
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

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

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙  เรื่อง เสียงในภาษาไทย-เสียงสระ         เวลาเรียน  ๕๐นาท ีจ านวน ๑ คาบ    
ผู้สอน อาจารย์ขวัญจิรา  โพธิ์ทอง    
 
มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 
ตัวช้ีวัด 
 ท ๔.๑ ม.๑/๑ อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ความรู้ (K) 
  นักเรียนสามารถอธิบายชนิด และลักษณะของเสียงสระในภาษาไทย 
 ทักษะ / กระบวนการ (P) 
  นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างลักษณะของเสียงสระในภาษาไทย 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
  นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 
  
สาระส าคัญ 
  เสียงสระ คือ เสียงที่เกิดจากลมผ่านเส้นเสียง แล้วมีการปิดเปิดอย่างรวดเร็ว สายเสียงจึงมีการสั่น
สะบัด เกิดเสียงกังวาน ออกเสียงได้ยาวนาน เสียงที่ผ่านออกมาไม่ถูกอวัยวะใด ๆ สกัดกั้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง เพียง
ใช้ลิ้นและริมฝีปากกล่อมเกลาเสียง ให้สระมีความแตกต่างกันไป  
 
สาระการเรียนรู้ 

๑. ก าเนิดเสียงในภาษาไทย 
๒. ชนิด และลักษณะของเสียงสระ 

๒.๑) สระเสียงสั้น และสระเสียงยาว 
๒.๒) สระเสียงเดี่ยว และสระเสียงประสม 
๒.๓) เสียงที่มีเสียงพยัญชนะประสม 

 



สมรรถนะส าคัญ 
 ความสามารถในการคิด 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  
คาบที่ ๑ (จ านวน ๕๐ นาที) 
ขั้นน า (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๑. นักเรียนดูภาพอวัยวะในการเกิดเสียงว่ามีอวัยวะใดบ้าง และมีขั้นตอนหรือ กระบวนการการท า
เสียงอย่างไร  ครูตั้งค าถามกระตุนการเรียนรู้นักเรียนดังนี้ 
  ๑.๑ นักเรียนคิดว่าอวัยวะใดบ้างท่ีท าให้เกิดเสียง 
  ๑.๒ นักเรียนคิดว่าเสียงในภาษาไทยมีก่ีชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. กิจกรรม “เรียก ฉันว่าอะไร” สุ่มนักเรียนออกมาล้วง
บัตรอวัยวะในการเกิดเสียง พร้อมน าไปแปะให้ตรงกับลูกศรของภาพอวัยวะต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

 

 

   

 

 
 ๓. ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ม.๑ เล่ม ๑ หน้าที่ ๒ และอธิบายเรื่อง 
การก าเนิดเสียงในภาษาไทย 
 
ขั้นสอน (จ านวน ๔๐นาที) 
 ๔.  ครูให้นักเรียนท่อง สระ พร้อมกัน จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน  ว่าสิ่งที่นักเรียนเปล่งออกมาคือ
เสียงสระ 
 ๕. ครูอธิบายความรู้ เรื่อง  ความหมายของเสียงสระ  สระเสียงสั้น -เสียงยาว, สระเดี่ยว-สระประสม 
และสระท่ีมีเสียงพยัญชนะ จากนั้น ให้นักเรียนท ากิจกรรม  “เสียงไหน ช่วยบอกที”  

ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก 

ช่องจมกู ฟัน ลิ้น 

เส้นเสียง หลอดลม ปอด 

เพดานอ่อน ลิ้นไก ่ เพดานแข็ง ลิ้นปิดกล่องเสยีง 

กล่องเสียง 



 ๖. ครูชี้แจงการท ากิจกรรม “เสียงไหน ช่วยบอกที”  โดยให้นักเรียนจับคู่ ๒ คน แจกบัตรค าให้
นักเรียนคู่ละ ๓ ใบ ซึ่งเป็นบัตรสระทั้ง ๒๑ รูปเพ่ือให้นักเรียนตอบค าถามดังต่อไปนนี้  
  ๑) บัตรสระท่ีนักเรียนได้รับมีลักษณะเสียงอย่างไร 
  ๒) บัตรสระที่นักเรียนได้รับใช้อวัยวะส่วนใดในการเกิดเสียง 
  ๓) นักเรียนยกตัวอย่างค าท่ีจากบัตรสระที่นักเรียนได้รับ จ านวน ๒ ค า ต่อ ๑ บัตรสระ 
 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกัน สรุปความรู้ จากกิจกรรม “เสียงไหน ช่วยบอกที”   
  
  ขั้นสรุป (จ านวน ๑๐นาที) 
 ๗. ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องความหมายของเสียงในภาษาไทย ความหมายของเสียง
สระ  สระเสียงสั้น-เสียงยาว, สระเดี่ยว-สระประสม และ สระที่มีเสียงพยัญชนะ 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 ๑. บัตรค าอวัยวะ 
 ๒. บัตรค ากิจกรรม “เสียงไหน ช่วยบอกที”   
 ๓. PowerPoint  
 
การวัดและการประเมินผล 
 การวัดประเมินผล 
        ๑. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
         ๑. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
     
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 
  เสียงสระ คือ เสียงที่เกิดจาก
ลมผ่านเส้นเสียง แล้วมีการปิดเปิดอย่าง
รวดเร็ว สายเสียงจึงมีการสั่นสะบัด เกิด
เสียงกังวาน ออกเสียงได้ยาวนาน เสียง
ที่ผ่านออกมาไม่ถูกอวัยวะใด ๆ สกัดกั้น 
ณ ที่ใดที่หนึ่ง เพียงใช้ลิ้นและริมฝีปาก
กล่อมเกลาเสียง ให้สระมีความแตกต่าง
กันไป  
 

-       สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
     
 

- สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
 

ระดับคุณภาพมากกว่า 
หรือเท่ากับระดับดี คือ
คะแนนตั้งแต่ ๙ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
ท ๕.๑ ม.๑/๑  สรุปเนื้อหาวรรณคดี
และวรรณกรรมที่อ่าน 
 

- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 
 

- สังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
 

ระดับคุณภาพมากกว่า 
หรือเท่ากับระดับดี คือ
คะแนนตั้งแต่ ๙ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู้ 

แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน 

ระดับคุณภาพมากกว่า 
หรือเท่ากับระดับดี คือ
คะแนนตั้งแต่ ๙ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

สมรรถนะ 
ความสามารถในการคิด 

แบบประเมินสมรรถนะ แบบประเมินสมรรถนะ ระดับคุณภาพมากกว่า 
หรือเท่ากับระดับดี คือ
คะแนนตั้งแต่ ๙ ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 
 
 
 


