
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔๙ เร่ือง ชนิดและหน้าที่ของค า 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ด าเนินชีวิตตามสุภาษิตพระร่วง        เร่ือง ชนิดและหน้าที่ของค า 

รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ๑              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑               ภาคเรียนที่ ๑  
เวลา ๑ ช่ัวโมง                ผู้สอน นางนาราภทัร  หยีราเหม 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ ๔ หลกัการใชภ้าษา 
 มาตรฐาน ท ๔.๑  เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั 
                                   ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ  
    ตัวช้ีวัด 
 ท ๔.๑ ม.๑/๓  วิเคราะห์ชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยค    

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๒.๑ นกัเรียนสามารถบอกความหมายและลกัษณะของชนิดและหนา้ที่ของค าได ้(K) 
 ๒.๒ นกัเรียนสามารถจ าแนกชนิดและหนา้ที่ของค าได ้(P) 
 ๒.๓ นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งชนิดและหนา้ที่ของค าได ้(P) 
 ๒.๔ นกัเรียนสามารถเห็นคุณค่าและความส าคญัของชนิดและหนา้ที่ของค าได ้(A) 

๓. สาระส าคญั 
 เม่ือมนุษยอ์ยูร่่วมกนัในสังคมจกัตอ้งส่ือสารเพื่อท าความเขา้ใจระหว่างกนั โดยส่ือกลางของการส่ือสาร
ระหว่างกนัของมนุษย ์คือ ภาษา โดยการส่ือสารโดยใชภ้าษาตอ้งอาศยัถอ้ยค าเพื่อสร้างความเขา้ใจที่ตรงกนัซ่ึงค  า
เหล่านั้นที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยล์ว้นจ าแนกออกมาเป็นแต่ละชนิดและแต่ละชนิดของค าก็มี
หนา้ที่ในการส่ือสารความหมายออกมาเป็นค า หรือประโยค โดยชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยคสามารถจ าแนก
ค าในภาษาไทย ไดแ้ก่ ค  านาม ค  าสรรพนาม ค  ากริยา ค  าวิเศษณ์ ค  าบุพบท ค าสันธาน และ ค  าอุทาน ซ่ึงค  าเหล่าน้ี
ลว้นมีหนา้ที่ในประโยคที่แตกต่างกนัออกไปเพือ่สามารถท าให้ประโยคมีความสมบูรณ์ส่ือสารความหมายออกมา
ไดอ้ยา่งชดัเจน  ดงันั้นการเรียนรู้เร่ืองชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคจะเกิดประสิทธิภาพไดจ้  าเป็นตอ้งเขา้ใจ
ความหมาย ลักษณะ และชนิดของค าในประโยคแต่ละชนิด พร้อมทั้งตวัอย่างของชนิดและหน้าที่ของค าใน
ประโยคแต่ละชนิดดว้ย จึงจะสามารถเกิดความเขา้ใจและน าไปประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

 



๔. สาระการเรียนรู้ 
 ๔.๑ ความรู้ (Knowledge : K) 
       ความหมายและลกัษณะของชนิดและหนา้ที่ของค า 
 ๔.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 
       ๔.๒.๑ การจ าแนกชนิดและหนา้ที่ของค า 
       ๔.๒.๒ การยกตวัอยา่งชนิดและหนา้ที่ของค า 
 ๔.๓ ด้านทัศนคติ (Attitude : A) 
       การเห็นคุณค่าและความส าคญัของชนิดและหนา้ที่ของค า 

๕. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน/สมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๕.๑ ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๕.๒ ความสามารถในการคิด 
 ๕.๓ ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๖.๑ มีวนิยั 
 ๖.๒ ใฝ่เรียนรู้ 
 ๖.๓ มุ่งมัน่ในการท างาน 

๗. จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(เลือกเฉพาะจุดเนน้ขอ้ที่มีในแผนการจดัการเรียนรู้ สามารถเพิม่เติม
จุดเนน้ตามนโยบายอ่ืน ๆได)้ 
     ๗.๑  ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือการเรียนรู้  ๓R X ๘C  

   Reading (อ่านออก) 
   (W) Riting (เขียนได)้  

   (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  
    ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและทกัษะในการแกไ้ขปัญหา 
                       (Critical Thinking and Problem Solving) 
    ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม  (Creativity and Innovation) 

   ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์  (Cross-cultural Understanding) 
    ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทมีและภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
    ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศและรู้เท่าทนัส่ือ (Communications, Information, and Media  

         Literacy) 
 



   ทกัษะดา้นคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT  
         Literacy) 

   ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้  (Career and Learning) 
    ทกัษะการเปล่ียนแปลง (Change) 
     ๗.๒  ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ของคนในศตวรรษที่ ๒๑    

   ความยดืหยุน่และการปรับตวั 
   การริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง 
  ทกัษะสงัคมและสงัคมขา้มวฒันธรรม 
   การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต (Productivity) และความรับผดิชอบเช่ือถือได ้(Accountability) 
   ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (Responsibility)  

     ๗.๓ คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ ๒๑    
   คุณลกัษณะดา้นการท างาน ไดแ้ก่ การปรับตวั ความเป็นผูน้ า 
   คุณลกัษณะดา้นการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
   คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสตัย ์ความส านึกพลเมือง 

๘. การบูรณาการ (เลือกเฉพาะขอ้ที่สามารถบูรณาการในแผนการจดัการเรียนรู้ สามารถเพิ่มเติมเร่ืองอ่ืน ๆ
ได)้ 
    โครงการสถานศึกษาพอเพยีง 

   โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
    อาเซียนศึกษา 

   คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ 
  อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................... 

๙. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้) 
 ครูมอบหมายงานใหน้กัเรียนกลบัไปศึกษาเน้ือหา เร่ืองชนิดและหนา้ที่ของค านาม จากหนงัสือเรียน
ภาษาไทยพื้นฐาน : หลกัภาษาและการใชภ้าษา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ หนา้ที่ ๑๒๒ – ๑๒๓ 

๑๐. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกบัโปรแกรม Kahoot 

คาบที่ ๑ (๕๐ นาที) 

 ๑๐.๑ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (๑๐ นาท)ี 



        ๑๐.๑.๑ ครูทกัทายนกัเรียน พร้อมกบัใหน้กัเรียนท าสโลแกน “เด็ก ส.ว.” เพือ่เตรียมความพร้อม

ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน (๒ นาที ) 
        ๑๐.๑.๒ ครูเปิดเพลง เร่ืองชนิดของค า จากนั้นครูสอบถามนักเรียนว่า จากที่ได้ฟังเพลงไป
ขา้งตน้นักเรียนรู้หรือไม่ว่า ชนิดของค ามีทั้งหมดก่ีชนิด อะไรบา้ง หลังจากแลกเปล่ียนความคิดเห็นจาก
นกัเรียนเสร็จครูก็เฉลยค าตอบ (๖ นาที ) 
       ๑๐.๒.๓ ครูเช่ือมโยงเขา้สู่บทเรียน โดยในวนัน้ีครูจะใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง
ชนิดและหนา้ที่ของค า เพือ่เป็นการวดัและประเมินความรู้ของนกัเรียน (๘ นาที)    
 ๑๐.๒ ขั้นสอน (๓๕ นาที) 

       ครูแจกแบบทดสอบเร่ือง ชนิดและหนา้ที่ของค าใหน้กัเรียนท าเป็นรายบุคคล 

 ๑๐.๓ ข้ันสรุป (๕ นาที) 
       ครูมอบหมายงานให้นักเรียนกลบัไปศึกษาเน้ือหา เร่ืองชนิดและหนา้ที่ของค านาม จากหนังสือ
เรียนภาษาไทยพื้นฐาน : หลกัภาษาและการใชภ้าษา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ หนา้ที่ ๑๒๒ – ๑๒๓ (๕ นาที) 

๑๑. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑๑.๑ ส่ือการจัดการเรียนรู้ 
       ๑๑.๑.๑ หนงัสือเรียนภาษาไทยพื้นฐาน : หลกัภาษาและการใชภ้าษา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ 
       ๑๑.๑.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง “ชนิดและหนา้ที่ของค า” 
 ๑๑.๒ แหล่งการเรียนรู้ 

       ๑๑.๒.๑ แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ : https://sites.google.com/site/phasathiykhrucin/home 

                    ๑๑.๒.๒ แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ : Youtube, Facebook, โทรทศัน์ 

๑๒. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์ 

สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนจาก
การท างานเป็นรายบุคคล 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างาน
เป็นรายบุคคล 

ผา่นร้อยละ ๘๐ คะแนนขึ้นไป 

สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
“ร่วมมือ ร่วมใจ TAI  เฮ ้เฮ”้ 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม “ร่วมมือ ร่วมใจ TAI  เฮ ้เฮ”้ 

ผา่นร้อยละ ๘๐ คะแนนขึ้นไป 

สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
“Kahoot” 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม “Kahoot” 

ผา่นร้อยละ ๘๐ คะแนนขึ้นไป 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
เร่ือง “ชนิดและหนา้ที่ของค า” 

แบบทดสอบก่อนเรียนเร่ือง 
“ชนิดและหนา้ที่ของค า 

ผา่นร้อยละ ๗๕ คะแนนขึ้นไป 



๑๓. ความคดิเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ลงช่ือ ............................................................... 
              (นางวนัเพญ็   บุญฤทธ์ิ) 
           หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
๑๔. ความคดิเห็นของผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือ....................................................... 
   (นางสมสวาท  ลิมานนั) 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
๑. ด้านสาระการเรียนรู้ 
       ๑.๑ ด้านความรู้ (K) .................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
- นกัเรียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นความรู้ จ านวน...............คน คิดเป็นร้อยละ................. 
- นกัเรียนที่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นความรู้ จ านวน...............คน คิดเป็นร้อยละ................. 

       ๑.๒ ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ............................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

- นกัเรียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ  จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ........... 
- นกัเรียนที่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นทกัษะ/กระบวนการ จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ........... 

       ๑.๓ ด้านทัศนคติ (A) ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

- นกัเรียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ........... 
- นกัเรียนที่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ........... 

๒. ด้านสมรรถนะส าคญัและสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ ................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
- นกัเรียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นสมรรถนะ      จ านวน................คน คิดเป็นร้อยละ................... 
- นกัเรียนที่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นสมรรถนะ จ านวน................คน คิดเป็นร้อยละ................... 

๓. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
- นกัเรียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์    จ านวน.........คน คิดเป็นร้อยละ............ 
- นกัเรียนที่ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินดา้นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์จ านวน.........คน คิดเป็นร้อยละ............ 

๔. นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมนิ ไดแ้ก่ ............................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
 และไดด้ าเนินงานแกไ้ข โดย 
 ❑ สอนเสริม ..................................................................................................................................... 
 ❑ มอบงานใหท้  าเพิม่เติม .................................................................................................................. 
           ❑ ท  ารายงาน ..................................................................................................................................... 
 ❑ อ่ืน ๆ ............................................................................................................................................. 



๕. ปัญหาและอปุสรรค ..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
๖. แนวทางการแก้ไขปัญหา .............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
   ลงช่ือ...............................................ผูส้อน              ลงช่ือ...............................................หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 
              (นางนาราภทัร  หยรีาเหม)                                        (นางวนัเพญ็  บุญฤทธ์ิ) 

 
 


