
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (ท๒๑๑๐๑)                                    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง โคลงโลกนิติ              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๒  ระดับภาษา                     เวลาเรียน  ๑๕๐ นาที จ านวน ๓ คาบ    
ผู้สอน อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง    
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 

 ท ๔.๑ ม ๑/๔  วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
  นักเรียนสามารถบอกลักษณะภาษาแต่ละระดับได้ 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างภาษาแต่ละระดับได้ 
  นักเรียนสามารถเลือกใช้ภาษาตามระดับของภาษาได้ถูกต้อง 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเขียน 
 
สาระส าคัญ 
 ภาษาทุกภาษาจะมีระดับของภาษา เราต้องเลือกใช้ตามสถานการณ์ และบริบทของภาษา ภาษาพูด
เป็นการใช้ภาษาที่ไม่เคร่งครัดด้านกฎเกณฑ์และไม่เป็นทางการ ส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็น
ทางการต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และค านึงถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ความหมายของภาษาพูดและภาษาเขียน 
 ๒. ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน 
 ๓. การเลือกใช้ภาษาตามระดับของภาษา 



สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้  
คาบที่ ๑ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 

 ๑. ครูให้นักเรียนพิจารณาค าว่า “ภาษาพูด” และ “ภาษาเขียน” ควรมีลักษณะอย่างไร 
 ๒. ครูให้นักเรียนพิจารณาค าว่า “แพทย์” และค าว่า “หมอ” ว่าค าใดเป็นภาษาพูด และภาษาเขียน 
เพราะเหตุใด 
 ๓. ครูเชื่อมโยงค าตอบของนักเรียน และให้เหตุผลของการเรียนเรื่อง ภาษาพูด และภาษาเขียน  
 ๔. นักเรียนยกตัวอย่างค าด้วยตนเอง เช่น (สุนัข, หมา), (สุกร, หมู), (กระบือ, ควาย) 
ขั้นสอน (จ านวน ๓๐นาที) 
 ๕. ครูอธิบายความรู้ เรื่อง  ระดับภาษา 
 ๖. ครูแจกใบงานแผนผังความคิด เรื่อง ระดับภาษา ให้นักเรียนโดยให้นักเรียนสรุปความคิดจาการ
เรียนรู้ลงใบงาน 
ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุปความรู้เรื่อง ระดับภาษา และส่งใบงานแผนผังความคิด เรื่อง 
ระดับภาษา 
 
คาบที่ ๒ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๑. นักเรียนทบทวนความรู้ที่เรียนในคาบท่ีแล้ว โดยครูตั้งค าถามส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑ ภาษาระดับพิธีการใช้กับบุคคลใดบ้าง 
  ๑.๒ ภาษาระดับทางการใช้กับบุคคลใดบ้าง 
  ๑.๓ ภาษาระดับกึ่งทางการใช้กับบุคคลใดบ้าง 
  ๑.๔ ภาษาระดับสนทนาใช้กับบุคคลใดบ้าง 
  ๑.๕ ภาษาระดับกันเองใช้กับบุคคลใดบ้าง 
ขั้นสอน (จ านวน ๓๐นาที) 
 ๒. นักเรียนจับกลุ่มจ านวน ๖ กลุ่ม ท ากิจกรรม “ฉันพูดอะไร” โดยมีกติกาการเล่นดังนี้ 
  ๒.๑ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ภาพเหตุการณ์สนทนาระหว่างบุคคล จ านวน ๕ ภาพ 
  ๒.๒ นักเรียนพิจารณา และวิเคราะห์จากภาพใช้ภาษาระดับใด 
  ๒.๓ นักเรียนพิจารณา และวิเคราะห์จากภาพโดยแต่งประโยคจ านวน ๒ ประโยคให้ 
        สอดคล้องกับระดับภาษาที่ตนเลือก และเหตุการ์ในภาพ 
  ๒.๔ ระยะเวลาการวิเคราะห์ภาพ และแต่งประโยค ๑๐ นาท ี
 



ตัวอย่าง สื่อกิจกรรม “ฉันพูดอะไร” 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 ๓. นักเรียนน าเสนอกิจกรรม “ฉันพูดอะไร” ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน ทีละกลุ่ม เพ่ือนแต่ละกลุ่ม
ช่วยหันอภิปรายค าตอบที่น าเสนอ 
 
ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๔. ครู และนักเรียนสรุป และอภิปรายกิจกรรม “ฉันพูดอะไร” ครูมอบหมายการบ้านให้นักเรียนอ่าน
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้น ม.๑ เล่ม ๑ หน้า ๖๓-๖๕ 
 
คาบที่ ๓ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๑. นักเรียนสนทนาค าถามที่ตนสงสัยเรื่อง ระดับภาษา ก่อนท าแบบทดสอบวัดความรู้ 
 ๒. ครูอธิบายการท าแบบทดสอบ เรื่อง ระดับภาษา ระยะเวลาท า ๓๐ นาท ี
ขั้นสอน (จ านวน ๓๐นาที) 
 ๓. นักเรียนท าแบบทดสอบ เรื่อง ระดับภาษา รายบุคคล จ านวน ๒๐ ข้อ เวลา ๓๐ นาท ี
ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๔. ครูเฉลยแบบทดสอบ เรื่อง ระดับภาษา พร้อมสนทนาการท าแบบทดสอบกับนักเรียน 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. PowerPoint 
 ๒. ใบงานแผนผังความคิด เรื่อง ระดับภาษา 
 ๓. สื่อกิจกรรม “ฉันพูดอะไร”  
 ๕. แบบทดสอบ เรื่อง ระดับภาษา 



การวัดและการประเมินผล 
 การวัดและการประเมินผล 
        ๑. ประเมินใบงานแผนผังความคิด เรื่อง ระดับภาษา 
        ๒. ประเมินแบบทดสอบ เรื่อง ระดับภาษา 
        ๓. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
        ๑. แบบประเมินใบงานแผนผังความคิด เรื่อง ระดับภาษา 
        ๒. แบบประเมินแบบทดสอบ เรื่อง ระดับภาษา 
        ๓. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).  ๒๕๕๘.  หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทย 
หลักภาษา และการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑.  กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 
 ห้องสมุด 
 อินเตอร์เนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
 ด้านทักษะ กระบวนการ(P) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
ปัญหา และอุปสรรค   
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ...........................................................................  
ข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 
      ลงชื่อ..........................................................ครูผู้สอน 
                      (อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
ชื่อ..............................................นามสกุล.....................................................ระดับชั้น...... ..............เลขที่............. 
ค าชี้แจง : ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ก าหนดตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะด้าน รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
(๓) 

ดี 
(๒) 

พอใช้ 
(๑) 

ปรับปรุง 
(๐) 

ความสามารถ
ในการคิด 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์     
สามารถจ าแนกข้อมูลได้     
สามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้     
สามารถอธิบายลักษณะของข้อมูลได้     
สามารถเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลได้     

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

(........................................................) 
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน........../............../............ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 
ดีมาก      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจน และสม่ าเสมอ  ให้คะแนน ๓ คะแนน 
ดี           หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นชัดเจน และบ่อยครั้ง   ให้คะแนน ๒ คะแนน          
พอใช้      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                      ให้คะแนน ๑ คะแนน          
ปรับปรุง  หมายถึง   ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นเลย        ให้คะแนน ๐ คะแนน          
 
เกณฑ์การสรุป 
ดีมาก      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑๓-๑๕ คะแนน 
ดี           หมายถึง    คะแนนรวม  ๙-๑๒   คะแนน          
พอใช้      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑-๘     คะแนน          
ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐        คะแนน          
 
แปลผล ระดับคุณภาพมากกว่า หรือเท่ากับระดับดีถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินใบงานแผนผังความคิด เรื่อง ระดับภาษา 
        

การประเมิน ดีมาก 
( ๓ ) 

พอใช้ 
( ๒ ) 

ปรับปรุง 
( ๑ ) 

ค่าน้้าหนัก 
คะแนน 

ความถูกต้อง  
 

นักเรียน เขียนบอก
ความแตกต่างของ
ระดับภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถ
เลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

นักเรียน เขียนบอก
ความแตกต่างของ
ระดับภาษาได้ และ
สามารถเลือกใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

นักเรียน เขียนบอกความ
แตกต่างของระดับภาษา
ไม่ได้ และไมส่ามารถ
เลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

๓ (   ) 

ความครบถ้วน 
 

นักเรียนเขียนบอก
ความแตกต่างของ
ภาษาได้ถูกต้อง
ครบถ้วนและท าใบ
กิจกรรม ครบถ้วนทุก
ข้อ 

นักเรียนเขียนบอก
ความแตกต่างของ
ภาษาไดค้รบถ้วนแต่
ขาดไป ๑ ข้อ และท า
ใบกิจกรรมขาดไป    
๑-๓ ข้อ 
 

นักเรียนไม่สามารถบอก
ความแตกต่างของภาษา
ได้และท าใบกิจกรรมขาด
ไปมากกว่า ๓ ข้อ 
 

๒ (   ) 

ระเบียบวินยัและความ
เรียบร้อย  
 

ใบกิจกรรมมคีวาม
สะอาดเรียบร้อย ไม่มี
รอย ขูด ลบ ขีดฆา่ 

ใบกิจกรรมมคีวาม
สะอาดเรียบร้อย แต่มี
รอย ขูด ลบ ขีด ฆ่า 
๑-๓ ต าแหน่ง 

ใบกิจกรรมมรีอย ขูด ลบ 
ขีด ฆ่า มากกว่า ๓ 
ต าแหน่งข้ึนไป 

๒  (   ) 

รวม  
 

ระดับคะแนน 

 ๑๕ –  ๒๑ คะแนน =  ดีมาก 

 ๘  – ๑๔ คะแนน = พอใช้ 

 ๑ – ๗  คะแนน  = ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประเมินแบบทดสอบ เรื่อง ระดับภาษา 
 

ค้าชี้แจง: ให้ผู้สอนประเมินจากการท าใบงานของนักเรียน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
 ตอบถูก หมายถึง ๑ คะแนน 
 ตอบผิด หมายถึง ไม่มีคะแนน 
 คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๑๐ คะแนนขึ้นไป 
เลขที่ ชื่อ-สกุล ตอบถูก ตอบผิด คะแนนรวม 

   

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     

     
     

     

     
     

 
    
 
         ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึก 

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

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

ค้าชี้แจง: ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ก าหนดตามระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 

๔  หมายถึง  ดีมาก 
๓  หมายถึง  ดี 
๒  หมายถึง  พอใช้ 
๑  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความรู้ความ

เข้าใจในเนื้อหา 
การแสดงความ

คิดเห็น 
ความสนใจ 

การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

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

                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  

                  
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 
    (.......................................................................) 
             ................../................../................ 



เกณฑ์การสรุป 
ดีมาก      หมายถึง   คะแนนรวม ๑๓-๑๖ คะแนน 
ดี           หมายถึง   คะแนนรวม ๙-๑๒   คะแนน          
พอใช้      หมายถึง   คะแนนรวม ๑-๘     คะแนน          
ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐      คะแนน          
 
แปลผล ระดับคุณภาพมากกว่า หรือเท่ากับระดับดีถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


