
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖  เรื่อง  ประโยคซ้อน 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  เรื่อง  สุนันทาที่รัก          ชั้น  ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ภาคเรียน/ปีการศึกษา   ๒/๒๕๖๐                เวลา     ๕๐    นาที  

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
 ท ๔.๑  ป.๖/๔  ระบุลักษณะของประโยค 
๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นักเรยีนสามารถบอกความหมายของประโยคซ้อนได้ 

๒.  นักเรียนมุ่งม่ันในการท างาน 
 ๓. สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายของประโยคซ้อน 
 ๔. สาระส าคัญ 
   ประโยคซ้อน  คือ  ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก  (มุขยประโยค)  และประโยคย่อย  (อนุ
ประโยค)  ท าหน้าที่ประกอบประโยคหลัก  (จะมีค าเชื่อมหรือไม่มีก็ได้) 
๕. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑.  นักเรียนดูประโยค  เขาตื่นนอนเมื่อไก่ขัน  คนมีเมตตาธรรมชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน  จากโปรแกรม  
PowerPoint  จากนั้นครูถามค าถามนักเรียนโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถามของบลูมขั้นความจ า  ความเข้าใจ  
ดังนี้ 

 -  นักเรียนคิดว่าประโยคข้างต้นมีลักษณะอย่างไร 
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๒.  นักเรียนและครูช่วยกันบอกความหมายของประโยคซ้อน  ว่าประโยคซ้อน  คือ  ประโยคที่
ประกอบด้วยประโยคหลัก  (มุขยประโยค)  และประโยคย่อย  (อนุประโยค)  ท าหน้าที่ประกอบประโยคหลัก  
(จะมีค าเชื่อมหรือไม่มีก็ได้)  โดยวิเคราะห์จากตัวอย่างประโยคข้างต้น 

๓.  นักเรียนท ากิจกรรม  “นี่ใช่ไหมประโยคซ้อน"  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น  ๘  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะ
ได้รับป้ายใช่และไม่ใช่กลุ่มละ  ๑  ชุด  จากนั้นครูเปิดแถบประโยคให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ว่าใช่
ประโยครวมหรือไม่  หากใช่ให้ยกป้ายใช่  ถ้าไม่ใช่ให้ยกป้ายไม่ใช่  กลุ่มที่ยกป้ายถูกต้องจะได้รับ  ๑  คะแนน  
เมื่อครบ  ๒๐  ประโยค  กลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ 

 
 



    กิจกรรมรวบยอด 
 ๔.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่องประโยคซ้อน  โดยให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดสรุป
ความรู้เรื่องประโยคซ้อน 
๖. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. โปรแกรม  PowerPoint  แถบประโยค 
๒. ป้ายใช่และไม่ใช่ 

 แหล่งการเรียนรู้ 
 - 
    การวัดผลประเมินผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทางการให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนแผนผังความคิด
สรุปความรู้เรื่องประโยค

ซ้อน 

แบบประเมินการเขียน
แผนผังความคิดสรุป

ความรู้เรื่องประโยคซ้อน 

เขียนแผนผังความคิดได้
คะแนนตั้งแต่ระดับ

คุณภาพดีขึ้นไป  
ถือว่าผ่าน 

๖   – ๘          คะแนน     
อยู่ในระดับ   ดี 
๓   – ๕           คะแนน  
อยู่ในระดับ   พอใช้ 
๑   – ๒           คะแนน   
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
    ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 

 

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

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

 

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

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

 

   ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

 

 



 

ลงช่ือ................................................................ผู้บันทึก 

                                                           (นางสาววินิตา  แน่ประโคน) 

                                                            ผู้สอน 

   บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

 

ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจ 

                                                           (อาจารย์ณัฐกาญจน์    แดงทองค า)       

                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

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

                                (อาจารย์วินิตา แน่ประโคน) 

                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบประเมินการเขียนแผนผังความคิดสรุปความรู้เรื่องประโยคซ้อน  (Rubries  score) 

 
การประเมิน ดี 

(๓) 
พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑.ความถูกต้อง เขียนแผนผังความคิดสรุป
ความรู้ได้ครบถ้วน    เช่น  
ความหมายของประโยค
ซ้ อ น   ย ก ตั ว อ ย่ า ง
ประกอบชัด เจน  เช่น  
ตัวอย่างประโยคซ้อนได้  

เขียนแผนผังความคิดสรุป
ความรู้ไม่ครบถ้วน  หรือ
ยกตัวอย่างประกอบไม่
ชัดเจนประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง 

เขียนแผนผังความคิด
สรุปความรู้ไม่ครบถ้วน
หรือยกตัวอย่างประกอบ
ไ ม่ ชั ด เ จ น เ กิ น   ๒  
ประเด็นขึ้นไป   

๒.ความสะอาดเรียบร้อย  
สวยงาม 

ไม่มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
หรื อ เขี ยนด้ วยลายมื อ
บรรจง  สวยงาม  อ่าน
ง่าย   

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
๑  ต าแหน่ง  หรือเขียน
ด้วยลายมือไม่ค่อยบรรจง  
ไม่ค่อยสวยงาม   

มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  
เกิน  ๒  ต าแหน่ง  หรือ
เ ขี ย นด้ ว ย ล า ยมื อ ไ ม่
บรรจง  ไม่สวยงาม   

๓.ความมุ่งม่ันตั้งใจ  ส่ งงานตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

ส่งงานเกินเวลาที่ก าหนด 

รวม  ๘  คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน        ระดับคุณภาพ 

    ๖    –  ๘        ดี 

   ๓    –  ๕           พอใช้ 

   ๑    –  ๒            ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน    ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  

 

 

 
 


