
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

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

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙  เรื่อง พยางค์ และค าในภาษาไทย      เวลาเรียน  ๑๐๐ นาที จ านวน ๒ คาบ    
ผู้สอน อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง     
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 
 ท ๔.๑ ม.๑/๓  วิเคราะห์ชนิด และหน้าที่ของค าในประโยค 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
  นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพยางค์ และค าได้ 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  นักเรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของพยางค์ และค าได้ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
  นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 
สาระส าคัญ 

 เสียงพูดในภาษาไทยประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ เสียงดังกล่าวแต่ละเสียง
หาอยู่ตามล าพังจะไม่มีความหมายในภาษา แต่เมื่อมีการเปล่งเสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์  พร้อม 
กัน หรือในเวลากระชั้นชิดกัน จนฟังดูเหมือนเสียงออกมาในคราวเดียวกัน การเปล่งเสียงนั้นอาจเปล่งเพียงครั้ง
เดียว หรือหลายครั้งก็ได้จึงเกิดความหมายขึ้น การกระท าเช่นนี้เรียกว่า การประสมเสียงในภาษา 
 
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. พยางค์ 
 ๒. ค า 
 

สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
 



กระบวนการจัดการเรียนรู้  
คาบที่ ๑ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๑. ครูตั้งค าถามทดสอบความรู้เบื่องต้นของนักเรียน สุ่มค าถามละ ๓ คน  โดยใช้ค าถามส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑ พยางค์คืออะไร 
  ๑.๒ ให้นักเรียนยกตัวออย่างค า ๑ พยางค ์
  ๑.๓ ให้นักเรียนยกตัวอย่างค า ๒ พยางค ์
  ๑.๔ ให้นักเรียนยกตัวอย่างค า ๓ พยางค ์
 
ขั้นสอน (จ านวน ๓๐ นาที) 
 ๒. ครูเชื่อมโยงความรู้จากค าตอบนักเรียน และยกตัวอย่างอธิบายจากค าศัพท์ต่อไปนี้ 
    เลข  ๑  พยางค ์  ๑ ค า 
                              สัปดาห์  ๒  พยางค ์  ๑ ค า 
                              นาฏศิลป์  ๓   พยางค ์  ๑ ค า 
 ๓. ครูอธิบายลักษณะของพยางค์ โดยให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ม.๑ 
เล่ม ๑ หน้าที่ ๒๖ ให้นักเรียนอ่านโดยพร้อมกัน 
 ๔. นักเรียนสรุปลักษณะของพยางค์เป็นแผนผังความคิด ลงกระดาษ A4 ที่ครูแจก และในแผนผังผัง
ความคิดให้นักเรียน ยกตัวอย่างค าที่ ๑ พยางค ์๒ พยางค์ และ ๓ พยางค์ อย่างละ ๕ ค า 
 ๕. ครูสุ่มนักเรียน ๓ คน อธิบายสรุปลักษณะของพยางค์ 
 
ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐ นาที) 
 ๖. ครูมอบหมายให้นักเรียนอ่าน เรื่อง ลักษณะของค า ในหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ม.
๑ เล่ม ๑ หน้าที่ ๒๖ เป็นการบ้าน และก าหนดวันส่งแผนผังความคิด ลักษณะของพยางค์ในคาบหน้า 
 
คาบที่ ๒ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๑. ครูสุ่มนักเรียนทบทวนความรู้เรื่องพยางค์ โดยตั้งค าถามส าคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑ เก้าอ้ี มีกี่พยางค์ และประกอบด้วยกี่เสียง (๓ เสียง เสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ เสียง
วรรณยุกต์) 
  ๑.๒ โต๊ะ มีกี่พยางค์ และประกอบด้วยกี่เสียง (๓ เสียง เสียงพยัญชนะต้นพยางค์ เสียงสระ 
เสียงวรรณยุกต์) 
  ๑.๓ นก มีกี่พยางค์ และประกอบด้วยกี่เสียง (๔ เสียง เสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ เสียง
วรรณยุกต์ เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์) 
 ๒. ครูสุ่มนักเรียน ๕ คน ให้นักเรียนยกตัวอย่างค าจากสภาพแวดล้อมห้องเรียน พร้อมทั้งอธิบายเสียง
ที่ประกอบพยางค์ 
 ๓. ครูสุ่มนักเรียน ๒ คน สอบถามความรู้เบื่อต้นจากการอ่านลักษณะของค า เป็นการบ้านที่ได้รับ
มอบหมายภายในคาบเรียนที่แล้ว 
 



ขั้นสอน (จ านวน ๓๐ นาที) 
 ๔. ครูเชื่อมโยงค าตอบนักเรียนเข้าสู่บทเรียน และอธิบายลักษณะของค า  
 ๕. นักเรียนท ากิจกรรม “ฉันมีก่ีพยางค”์ โดยครูอธิบายกติกาการเล่น ดังนี้ 
  ๕.๑ ครูจะสุ่มจับสลากเลขท่ี ทีละ ๑ คน  
  ๕.๒ นักเรียนที่เลขที่นั้น จับฉลาก ๑ ใบ (อาจได้เป็นค า หรือประโยคก็ได้) 
  ๕.๓ นักเรียนจะต้องสามารถบอกองค์ประกอบของเสียงในค า หรือ นับค าที่ปรากฎใน
ประโยคได ้
  ๕.๖ หากนักเรียนเลขที่นั้น ๆ ไม่สามารถตอบได้ เพ่ือในห้องสามารถยกมือขึ้นตอบได้จ านวน 
๑ คน หากตอบถูก ครูจะน าเลขที่นักเรียนที่ตอบถูกออก โดยถือว่าผ่านเกณฑ์ของกิจกรรม นักเรียนที่ไม่
สามารถตอบถูก ครูจะสุ่มเลขที่ใหม่ได้อีกครั้ง พร้อมทั้งครูให้ค าแนะน าการวิเคราะห์ 
ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐ นาที) 
 ๖. ครู และนักเรียนร่วมกันสรุป อภิปรายลักษณะของพยางค์ และค า 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. กระดาษ A4 
 ๒. สลากเลขท่ี 
 ๓ง สลากค า และประโยค “กิจกรรม ฉันมีก่ีพยางค์” 
 
การวัดและการประเมินผล 

        ๑. ประเมินการเขียนแผนผังความคิด ลักษณะของพยางค์ 
        ๒. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

         ๑. ประเมินการเขียนแผนผังความคิด ลักษณะของพยางค์ 
         ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 
แหล่งการเรียนรู้ 
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).  ๒๕๕๘.  หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทย 
หลักภาษา และการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๑.  กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 
 หอ้งสมุด 
 อินเตอร์เนต 
 

 

 

 

 



บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

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

 



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าชี้แจง: 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินการเขียนแผนผังความคิด ลักษณะของพยางค์ 
 

การประเมิน ดีมาก 
( ๓ ) 

พอใช้ 
( ๒ ) 

ปรับปรุง 
( ๑ ) 

ค่าน้ าหนัก 
คะแนน 

ความถูกต้อง  
 

นักเรียน เขียนสรุป
แผนผังความคดิ 
ลักษณะของพยางค ์
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่
ออกนอกประเด็นที่
เรียน  

นักเรียนเขียนสรุป
แผนผังความคดิ 
ลักษณะของพยางค ์
ได้ถูกต้อง แต่ไม่
ครบถ้วน 

นักเรียนเขียนสรุปแผนผัง
ความคิด ลักษณะของ
พยางค์ ไม่ถูกต้อง 

๓ (   ) 

การใช้ภาษา 
 

นักเรียนใช้ภาษาใน
การเขียนสื่อสารได้
อย่างสละสลวย 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
สะกดถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  

นักเรียนใช้ภาษาได้
สละสลวยและสะกด
ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์

นักเรียนใช้ภาษาไม่
สละสลวยและมีค าที่
สะกดผิดหลักไวยากรณ ์
 

๒ (   ) 

ความเรยีบร้อย  
 

สมุดมีความสะอาด
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 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 
  
 
 


