆ รวมทั้งการใช้เกณฑ์ระดับมิติ
คุณภาพ 

๒. นักเรียนน าเสนอผลงาน ด้วยความตั้งใจ 
พูด และมีทีท่าอย่างมั่นใจ เพื่อนนักเรียน
อาจประเมินผลเพ่ือนด้วยกัน (Peer 
evaluation) 

บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 
๑. ครูใช้บัตรค าสั่ง ใบงานให้นักเรียนน า

ความรู้หรือประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์
ใหม่ เป็นผลงานที่เกิดขึ้นหลังนักเรียน
เข้าใจแล้ว 

๑. นักเรียนท ากิจกรรมสร้างชิ้นงานด้วย
ระดับการคิดตั้งแต่พ้ืนฐาน ถึงระดับสูง 

๒. ครูอาจจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีการ
เผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่าในผลงานของตน  

๒. นักเรียนน าผลงานของตนมาเผยแพร่ใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ
ผลงานคลิปวิดีโอ งานเขียน เพ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้แก่คนอ่ืนในโรงเรียน เป็นต้น 

นักเรียนพอจะเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียน
ทีต่้องเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 

แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) 



๕๐ 
 

 

ใบงาน 
เร่ือง แผนภาพความคิดของการเรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) 
 

 
 
 

  
 

 
 
ชื่อ .......................................................................ชั้น...........................เลขท่ี .............................. 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
               
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด (Mind Map) ทีแ่สดงขั้นตอนของการเรียนรู้     
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ ขั้น (๕ STEPs) และบทบาทของผู้เรียน 
 



๕๖ 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น ( ๕ STEPs) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กลุ่มค าและประโยค       จ านวน ๑๖ ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ย่อย เรื่อง กลุ่มค า                   เวลา   ๑  ชั่วโมง 
สอนวันที่...........เดือน.................................พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ท  ๔. ๑ : เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

๒.  ตัวช้ีวัด  
ท ๔.๑ ม.๓/๒ : วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน 
 

๓.  สาระส าคัญ 
กลุ่มค า เป็นการน าค ามาเรียงต่อกันเพ่ือช่วยขยายความ แม้จะไม่สมบูรณ์ แต่ก็สามารถน าไปใช้

เป็นส่วนหนึ่งของประโยคได้ เช่น ท าหน้าที่ประธาน กริยา หรือส่วนขยายในประโยค 
 

๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
หลังจากเรียนเรื่องนี้แล้ว นักเรยีนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
ด้านความรู้ 
๑. บอกลักษณะของกลุ่มค า  ชนิด และหน้าที่ของกลุ่มค าในประโยค 
ด้านทักษะกระบวนการ 
๑. ใช้กลุ่มค าในการสื่อสารได้ถูกต้อง 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.  มีความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา 
๒.  เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของภาษา 
๓. รักการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 

 
๕. สาระการเรียนรู้ 

- ความหมายของกลุ่มค า 
- ชนิดของกลุ่มค า 
- หน้าที่ของกลุ่มค า 

 
 
 
 
 



๕๗ 

 

 

 

๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที่ ๑  การเรียนรู้ตั้งค าถาม (learning to Question) 

๑. ครูติดบัตรค าบนกระดาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

๒. ให้แจกบัตรค าที่เป็นส่วนขยายของค าต่าง   ดังนี้ “สีสวย ริมทาง เบื่อหน่าย แกมโกง” 
ให้กับนักเรียนคนละ ๑ บัตรค า  

๓. ให้นักเรียนน าบัตรค าส่วนขยายเหล่านั้นมาต่อท้ายบัตรค าที่ติดบนกระดาน 
๔. ให้นักเรียนสังเกต ค าเหล่านั้นที่นักเรียนน ามาต่อกันมีลักษณะเป็นอย่างไร 
๕. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เสนอความคิดเห็น เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความรู้เดิมออกมา 
๖. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ พร้อมทั้งบอกขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม

การเรียนรู้ และทบทวนบทบาทของนักเรียนในการท างาน 
 
ขั้นที่ ๒ การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search)  

๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ – ๖ คน ให้แต่ละคนจับฉลากศึกษาใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง กลุ่มค า ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑ และ ๒ ศึกษาเรื่อง  ความหมายของกลุ่มค า 
 กลุ่มท่ี ๓ และ ๔ ศึกษาเรื่อง  ชนิดของกลุ่มค า 
 กลุ่มท่ี ๕ และ ๖ ศึกษาเรื่อง  หน้าที่ของกลุ่มค า 
๒.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่จับฉลากได้เรื่องไหนให้รวมกลุ่มศึกษาด้วยกัน โดยการอภิปราย

ซักถามแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมระดมความคิดเห็นจนเข้าใจครบทุกคนจากใบความรู้ที่ก าหนดให้ 
๓.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มถ่ายทอดสิ่งที่ได้ศึกษามาให้เพื่อนในกลุ่มฟังจนเข้าใจครบทุกคน 

ครูสุ่มถามเพ่ือทดสอบความเข้าใจเป็นรายกลุ่ม 
๔.  ครูยกตัวอย่างข้อความที่เป็นกลุ่มค า โดยเขียนบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเป็น 

กลุ่มค าชนิดใด ครูและเพ่ือนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง 
 
ขั้นที่ ๓  การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct)  

๑. นักเรียนท าใบกิจกรรมที ่๑ เรื่อง กลุ่มค า 
๒.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมขยายเป็นกลุ่มค า โดยครูแจกบัตรค าให้นักเรียนกลุ่มละ ๕ 

บัตรค า ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาค ามาขยายให้เป็นกลุ่มค าที่ถูกต้อง ภายในเวลาที่ก าหนด  
๓.  ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เรื่องกลุ่มค า จากการอภิปรายรายกลุ่ม แล้วให้

นักเรียนเขียนลงในสมุดจดบันทึกของนักเรียน 
๔.  ให้นักเรียนลงมือท าใบงานที่ ๑ เรื่อง กลุ่มค า  

ผ้า ต้นไม ้ รู้สึก ฉลาด 



๕๘ 

 

 

๕. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง กลุ่มค า โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยนกัน
ตรวจพร้อมรวมคะแนนให้เรียบร้อย ชมเชยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและให้นักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์แก้ไขให้ถูกต้อง 
 
ขั้นที่ ๔ การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร (Learning to Communicate) 

๑. ให้นักเรียนรวบรวมกลุ่มค าทั้ง ๗ ชนิด จากหนังสือหรือสิ่งอ่ืน   อย่างน้อยกลุ่มค าละ ๑๐
ตัวอย่าง โดยท าลงใบกระดาษฟรุ๊ปที่ครูแจกให้ 

๒. ให้ผู้แทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการท ากิจกรรม หน้าชั้นเรียนโดยให้น าข้อมูลของ
แต่ละกลุ่มติดที่กระดานด า 

๓. ครแูละนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับกลุ่มค าในภาษาอังกฤษ มีลักษณะเหมือนในภาษาไทย
หรือไม่แล้วร่วมกันสรุปเป็นความรู้ 

๔. ให้นักเรียนประเมินผลงานของตนเองและผลงานกลุ่มว่าอยู่ในระดับใด โดยมีระดับ
การประเมิน ๔ ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก 

๕. ให้นักเรียนเขียนสะท้อนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน และ
ความรู้สึกในการเรียนชั่วโมงนี้ 
 
ขั้นที่ ๕ การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Service) 

๑. ให้นักเรียนออกแบบหนังสือเล่มเล็ก เรื่องกลุ่มค าในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
๒. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะท างานร่วมกัน  

สังเกตการตอบค าถามของนักเรียนในชั้นเรียน 
๓.  ให้นักเรียนประเมินหนังสือเล่มเล็ก กลุ่มค าในชีวิตประจ าวันของนักเรียน และน าเผยแพร่ 

โดยการน าไปจัดมุมความรู้หน้าห้องเรียนและห้องสมุด เพ่ือให้นักเรียนห้องอ่ืน  ที่สนใจร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
๗.  สื่อการเรียนรู้ 

๗.๑  บัตรค า 
๗.๒  ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง กลุ่มค า 
๗.๓  ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่องกลุ่มค า 
๗.๔  ใบงานที่ ๑ เรื่อง กลุ่มค า 
๗.๕   แบบประเมินผลงานและสะท้อนผล 

 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 

๘.  การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
๑. ด้านความรู้  
 ๑.๑  บอกลักษณะของกลุ่มค า  

ชนิด และหน้าที่ของ
กลุ่มค าในประโยค 
 

 
๑. การสังเกต 
๒. การ
ประเมินผล
การท า
กิจกรรม
รายบุคคล 
๓. การ
ประเมินผล
การท า
กิจกรรมกลุ่ม 

 
๑. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การเรียนรู้  
๒. แบบประเมิน 
ผลการท ากิจกรรม
รายบุคคล 
๓. แบบประเมิน 
ผลการท ากิจกรรม
กลุ่ม 

 
๑. นักเรียนอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ มีคะแนน
เฉลี่ยจากการท ากิจกรรม
รายบุคคลและกิจกรรม
กลุ่มตั้งแต่ร้อยละ ๘๐  
ขึ้นไป ของคะแนนเต็ม 
๒. นักเรียนอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ มีคะแนน
การประเมินผลงาน
รายบุคคลและผลงาน
กลุ่ม อยู่ในระดับดี 
 

๒. ด้านทักษะกระบวนการ 
๒.๑ ใช้กลุ่มค าในการสื่อสาร 
      ได้ถูกต้อง 

 

 
การสังเกต 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

 
นักเรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ สามารถใช้
กลุ่มค าในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง 
 

๓. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓.๑ มีความรับผิดชอบและ 

การตรงต่อเวลา 
  ๓.๒ เห็นความส าคัญของการ

ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ของ
ภาษา 

๓.๓ รักการค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้ 

 
๑. การสังเกต 
๒. การสังเกต
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

 
๑. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
การเรียนรู้  
๒. แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 
นักเรียนมีระดับคุณภาพ
อย่างน้อยอยู่ในระดับ ๒ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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๙.  ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
      

 ลงชื่อ  
(นายนพดล  สิงหศรี) 

รองผู้อ านวยการ กลุ่มงานวิชาการ 
         โรงเรียนขามแก่นนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 

๑๐.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
๑๐.๑  ผลการจัดการเรียนรู ้

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

๑๐.๒  ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………        
      ๑๐.๓  กิจกรรมเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………….……………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงชื่อ                                                
               (นางสาววยุรี  วงศ์สมศรี) 

          ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะ ช านาญการ 
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     จากตัวอย่างข้างต้น น้อง   จะเห็นว่า  
          ๑. ค า และวลีแตกต่างกันที่ขนาด เพราะ “ ค า” คือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมาย

อาจมีพยางค์เดียว หรือหลายพยางค์ก็ได้ ส่วน “วลี” มีตั้งแต่ ๒ ค าข้ึนไป จึงมีความหมายมากกว่า 
“ค า”  

          ๒. วลี และประโยคต่างกันที่ใจความ เพราะ “วลี” มีใจความอย่างเดียวเหมือนกับ “ค า”  
     นอกจากนี้แล้ว “วลี” ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “ประโยค”  
          ๓. “ประโยค” เป็นส่วนที่ใจความสมบูรณ์ที่สุด เพราะ มีทั้งภาคประธาน และภาคแสดง   
     ในขณะที่  “ค า” และ “วลี” อย่างที่บอกไปว่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “ประโยค” เท่านั้น  
     ลักษณะของกลุ่มค า 
          ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด คือ ค าแต่ละค าจะมีเพียงรูปเดียว ไม่ว่าจะท าหน้าที่ใดใน  
     ประโยคก็ตาม ซึ่งแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปค าเพ่ือบอกหน้าที่ของแต่ละ    
     ค า เช่น “ กิน” ในขณะที่ภาษาอังกฤษจะมี eat, eating, will eat  
 
  

ค า กลุ่มค า / วลี ประโยค 
พ่อค้า พ่อค้าขายส่ง พ่อค้าขายส่ง มักขายสินค้าราคาถูก  

ก าแพง ก าแพงเมืองจีน 
ก าแพงเมืองจีน มีความยาวหลายร้อย
กิโลเมตร  

นั่ง นั่งร้องไห้ เด็กนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้  

โรงเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร 
ความฝันของเด็กผู้ชายคือการสอบเข้าโรงเรียน
เตรียมทหาร 

นก นกเขาชวา มานะส่งนกเขาชวาเข้าร่วมการแข่งขัน  

กลุ่มค า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วลี หมายถึง ข้อความที่เกิด
จากการน าค าตั้งแต่ ๒ ค าข้ึนไปมาเรียงติดต่อกัน 
และท าให้เกิดค าที่มีความหมายซึ่งสามารถเป็นที่เข้าใจได้ แต่ 
“ค า หรือวลี” จะยังไม่ได้ใจความสมบูรณ์เหมือนประโยค ลอง
ดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับ  

 

ใบความรู้ที่ ๑ 
เร่ือง กลุ่มค า 
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การสังเกตชนิด และหน้าที่ของค าในภาษาไทย ให้พิจารณาจากการเรียงล าดับ   
 ค าและความหมายเป็นส าคัญ เพราะ ค า  เดียวกัน อาจท าหน้าที่เป็น กลุ่มค า ค าประสม   

หรือประโยค ก็ได้ ดูตัวอย่างต่อไปนี้  
    ๑. ปากกา  

 ปากกาตัวที่เกาะบนต้นไม้มีสีขาว  
ปากกา ในที่นี้หมายถึง ปากของกาซึ่งเป็นนกชนิดหนึ่ง (ปากกา เป็น กลุ่มค า)  

 ปากกาด้ามนี้ราคาแพง ปากกา ในที่นี้หมายถึง เครื่องมือในการเขียนหนังสือ (ปากกา เป็น  
ค าประสม)  

   ๒. ลูกเสือ  
 ลูกเสือตัวนี้ซนมาก ลูกเสือ ในที่นี้หมายถึง ลูกของเสือซึ่งเป็นสัตว์ป่า (ลูกเสือ เป็น กลุ่มค า)  
 ลูกเสือเป็นวิชาบังคับของเด็กผู้ชาย ลูกเสือ ในที่นี้หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนก าหนดให้  

 นักเรียนเข้าร่วม (ลูกเสือ เป็น ค าประสม)  
   ๓. พัดลม 

 เขา พัดลมไล่ควันที่อบอวนในเตาถ่าน พัด เป็นกริยา/ลม เป็นกรรม (พัดลม เป็น กลุ่มค า) 
 เขาชอบนอนเปิด พัดลม พัดลม ในที่นี้หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท าให้เกิดลม (พัดลม เป็น  

ค าประสม)  
   ๔. ข้าวเย็น 

 เขาชอบกินข้าวร้อนมากกว่า ข้าวเย็น ข้าวเย็น ในที่นี้หมายถึง ข้าวที่หุงไว้นานแล้ว  
(ข้าวเย็น เป็น กลุ่มค า) 

 ฉันกิน ข้าวเย็นเวลา ๒๐.๐๐ น. ข้าวเย็น ในที่นี้หมายถึง ข้าวที่รับประทานในเวลาเย็น  
(ข้าวเย็น เป็น ค าประสม) 

 ข้าว เย็นมากแล้วต้องอุ่นใหม่ ข้าว เป็นประธาน เย็น เป็นกริยา (ข้าวเย็น เป็น ประโยค)  
ลองพิจารณา “ค า” และ “กลุ่มค า” ต่อไปนี้ครับ จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 
               จาก ค าที่พ่ียกตัวอย่างมาให้ดูนี้ จะเห็นว่า “กลุ่มค า/วลี” มีความหมายเพ่ิมมากข้ึนกว่า 
      “ค า” แต่อย่างไรก็ตาม “กลุ่มค า/วลี” ยังไม่มีความหมายที่สมบูรณ์เหมือนกับ “ประโยค”   
       นั่นเอง 
  
 

ค า กลุ่มค า/วลี 
แก้ว   แก้วมังกร แก้วหน้าม้า แก้วสารพัดนึก  
ไม้   ไม้หน้าสาม ไม้เรียว ไม้ถูพ้ืน  
ผ้า   ผ้าป่าสามัคคี ผ้าขี้ริ้วห่อทอง ผ้าไหมสุรินทร์  

เหนือ   เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือจริง เหนือใต้ออกตก  
ฉลาด   ฉลาดเฉลียว ฉลาดแกมโกง ฉลาดแสนกล  



๖๔ 

 

 

            หน้าที่ของกลุ่มค า กลุ่มค าท าหน้าที่เช่นเดียวกับค าทั้ง ๗ ชนิด ดังนี้  
๑. กลุ่มค าที่ท าหน้าที่เหมือนค านาม (นามวลี) ท าหน้าที่เช่นเดียวกับค านาม คือ      

  เป็นประธาน เป็นกรรม เป็นส่วนเติมเต็ม เป็นส่วนขยายค านาม และเป็นค าเรียกขาน เช่น  
 

กลุ่มค า/วลี เมื่อใช้ในประโยค 
หน้าที่ของวลีใน

ประโยค 
โรงเรียนเตรียมทหาร  โรงเรียนเตรียมทหาร มีนักเรียนหลายร้อยคน  เป็นประธาน 

ฟุตบอประเพณี 
 จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ร่วมแข่งขัน ฟุตบอล  
 ประเพณี 

เป็นกรรม 

เรือนไทยโบราณ  ศาลาหลังนั้นคือเรือนไทยโบราณ เป็นส่วนเติมเต็ม 

ดอกบัวสีชมพู  ภาพถ่ายดอกบัวสีชมพูมีคนขโมยไปแล้ว  
เป็นส่วนขยาย
ค านาม 

ตอนเช้าวันอาทิตย์  ฉันไปท าบุญที่วัดตอนเช้าวันอาทิตย์ 
เป็นส่วนขยายตัว
แสดง 

ประชาชนทั้งหลาย 
 ประชาชนทั้งหลาย ถึงเวลาแล้วที่เราต้อง
ต่อสู้ กับการคอร์รัปชั่น  

เป็นค าเรียกขาน 

   
          ๒. กลุ่มค าที่ท าหนา้ที่เหมือนค าสรรพนาม (สรรพนามวลี) ท าหน้าที่เช่นเดียวกับค าสรรพนาม    
        คือ เป็นประธาน เป็นกรรม เป็นส่วนเติมเต็ม และเป็นค าเรียกขาน เช่น 
 

กลุ่มค า/วลี  เมื่อใช้ในประโยค  หน้าที่ของวลีในประโยค  
เธอทุกคน  เธอทุกคน ต้องตั้งใจฟังครูอธิบาย  เป็นประธาน  
เราทุกคน  เขาไม่พอใจเราทุกคน เป็นกรรม  
พวกท่านทั้งหลาย  บุคคลที่จะสอบได้คือพวกท่านทั้งหลาย เป็นส่วนเติมเต็ม  
ท่านผู้มีเกียรติ  ท่านผู้มีเกียรติ กรุณาอยู่ในความสงบ  เป็นค าเรียกขาน  

   
          ๓. กลุ่มค าที่ท าหน้าที่เหมือนค ากริยา (กริยาวลี) ท าหน้าที่เช่นเดียวกับค ากริยา คือ เป็น  
         ประธาน เป็นตัวแสดง (กริยา) เป็นส่วนขยายค านาม และเป็นส่วนขยายตัวแสดง เช่น 
 

กลุ่มค า/วลี เมื่อใช้ในประโยค หน้าที่ของวลีในประโยค 
บ่นพึมพ า  บ่นพึมพ า เป็นลักษณะของผู้สูงอายุ  เป็นประธาน  
นั่งเหม่อลอย  ผู้ชายค านั้นนั่งเหม่อลอย เป็นตัวแสดง  
เที่ยวเมืองไทย  คุณแม่อ่านสารคดีเที่ยวเมืองไทย เป็นส่วนขยายค านาม  
ชักแม่น้ าทั้งห้า  เธอพูดชักแม่น้ าทั้งห้าตลอดเวลา  เป็นส่วนขยายตัวแสดง  
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            ๔. กลุ่มค าที่ท าหน้าที่เหมือนค าวิเศษณ์ (วิเศษณ์วลี) ท าหน้าที่เช่นเดียวกับ     
                 ค าวิเศษณ์ คือ เป็นส่วนขยายค านาม เป็นสว่นขยายค าสรรพนาม เป็นสว่นขยายตัวแสดง 
เป็นส่วนขยายค าวิเศษณ์ เช่น 
 

กลุ่มค า/วลี เมื่อใช้ในประโยค หน้าที่ของวลีในประโยค 

กล้าหาญชาญชัย  
คนกล้าหาญชาญชัยจะท างานด้วยใจ
เข้มแข็ง  

เป็นส่วนขยายค านาม  

ทุก  คน  เราทุกๆ คน ควรท าแต่ความดี  เป็นส่วนขยายค าสรรพนาม  
ทิ้ง  ขว้าง   เราเลี้ยงลูกแบบทิ้งๆ ขว้างๆ เป็นส่วนขยายตัวแสดง  
ในชั่วพริบตา  โจรขโมยของไปเร็วในชั่วพริบตา เป็นส่วนขยายค าวิเศษณ์  

    
๕. กลุ่มค าที่ท าหน้าที่เหมือนค าบุพบท (บุพบทวลี) ท าหน้าที่เช่นเดียวกับค าบุพบท คือ    

     เชื่อมกลุ่มค ากริยากับค านาม เชื่อมกลุ่มค ากริยากับค าสรรพนาม เชื่อมกลุ่มค ากับค านาม และ     
     เชื่อมค าวิเศษณ์กับค านาม เช่น 
 

 
๖. กลุ่มค าที่ท าหน้าที่เหมือนค าสันธาน (สันธานวลี) ท าหน้าที่เช่นเดียวกับค าสันธาน คือ   

      เชื่อมประโยคกับประโยค เชื่อมกลุ่มค านามกับค ากริยา เช่น 
 

กลุ่มค า/วลี เมื่อใช้ในประโยค หน้าที่ของวลีในประโยค 

จนกระท่ัง 
รักชาติอ่านหนังสือ จนกระทั่งสอบเข้า
โรงเรียนเตรียมทหารได้  

เชื่อมประโยค กับประโยค 

ในขณะที่ 
การเที่ยวกลางคืนในขณะที่ก าลังสอบ
ย่อมไม่เป็นผลดี  

เชื่อมกลุ่มค านาม  
กับกลุ่มค ากริยา 

    
 
 

กลุ่มค า/วลี เมื่อใช้ในประโยค หน้าที่ของวลีในประโยค 
ท่ามกลาง นักโทษยืนซึมท่ามกลางห้องพิจารณาคดี  เชื่อมกลุ่มค ากริยา กับค านาม 
เฉพาะกับ คุณครูพูดเสียงดังเฉพาะกับฉันเท่านั้น  เชื่อมกลุ่มค ากริยา 

กับค าสรรพยาม 
ต่อหน้า การต าหนิต่อหน้าบุคคลอ่ืนเป็นสิ่งที่ไม่

ควรกระท า  
เชื่อมกลุ่มค า กับค านาม 

ประหนึ่งเป็น เขาร้องเพลงเพราะประหนึ่งเป็นนักร้อง
อาชีพ  

เชื่อมค าวิเศษณ์ กับค านาม 



๖๖ 

 

 

 
 
 
 
           ๗. กลุ่มค าที่ท าหน้าที่เหมือนค าอุทาน (อุทานวลี) ท าหน้าที่เช่นเดียวกับค าอุทาน แต่   
     เนื่องจากค าอุทานไม่ได้ท าหน้าที่ในประโยคเหมือนค าชนิดอื่น   คือไม่ได้ท าหน้าที่ขยายค านาม    
     ขยายค ากริยา หรือเป็นบทเชื่อมในประโยค อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค าอุทานจะไม่ได้ท าหน้าที่ใน 
     ประโยค แต่สามารถใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อความในประโยค 
 

กลุ่มค า/วลี เมื่อใช้ในประโยค 
โอ้ อนิจจา! โอ้ อนิจจา ! คนใจร้ายเอาเด็กมานั่งขอทาน  
โธ่ กรรมเวร ! โธ่ กรรมเวร ! เพ่ิงลืมตามาดูโลกได้ไม่นานก็มาพลันตาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................  

สมาชิกในกลุ่ม 
๑………………………………………………………………..ชั้น ม. ๓/............ เลขที่................... 
๒………………………………………………………………..ชั้น ม. ๓/............ เลขที่................... 
๓………………………………………………………………..ชั้น ม. ๓/............ เลขที่...................  
๔………………………………………………………………..ชั้น ม. ๓/............ เลขที่................... 
๕………………………………………………………………..ชั้น ม. ๓/............ เลขที่................... 

 
 
 

   ค าชี้แจง :  
๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกมขยายเป็นกลุ่มค า  
๒. โดยครูแจกบัตรค าให้นักเรียนกลุ่มละ ๕ บัตรค า  
๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาค ามาขยายให้เป็นกลุ่มค าที่ถูกต้อง โดยให้ได้กลุ่มค าท่ีถูกต้องเป็น

จ านวนมากที่สุด ภายในเวลา ๕ นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมที่ ๑ 
เร่ือง กลุ่มค า 

สีสวย เบื่อหน่าย แกมโกง ริมทาง ต้นไม ้



๖๘ 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ได้คะแนน 
.......................... 



๖๙ 

 

 

ใบงานที่ ๑  
เร่ือง กลุ่มค า 

๑. พวกท่านทั้งหลาย 
 

๒. โจรขโมยของไปเร็วในชั่วพริบตา 

๓. เธอทุกคน ต้องตั้งใจฟังครู 

๔. ก าแพงเมืองจีน 

๕. ฟุตบอลประเพณี 

 
  

 
ชื่อ...................................................................................เลขที่....................ห้อง.................... 

 
 
  
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มค า/วลี ประโยค 
 

ให้น าค าที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ น าไปตอบ
ค าถามว่าข้อใด เป็นกลุ่มค า หรือประโยค 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามโดยการเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 

๖. ผู้ชายคนนั้นนั่งเหม่อลอย 



๗๐ 

 

 

เฉลย ใบงานที่ ๑  
เร่ือง กลุ่มค า 

๑. พวกท่านทั้งหลาย 
 

๒. โจรขโมยของไปเร็วในชั่วพริบตา 

๔. ก าแพงเมืองจีน 

  
 
 
 

ชื่อ...................................................................................เลขที่....................ห้อง.................... 
 
 
 
  
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

กลุ่มค า/วลี ประโยค 
 

ให้น าค าที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ น าไปตอบ
ค าถามว่าข้อใด เป็นกลุ่มค า หรือประโยค 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามโดยการเติมค าตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 

๓. เธอทุกคน ต้องตั้งใจฟังครู 

๕. ฟุตบอลประเพณี 

๖. ผู้ชายคนนั้นนั่งเหม่อลอย 

กลุ่มค า 
 

กลุ่มค า 
 

กลุ่มค า 

ประโยค 
 

ประโยค 
 

ประโยค 
 



๗๑ 

 

 

การสะท้อนผล 
๑) สิ่งที่ได้เรียนรู้........................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ....................................... 
............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ............................................... 
๒) ปัญหาและอุปสรรคในการเรียน................................................................................................  
................................................................................... .................................................................... 
๓) ความรู้สึกในการเรียน………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………..…...... 
................................................................... .................................................................................... 
.... ........................................................................................................................ ............................... 
........... 
…………………………………………………………………………………………………………………….………..…...... 
............................................................................................................................. .......................... 

 
แบบประเมินผลงานและสะท้อนผล 

 
 
ชื่อ ............................................................................ชั้น...........................เลขที่ ........................... 
 
ค าชี้แจง: ให้นักเรียนประเมินผลงานของตนเอง ผลงานกลุ่ม และเขียนสะท้อนผลเกณฑ์การประเมิน     
            ๔ ระดับ ได้แก่   

ปรับปรุง  มีคะแนน ๑ หมายถึง ต้องแก้ไขผลงานของตนเองใหม่   
พอใช้      มีคะแนน ๒ หมายถึง พอรับได้ มีจุดที่ต้องแก้ไขบ้างเล็กน้อย 
ดี       มีคะแนน ๓ หมายถึง ผลงานมีคุณภาพ มีจุดที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอีก 
ดีมาก    มีคะแนน ๔ หมายถึง ผลงานมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพดีเยี่ยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลงานของตนเอง อยู่ในระดับ..................................................................................  
เพราะ................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................ 

การประเมินผลงานกลุ่ม อยู่ในระดับ...........................................................................................  
เพราะ........................................................................................................................ ................... 
.................................................................................................................................... ................. 

 


