
 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

รายวิชา ภาษาไทยพืน้ฐาน (ท๒๑๑๐๑)                                    ภาคเรียนที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่องกาพยเหชมเครือ่งคาวหวาน    ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ 

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง ประโยคความเดียว     เวลาเรียน  ๕๐ นาที จำนวน ๑ คาบ    

ผูสอน อ.ขวัญจิรา โพธิ์ทอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู  

 

 ท ๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิ

ปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ      

 

ตัวชี้วัด 

 

 ท๔.๑ ม.๑/๒ สรางคำในภาษาไทย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

 ความรู (K) 

 นักเรียนสามารถบอกลักษณะของประโยคความเดียวได 

 ทักษะ / กระบวนการ (P) 

 นักเรียนสามารถวิเคราะหองคประกอบของประโยคความเดียวได 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค(A) 

 นักเรียนใฝเรียนรู 

 

 



สาระสำคญั 

 ประโยคความเดียวหรือเอกรรถประโยค คือ ประโยคที่มีใจความสำคัญเพียงใจความเดียว ไมมีคำเช่ือม

ปรากฏ และจดัเปนประโยคที่มีองคประกอบเล็กที่สุด 

สาระการเรียนรู 

 ๑. สวนประกอบตาง ๆ ในประโยค 

 ๒. การวิเคราะหประโยค 

 ๓. ประโยคสามัญ 

สมรรถนะสำคญั 

  ความสามารถในการคิด 

กระบวนการจัดการเรียนรู  

 

คาบที่ ๑ (จำนวน ๕๐ นาที) 

 

ขั้นนำ (จำนวน ๑๐นาที) 

 

๑. นักเรียนรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ พยางค คำ วลี ประโยค เพ่ือทบทวนความรูเดิม 

โดยมีครูคอยใชคำถามกระตุนการคิด จากน้ันครูและนักเรียนรวมกันสรุป 

๒. ครูแจงวัตถุประสงคการสอน จากน้ันครูโยงเขาสูเน้ือหาบทเรียน เรื่อง “ประโยคสามัญ” 

 

 

 

 

 



 

ขั้นสอน (จำนวน ๓๐ นาที) 

 

 ๓. ครูบรรยายความรูเกี่ยวกับประโยคสามัญ และสวนประกอบตาง ๆ ของประโยค จาก PowerPoint 

เรื่อง ประโยคในภาษาไทย 

๔. นักเรียนสังเกตโครงสรางของประโยคที่ครูเขียนบนกระดาน ซึ่งประกอบไปดวย ภาคประธานและภาค

แสดง จากน้ันครูจำแนกประโยคสามัญตามลักษณะสำคญั ดังน้ี 

   - จำแนกตามบทกริยา 

   - จำแนกตามความประสงคของผูสงสาร 

   - จำแนกตามองคประกอบ 

๕. นักเรียนศึกษาตัวอยางประโยคที่ครูเขียนบนกระดาน แลวรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ลักษณะของประโยค 

 ๖. ครูสุมถามตัวแทนนักเรียน ๒-๓ คน ใหอธิบายลักษณะของประโยคสามัญเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ

ของนักเรียนอีกครั้ง 

 

ขั้นสรุป (จำนวน ๑๐ นาที) 

 

๗. ครูและนักเรียนรวมกันสรปุความรูที่ไดเรียนไปเกี่ยวกับประโยคสามัญ  

๘. นักเรียนจดบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติมลงในสมุด 

 

สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 

 ๑. สื่ออิเล็กทรอนิกสงานนำเสนอ PowerPoint  เรื่อง ประโยคในภาษาไทย 

 ๒. หนังสือหลกัภาษาไทยและการใชภาษา ม.๒ เลม ๑ 

 ๓. สมุดจดบันทึก 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

จุดประสงคการเรียนรู วิธีการประเมิน เครื่องมือวัด 
เกณฑการ

ประเมิน 

๑. ดานความรู (K) 

    นักเรียนสามารถบอกองคประกอบของ

ประโยคสามัญได 

- การตอบคำถามของ

นักเรียน 

 

แบบบันทึก

คะแนน 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 

๒. ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

    นักเรียนสามารถวิเคราะหโครงสราง

ประโยคสามัญได 

- การตอบคำถามของ

นักเรียน 

แบบบันทึก

คะแนน 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 

๓. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

    นักเรียนมีความมุงมั่นในการทำงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

- การสังเกต 

แบบประเมิน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

ไดคะแนนรอยละ 

๖๐ ขึ้นไปถือวา

ผานเกณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

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

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

 ดานทักษะ กระบวนการ(P) 

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

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

 ดานคณุลักษณะอันพึงประสงค (A) 

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

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

ปญหา และอุปสรรค   

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

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

ขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปญหา 

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

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

 

      ลงช่ือ..........................................................ครูผูสอน 

                      (นางสาวไปรยา  สุชัยรัตน) 

 

ความคิดเหน็ของอาจารยพี่เลี้ยง

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

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

 

 

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

                   (อาจารยภาคภูมิ  คลายทอง) 

             อาจารยพ่ีเลี้ยง 
 



แบบประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค 

 

ช่ือ..................................................................................................ช้ัน............เลขที่............... 

ภาคเรียนที่........ปการศึกษา.................. 

คำชี้แจง  การบันทึกใหทำเครื่องหมาย √  ลงในชองวางที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจรงิ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค : ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทำงาน 

 

 

ลงช่ือ............................................ผูประเมิน 

        (นางสาวไปรยา  สุชัยรัตน) 

วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน........./............/.......... 

เกณฑการประเมิน 

ระดับคณุภาพ เกณฑการตัดสิน 

ดีมาก ไดคะแนนระหวาง ๑๓-๑๕ คะแนน และไมมีผลการประเมินขอใดขอหน่ึงต่ำกวา ๒ คะแนน 

ดี ไดคะแนนระหวาง ๙-๑๒ คะแนน และไมมผีลการประเมนิขอใดขอหน่ึงต่ำกวา ๐ คะแนน 

พอใช ไดคะแนนระหวาง ๕-๘ คะแนน และไมมีผลการประเมินขอใดขอหน่ึงต่ำกวา ๐ คะแนน 

ปรับปรุง ไดคะแนนระหวาง ๐-๔ คะแนน 

 

 

 

คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค 

 

รายการประเมิน 
 

ระดับคะแนน รวม 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ใฝเรียนรู ๑.๑ แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ       

๑.๒ มีการจดบันทึกความรูอยางเปนระบบ      

๑.๓ สรุปความรูไดอยางมีเหตุผล      

๒. มุงมั่นในการ 

ทำงาน 

๒.๑ มีความต้ังใจ และพยายามในการทำงานที่ไดรับมอบหมาย      

๒.๒ มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงานสำเร็จ      



แบบประเมินสมรรถนะของผูเรียน 

 

ช่ือ..............................................นามสกุล.....................................................ระดับช้ัน....................เลขที่............. 

คำชี้แจง : ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และทำเครือ่งหมาย ลงในชองที่กำหนดตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 

ระดับคณุภาพ 

ดีมาก 

(๓) 

ดี 

(๒) 

พอใช 

(๑) 

ปรับปรุง 

(๐) 

ความสามารถ

ในการคิด 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะห     

สามารถจำแนกขอมูลได     

สามารถจัดหมวดหมูขอมูลได     

สามารถอธิบายลักษณะของขอมูลได     

สามารถเปรียบเทียบลักษณะของขอมูลได     

   

ลงช่ือ........................................ผูประเมิน 

(........................................................) 

วัน เดือน ป ทีป่ระเมิน........../............../............ 

 

เกณฑการใหคะแนนระดับคณุภาพ 

ดีมาก      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจน และสม่ำเสมอ  ใหคะแนน ๓ คะแนน 

ดี           หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันชัดเจน และบอยครั้ง   ใหคะแนน ๒ คะแนน          

พอใช      หมายถึง   พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                      ใหคะแนน ๑ คะแนน          

ปรับปรุง  หมายถึง   ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้ันเลย        ใหคะแนน ๐ คะแนน          

 

เกณฑการสรปุ 

ดีมาก      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑๓-๑๕ คะแนน 

ดี           หมายถึง    คะแนนรวม  ๙-๑๒   คะแนน          

พอใช      หมายถึง    คะแนนรวม  ๑-๘     คะแนน          

ปรับปรุง   หมายถึง   คะแนนรวม   ๐        คะแนน          

 

แปลผล ระดับคุณภาพมากกวา หรือเทากับระดับดีถือวาผานเกณฑการประเมิน 


