
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

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

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๓  เรื่อง  ค านาม                      เวลาเรียน  ๕๐ นาที จ านวน ๑ คาบ    
ผู้สอน อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง    
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ท ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๔.๑ ม.๑/๓  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของค านามแต่ละชนิดได้ 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  นักเรียนสามารถเขียนจ าแนกค านามแต่ละชนิดได้ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
  นักเรียนมีความเรียบร้อยในการเขียน 
 
สาระส าคัญ 
 ค านาม คือ  ค าท่ีใช้เรียกชื่อ  คน  สัตว์  พืช  สิ่งของ  สถานที่  สภาพ  อาการ  ลักษณะ  ทั้งที่เป็น
สิ่งมีชีวิต  หรือสิ่งไม่มีชีวิต  ทั้งที่เป็นรูปธรรม  และนามธรรม ซึ่งจ าแนกออกเป็น ๕ ชนิดได้แก่ สามานยนาม     
วิสามานยนาม ลักษณนาม สมุหนาม และอาการนาม 
 
 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
 ๑. ความหมายของค านาม  
 ๒. ค านาม ๕ ชนิด 
     ๒.๑ สามานยนาม 
  ๒.๑.๑ ความหมายของสามานยาม 
  ๒.๑.๒ ตวัอย่างค าสามานยาม 
     ๒.๒ วิสามานยนาม 
  ๒.๒.๑ ความหมายของวิสามานยนาม 
  ๒.๒.๒ ตวัอย่างค าวิสานยนาม 
     ๒.๓ ลักษณนาม 
     ๒.๓.๑ ความหมายของลักษณนาม 
  ๒.๓.๒ ตวัอย่างค าลักษณนาม 
     ๒.๔ สมุหนาม 
  ๒.๔.๑ ความหมายของสมุหนาม 
  ๒.๔.๒ ตวัอย่างค าสมุหนาม 
     ๒.๕ อาการนาม 
  ๒.๕.๑ ความหมายของอาการนาม 
  ๒.๕.๒ ตวัอย่างค าอาการนาม 
 
สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. การสรุปความรู้ 
 ๒. การวิเคราะห์คุณค่า 
 ๓. การน าความรู้และคุณค่าที่ได้จากเรื่อง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการจัดการเรียนรู้  
คาบที่ ๑ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 
        ๑. ครูตั้งค าถาม เพื่อให้นักเรียนตอบค าถาม และนักเรียนร่วมกันสังเกตและตอบค าถามจาก
รูปภาพที่ครูน ามาแสดงให้ ดังนี้  
   ๑) นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ค าในภาษาไทยมีทั้งหมดก่ีชนิด 
   ๒) นักเรียนสังเกตหรือไม่ว่าค าที่นักเรียนตอบ เป็นค าชนิดใด 
 
 

 

 
 
ขั้นสอน (จ านวน๔๐นาที) 
  ๒. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน  โดยการสรุปจากค าตอบของนักเรียนว่า ค าที่นักเรียนตอบมา
จากการทายแผ่นป้าย คือ ค านาม จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง ค านาม 
  ๓. ครูอธิบาย ค านาม ๕ ชนิด  พร้อมทั้งตั้งค าถามให้นักเรียนยกตัวอย่างประกอบค านามแต่
ละชนิด โดยในขณะที่ครูอธิบายความรู้นักเรียนจะต้องจดบันทึกเนื้อหาลงในสมุด โดยวิธีการสรุปเป็นแผนผัง
ความคิดตามความเข้าใจของนักเรียน 
  ๔. ครูยกตัวอย่าง ค านามแต่ละชนิดให้นักเรียนดูบนกระดานจากนั้นให้นักเรียนอาสาสมัคร 
 ๑๐ คน ยกตัวอย่างค านามแต่ละชนิดมา  ชนิดละ ๒ คน คนละ ๑ ค า 
   ๕. ครูแจกกระดาษใบงานกิจกรรม “ดอกไม้ทั้ง ๕” ให้กับนักเรียน และชี้แจงการท ากิจกรรม 
โดยให้นักเรียนเติมค าที่ครูอ่านลงในกลีบดอกไม้ให้ถูกต้อง จ านวน ๕ ดอก แบ่งตามชนิดของค านามดังนี้   
  ๑) สามานยนาม  หนังสือพิมพ์ น้ ามัน แม่ค้า ต้นไม้ โรงเรียน 
  ๒) วิสามานยนาม จ. อุดรธานี จ.ปทุมธานี  วัดพระแก้ว วรรณคดีราชาธิราช เด็กหญิงฟ้าใส  
  ๓) สมุหนาม    ฝูงผึ้ง, คณะครู, โขลงช้าง, คณะรัฐมนตรี, บริษัทเอกชน 
  ๔) อาการนาม  ความรัก ความคิด ความสวย  การเรียน การกิน 
  ๕) ลักษณะนาม ภิกษุ=รูป, นาฬิกา=เรือน, ดินสอ=แท่ง, แหวน=วง, ยักษ์=ตน 
  
ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐ นาที) 
        ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ความหมายของค านามและความหมายของค านาม
แต่ละชนิด   
  

คน สัตว ์
 

สิ่งของ สถานที่ 



สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. PowerPoint เรื่อง ค านาม 
 ๒. ใบงานกิจกรรม “ดอกไม้ทั้ง ๕” 
 
การวัดและการประเมินผล 
 การวัดประเมินผล 
        ๑. ประเมินการท างานในสมุดเรื่อง “ค านาม” 
         ๒. ความเรียบร้อยในการเขียน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
         ๑. แบบประเมินการท างานในสมุดเรื่อง “ค านาม” 
 
แหล่งการเรียนรู้ 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).  ๒๕๕๘.  หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทย 
หลักภาษา และการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑.  กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 
 ห้องสมุด 
 อินเตอร์เนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัด และประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
 
 ค านาม คือ  ค าท่ีใช้เรียกชื่อ  คน  สัตว์  
พืช  สิ่งของ  สถานที่  สภาพ  อาการ  ลักษณะ  
ทั้งท่ีเป็นสิ่งมีชีวิต  หรือสิ่งไม่มีชีวิต  ทั้งท่ีเป็น
รูปธรรม  และนามธรรม ซึ่งจ าแนกออกเป็น ๕ 
ชนิดได้แก่ สามานยนาม     วิสามานยนาม 
ลักษณนาม สมุหนาม และอาการนาม 
 

- แบบประเมินการ
ท างานในสมุดเรื่อง 
“ค านาม”             
( Rubrics) 

- แบบประเมิน
การท างานในสมุด
เรื่อง “ค านาม”      
( Rubrics) 

ระดับคะแนน 
๑๕ –  ๒๑ คะแนน=  
ดีมาก 
๘  – ๑๔ คะแนน= 
พอใช้ 
๑ – ๗  คะแนน = 
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด 
ท ๔.๑ ม.๑/๓  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า
ในประโยค 
 

- แบบประเมินการ
ท างานในสมุดเรื่อง 
“ค านาม”                  
( Rubrics) 

- แบบประเมิน
การท างานในสมุด
เรื่อง “ค านาม”                
( Rubrics) 

ระดับคะแนน 
๑๕ –  ๒๑ คะแนน=  
ดีมาก 
๘  – ๑๔ คะแนน= 
พอใช้ 
๑ – ๗  คะแนน = 
ปรับปรุง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีความเรียบร้อยในการเขียน 
 

แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้น
เรียน 

ระดับคุณภาพมากกว่า 
หรือเท่ากับระดับดี คือ
คะแนนตั้งแต่ ๙ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

สมรรถนะ 
ความสามารถในการคิด 

แบบประเมิน
สมรรถนะ 

แบบประเมิน
สมรรถนะ 

ระดับคุณภาพมากกว่า 
หรือเท่ากับระดับดี คือ
คะแนนตั้งแต่ ๙ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินการท างานในสมุดเรื่อง “ค านาม” ( Rubrics) 
 

การประเมิน ดีมาก 
( ๓ ) 

พอใช้ 
( ๒ ) 

ปรับปรุง 
( ๑ ) 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน 

ความถูกต้อง ของการ
เขียนความหมายและ
การจ าแนกค านาม    
แต่ละชนิด 

นักเรียนเขียนอธิบาย
ความหมายของ
ค านามและจ าแนก
ค านามแตล่ะชนิดได้
อย่างถูกต้อง เขียน
สะกดค าถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ ใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย
สละสลวย สื่อความได้
อย่างชัดเจน 

นักเรียนเขียนอธิบาย
ความหมายของ
ค านามและจ าแนก
ค านามแตล่ะชนิดได้
อย่างถูกต้อง แต่ผิด 
๑-๒ ชนิด สะกดค าได้
อย่างถูกต้องใช้ภาษา
สละสลวย 

นักเรียนเขียนอธิบาย
ความหมายของค านาม
และจ าแนกค านามแตล่ะ
ชนิดได้อย่างถูกต้อง แต่
ผิด ตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป 
อีกทั้ง เขียนสะกดค าไม่
ถูกต้อง ใช้ภาษาไม่
สละสลวย 

๓ (   ) 

ความครบถ้วน 
ของการเขียนอธิบาย
ความหมายของ
ค านามแตล่ะชนิดและ
การจ าแนกค านาม
ตามชนิด 

นักเรียนเขียนอธิบาย
ความหมายของ
ค านามและเขียน
จ าแนกค านามแตล่ะ
ชนิดได้ครบถ้วน  

นักเรียนเขียนอธิบาย
ความหมายของ
ค านามและเขียน
จ าแนกค านามแตล่ะ
ชนิดไม่ครบถ้วนโดย
ขาดไป ๑-๒ ชนิด 
 

นักเรียนเขียนอธิบาย
ความหมายของค านาม
และเขียนจ าแนกค านาม
แต่ละชนิดไม่ครบถ้วนโดย
ขาดตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป 

๒ (   ) 

ความเรยีบร้อย  
ของสมุด 

สมุด มคีวามสะอาด
เรียบร้อย ไมม่ีรอย ขูด 
ลบ ขีดฆ่า 

สมุดมีความสะอาด
เรียบร้อย แต่มรีอย 
ขูด ลบ ขีด ฆ่า ๑-๓ 
ต าแหน่ง 

สมุดมีรอย ขูด ลบ ขีด ฆ่า 
มากกว่า ๓ ต าแหน่งข้ึน
ไป 

๒  (   ) 

รวม  

 

ระดับคะแนน 

 ๑๕ –  ๒๑ คะแนน =  ดีมาก 

 ๘  – ๑๔ คะแนน = พอใช้ 

 ๑ – ๗  คะแนน  = ปรับปรุง 

 
   
 


