
 

         แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๕ 

หนวยการเรียนรูที่ ๑        เรื่อง รักษการอาน 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ใชคำดี/การสือ่สารมีประสิทธิภาพ  จำนวน  ๓  ชัว่โมง 

ผูสอน อาจารยขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

  มาตรฐาน   

   มาตรฐาน ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

     และพลัง ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติ 

     ของชาติ 

  ตัวชี้วัด 

  ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๒  ใชคำและกลุมคำสรางประโยคตรงตามวัตถุประสงค 

จุดประสงคการเรียนรู 

   ๑. สรุปหลกัการใชคำเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร  

  ๒. ใชคำในการสื่อสาร  

  ๓. ตระหนักถึงความสำคัญของการใชคำในการสื่อสารใหถกูตองและเกิดประโยชน  

สาระสำคญั 

   การใชคำไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหการสื่อสารสัมฤทธิผล 

สาระการเรียนรู 

  ๑. ความรู 

        การใชคำ 

  ๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

        การสังเคราะห การสรุปความรู 

  ๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

        มีวินัย  ใฝเรียนรู  มุงมั่นในการทำงาน  รักความเปนไทย   

   ๔. สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

        ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา  

ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  

หลักฐานการเรียนรู 



  ใบงาน เรื่อง การใชคำสรางประโยค 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

   ๑.  วิธีการวัดและประเมินผล 

           ๑)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 

              ๒)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมกลุม 

            ๓)  ตรวจใบงานที่ ๒ 

  ๒. เครื่องมือ 

            ๑)   แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

            ๒)   แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 

         ๓. เกณฑการประเมิน 

        ๑)   การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

                     ผานต้ังแต  ๒  รายการ  ถือวา  ผาน 

                           ผาน    ๑  รายการ  ถือวา  ไมผาน 

             ๒)    การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

                          คะแนน ๙-๑๐ ระดับ ดีมาก 

                           คะแนน ๗-๘ ระดับ ดี 

                           คะแนน ๕-๖ ระดับ พอใช 

                           คะแนน ๐-๔ ระดับ ควรปรับปรุง  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  กิจกรรมนำเขาสูบทเรียน 

  ๑. ใหนักเรียนดูภาพสัตวที่ครูเตรียมไวแลวบอกลักษณะการเคลื่อนที่ของมัน 

    กบ - กระโดด  เตา - คลาน 

    ปลา - วายน้ำ  นก - บิน 

    ชาง - เดิน  งู - เลื้อย 

    ลิง - โหน  มด - ไต 

  ๒. ใหนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการใชคำใหเหมาะสมกับสิ่งตาง ๆ 

  ๓. ใหนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเรื่อง การใชคำที่เคยเรียนมา ไดแก ใชคำใหตรงความหมาย  

ไมควรใชคำกำกวม อยาใชคำผิดความหมาย เลือกใชคำใหสัมพันธกับสถานการณหรือคำอ่ืน 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ๔. ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่อง การใชคำ ในหัวขอตอไปน้ี 

   ๑) ใชคำใหตรงตามความนิยม 

   ๒) ใชคำใหเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

    ๓) ไมควรใชคำขัดแยงกันในประโยค 



   ๔) เลือกใชคำใหหลากหลายไมซ้ำซาก แลวรวมกันสรุปความเขาใจพรอมยกตัวอยางเพ่ิมเติม 

  ๕. ใหนักเรียนชวยกันสรางประโยค โดยใชคำใหเหมาะสมกับบุคคล ซึ่งครูกำหนดสถานการณวา  

นักเรียนควรปรุงอาหารอยางหน่ึงที่ตนเองชอบแลวนำมาใหบุคคลตาง ๆ รับประทาน นักเรียนจะพูดชวนหรือ 

บอกบุคคลเหลาน้ันวาอยางไร ไดแก พอแม ญาติผูใหญ พ่ี นอง เพ่ือน ครูบันทึกประโยคที่นักเรียนชวยกันคิด 

บนกระดาน 

  ๖. ใหนักเรียนรวมกันสังเกตและสรุปความรูเกี่ยวกับการใชคำใหเหมาะสมกับบุคคลตาง ๆ 

  ๗. ใหนักเรียนแบงกลุม ๑๐ กลุม จับฉลากเลือกชุดคำแลวนำไปสรางประโยค คำละ ๑ ประโยค 

จากน้ัน สงตัวแทนออกมาอานประโยคใหเพ่ือนฟง ทุกคนรวมกันตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง 

   กลุม ๑ และ ๒ ดก ชุก ชุม ลนหลาม อุดมสมบูรณ 

   กลุม ๓ และ ๔   ชิม ซด จิบ งับ เล็ม 

   กลุม ๕ และ ๖ ช้ืน ชุมช้ืน เฉอะแฉะ เจิ่งนอง เปยกโชก 

   กลุม ๗ และ ๘ ตอย กัด ฉก ขวิด ตะปบ 

   กลุม ๙ และ ๑๐  เครือ ทะลาย พวง ชอ ฝก 

  (ถานักเรียนไมเขาใจความหมายของคำใดใหตรวจสอบจากพจนานุกรมที่ครูเตรียมไว) 

  ๘. ใหนักเรียนทำใบงานที่ ๗ เรื่อง การใชคำสรางประโยค ครูตรวจผลงานของนักเรียนเปนรายบุคคล 

แลวคัดเลือกผลงานที่เขียนไดดีมาจัดแสดงบนปายนิเทศ   

  ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู  

   ๙. ใหนักเรียนและครูชวยกันสรุปความรู ดังน้ี 

   - การใชคำไดอยางมีประสิทธิภาพทำใหการสื่อสารสัมฤทธิผล 

  ๑๐. ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคำถามทาทาย ดังน้ี 

   - ภาษาที่เรียกไดวาสละสลวยมีลักษณะอยางไร และเกิดผลตอผูอานหรือผูฟงอยางไร 

สื่อการเรียนรู  

  ๑. ภาพ 

  ๒. ฉลาก 

  ๓. พจนานุกรม 

  ๔. ใบงาน 

เกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)   

การประเมินใบงานน้ีใหผูสอนพิจารณาจากเกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

เรื่อง การใชคำสรางประโยค 

         ระดับคะแนน 

 

เกณฑการประเมิน 

๔ 

(๑๐ คะแนน) 

๓ 

(๙ คะแนน) 

๒ 

(๗-๘ คะแนน) 

๑ 

(๕-๖ คะแนน) 



 

 

 

บันทึกหลังการสอน 

๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

๒. ปญหาและอุปสรรค 

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

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

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

๓. ขอเสนอแนะ 

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

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

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

การใชคำสราง

ประโยค 

ใชคำสรางประโยค

เปนบทสนทนา 

ไดตามเง่ือนไข 

ที่กำหนด  

ประโยคกระชับ 

สื่อความหมาย

ชัดเจน เน้ือหา 

ในการสนทนา

สรางสรรค  

เปนประโยชน

สอดคลองกับ 

ชีวิตจริง 

ใชคำสรางประโยค

เปนบทสนทนา 

ไดตามเง่ือนไข 

ที่กำหนด  

ประโยคกระชับ 

สื่อความหมาย 

ชัดเจน เน้ือหา 

ในการสนทนา

สอดคลองกับ 

ชีวิตจริง 

 

ใชคำสรางประโยค

เปนบทสนทนา 

ไดตามเง่ือนไข 

ที่กำหนด  

แมประโยคจะ 

ไมกระชับ 

แตก็สื่อความหมาย 

ไดดี เน้ือหา 

สัมพันธกับหัวขอ 

ที่เลือก 

 

ใชคำสรางประโยค

เปนบทสนทนา 

ไดตามเง่ือนไข 

ที่กำหนด  

แตแตงประโยค

สนทนาสั้น ๆ  

รวบรัด เน้ือความไม

ชัดเจน แตยังเกี่ยว

โยงกับหัวขอ 

ที่เลือก 

 



       ลงช่ือ......................................................ผูสอน 

          (อาจารยขวัญจิรา โพธ์ิทอง) 

ความเหน็ของหวัหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

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

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

       ลงช่ือ................................................................ 

                    (อ.ดร.บัวลักษณ เพชรงาม) 

            หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย 

ความเหน็ของรองผูอำนวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

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

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

ลงช่ือ................................................................ 

                (อาจารย ดร. สุดารัตน ศรีมา ) 

           รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

 

 

 

 

 


