
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กลุ่มค ำและประโยค    เรื่อง  กลุ่มค ำและประโยค 
วิชาหลักภาษาไทย ท๓๓๒๐๕     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เวลาเรียน  ๖ คาบ 
ผู้สอน  อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
        เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลัง ของภำษำ ภูมิปัญญำ
ทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ  วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนสำมำรถบอกลักษณะของประโยคแต่ละชนิดได้ 
 ๒. นักเรียนสำมำรถวิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคแต่ละชนิดได้ 
 ๓. นักเรียนมีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
สาระส าคัญ 
 ประโยคเกิดจำกกำรน ำค ำและกลุ่มค ำมำร้อยเรียงกัน โดยค ำและกลุ่มค ำนี้ต้องมีกำรล ำดับตำมหน้ำที่  
ต ำแหน่ง และชนิดของค ำแต่ละประเภทที่มีควำมเก่ียวเนื่องกันในทำงไวยำกรณ์  กำรศึกษำหลักภำษำต้อง
วิเครำะห์โครงสร้ำงประโยคซับซ้อน เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงประโยคที่สละสลวย สื่อควำมหมำยได้ชัดเจน 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑.  ลักษณะของประโยคควำมเดียว  ประโยคควำมรวม  ประโยคควำมซ้อน  และประโยคซับซ้อน 
 ๒.  หลักกำรวิเครำะห์ประโยคควำมเดียว  ประโยคควำมรวม  ประโยคควำมซ้อน  และประโยค
ซับซ้อน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๒.  มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
สมรรถนะส าคัญ 
 ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชั่วโมงที่  ๑ – ๓ 
 ขั้นน า 
 ๑. ครูติดบัตรค ำ ๗ ค ำลงบนกระดำน ได้แก่ ค ำว่ำ “ไก”่ “ออก” “แม่” “ไข”่ “ซ้ือ” “กิน” “ฉัน” 

 ๒. ครูให้นักเรียนน ำค ำที่ก ำหนดให้มำเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจควำม เช่น “แม่ไก่ออกไข่” “ฉันกินไก่” 

“แม่ซ้ือไข”่ เป็นต้น 



 ๓. ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนสังเกตว่ำ ค ำที่นักเรียนน ำมำเรียงต่อกันให้ได้ใจควำม เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ 
ประโยค 
 ขั้นสอน 
 ๑. ครูให้นักเรียนทบทวนควำมรู้เรื่อง ชนิดและหน้ำที่ของค ำทั้ง ๗ ชนิด  และวลี โดยครูกระตุ้นให้
นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น จำกนั้นครูควรยกตัวอย่ำงเพ่ือให้นักเรียนแยกได้ว่ำเป็น ค ำ วลี หรือประโยค 
ตัวอย่ำง 
  ค ำ    เสื้อสีแดง         หนังสือเรียน   
  วล ี  เสื้อสีแดงตัวใหญ่      หนังสือเรียนบนโต๊ะ 
  ประโยค  เสื้อสีแดงตัวใหญ่มีสีสันสวยงำม   หนังสือเรียนบนโต๊ะเป็นของฉัน 
 ๒.  ครูอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรประกอบค ำ  ค ำเม่ือเรียงประกอบเป็นประโยคแล้วอำจจะเป็นวลี
ประเภทต่ำงๆ ได้ เช่น นำมวลี กริยำวลี  วิเศษณ์วลี  เป็นต้น  พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบเพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจ
ได้ชัดเจน  
 ๓. ครูให้ควำมรู้แก่นักเรียนเรื่องประโยคควำมเดียว  ประโยคควำมรวม  และประโยคควำมซ้อน  ว่ำมี
ลักษณะอย่ำงไร  สำมำรถวิเครำะห์ได้อย่ำงไรบ้ำง  โดยใช้สื่อ Powerpoint อธิบำยลักษณะพร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบกำรอธิบำย ระหว่ำงที่ครูสอนต้องคอยถำมนักเรียนเพื่อวัดควำมเข้ำใจของนักเรียน  
 ๔. ครูให้นักเรียนท ำแบบฝึกหัดเรื่อง “ประโยค”  จ ำนวน ๓๐ ข้อ  เวลำ ๒๐ นำที  หลังจำกนั้นครู
และนักเรียนร่วมกันเฉลยและวิเครำะห์ค ำตอบไปพร้อมๆกัน  รวมถึงกำรตอบข้อสงสัยในเรื่องประโยคทั้ง ๓ 
ชนิดข้ำงต้น  ก่อนจะขึ้นเรื่องประโยคซับซ้อน 
 ๕. ครูให้นักเรียนท ำกิจกรรม “วิเครำะห์โครงสร้ำง ควำมต่ำงของประโยค” โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ ๔-๕ คน โดยครูจะก ำหนดค ำให้ในแต่ละกลุ่ม โดยไม่ซ้ ำกัน  หลังจำกนั้นให้นักเรียนสร้ำงประโยคควำม
เดียว  ประโยคควำมรวม  และประโยคควำมซ้อน อย่ำงละ ๑ ประโยค ให้นักเรียนช่วยกันระดมควำมคิด แล้ว
วิเครำะห์โครงสร้ำงของประโยค ลงในใบกิจกรรม “วิเครำะห์โครงสร้ำง ควำมต่ำงของประโยค” ก ำหนดเวลำ 
๒๐ นำที และสุ่มกลุ่มนักเรียน ๓ กลุ่ม มำอภิปรำยหน้ำชั้นเรียน  
 ๖. ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบค ำถำมผ่ำนกิจกรรม “ตอบให้ได้ ทำยให้ถูก” โดยตั้งค ำถำมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Kahoot เรื่องชนิดของประโยค 

ขั้นสรุป 
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนในชั่วโมงนี้ โดยกำรใช้ค ำถำม 
 ประโยคควำมเดียว ควำมรวม และควำมซ้อนมีลักษณะอย่ำงไร 
 

 ชั่วโมงที่  ๔-๖ 
 ขั้นน า 
 ๑. ครูทบทวนเรื่องประโยคควำมเดียว  ประโยคควำมรวม  และประโยคควำมซ้อน ที่เรียนไปในชั่วโมง
ที่แล้ว โดยให้วิเครำะห์ประโยคต่อไปนี้ 
  คนงำนหลับเมื่อหัวหน้ำไม่อยู่ 
  คนดีที่ท ำงำนเพ่ือส่วนรวมควรได้รับกำรยกย่อง 

ขั้นสอน 
 ๓. ครูให้ควำมรู้แก่นักเรียนเรื่องประโยคซับซ้อนแต่ละชนิด  ได้แก่ ประโยคควำมเดียวซับซ้อน  
ประโยคควำมรวมซับซ้อน  ประโยคควำมซ้อนซับซ้อน ว่ำมีลักษณะอย่ำงไร  สำมำรถวิเครำะห์ได้อย่ำงไรบ้ำง  



โดยใช้สื่อ Powerpoint และใบควำมรู้เรื่อง “ประโยค” อธิบำยลักษณะพร้อมยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย 
ระหว่ำงที่ครูสอนต้องคอยถำมนักเรียนเพ่ือวัดควำมเข้ำใจของนักเรียน  
 ๔. ครูให้นักเรียนท ำใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยคซับซ้อน”  ก ำหนดเวลำที่ ๑๕ นำท ี
 ๕. ครูให้นักเรียนท ำกิจกรรม “ตอบให้ได้ ทำยให้ถูก” จำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Kahoot โดยแบ่งกลุ่ม
นักเรียนออกเป็น ๔-๕ คน โดยตอบค ำถำมผ่ำนเกมในเว็บไซต์ Kahoot เพ่ือวัดควำมเข้ำใจในเรื่องประโยคแต่
ละชนิด 

ขั้นสรุป 
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนในชั่วโมงนี้ โดยกำรใช้ค ำถำม 
 ประโยคควำมเดียวซับซ้อน  ควำมรวมซับซ้อน  และควำมซ้อนซับซ้อนมีลักษณะอย่ำงไร 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
 ๑. ใบควำมรู้เรื่อง “ประโยค” 

๒. ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค” 
๓. ใบกิจกรรมเรื่อง “วิเครำะห์โครงสร้ำง ควำมต่ำงของประโยค” 
๔. ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยคซับซ้อน”   
๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Kahoot เรื่องชนิดของประโยค 
๕. สื่อ powerpiont เรื่องชนิดของประโยค 

แหล่งการเรียนรู้ 
จิตต์นิภำ  ศรีไสย์และประนอม  วิบูลย์พันธุ์. หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์ 

   บริษัทพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.) จ ำกัด, ๒๕๕๗.  
ศึกษำธิกำร,  กระทรวง.  (๒๕๕๑).  วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์ 

กำรเกษตรแห่งประเทศไทย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระส าคัญ 

    ประโยคเกิดจำกกำรน ำค ำและ
กลุ่มค ำมำร้อยเรียงกัน โดยค ำและ
กลุ่มค ำนี้ต้องมีกำรล ำดับตำมหน้ำที่  
ต ำแหน่ง และชนิดของค ำแตล่ะ
ประเภทที่มีควำมเกีย่วเนื่องกันในทำง
ไวยำกรณ์  กำรศึกษำหลักภำษำตอ้ง
วิเครำะหโ์ครงสร้ำงประโยคแต่ละชนิด  
เพื่อให้สำมำรถสรำ้งประโยคที่
สละสลวย สื่อควำมหมำยได้ชัดเจน 

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค”  
แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยค” 

ถูกให้ ๑ คะแนน 

ผิดให้ ๐ คะแนน 

ใบกิจกรรมเรื่อง “วิเครำะห์
โครงสร้ำง ควำมต่ำงของ

ประโยค” 

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “วิเครำะหโ์ครงสร้ำง ควำม
ต่ำงของประโยค”  

 

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค
ซับซ้อน”   

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยคซับซ้อน”   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑.  ใฝ่เรยีนรู ้

๒.  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค”  
แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยค”  

ท ำงำนครบถ้วน 
เรียบร้อย และ

ถูกต้อง 

ใบกิจกรรมเรื่อง “วิเครำะห์
โครงสร้ำง ควำมต่ำงของ
ประโยค”  

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “วิเครำะหโ์ครงสร้ำง ควำม
ต่ำงของประโยค”  

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค
ซับซ้อน”   

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยคซับซ้อน”   

สมรรถนะ 

ควำมสำมำรถในกำรคดิ เป็น
ควำมสำมำรถในกำรคดิวิเครำะห ์

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค”  
แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยค”  

ถูกให้ ๑ คะแนน 

ผิดให้ ๐ คะแนน 

ใบกิจกรรมเรื่อง “วิเครำะห์
โครงสร้ำง ควำมต่ำงของ

ประโยค”  

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “วิเครำะหโ์ครงสร้ำง ควำม
ต่ำงของประโยค”  

ใบกิจกรรมเรื่อง “ประโยค
ซับซ้อน”   

แบบประเมินคะแนนใบกิจกรรม
เรื่อง “ประโยคซับซ้อน”   

 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้สอน 
 (อำจำรย์ขวัญจิรำ โพธิ์ทอง)   
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................ ..............................................................................................  
       ลงชื่อ......................................................ผู้สอน 
          (อำจำรย์ขวัญจิรำ โพธิ์ทอง) 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................... ...............................................................................................  
       ลงชื่อ................................................................ 
                (อำจำรย์นงค์นภำ  อำจทวีกูล) 
          หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำภำษำไทย 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
.......................................................................................... ....................................................................................  

ลงชื่อ................................................................ 
               (อำจำรย์ ดร. สุดำรัตน์ ศรีมำ ) 
           รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
 

 
 


