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ค าน า 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552)(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นี้  ได้
ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  
สามารถนําไปใช้ในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 กําหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553   (ต้นแบบใช้ 
2552) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์สําหรับครูผู้สอนในการนําไปใช้ในการจัดทํา
กําหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ช่วย
ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนสําเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

       โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
                                                                                     ปีการศึกษา 2๕๖๓ 
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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง      
พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ       
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีคําสั่งให้โรงเรียนดําเนินการใช้หลักสูตรใน           
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง จึงได้ทําการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6          
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการกําหนด
วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  โดยกําหนด
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลาง
เป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่าง
แท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทําให้การจัดทําหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทํางานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ใน
การวางแผน ดําเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไป สู่
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่าง
สันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ําค่า
ควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 

การอ่าน  การอ่านออกเสียงคํา  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   คําประพันธ์ชนิดต่าง ๆ   การอ่านในใจ
เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพ่ือนําไป ปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคําและรูปแบบต่าง ๆ ของการเขียน  
ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่าง   ๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจ ารณ์  และ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   พูด
ลําดับเรื่องราวต่าง  ๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่าง ๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และ
การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 

หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง  ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่า
ของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และทําความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่
เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราว
ของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้ งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน 
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สาระท่ี ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

ดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
สาระท่ี ๒    การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       
สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา         
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
 

 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

- อ่านออกเสียงคํา  คําคล้องจอง ข้อความ  เรื่องสั้น  ๆ  และบทร้อยกรองง่าย  ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว  
เข้าใจความหมายของคําและข้อความที่อ่าน  ตั้งคําถามเชิงเหตุผล  ลําดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์   สรุป
ความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้   เข้าใจความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ   แผนที่  และแผนภูมิ    อ่านหนังสืออย่างสม่ําเสมอ   และ     มีมารยาทในการอ่าน 

- มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจําวัน  เขียนจดหมายลาครู   
เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

- เล่ารายละเอียดและบอกสาระสําคัญ   ตั้งคําถาม   ตอบคําถาม   รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะนํา   หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  และมี
มารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

- สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา ความแตกต่างของคําและพยางค์ หน้าที่ของคํา ในประโยค         
มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคํา   แต่งประโยคง่าย  ๆ แต่งคําคล้องจอง  แต่งคําขวัญ  
และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก   ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ร้องบท

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
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ร้องเล่นสําหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ วิสัยทัศน์หลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง   อธิบายความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยของคํา  ประโยค  ข้อความ  สํานวนโวหาร  จากเรื่องที่อ่าน   เข้าใจคําแนะนํา  คําอธิบายใน
คู่มือต่าง  ๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง    รวมทั้งจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านและนําความรู้ความคิด
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน   และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

- มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด   เขียนสะกดคํา  แต่งประโยคและเขียน
ข้อความ   ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําชัดเจนเหมาะสม   ใช้แผนภาพ  โครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด  เพ่ือพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่าง  ๆ   เขียน
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  และมีมารยาทในการเขียน 

- พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู    ต้ัง
คําถาม  ตอบคําถามจากเรื่องที่ฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมี
เหตุผล  พูดตามลําดับขั้นตอนเรื่องต่าง  ๆ  อย่างชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจาก     การฟัง  การ
ดู  การสนทนา  และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

- สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา  สํานวน  คําพังเพยและสุภาษิต   รู้และเข้าใจ      ชนิดและหน้าที่
ของคําในประโยค   ชนิดของประโยค     และคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   ใช้   คําราชาศัพท์และคําสุภาพ
ได้อย่างเหมาะสม   แต่งประโยค   แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่     กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี ๑๑ 

- เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน  ร้องเพลงพ้ืนบ้านของ
ท้องถิ่น  นําข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดได้ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การทํางาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝ่เรียนรู้ 

๕. อยู่อย่างพอเพียง 

๖. มุ่งมั่นในการทํางาน 

๗. รักความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
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สาระ / มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

สาระท่ี ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต  
และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ        

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒.  อธิบายความหมายของคํา ประโยค 

และสํานวนจากเรื่องที่อ่าน                    

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย 
- คําที่มี ร ล เป็นพยัญชนะตน้ 
- คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา  
- คําที่มีอักษรนํา 
- คําประสม 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- ประโยคที่มสีํานวนเปน็คําพงัเพย  สุภาษิต 

ปริศนาคําทาย  และเครื่องหมายวรรคตอน 
การอ่านบทร้อยกรองเป็นทาํนองเสนาะ             

 
 

๓. อ่านเร่ืองสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนดและ
ตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน 

๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               
จากเรื่องที่อ่าน 

๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
โดยระบุเหตุผลประกอบ 

๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

 การอ่านจับใจความจากสื่อตา่งๆ เช่น 
- เร่ืองสั้น ๆ 
- เร่ืองเล่าจากประสบการณ ์
- นิทานชาดก 
- บทความ 
- บทโฆษณา  
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

เพื่อนําไปใช้ในชีวติประจาํวัน - ข่าวและเหตุการณ์ประจาํวัน 
  - สารคดีและบันเทิงคดี  

๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ
อย่างสม่ําเสมอและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน 

⬤ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

- หนังสือที่ครูและนักเรียนกําหนดร่วมกัน  
๘. มีมารยาทในการอ่าน ⬤ มารยาทในการอ่าน 
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สาระท่ี ๒    การเขียน 

มาตรฐาน ท  ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 

 
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ

คร่ึงบรรทัด             
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึง

บรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้อง

ชัดเจน และเหมาะสม 
 การเขียนสื่อสาร เช่น 

  - คําขวัญ 
  - คําแนะนํา   

 
 

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน 

 การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไป
พัฒนางานเขียน  

 
๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ   การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน  ความ

เรียงประเภทต่างๆ ประกาศ จดหมาย    คําสอน       
๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบดิามารดา    การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา  

 
๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจาก
การศึกษาค้นคว้า    

 การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า    

๗. เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ 
๘. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
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สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด                                                                                                      
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลอืกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก  
                                 ในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 

  
 

๑. จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เร่ืองที่ฟังและด ู

๒. พูดสรุปความจากการฟังและดู 
๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         

และความรู้สึกเกี่ยวกับเร่ืองที่ฟังและด ู
๔. ตั้งคําถามและตอบคาํถามเชงิเหตุผล

จากเรื่องที่ฟังและด ู

 การจําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
และดู  ในชวีิตประจาํวนั 

 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิด
ในเร่ืองที่ฟังและดู  จากสื่อต่างๆ เช่น    
- เร่ืองเล่า    
- บทความสั้นๆ    
- ข่าวและเหตุการณ์ประจาํวัน 
- โฆษณา 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  - เร่ืองราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  

๕. รายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟงั การดู  และการ
สนทนา 

 การรายงาน เช่น 
- การพูดลําดบัขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

- การพูดลําดบัเหตุการณ์   
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สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    
                               ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 

  
 

๑. สะกดคําและบอกความหมายของคํา
ในบริบทตา่งๆ 

 คําในแม่ ก กา   
 มาตราตัวสะกด 
 การผันอักษร 
 คําเป็นคําตาย 
 คําพ้อง 

๒. ระบุชนิดและหนา้ที่ของคําในประโยค 
 

 ชนิดของคํา ได้แก ่
- คํานาม 
- คําสรรพนาม 
- คํากริยา   

     - คําวิเศษณ์ 
 
 

๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคํา          การใช้พจนานุกรม 
๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
 

 ประโยคสามัญ 
    - ส่วนประกอบของประโยค                   
    - ประโยค  ๒  ส่วน 
    - ประโยค  ๓  ส่วน 

๕. แต่งบทร้อยกรองและคําขวัญ  กลอนสี ่
 คําขวัญ 

๖. บอกความหมายของสํานวน   สํานวนที่เปน็คําพงัเพยและสุภาษิต 
๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่นได ้

ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิ่น 
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สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ                                

                                  นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๔ 

  
 

๑. ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือ
นิทานคติธรรม 

๒. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพือ่นําไปใช้
ในชีวิตจริง 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้าน 
- นิทานคติธรรม 

- เพลงพื้นบา้น 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม

ความสนใจ  
๓. ร้องเพลงพื้นบ้าน  เพลงพื้นบา้น 

 ๔. ท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนด และ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามที่กําหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการ
เรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มี
ประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็น      รายปี   

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 12๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชมรม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
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สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนได้จัดการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน จํานวน   ๒๐๐ ชั่วโมง 
ตั้งแตช่ั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖   โดยไม่นําคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมเพ่ือตัดสิน
การเลื่อนชั้นของนักเรียน มีรายวิชาและจํานวนชั่วโมงดังนี้    
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑ - ๖ จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จํานวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา / กิจกรรม
เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 
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โครงสรา้งหลักสตูรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 

 
 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 
 ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ชั้น   ประถมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน    ๔   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จํานวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จํานวน  ๑ ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
รหัสวิชา   ท ๑๔๑๐๑  วิชา ภาษาไทย           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                 เวลา   ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี                                                                                                                                                                       
       
 ศึกษาและฝึกทักษะทางภาษาด้วยกระบวนการอ่าน   การเขียน  การฟัง การดู  และการพูด   การอ่าน 
ออกเสียงบทร้อยแก้ว   บทร้อยกรอง    การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ   การอ่านหนังสือตามความสนใจ   
อธิบายความหมายของคํา ประโยค และสํานวน  อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กําหนด ตอบคําถาม แยกข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อเท็จจริง  คัดลายมือ 
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนสื่อสารด้วยแผนภาพโครงเรื่อง 
แผนภาพความคิด   ย่อความ    เขียนจดหมายส่วนตัว    เขียนบันทึก    เขียนรายงาน    เขียนเรื่องตาม
จินตนาการ   จําแนกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นจากการฟังและดู   การจับใจความ  พูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น  ความรู้สึก ตั้งคําถาม ตอบเชิงเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา  สะกดคํา บอก
ความหมายของคํา บอกชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค  การใช้พจนานุกรม ประโยคสามัญ  แต่งบทร้อยกรอง  
กลอนสี่  คําขวัญ  สํานวนที่เป็นคําพังเพย  สุภาษิต  บอกความหมายของสํานวน   เปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษา
ถิ่น   พร้อมทั้งระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้าน  นิทานคติธรรม   อธิบายข้อคิดจากการอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง  
ร้องเพลงพ้ืนบ้าน ท่องจําบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ มีนิสัยรักการอ่าน มีมารยาทใน
การอ่าน เขียน ฟัง ดู  และการพูด   โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา  กระบวนการคิด  และประเมินค่า   
เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อ การเรียนวิชาภาษาไทย  ตั้งใจเรียน  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน   ค้นคว้ าหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ   อย่างสม่ําเสมอ   ซักถามและศึกษาเพ่ือหาข้อมูล  มีความรอบคอบในการ
ทํางาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างงถูกต้อง  เหมาะสม  มีมารยาทในการพูด การอ่าน  การเขียน  และการฟัง  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ   มีสมรรถนะในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การ
ใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี    และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ได้แก่  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งม่ันในการทํางาน  รักความเป็นไทย   และมีจิตสาธารณะ 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗, ป.๔/๘ 
ท ๒.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕,  ป.๔/๖,  ป.๔/๗, ป.๔/๘ 
ท ๓.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒ , ป.๔/๓,  ป.๔/๔,  ป.๔/๕, ป.๔/๖ 
ท ๔.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓, ป.๔/๔,  ป.๔/๕, ป.๔/๖,  ป.๔/๗   
ท ๕.๑  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
รวมทั้งหมด   ๓๓   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 

รายวิชาพื้นฐาน        กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                   รหัสวิชา  ท ๑๔๑๐   ชื่อวิชาภาษาไทย                                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔                                                                     เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อ 

หน่วยการเรียน 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๑ อาขยานควรรู้ ท ๑.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ 

        ป.๔/๓ ป.๔/๖ 

         ป.๔/๘ 

ท ๒.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๘ 

ท ๓.๑ ป.๔/๑ป.๔/๖ 

ท ๔.๑  ป.๔/๖ 

ท ๕.๑ ป.๔/๒ ป.๔/๔ 

บทอาขยาน   เป็นบทท่องจํา 

ส่วนใหญ่จะเป็นบทร้อยกรองที่ 

ตัดตอนมาจากวรรณคดีไทย  
กลอนสี่   กลอนสุภาพ (กลอน
แปด)    เป็นคําประพันธ์ประเภท
กลอนชนิดหนึ่ง   มีการฝึกทักษะ
การอ่าน  การคิดวิเคราะห์ บอก
ความหมาย  สรุปคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่ง
บรรทัดตามรูปแบบการเขียน 

ตัวอักษรไทย  จําแนกข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง   
และดูในชีวิตประจําวัน  มุ่งเน้น
มารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  
และพูดเป็นทักษะที่ควรศึกษา  
และสามารถนําข้อคิดท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

๑๕ ๖ 

๒ ไม่อยากเป็น
ควาย 

ท ๑.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒   

         ป.๔/๔ ป.๔/๘ 

ท ๒.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๘         

ท ๓.๑ ป.๔/๒ ป.๔/๓  

         ป.๔/๖ 

ท ๔.๑ ป.๔/๑ 

ท ๕.๑ ป.๔/๑ ป.๔/๒ 

การอ่านออกเสียง  และบอก
ความหมายแยกข้อเท็จจริง    
ข้อคิดเห็นของบทร้อยแก้ว   และ  
บทร้อยกรองที่ประกอบด้วย   คํา
ที่มี  ร ล   เป็นพยัญชนะต้น  คํา
ที่มีพยัญชนะควบกล้ํา   คําที่มี
อักษรนํา   คําประสม  การเขียน
สื่อสาร   ประเภทคําขวัญ  
คําแนะนํา    การจับใจความ  
พูดแสดงความรู้  พูดสรุป
ความคิดในเรื่องที่ฟัง และดู  จาก
เรื่องเล่า   บทความสั้น ๆ  สะกด 

๑๘ ๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ 

หน่วยการเรียน 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   

คําและบอกความหมายของคําใน 
แม่ ก กา  มาตราตัวสะกด  การ
ผันอักษร  คําเป็นคําตาย  และ
คําพ้อง  ระบุ/อธิบายข้อคิดจาก
การอ่านนิทานพ้ืนบ้าน ตาม่อง
ล่าย มีมารยาทในการอ่าน  เขียน  
ฟัง   ดู  พูด  เป็นทักษะที่ควร
ศึกษา   และนําไปใช้ในชีวิตจริง 

  

๓ 

 

 

 

 

 

สิงโตเจ้าปัญญา ท ๑.๑ป.๔/๑ป.๔/๒  

        ป.๔/๔ป.๔/๘ 

ท ๒.๑ป.๔/๑ป.๔/๓  

          ป.๔/๘ 

ท ๓.๑ป.๔/๒ป.๔/๓ 

          ป.๔/๖ 

ท ๔.๑ ป.๔/๒ 

ท ๕.๑ป.๔/๑ป.๔/๒ 

การอ่านออกเสียงและบอก
ความหมาย แยกข้อเท็จจริง   
ข้อคิดเห็น   เขียนแผนภาพโครง
เรื่อง   แผนภาพความคิด   

ที่ประกอบด้วย  อักษรย่อ   และ
เครื่องหมายวรรคตอน  ประโยค
ที่มีสํานวนเป็นคําพังเพย   
สุภาษิต  ปริศนาคําทาย   
เครื่องหมายวรรคตอนพูดแสดง
ความรู้  สรุปความคิดในเรื่องที่
ฟัง และดู   จากข่าวและ
เหตุการณ์ประจําวัน   ศึกษาชนิด  
หน้าที่ของคํานาม  คําสรรพนาม   
ระบุ/อธิบายข้อคิดจากการอ่าน
นิทานคติธรรม   มีมารยาทใน
การอ่าน  เขียน  ฟัง  ดูพูด  เป็น
ทักษะที่ควรศึกษา    และ
นําไปใช้ในชีวิตจริง 

๑๘ ๖ 

๔ 

 

 

 

เล่นกลางแจ้ง ท ๑.๑ป.๔/๑ป.๔/๒   

        ป.๔/๖ป.๔/๘ 

ท ๒.๑ป.๔/๑ป.๔/๘ 

ท ๓.๑ป.๔/๒ป.๔/๓    

การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานอง
เสนาะ   สรุปความรู้  ข้อคิด  
และบอกความหมายของบทร้อย
กรอง การจับใจความ พูดแสดง
ความรู้  สรุปความคิดในเรื่องที่ 

๑๘ ๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ 

หน่วยการเรียน 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

  

 ป.๔/๖ 

ท ๔.๑ป.๔/๒ 

ท ๕.๑ป.๔/๑ป.๔/๒ 

ฟัง และดู   และหน้าที่ของ
ค ากริยา ค าวิเศษณ์  ระบุ/

อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพลง
พื้นบ้าน  มีมารยาทในการอ่าน  
เขียน  ฟังดูพูด เป็นทักษะท่ีควร
ศึกษา  และน าไปใช้ในชีวิตจริง 

  

๕ ต้นไม้ ท ๑.๑ป.๔/๑ป.๔/๓  

        ป.๔/๕ป.๔/๘ 

ท ๒.๑ป.๔/๑ป.๔/๔  

          ป.๔/๘ 

ท ๓.๑ป.๔/๒ป.๔/๓  

          ป.๔/๖ 

ท ๔.๑ป.๔/๓ 

ท ๕.๑ป.๔/๑ป.๔/๒ 

การอ่านจับใจความเรื่องสั้น ๆ  
และเรื่องเล่าจากประสบการณ์   
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องและ
ตอบคําถาม  เขียนย่อความจาก
สื่อต่าง ๆ  ประเภทประกาศ  
จดหมาย คําสอน จากเรื่องที่อ่าน
การจับใจความ  สรุปความจาก
การฟังพูดแสดงความรู้  ความคิด
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การใช้
พจนานุกรม  อธิบายข้อคิดจาก 

การอ่านวรรณคดีท่ีสนใจ   มี
มารยาทในการอ่านเขียนฟังดูพูด  
เป็นทักษะที่ควรศึกษา  และ
นําไปใช้ในชีวิตจริง 

๑๘ ๖ 

๖ 

 

 

 

 

 

 

เรื่องของ
ม่าเหมี่ยว 

ท ๑.๑ป.๔/๑ป.๔/๓   

       ป.๔/๕ ป.๔/๘ 

ท ๒.๑ป.๔/๑ป.๔/๕  

          ป.๔/๘ 

ท ๓.๑ป.๔/๒ป.๔/๓  

         ป.๔/๖ 

ท ๔.๑ป.๔/๔ 

ท ๕.๑ป.๔/๑ป.๔/๒ 

การอ่านจับใจความนิทานชาดก  
และบทความ   ตามเวลาที่
กําหนดคาดคะเนเหตุการณ์  และ
ตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน  การ
เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดา
มารดา  การจับใจความ พูดแสดง
ความรู้  สรุปเรื่องท่ีฟัง  ดู  จาก
เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่ม
สาระอ่ืน ๆ   แต่งประโยคสามัญ   
ซึ่งมีประโยค ๒ ส่วน  ประโยค ๓ 
ส่วน ระบุ/อธิบายข้อคิดจากการ
อ่านวรรณกรรมที่สนใจ   

๑๘ ๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ 

หน่วยการเรียน 

มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๗ 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านพิลึก ท ๑.๑ป.๔/๑ป.๔/๓   

       ป.๔/๕ ป.๔/๘ 

ท ๒.๑ป.๔/๑ป.๔/๖ 

        ป.๔/๘ 

ท ๓.๑ป.๔/๔ป.๔/๖ 

ท ๔.๑ ป.๔/๕ 

ท ๕.๑ป.๔/๑ป.๔/๓ 

การอ่านจับใจความบทโฆษณา  
และงานเขียนโน้มน้าวใจ  
คาดคะเนเหตุการณ์ตอบคําถาม
จากเรื่องที่อ่าน การเขียนบันทึก  
เขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า  ตั้งคําถามและตอบ
คําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังดู  
แต่งกลอนสี่   คําขวัญ  ระบุ/
อธิบายข้อคิดจากการร้องเพลง
พ้ืนบ้าน  มีมารยาทในการอ่าน  
เขียน  ฟังดูพูด  เป็นทักษะที่ควร
ศึกษา  และนําไปใช้ในชีวิตจริง 

๑๘ ๖ 

๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรทัศน์เป็นเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ๑.๑ป.๔/๑ป.๔/๓    

        ป.๔/๖ป.๔/๘ 

ท ๒.๑ป.๔/๑ป.๔/๗ 

         ป.๔/๘ 

ท ๓.๑ป.๔/๔ป.๔/๕              

         ป.๔/๖ 

ท ๔.๑ป.๔/๖ 

ท ๕.๑ป.๔/๑ป.๔/๒ 

การอ่านจับใจความสําคัญของ
ข่าว   และเหตุการณ์ประจําวัน  
ตามเวลาที่กําหนด  สรุปความรู้  
ข้อคิด  และตอบคําถาม ตั้ง
คําถามจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง ดู  
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  
การรายงาน  โดยพูดตามลําดับ
ขั้นตอน/เหตุการณ์   ความหมาย
ของสํานวนที่เป็นคําพังเพยและ
สุภาษิต  บทอาขยานที่สนใจ มี
มารยาทใน 

การอ่านเขียนฟังดูพูด เป็นทักษะ
ที่ควรศึกษา  และนําไปใช้ในชีวิต
จริง 

๑๘ 

 

 

๕ 

รวมระหว่างปี ๑๕๘ ๕๐ 

กลางปี/ปลายปี ๒ ๒๐/๓๐ 

รวมตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

รายวิชา พื้นฐาน                                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วย การเรียนรู้เรื่อง อาขยานควรรู้            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                  เวลา   ๑๕   ชั่วโมง 

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

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๑ การอ่าน 

 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

      และมีนิสัยรักการอ่าน 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ป.๔/๒  อธิบายความหมายของคํา  ประโยค และสํานวนจากเรื่องที่อ่าน 

              ป.๔/๓   อ่านเรื่องสั้น ๆ  ตามเวลาที่กําหนดและตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน 

          ป.๔/๖   สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน   เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

          ป.๔/๘   มีมารยาทในการอ่าน 

    มาตรฐานการเรียนรู้      สาระท่ี ๒  การเขียน 

 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 

      เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

      ตัวช้ีวัด 

  ป.๔/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 

          ป.๔/๘   มีมารยาทในการเขียน 

   มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๓   การฟัง การดู และการพูด 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 

      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

      ตัวช้ีวัด 

  ป.๔/๑   จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 

ป.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

     มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๔   หลักการใช้ภาษาไทย 

 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
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      ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 

  ป.๔/๖  บอกความหมายของสํานวน  

     มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๕    วรรณคดี และวรรณกรรม 

 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 

     นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

      ตัวช้ีวัด 

  ป.๔/๒  อธิบายข้อคิดจากการอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 

              ป.๔/๔  ท่องจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ                   

๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

               บทอาขยาน   เป็นบทท่องจํา   ส่วนใหญ่จะเป็นบทร้อยกรองที่ตัดตอนมาจากวรรณคดีไทย  กลอนสี่      

      กลอนสุภาพ (กลอนแปด)   เป็นคําประพันธ์ประเภทกลอนชนิดหนึ่ง   มีการฝึกทักษะ การอ่าน  การคิด 

     วิเคราะห์ บอกความหมาย  สรุป  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน   

    ตัวอักษรไทย  จําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง   และดู  ในชีวิตประจําวัน  มุ่งเน้นมารยาท 

     ในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  และพูด  เป็นทักษะที่ควรศึกษา  และสามารถนําข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน 

     ชวีิตประจําวัน 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

               ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 

                     ๓.๑.๒  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 

                     ๓.๑.๓  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  

                     ๓.๑.๔  การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

                     ๓.๑.๕  มีมารยาทในการอ่าน 

                     ๓.๑.๖  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

                     ๓.๑.๗  มีมารยาทในการเขียน 

                     ๓.๑.๘  การจําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจําวัน 

                     ๓.๑.๙  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
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                     ๓.๑.๑๐  สาํนวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต 

                     ๓.๑.๑๑  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ 

        ๓.๑.๑๒  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า     

     -  บทอาขยานตามที่กําหนด 

                                    -  บทร้อยกรองตามความสนใจ 

 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

                               ไม่มี 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร (การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน) 

 ๔.๒ ความสามารถในการคิด (การสรุปความ, ทักษะการวิเคราะห์, ทักษะการจําแนก)  

 ๔.๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้

             ๕.๒  มุ่งม่ันในการทํางาน 

๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ๖.๑    เขยีนแผนผังกลอนสุภาพ/กลอนแปด 

 ๖.๒   คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 

         ๖.๓   จับสลากการท่องบทอาขยานเป็นรายบุคคล 

 ๖.๔   จัดทําหนังสือเล่มเล็กบทอาขยาน 

             ลักษณะงานสุดท้าย 

             ให้นักเรียนคัดบทอาขยาน  และเขียนความรู้สึกในการท่องบทอาขยานลงในหนังสือเล่มเล็ก   

      มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา  รูปแบบ   

      ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   

 

 

 

 

 



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๒๓ 
 

 

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

เขียนแผนผัง 

กลอนสุภาพ/กลอนแปด 

ประเมินการเขียนแผนผัง แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

คัดลายมือ 

ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด 

ประเมิน 

การคัดลายมือ 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

จับสลากการท่อง 

บทอาขยานเป็นรายบุคคล 

ประเมินการท่อง 

บทอาขยาน 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 ๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

จัดทําหนังสือเล่มเล็ก 

บทอาขยาน 

ประเมินชิ้นงาน/ 

หนังสือเล่มเล็ก 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สืบค้น  แผนผังของกลอนสุภาพ/กลอนแปด   (๒  ชั่วโมง) 

 ๘.๒  เขียนแผนผังของกลอนสุภาพ/กลอนแปด   เป็นรายบุคคล   (๑  ชั่วโมง) 

          ๘.๓  ศึกษา  สนทนา  อภิปราย  ความหมาย   และสรุปลักษณะของกลอนสุภาพ/กลอนแปด  (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๔  ศึกษา/สืบค้น/ดูตัวอย่างการคัดลายมือ  ตัวบรรจงเต็มบรรทัด/ครึ่งบรรทัด  ตามรูปแบบการเขียน     
          ของอักษรไทย   (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๕  ฝึก/คัดลายมือบทอาขยานด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด/ครึ่งบรรทัด   (๑  ชั่วโมง) 

         ๘.๖   ศึกษา/ สืบค้น  ฝึกปฏิบัติมารยาทในการเขียน  (๑  ชั่วโมง) 

         ๘.๗ ฝึกอ่าน/ สืบค้นคํายาก/ หาความหมาย /บอกความหมายของบทอาขยาน/นําเสนอ   (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๘ จับสลากการท่องบทอาขยานเป็นรายบุคคล   (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๙ ใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ในการเขียนคัดบทอาขยาน  และเขียนความรู้สึกใน 

               การท่องบทอาขยานลงในหนังสือเล่มเล็ก  มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน   

                     (๒  ชั่วโมง) 
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๙.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

 ๙.๑   แผนผังกลอนสุภาพ และตัวอย่างกลอนสุภาพของท่านสุนทรภู่ 

 ๙.๒  เอกสารบทอาขยานชั้น ป.๔  

 ๙.๓  ตัวอักษร ก-ฮ แบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๙.๔  แบบฝึกคัดลายมือ (เน้นคัดบทอาขยาน) 

 ๙.๕  ใบความรู้เรื่อง มารยาทในการเขียน 

 ๙.๖   แบบประเมินตามกิจกรรมที่กําหนด 
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แบบประเมินการคัดลายมือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 

 

เลข 

ที ่

 

 

 

ชื่อ - สกุล 

ประเด็น  

คะ 

แนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

 

 

หมาย 

เหตุ 

 ท่าทางในการเขียน 

 

อักษรมีขนาด
เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 

ทํางานได้สะอาด 

เขียนได้ในเวลาที่
กําหนด 

 

 

ดี 

มาก 

 

 

 

ดี 

 

 

ปาน 

กลาง 

 

ควร 

แก้ 

ไข 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-
๒๐ 

๑๑-
๑๕ 

๖-
๑๐ 

๐-๕  

 
๑.            

๒.            

๓.            

๔.            

๕.            

๖.            

๗.            

๘.            

๙.            

๑๐.            

๑๑.            

๑๒.            

๑๓.            

 รวม           

 เฉลี่ย           

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                           

                                       ไม่ผ่าน                                       
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ประเด็นการประเมินการคัดลายมือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ท่าทางในการเขียน 

มีท่าทางใน 

การเขียนถูกต้อง 

มีท่าทางใน 

การเขียนไม่ถูกต้อง
เล็กน้อย 

มีท่าทางใน 

การเขียนไม่ถูกต้อง 

เป็นส่วนใหญ่ 

มีท่าทางใน 

การเขียนไม่ถูกต้อง 

๒.  อักษรมีขนาดเหมาะสม 
เขียนตัวอักษรมี
ขนาดเหมาะสม 

เขียนตัวอักษรมี
ขนาดไม่เหมาะสม 

เล็กน้อย 

เขียนตัวอักษรมี
ขนาดไม่เหมาะสม
บางส่วน 

เขียนตัวอักษรมี
ขนาดไม่เหมาะสม 

๓.  เขียนได้สวยงาม 

เขียนได้สวยงาม เขียนได้สวยงาม 

เป็นบางส่วน 

เขียนได้ไม่สวยงาม 

ช่องไฟ   เว้นวรรค 

ไม่เหมาะสม 

เขียนได้ไม่สวยงาม 

ไม่น่าดูมาก 

๔.  ทํางานได้สะอาด  

      เรียบร้อย 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

พอสมควร แต่มี 

รอยลบ ขีด ฆ่า 

ไม่เกิน  ๓  คํา 

ทํางานได้สะอาด 

บ้าง   เพียงบางส่วน 

มีรอยลบ ขีด ฆ่า 

ไม่เกิน  ๕   คํา 

ทํางานไม่สะอาด 

มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

มากกว่า  ๕  คํา 

๕.  เขียนได้ในเวลาที่กําหนด 

เขียนได้เสร็จในเวลา
ที่กําหนด 

เขียนได้เสร็จ 

ตามเวลา   แต่ไม่
ทันเวลาเล็กน้อย 

เขียนได้เสร็จตาม
เวลา  แต่ไม่ทันเวลา
มาก 

เขียนได้ไม่เสร็จตาม
เวลาที่กําหนด  ต้อง 

ติดตามทวงถาม 

จึงจะส่ง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด/ท่องบทอาขยาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการพูด/ท่อง  

รวม 

คะแนน 

 

 

ระดับ 

คุณภาพ 

มองหน้า 

ผู้ฟังอย่าง
สนใจ 

พูด/ท่อง 

ด้วย
ถ้อยคําที่
สุภาพ   

ใช้
น้ําเสียงที่
น่าฟัง  
เหมาะสม 

ขอ
อนุญาต
ถาม   

 

ใช้เวลาใน
การพูด/
ท่อง
เหมาะสม 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.         

๒.         

๓.         

๔.         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

๑๓.         

๑๔.         

๑๕.         

 รวม        

 เฉลี่ย        

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                            
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ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการพูด/ท่อง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  มองหน้าผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตั้งใจพูด  และมอง 

ผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตลอดเวลาฟัง 

ตั้งใจพูด   แต่
บางครั้งไม่มองผู้ฟัง 

ตั้งใจพูด  แต่มอง 

ผู้ฟังเล็กน้อย 

ไม่ตั้งใจพูด  และ 

ไม่มองผู้ฟังเลย 

๒.  พูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพ   

       ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ   แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ 

ไม่เกิน  ๕  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่ไม่ 

สุภาพ  เกินกว่า 

๕  ครั้ง 

๓.  ใช้น้ําเสียงที่น่าฟัง   

      เหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง  
และเหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง 
และเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง   
เพียงเล็กน้อย 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดไม่น่าฟัง  
และไม่เหมาะสม 

 

๔.  ขออนุญาตถาม  และถาม 

      อย่างสุภาพ 

 

มีการขออนุญาต
ถาม  และถามอย่าง
สุภาพ 

มีการขออนุญาต 

ถาม  แต่ถามไม่
สุภาพเป็นบางครั้ง 

มีการขออนุญาตถาม  
แต่ถามไม่สุภาพ 

 

ไม่มีการขออนุญาต
ถาม   และถามไม่ 

สุภาพ 

๕.  ใช้เวลาในการพูด/ท่อง 

      เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด 

เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด/ 

ท่องเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้เวลาในการพูด/
ท่อง  เหมาะสม
เล็กน้อย 

ใช้เวลาในการพูด 

ไม่เหมาะสม 
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แบบประเมินผลงาน   (แผนผังกลอนสุภาพ/หนังสือเล่มเล็ก) 

 

เลข 

ที ่

ประเด็น  

คะแนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

หมาย 

เหตุ 

เนื้อหา
สมบูรณ์ 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความคิด
ริเริ่มสร้าง 

สรรค์ 

 ความรับ
ผิด 

ชอบ 

ความ
สะอาด 

ดี 

มาก 

ดี ปาน 

กลาง 

ควร 

แก้ไข 

คะแ
นน 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-๒๐ ๑๑-๑๕ ๖ -๑๐ ๐-๕  

 
๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

๑๔.           

๑๕.           

๑๖.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                      ไม่ผ่าน                                            
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รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

 

๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนใช้คํา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนแต่ใช้
คําไม่ถูกต้อง 

ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  
และใช้คํายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   แต่ไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   
และไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการทํา 

ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม ่ และ 

เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 

การจัดทํา 

ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 

ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง
ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดทํา 

ชิ้นงาน 

 

๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่กําหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่
กําหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มี 

ความรับผิดชอบ 

ในการส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 
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แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   “เรื่องอาขยานควรรู้” 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔   เวลา    ๑๕   ชั่วโมง 

ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 

                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  ตีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     

๓.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 

     การเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระสําคัญ  และสาระการเรียนรู้ 

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ/กระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 

      มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/ สรุปผล     

หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

 เกณฑ์   ค่าเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐  พอใช ้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ๓.๒๖ – ๔.๐๐   ดีมาก 

                   หรือ   คะแนน    ๑๒ – ๒๐    ปรับปรุง       ๒๑ – ๓๐ พอใช ้           ๓๑ – ๓๙       ดี    ๔๐ – ๔๘    ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ไม่อยากเป็นควาย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                    เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

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

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่  ๑  การอ่าน 

 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

      และมีนิสัยรักการอ่าน 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ป.๔/๒  อธิบายความหมายของคํา  ประโยค และสํานวนจากเรื่องที่อ่าน 

              ป.๔/๔   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

           ป.๔/๘   มีมารยาทในการอ่าน 

      มาตรฐานการเรียนรู้  สาระท่ี ๒ การ เขียน 

 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 

      เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   คัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 

             ป.๔/๒   เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้องชัดเจน  และเหมาะสม 

          ป.๔/๘   มีมารยาทในการเขียน 

    มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่๓  การฟัง  การดู และการพูด 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 

      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๒  พูดสรุปความจากการฟังและดู 

              ป.๔/๓   พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 

ป.๔/๖  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
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มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่๔ หลักการใช้ภาษาไทย 

 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

     ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑  สะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทต่าง ๆ  

     มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่๕ วรรณคดี และวรรณกรรม 

 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 

     นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

     ตัวชี้วัด 

           ป.๔/๑  ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้าน  หรือนิทานคติธรรม 

  ป.๔/๒  อธิบายข้อคิดจากการอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง              

๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียง  และบอกความหมายแยกข้อเท็จจริง   ข้อคิดเห็นของบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองที่ 

ประกอบด้วย   คําที่มี  ร ล  เป็นพยัญชนะต้น  คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา   คําที่มีอักษรนํา   คําประสม  การเขียน 
 สื่อสาร    ประเภทคําขวัญ  คําแนะนํา    การจับใจความ  พูดแสดงความรู้  พูดสรุปความคิดในเรื่องที่ฟัง และดู   
 จากเรื่องเล่า    บทความสั้น ๆ  สะกดคําและบอกความหมายของคําใน แม่ ก กา  มาตราตัวสะกด  การผันอักษร   
  คําเป็นคําตาย  และคําพ้อง  ระบุ/อธิบายข้อคิดจากการอ่านนิทานพื้นบ้าน  ตาม่องล่าย   มีมารยาทในการอ่าน   
  เขียน  ฟัง   ดู  พูด  เป็นทักษะที่ควรศึกษา   และนําไปใช้ในชีวิตจริง        

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

              ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย 

                         คําท่ีมี  ร  ล  เป็นพยัญชนะต้น  คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา  คําที่มีอักษรนํา  คําประสม   

               ๓.๑.๒  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 

               ๓.๑.๓  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  เรื่องสั้น 

               ๓.๑.๔  มีมารยาทในการอ่าน 

               ๓.๑.๕ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

               ๓.๑.๖  การเขียนสื่อสาร  เช่น  คําขวัญ   คําแนะนํา 

               ๓.๑.๗  มีมารยาทในการเขียน 

               ๓.๑.๘  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
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                         เรื่องเล่า  บทความสั้น ๆ  

                ๓.๑.๙  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

                      ๓.๑.๑๐    คําในแม่  ก   กา   

                      ๓.๑.๑๑    มาตราตัวสะกด   

             ๓.๑.๑๒   การผันอักษร 

                      ๓.๑.๑๓    คําเป็น  คําตาย 

                      ๓.๑.๑๔    คําพ้อง 

                      ๓.๑.๑๕   วรรณคดี  และวรรณกรรม        

 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

                              นิทานพื้นบ้าน  เช่น  ตาม่องร่าย 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ๔.๑  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 ๔.๒  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๕.๑   มีวินัย 

          ๕.๒  ใฝ่เรียนรู ้

๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ๖.๑   อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 

 ๖.๒  เขียนคําขวัญ  คําแนะนํา 

 ๖.๓  พูดเรื่องสั้น/ บทความสั้น ๆ/นิทานพื้นบ้าน 

 ๖.๔  ใช้คําในแม่  ก  กา   มาตราตัวสะกด  การผันอักษร  คําเป็นคําตาย และคําพ้อง  แต่งเรื่องราว 

                      โดยการจับสลาก   

             ลักษณะงานสุดท้าย 

               ให้นักเรียนจับสลากคําในแม่  ก  กา   มาตราตัวสะกด  การผันอักษร  คําเป็นคําตาย และคําพ้อง   

       แต่งเรื่องราว   มีการตั้งชื่อเรื่อง  ให้ข้อคิด  พร้อมวาดภาพประกอบให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์ 

      การประเมิน   ด้านเนื้อหา   รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และ 

      ส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
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๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

อ่านออกเสียง 

บทร้อยแก้ว 

บทร้อยกรอง 

 

ประเมิน 

การอ่านออกเสียง 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

เขียนคําขวัญ  คําแนะนํา ประเมินการเขียน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

พูดเรื่องสั้น/   

บทความสั้น ๆ/ 

นิทานพื้นบ้าน 

ประเมินการพูด แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

 ๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ใช้คําในแม่  ก  กา   มาตรา
ตัวสะกด  การผันอักษร   

คําเป็นคําตาย 

และคําพ้อง  แต่งเรื่องราว 

โดยการจับสลาก 

ประเมิน 

การแต่งเรื่องราว 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สรุป/ เรื่องบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง   (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๒  ศึกษา / สนทนา / ซักถาม / สรุป   เรื่องมารยาทในการอ่าน   (๑  ชั่วโมง) 

 ๘.๓  ดูวีดิทัศน์  การอ่านบทร้อยแก้ว  ร้อยกรอง   สาธิต / ฝึกอ่านบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง  (๒  
ชั่วโมง)        
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 ๘.๔  ศึกษา/สืบค้น/อภิปราย/นําเสนอ/บรรยาย  เรื่องการเขียนคําขวัญ  คําแนะนํา  (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๕  สนทนา / ซักถาม / สรุป  เรื่องมารยาทในการเขียน   (๑  ชั่วโมง) 

             ๘.๖   ศึกษา/ค้นคว้า/ดูตัวอย่าง/ สาธิต  การพูดเรื่องสั้น/  บทความสั้น ๆ   (๒  ชั่วโมง) 

             ๘.๗   สืบค้น / สนทนา / สรุป   นิทานพ้ืนบ้าน  (๑  ชั่วโมง) 

           ๘.๘  อภิปราย/ สนทนา /  สรุปคําในแม่  ก  กา   มาตราตัวสะกด  การผันอักษร  (๒  ชั่วโมง) 

            ๘.๙  ค้นคว้า / อภิปราย / สรุป  เรื่องคําเป็นคําตายและคําพ้อง   (๒  ชั่วโมง) 

            ๘.๑๐ ทบทวน / สรุป  เรื่องมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  (๑  ชั่วโมง) 

            ๘.๑๑ ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์   เขียนเรื่องราว  โดยใช้คําในแม่  ก  กา   มาตราตัวสะกด   

                  การผันอักษร  คําเป็นคําตาย  และคําพ้อง  โดยการจับสลาก  อย่างน้อยคนละ ๕ คํา   บอกชื่อเรื่อง   

                      ข้อคดิที่ได้จากเรื่อง  (๒  ชั่วโมง) 

๙. สื่อ  / แหล่งเรียนรู้ 

 สื่อ 

 ๙.๑  ตัวอย่างบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรอง 

 ๙.๒  ใบความรู้ในเรื่องมารยาทในการอ่าน/ การเขียน 

 ๙.๓  เทปการอ่านบทร้อยกรอง(ทํานองเสนาะ) 

 ๙.๔  ตัวอย่างคําขวัญ 

 ๙.๕  เรื่องสั้น หรือบทความต่างๆ 

 ๙.๖  นิทานพื้นบ้านเรื่องต่างๆ 

 ๙.๗  แผนภูมิอักษร สามหมู่ 

 ๙.๘  ตัวอย่างมาตราตัวสะกด แม่ ก กา 

 ๙.๙ ใบความรู้เรื่องคําเป็น  คําตาย และคําพ้อง 

 ๙.๑๐ ใบความรู้เรื่องมารยาท การฟัง การดู และการพูด      

 แหล่งเรียนรู้    

 ๙.๑๑   มุมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียน 

 ๙.๑๒  ห้องสมุดโรงเรียน   

 ๙.๑๓   ทีวีประจําห้องเรียน        

 

 



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๗ 
 

 

แบบสังเกตการอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เลขที่ 

พฤติกรรมการอ่านออกเสียง 

รวม 

คะแนน 

 

ระดับ 

คุณภาพ 
อ่านได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี 

ใช้สําเนียง
ถูกต้อง 

อ่านคล่อง  ไม่ 

ตู่คํา  หรือ 

ไม่อ่านตก 

อ่านออก
เสียงคํา 

ควบกล้ํา
ถูกต้อง 

อ่านได้เสียง
ดัง  ฟังชัด 

คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.        

๒.        

๓.        

๔.        

๕.        

๖.        

๗.        

๘.        

๙.        

๑๐.        

๑๑.        

๑๒.        

๑๓.        

๑๔.        

๑๕.        

รวม        

เฉลี่ย        

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                                                                                                                               
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ประเด็นการสังเกตการอ่านออกเสียง   บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  อ่านได้ถูกต้องตาม 

     อักขรวิธี 

อ่านได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี   เว้นวรรค
ตอนถูกต้อง  และ
อ่านอย่างมีสมาธิ 

อ่านได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี   เว้นวรรค
ตอนถูกต้อง  แต่ไม่มี
สมาธิในการอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี  แต่เว้น
วรรคตอนไม่ถูกต้อง  
ไม่มีสมาธิในการอ่าน 

อ่านไม่ถูกต้อง 

ตามอักขรวิธี 

๒.  ใช้สําเนียงถูกต้อง 

มีการใช้สําเนียง
ถูกต้อง  มีน้ําเสียงใส   
น่าฟัง  และ
เหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน 

มีการใช้สําเนียง
ถูกต้อง  มีน้ําเสียงใส   
น่าฟัง  แต่ไม่
เหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน 

มีการใช้สําเนียง 

ถูกต้องแต่มีน้ําเสียงง
ไม่ใส  ไม่เหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน 

มีการใช้สําเนียง 

ไม่ถูกต้อง 

๓.  อ่านคล่อง  ไม่ตู่คํา  หรือ 

     ไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่ตู่คํา 

หรือไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่อ่านตู่
คํา   แต่อ่านตก 

อ่านคล่อง  แต่อ่านตู่
คํา  และอ่านตก 

อ่านไม่คล่อง 

อ่านตู่คํา  อ่านตก 

๔.  อ่านออกเสียงคําควบกล้ํา 

     ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 

คําควบกล้ําที่มี 

ร  ล  ว  ควบกล้ํา 

ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 

คําควบกล้ําที่มี  ล  
ว ควบกล้ําถูกต้อง 

แต่อ่านออกเสียงคํา
ควบกล้ําที่มี  ร 

ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 

คําควบกล้ําที่มี  ล 

ถูกต้อง  แต่ออก
เสียงคําควบกล้ําที่มี  
ว  ร  ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 

คําควบกล้ํา 

ไม่ถูกต้อง 

 

๕.  อ่านได้เสียงดัง   ฟังชัด 

อ่านได้เสียงดัง 

ฟังชัดเจน  ไม่ดัง 

หรือเบาเกินไป  และ
ใช้เวลาใน 

การอ่านเหมาะสม 

อ่านได้เสียงดังฟัง
ชัดเจน   ไม่ดังหรือ
เบาเกินไป  แต่ใช้
เวลาในการอ่านไม่
เหมาะสม 

อ่านได้เสียงดัง  ฟัง
ชัดเจน  แต่บางครั้ง
เสียงดัง  บางครั้ง
เสียงเบา  และใช้
เวลาไม่เหมาะสม 

อ่านได้เสียงเบา 

ไม่ชัดเจน  และใช้
เวลาไม่เหมาะสม 

                                          ระดับคุณภาพ คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                              คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                              คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน     หมายถึง      พอใช้ 

                                                              คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน     หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดเรื่องสั้น/ บทความสั้น ๆ/ นิทานพื้นบ้าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการพูด/ท่อง  

รวม 

 

คะแนน 

 

 

ระดับ 

คุณภาพ 

มองหน้า 

ผู้ฟังอย่าง
สนใจ 

พูด/ท่อง 

ด้วย
ถ้อยคําที่
สุภาพ  

ใช้
น้ําเสียงที่
น่าฟัง  
เหมาะสม 

ขอ
อนุญาต
ถาม   

 

ใช้เวลาใน
การพูด/
ท่อง
เหมาะสม 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.         

๒.         

๓.         

๔.         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

๑๓.         

๑๔.         

๑๕.         

 รวม        

 เฉลี่ย        

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                      ไม่ผ่าน                                            
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ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการพูดเรื่องสั้น/ บทความสั้น ๆ/ นิทานพื้นบ้าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มองหน้าผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตั้งใจพูด  และมอง 

ผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตลอดเวลาฟัง 

ตั้งใจพูด   แต่
บางครั้งไม่มองผู้ฟัง 

ตั้งใจพูด  แต่มอง 

ผู้ฟังเล็กน้อย 

ไม่ตั้งใจพูด  และ 

ไม่มองผู้ฟังเลย 

๒.  พูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพ   

ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ   แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ 

ไม่เกิน  ๕  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่ไม่ 

สุภาพ  เกินกว่า 

๕  ครั้ง 

๓.  ใช้น้ําเสียงที่น่าฟัง   

เหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง  
และเหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง 
และเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง   
เพียงเล็กน้อย 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดไม่น่าฟัง  
และไม่เหมาะสม 

 

๔.  ขออนุญาตถาม  และถาม 

อย่างสุภาพ 

 

มีการขออนุญาต
ถาม  และถามอย่าง
สุภาพ 

มีการขออนุญาต 

ถาม  แต่ถามไม่
สุภาพเป็นบางครั้ง 

มีการขออนุญาตถาม  
แต่ถามไม่สุภาพ 

 

ไม่มีการขออนุญาต
ถาม   และถามไม่ 

สุภาพ 

๕.  ใช้เวลาในการพูด/ท่อง 

เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด 

เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด/ 

ท่องเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้เวลาในการพูด/
ท่อง  เหมาะสม
เล็กน้อย 

ใช้เวลาในการพูด 

ไม่เหมาะสม 

 

 

 

                                         ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                               คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                               คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 
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แบบประเมินผลงาน   (การเขียนค าขวัญ/ค าแนะน า/ชิ้นงาน) 

 

เลข 

ที ่

ประเด็น  

คะแนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

หมาย 

เหตุ 

เนื้อหา
สมบูรณ์ 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความคิด
ริเริ่มสร้าง 

สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 

ชอบ 

ความ
สะอาด 

ดี 

มาก 

ดี ปาน 

กลาง 

ควร 

แก้ไข 

คะแ
นน 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-๒๐ ๑๑-๑๕ ๖ -๑๐ ๐-๕  

 
๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

๑๔.           

๑๕.           

๑๖.           

๑๗.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                            
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รายละเอียดการประเมินผลงาน  (การเขียนค าขวัญ/ค าแนะน า/ชิ้นงาน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนใช้คํา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนแต่ใช้
คําไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสมกบั
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  
และใช้คํายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   แต่ไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   
และไม่ครอบคลุม
เนื้อหา 

ผิดรูปแบบการทํา 

 

๓. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลก
ใหม ่ และเป็น
แบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 

การจัดทํา 

 

๔. ความสะอาด มีความสะอาดไม่มี
รอยลบแก้ไขเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง
ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดทํา 

 

๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่กําหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่
กําหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มี 

ความรับผิดชอบ 

ในการส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

 

                                          ระดับคุณภาพ คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน     หมายถึง      ดีมาก 

                                                              คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                              คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน     หมายถึง      พอใช้                           
คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน     หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   “เรื่องไม่อยากเป็นควาย” 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   เวลา    ๑๘   ชั่วโมง 

ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  ตีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     

๓.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 

     การเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระสําคัญ  และสาระการเรียนรู้ 

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการ
เรียนรู้/ ตัวชี้วัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

     ทักษะ/กระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 

      มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/ สรุปผล     

หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

 

 
เกณฑ์   ค่าเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐  พอใช ้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ๓.๒๖ – ๔.๐๐   ดีมาก 

                        หรือ    คะแนน    ๑๒ – ๒๐    ปรับปรุง       ๒๑ – ๓๐ พอใช ้           ๓๑ – ๓๙       ดี    ๔๐ – ๔๘    ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง  สิงโตเจ้าปัญญา  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔                  เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

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

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๑ การอ่าน 

 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

      และมีนิสัยรักการอ่าน 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ป.๔/๒  อธิบายความหมายของคํา  ประโยค และสํานวนจากเรื่องที่อ่าน 

              ป.๔/๔   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

           ป.๔/๘   มีมารยาทในการอ่าน 

      มาตรฐานการเรียนรู้  สาระท่ี ๒ การเขียน 

 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 

      เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 

              ป.๔/๓    เขยีนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  เพ่ือใช้พัฒนางานเขียน 

           ป.๔/๘    มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๓ การฟัง  การดู และการพูด 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 

      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

       ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๒   พูดสรุปความจากการฟังและดู 

              ป.๔/๓   พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 

ป.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
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มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่๔  หลักการการใช้ภาษาไทย 

 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

      ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๒  ระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค 

     มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่๕ วรรณคดี และวรรณกรรม 

 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 

     นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

     ตัวชี้วัด 

             ป.๔/๑  ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติธรรม 

           ป.๔/๒  อธิบายข้อคิดจากการอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง             

๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
          การอ่านออกเสียงและบอกความหมาย   แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น   เขียนแผนภาพโครงเรื่อง   แผนภาพ    
      ความคิด  ของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ที่ประกอบด้วย  อักษรย่อ   และเครื่องหมายวรรคตอน  
ประโยคที่มีสํานวนเป็นคําพังเพย   สุภาษิต  ปริศนาคําทาย    เครื่องหมายวรรคตอน  พูดแสดงความรู้  สรุป
ความคิดใน  เรื่องที่ฟัง และดู   จากข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน   ศึกษาชนิด  หน้าที่ของคํานาม  คําสรรพนาม  
ระบุ/อธิบาย  ข้อคิดจากการอ่านนิทานคติธรรม   มีมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  เป็นทักษะที่ควรศึกษา   
และนําไปใช้ในชีวิตจริง 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

              ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  ที่ 

                        ประกอบด้วยอักษรย่อ  เครื่องหมายวรรคตอน  ประโยคที่มีสํานวนเป็นคําพังเพย  สุภาษิต   

                        ปริศนาคําทาย  เครื่องหมายวรรคตอน 

                     ๓.๑.๒  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 

                     ๓.๑.๓  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  

                     ๓.๑.๔  การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

                     ๓.๑.๕  มีมารยาทในการอ่าน 

                     ๓.๑.๖  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
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               ๓.๑.๗  การนําแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน 

                     ๓.๑.๘  มีมารยาทในการเขียน 

                     ๓.๑.๙  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ                                              

๓.๑.๑๐    มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

                     ๓.๑.๑๑   ชนิดและหน้าที่ของคํา  ได้แก่  คํานาม  คําสรรพนาม   

                     ๓๑.๑๒  วรรณคดีและวรรณกรรม  เช่น นิทานคติธรรม 

 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

                               ไม่มี 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ๔.๑   ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๔.๒  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๕.๑  มีวินัย 

          ๕.๒   อยู่อย่างพอเพียง 

๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ๖.๑    อ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 

 ๖.๒   แผนภาพโครงเรื่อง  สิงโตเจ้าปัญญา 

 ๖.๓   แผนผังความคิดเรื่องราวที่สนใจ 

           ๖.๔   สรุปหน้าที่ของคํานาม  และสรรพนาม 

           ๖.๕   หนังสือเล่มเล็ก  นิทานคติธรรม  

             ลักษณะงานสุดท้าย 

           ให้นักเรียนสืบค้น  อ่าน  และเลือกนิทานคติธรรมคนละ  ๑  เรื่อง  สรุปเรื่อง  ข้อคิด  ลงใน 

     หนังสือเล่มเล็ก   ตกแต่ง  วาดภาพประกอบให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน   ด้านเนื้อหา    

     รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
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๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

อ่านบทร้อยกรอง 

เป็นทํานองเสนาะ 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

แผนภาพโครงเรื่อง   

สิงโตเจ้าปัญญา 

ประเมิน 

แผนภาพโครงเรื่อง 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

แผนผังความคิด 

เรื่องราวที่สนใจ 

ประเมิน 

แผนผังความคิด 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

สรุปหน้าที่ของคํานาม  
และสรรพนาม 

ประเมิน 

การเขียนสรุป 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

๘.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

หนังสือเล่มเล็ก   

นิทานคติธรรม 

ประเมินชิ้นงาน 

หนังสือเล่มเล็ก 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

         ๘.๑  ศึกษา / สืบค้น / สรุป  เรื่องบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง  (๑  ชั่วโมง) 

         ๘.๒   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สรุป   เรื่องแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด  (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๓   ดูวีดิทัศน์  อภิปราย  สรุป  สาธิต  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ  (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๔   ฝึกอ่าน บทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ  เป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล  (๑  ชั่วโมง) 

         ๘.๕   สนทนา / ซักถาม / สรุป  เรื่องมารยาทในการอ่าน   (๑  ชั่วโมง) 
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         ๘.๖   อ่าน / หาความหมาย / อภิปราย / สรุป  และเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  สิงโตเจ้าปัญญา (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๗   นําเสนอ / เล่าเรื่องสิงโตเจ้าปัญญา  หน้าชั้นเรียน  เป็นรายบุคคล  (๑  ชั่วโมง) 

         ๘.๘   สนทนา / ซักถาม / สรุป  เรื่องการวิจารณ์การเล่าเรื่อง  หน้าชั้นเรียน  (๑  ชั่วโมง) 

         ๘.๙   สืบค้น / ซักถาม / อภิปราย / อ่าน  สรุป  และเขียนแผนภาพความคิดเรื่องราวที่สนใจ  (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๑๐  ทบทวน / อภิปราย / สรุป  เรื่องมารยาทในการเขียน   (๑  ชั่วโมง) 

         ๘.๑๑  ศึกษา / สนทนา / อธิบาย/ สรุป  ชนิดและหน้าที่ของคํานาม  คําสรรพนาม   (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๑๒  ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์   เขียน  และเลือกนิทานคติธรรมคนละ  ๑  เรื่อง  สรุปเรื่อง   

                 ข้อคิด   ลงในหนังสือเล่มเล็ก  ตกแต่ง วาดภาพประกอบให้สวยงาม น่าอ่านให้ถูกต้องตามเกณฑ์                     

                การประเมิน    (๒  ชั่วโมง) 

๙. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

 สื่อ 

 ๙.๑  ตัวอย่างบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง 

 ๙.๒  ตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่อง / แผนภาพความคิด 

 ๙.๓  เทปการอ่านทํานองเสนาะ 

 ๙.๔  ใบความรู้เรื่องมารยาทในการอ่าน /  การเขียน 

 ๙.๕  หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องต่างๆ 

 ๙.๖  ใบความรู้เรื่องชนิด และหน้าที่ของคํานาม คําสรรพนาม 

 ๙.๗  นิทานอีสบเรื่องต่างๆ 

 ๙.๘  ตัวอย่างหนังสือเล่มเล็ก 
 แหล่งเรียนรู้       ๙.๙  มุมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียน   / ๙.๑๐  ห้องสมุดโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๔๙ 
 

 

แบบสังเกตการอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เลขที่ 

พฤติกรรมการอ่านออกเสียง 

รวม 

คะแนน 

 

ระดับ 

คุณภาพ 
อ่านได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี 

ใช้สําเนียง
ถูกต้อง 

อ่านคล่อง  ไม่ 

ตู่คํา  หรือ 

ไม่อ่านตก 

อ่านออกเสียง
คํา 

ควบกล้ํา
ถูกต้อง 

อ่านได้เสียง
ดัง  ฟังชัด 

คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.        

๒.        

๓.        

๔.        

๕.        

๖.        

๗.        

๘.        

๙.        

๑๐.        

๑๑.        

๑๒.        

๑๓.        

๑๔.        

๑๕.        

รวม        

เฉลี่ย        

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                                                                                                                               

 



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๐ 
 

 

ประเด็นการสังเกตการอ่านออกเสียง   บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  อ่านได้ถูกต้องตาม 

     อักขรวิธี 

อ่านได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธีเว้นวรรค
ตอนถูกต้อง  และ
อ่านอย่างมีสมาธิ 

อ่านได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี   เว้นวรรค
ตอนถูกต้อง  แต่ไม่มี
สมาธิในการอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องตาม
อักขรวิธี  แต่เว้น
วรรคตอนไม่ถูกต้อง  
ไม่มีสมาธิในการอ่าน 

อ่านไม่ถูกต้อง 

ตามอักขรวิธี 

๒.  ใช้สําเนียงถูกต้อง 

มีการใช้สําเนียง
ถูกต้อง  มีน้ําเสียงใส   
น่าฟัง  และ
เหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน 

มีการใช้สําเนียง
ถูกต้อง  มีน้ําเสียงใส   
น่าฟัง  แต่ไม่
เหมาะสมกับเรื่องที่
อ่าน 

มีการใช้สําเนียง 

ถูกต้องแต่มีน้ําเสียงง
ไม่ใส  ไม่เหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน 

มีการใช้สําเนียง 

ไม่ถูกต้อง 

๓.  อ่านคล่อง  ไม่ตู่คํา  หรือ 

     ไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่ตู่คํา 

หรือไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่อ่านตู่
คํา   แต่อ่านตก 

อ่านคล่อง  แต่อ่านตู่
คํา  และอ่านตก 

อ่านไม่คล่อง 

อ่านตู่คํา  อ่านตก 

๔.  อ่านออกเสียงคําควบกล้ํา 

      ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 

คําควบกล้ําที่มี 

ร  ล  ว  ควบกล้ํา 

ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 

คําควบกล้ําที่มี  ล  
ว ควบกล้ําถูกต้อง  
แต่อ่านออกเสียงคํา
ควบกล้ําที่มี  ร 

ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 

คําควบกล้ําที่มี  ล 

ถูกต้อง  แต่ออก
เสียงคําควบกล้ําที่มี  
ว  ร  ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 

คําควบกล้ํา 

ไม่ถูกต้อง 

 

๕.  อ่านได้เสียงดัง   ฟังชัด 

อ่านได้เสียงดัง 

ฟังชัดเจน  ไม่ดัง 

หรือเบาเกินไป  และ
ใช้เวลาใน 

การอ่านเหมาะสม 

อ่านได้เสียงดังฟัง
ชัดเจน   ไม่ดังหรือ
เบาเกินไป  แต่ใช้
เวลาในการอ่านไม่
เหมาะสม 

อ่านได้เสียงดัง  ฟัง
ชัดเจน  แต่บางครั้ง
เสียงดัง  บางครั้ง
เสียงเบา  และใช้
เวลาไม่เหมาะสม 

อ่านได้เสียงเบา 

ไม่ชัดเจน  และใช้
เวลาไม่เหมาะสม 

 ระดับคุณภาพ คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน     หมายถึง      ดีมาก 
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แบบประเมินการเขียน   (การเขียนสรุป) 

เลขที่ 

ประเด็น  

คะแนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

 

หมาย 

เหตุ 

เขียนได้ถูกต้อง 

รูปแบบถูกต้อง 

เขียนได้สวยงาม 

ทํางานได้สะอาด 

ส่งงานทัน เวลา 

 

ดี 

มาก 

 

ดี 

 

ปาน 

กลาง 

 

ควร 

แก้ 

ไข 

คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-
๒๐ 

๑๐-
๑๕ 

๖-
๑๐ 

๐-๕  

๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

๑๔.           

๑๕.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                                                                                                                                            



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๒ 
 

 

รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนสรุป) 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีคําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี
คําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  แต่
ใจความไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 

ไม่สวยงาม 

ไม่สมบูรณ์   

มีคําผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม
เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 

การจัดทํา 

ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 

เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 

แต่ไม่มีช่องไฟ 

ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 

ไม่น่าดูมาก 

๔.  ทํางานได้สะอาด 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   แต่มี 

รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

แต่ไม่เรียบร้อย  
และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ทํางานไม่สะอาด 

ไม่เรียบร้อย  และ 

มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา  ผิดเวลา
บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา    

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ต้องติดตาม 

ทวงถาม  จึงจะส่ง 

 

 

                                          ระดับคุณภาพ คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                               คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                               คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 
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แบบประเมินผลงาน   (แผนภาพโครงเรื่อง,แผนผังความคิด,ชิ้นงาน) 

 

เลข 

ที ่

ประเด็น  

คะแนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

หมาย 

เหตุ 

เนื้อหา
สมบูรณ์ 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความคิด
ริเริ่มสร้าง 

สรรค์ 

ความ
รับผิดชอบ 

ความ
สะอาด 

ดี 

มาก 

ดี ปาน 

กลาง 

ควร 

แก้ไข 

คะแ
นน 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-๒๐ ๑๑-๑๕ ๖ -๑๐ ๐-๕  

 
๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

๑๔.           

๑๕.           

๑๖.           

๑๗.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                            
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รายละเอียดการประเมินผลงาน   (แผนภาพโครงเรื่อง,แผนผังความคิด,ชิ้นงาน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนใช้คํา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนแต่ใช้
คําไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสมกบั
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  
และใช้คํายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   แต่ไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   
และไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการทํา 

 

๓. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลก
ใหม ่ และเป็น
แบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ปลก
ใหมแ่ต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 

การจัดทํา 

 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 

ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง
ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดทํา 

 

๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่กําหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่
กําหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มี 

ความรับผิดชอบ 

ในการส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

                                            ระดับคุณภาพ  คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 
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                                                               คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 
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แบบประเมินผลการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓   “เรื่องสิงโตเจ้าปัญญา” 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   เวลา    ๑๘   ชั่วโมง 

ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  ตีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     

๓.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 

     การเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระสําคัญ  และสาระการเรียนรู้ 

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

     ทักษะ/กระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้/ ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 

      มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/ สรุปผล     

หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

 

 
เกณฑ์   ค่าเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐  พอใช ้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ๓.๒๖ – ๔.๐๐   ดีมาก 

                        หรือ  คะแนน    ๑๒ – ๒๐    ปรับปรุง       ๒๑ – ๓๐ พอใช ้           ๓๑ – ๓๙       ดี    ๔๐ – ๔๘    ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 

  รายวิชาพื้นฐาน                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เล่นกลางแจ้ง         ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

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

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๑  การอ่าน 

 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

      และมีนิสัยรักการอ่าน 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ป.๔/๒  อธิบายความหมายของคํา  ประโยค และสํานวนจากเรื่องที่อ่าน 

              ป.๔/๖   สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

          ป.๔/๘   มีมารยาทในการอ่าน 

      มาตรฐานการเรียนรู้      สาระท่ี ๒  การเขียน 

 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 

      เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด            

          ป.๔/๘   มีมารยาทในการเขียน 

    มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๓  การฟัง การดู และการพูด 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 

      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

       ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๒   พูดสรุปความจากการฟังและดู 

              ป.๔/๓   พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 

              ป.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

     มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๔   หลักการใช้ภาษาไทย 

 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
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      ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๒  ระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยค 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๕   วรรณคดี   และวรรณกรรม 

           ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 

     นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

     ตัวชี้วัด 

             ป.๔/๑  ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติธรรม 

           ป.๔/๒  อธิบายข้อคิดจากการอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง             

๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
          การอ่านบทร้อยกรอง   เป็นทํานองเสนาะ   สรุปความรู้  ข้อคิด  และบอกความหมายของบทร้อยกรอง  
 การจับใจความ พูดแสดงความรู้  สรุปความคิดในเรื่องที่ฟัง และดู   จาก โฆษณาต่าง ๆ  ศึกษาชนิดและหน้าที่ของ 
คํากริยา  คําวิเศษณ์  ระบุ/อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพลงพ้ืนบ้าน   มีมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  
เป็น ทักษะที่ควรศึกษา   และนําไปใช้ในชีวิตจริง 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

               ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   

                     ๓.๑.๒  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 

       ๓.๑.๓  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  

                     ๓.๑.๔  การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

                     ๓.๑.๕  มีมารยาทในการอ่าน 

                     ๓.๑.๖  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

                     ๓.๑.๗  มีมารยาทในการเขียน 

                     ๓.๑.๘  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

                                 โฆษณาต่าง ๆ  

                    ๓.๑.๙   มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

                   ๓.๑.๑๐  ชนดิและหน้าที่ของคํา  ได้แก่  คํากริยา  คําวิเศษณ์ 

                   ๓.๑.๑๑ วรรณคดีและวรรณกรรม  เช่น  เพลงพ้ืนบ้าน                                  

              ๓..๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
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                               ไม่มี 

๔  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๔.๒  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๕.๑  มีจิตสาธารณะ 

             ๕.๒  อยู่อย่างพอเพียง 

๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน   

 ๖.๑   พูด/เล่าเรื่องที่สนใจ  

             ๖.๒   โฆษณาท่ีประทับใจ 

 ๖.๓   วิจารณ์จากการฟังเรื่องราว/การโฆษณา 

             ๖.๔   เขียนสรุปหน้าที่ของคํากริยา  คําวิเศษณ์   

         ๖.๕  เขียนสรุปมารยาทในการฟัง  ดู  พูด 

             ๖.๖   หนังสือเล่มจิ๋ว  สรุปข้อคิดจากเพลงพื้นบ้าน                 

             ลักษณะงานสุดท้าย 

              ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์   เขียน  และเลือกเพลงพื้นบ้านคนละ  ๑  เพลง  สรุปข้อคิด   

      ของเพลงพื้นบ้านลงในหนังสือเล่มจิ๋ว  ตกแต่ง วาดภาพประกอบให้สวยงาม น่าอ่านให้ถูกต้องตามเกณฑ์ 

      การประเมิน  ด้านเนื้อหา   รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และ 

     ส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   

๗  การวัดและประเมินผล 

 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

พูด/เล่าเรื่องที่สนใจ ประเมินการพูด 

เรื่องราวที่สนใจ 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

เขียนโฆษณาที่ประทับใจ ประเมิน 

การโฆษณา 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

วิจารณ์จากการฟัง
เรื่องราว/การโฆษณา 

ประเมิน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
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การวิจารณ์ 

เขียนสรุป 

ชนิดและหน้าที่ของคํากริยา   
คําวิเศษณ์ 

ประเมิน 

การเขียนสรุป 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

เขียนสรุปมารยาทในการฟัง  
ดู  พูด 

ประเมินการเขียน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

หนังสือเล่มจิ๋ว  สรุปข้อคิด
จากเพลงพ้ืนบ้าน 

ประเมินการเขียนสรุป
ข้อคิด 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

         ๘.๑   ศึกษา / สืบค้น / สรุป เรื่องการอ่านบทร้อยกรองและบอกความหมายของบทร้อยกรอง  (๑ ชั่วโมง) 

          ๘.๒  ทบทวน / ซักถาม / สรุป  เรื่องมารยาทในการอ่าน  (๑  ชั่วโมง) 

๘.๓  ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สรุป   เรื่องการพูด  และการเล่าเรื่องต่าง ๆ  (๒  ชั่วโมง) 

 ๘.๔  ดูวีดิทัศน์  อภิปราย  สรปุ  สาธิต  การโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ    (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๕  นําเสนอ / รายงานหน้าชั้นเรียน  การโฆษณาในเรื่องที่สนใจ  (๒  ชั่วโมง) 

 ๘.๖   อ่าน / หาความหมาย / อภิปราย / สรุป  การวิจารณ์จากการฟังเรื่องราว/การโฆษณา (๒  ชั่วโมง) 

           ๘.๗  ทบทวน / ซักถาม / สรุป  เรื่องมารยาทในการเขียน   (๑  ชั่วโมง) 

 ๘.๘  สืบค้น / ซักถาม / อภิปราย / อ่าน  สรุป  และการเขียนสรุปชนิด   และหน้าที่ของคํากริยา 

               คําวิเศษณ์  (๒ ชั่วโมง) 

         ๘.๙  อภิปราย / ฝึก  การแต่งประโยค  เรื่องราว  จากคํากริยา  และคําวิเศษณ์ที่กําหนดร่วมกัน (๑ ชั่วโมง)      

         ๘.๑๐  ศึกษา / สนทนา / อธิบาย/ สรุป  มารยาทในการฟัง  ดู  และพูด   (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๑๑  ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์   เขียน  และเลือกเพลงพ้ืนบ้านคนละ ๑  เพลง  สรุปข้อคิด   

                   ลงในหนังสือเล่มจิ๋ว  ตกแต่ง วาดภาพประกอบให้สวยงาม น่าอ่านให้ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน    
(๒  ชั่วโมง) 
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๙. สื่อ  / แหล่งเรียนรู้ 

 สื่อ  

 ๙.๑  บทร้อยแก้ว / บทร้อยกรอง จากเรื่องต่างๆ 

 ๙.๒  ใบความรู้ เรื่องมารยาทในการอ่าน /การเขียน /การพูด 

 ๙.๓  ตัวอย่างการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ 

 ๙.๔  ใบความรู้เรื่อง ชนิด และหน้าที่ของคํากิริยา และคําวิเศษณ์ 

 ๙.๕  หนังสือความรู้ทางหลักภาษาไทย 

 ๙.๖  ตัวอย่างเพลงพ้ืนบ้าน 

 ๙.๗  ตัวอย่างหนังสือเล่มจิว 

 แหล่งเรียนรู้   

๙.๘  มุมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียน     

๙.๙  ห้องสมุดโรงเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดเรื่องเล่า/โฆษณา/การวิจารณ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการพูด/ท่อง  

รวม 

คะแนน 

 

 

ระดับ 

คุณภาพ 

มองหน้า 

ผู้ฟังอย่าง
สนใจ 

พูด/ท่อง 

ด้วย
ถ้อยคําที่
สุภาพ   

ใช้
น้ําเสียงที่
น่าฟัง  
เหมาะสม 

ขอ
อนุญาต
ถาม   

 

ใช้เวลาใน
การพูด/
ท่อง
เหมาะสม 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.         

๒.         

๓.         

๔.         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

๑๓.         

๑๔.         

๑๕.         

 รวม        

 เฉลี่ย        

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                                                                                                                                                                                                                                            
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ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการพูดเรื่องเล่า/โฆษณา/การวิจารณ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มองหน้าผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตั้งใจพูด  และมอง 

ผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตลอดเวลาฟัง 

ตั้งใจพูด   แต่
บางครั้งไม่มองผู้ฟัง 

ตั้งใจพูด  แต่มอง 

ผู้ฟังเล็กน้อย 

ไม่ตั้งใจพูด  และ 

ไม่มองผู้ฟังเลย 

๒.  พูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพ   

     ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ   แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ 

ไม่เกิน  ๕  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่ไม่ 

สุภาพ  เกินกว่า 

๕  ครั้ง 

๓.  ใช้น้ําเสียงที่น่าฟัง   

      เหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง  
และเหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง 
และเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง   
เพียงเล็กน้อย 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดไม่น่าฟัง  
และไม่เหมาะสม 

 

๔.  ขออนุญาตถาม  และถาม 

อย่างสุภาพ 

 

มีการขออนุญาต
ถาม  และถามอย่าง
สุภาพ 

มีการขออนุญาต 

ถาม  แต่ถามไม่
สุภาพเป็นบางครั้ง 

มีการขออนุญาตถาม  
แต่ถามไม่สุภาพ 

 

ไม่มีการขออนุญาต
ถาม   และถามไม่ 

สุภาพ 

๕.  ใช้เวลาในการพูด/ท่อง 

      เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด 

เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด/ 

ท่องเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้เวลาในการพูด/
ท่อง  เหมาะสม
เล็กน้อย 

ใช้เวลาในการพูด 

ไม่เหมาะสม 

 

 

 

                                          ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                                คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน   (การเขียนสรุปชนิดของค า/หนังสือเล่มจิ๋ว) 

 

 

เลข 

ที ่

ประเด็น  

คะแนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

หมาย 

เหตุ 

เนื้อหา
สมบูรณ์ 

รูปแบ
ถูกต้อง 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

 ความรับ
ผิด 

ชอบ 

ความ
สะอาด 

ดี 

มาก 

ดี ปาน 

กลาง 

ควร 

แก้ไข 

คะแ
นน 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-๒๐ ๑๑-๑๕ ๖ -๑๐ ๐-๕  

 
๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

๑๔.           

๑๕.           

๑๖.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                            
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รายละเอียดการประเมินผลงาน  (การเขียนสรุปชนิดของค า/หนังสือเล่มจิ๋ว) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนใช้คํา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนแต่ใช้
คําไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสมกบั
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  
และใช้คํายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   แต่ไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   
และไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการทํา 

 

๓. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลก
ใหม ่ และเป็น
แบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคแ์ปลก
ใหม ่แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 

การจัดทํา 

 

๔. ความสะอาด มีความสะอาดไม่มี
รอยลบแก้ไขเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง
ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดทํา 

 

๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่กําหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่
กําหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีควารับผิดชอบ 

ในการส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                 คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                 คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                              คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง      ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔   “เรื่องเล่นกลางแจ้ง” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   เวลา    ๑๘   ชั่วโมง 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 

๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  ตีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     

๓.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 

     การเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระสําคัญ  และสาระการเรียนรู้ 

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 

     ตัวชี้วัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

     ทักษะ/กระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ 

     ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 

      มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/ สรุปผล     

หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

 เกณฑ์   ค่าเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐  พอใช ้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ๓.๒๖ – ๔.๐๐   ดีมาก 

                  หรือ    คะแนน    ๑๒ – ๒๐    ปรับปรุง       ๒๑ – ๓๐ พอใช ้           ๓๑ – ๓๙       ดี    ๔๐ – ๔๘    ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕ 

 รายวิชาพื้นฐาน                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ต้นไม้             ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                 เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

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

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๑ การอ่าน 

 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

      และมีนิสัยรักการอ่าน 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ป.๔/๓   อ่านเรื่องสั้น ๆ  ตามเวลาที่กําหนด  และตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน 

              ป.๔/๕   คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ 

           ป.๔/๘   มีมารยาทในการอ่าน 

      มาตรฐานการเรียนรู้      สาระที่ ๒  การเขียน 

 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 

      เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัด 

         ป.๔/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด       

         ป.๔/๔    เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ    

         ป.๔/๘   มีมารยาทในการเขียน 

    มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๓  การฟัง การดู และการพูด 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 

      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

       ตัวชี้วัด 

    ป.๔/๒   พูดสรุปความจากการฟังและดู 

             ป.๔/๓   พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู 

             ป.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
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มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๔   หลักการใช้ภาษาไทย 

 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

      ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๓  การใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคํา 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๕   วรรณคดี และวรรณกรรม 

 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 

     นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

     ตัวชี้วัด 

                   ป.๔/๑  ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม 

         ป.๔/๒  อธิบายข้อคิดจากการอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง             

๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
          การอ่านจับใจความเรื่องสั้น ๆ  และเรื่องเล่าจากประสบการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง   และ 
ตอบคําถาม  เขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ  ประเภทประกาศ  จดหมาย คําสอน จากเรื่องที่อ่าน  การจับใจความ
สรุปความจากการฟังพูดแสดงความรู้  ค วามคิดจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้พจนานุกรม  อธิบายข้อคิดจากการ
อ่านวรรณคดีที่สนใจ   มีมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  เป็นทักษะที่ควรศึกษา และนําไปใช้ใน ชีวิตจริง 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

               ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   

                     ๓.๑.๒  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น  เรื่องสั้น  เรื่องเล่าจากประสบการณ์ 

       ๓.๑.๓  การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องและตอบคําถาม 

                     ๓.๑.๔  มีมารยาทในการอ่าน 

                     ๓.๑.๕  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

          ๓.๑.๖  การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  ความเรียงประเภทต่าง ๆ ประกาศ         

                    จดหมาย คําสอน 

                     ๓.๑.๗  มีมารยาทในการเขียน 

                     ๓.๑.๘  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ เช่น 
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                               สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

                     ๓.๑.๙  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

                     ๓.๑.๑๐ การใช้พจนานุกรม 

                     ๓.๑.๑๑  วรรณคดีและวรรณกรรม   เช่น  บทอาขยานตามท่ีสนใจ                      

 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

                               ไม่มี 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ๔.๑  ความสามารถในการคิด 

 ๔.๒  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้

             ๕.๒  ซื่อสัตย์สุจริต 

๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ๖.๑   สรุปใจความสําคัญของเรื่องต้นไม้ 

 ๖.๒   เขียนย่อความ  ประกาศ/จดหมาย/คําสอน 

 ๖.๓   พูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

 ๖.๔   เรียงลําดับคําตามพจนานุกรม 

              ๖.๕  แผ่นพับ  มารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟังดูพูด 

             ลักษณะงานสุดท้าย 

              ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์   เขียน  สรุป  มารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟังดูพูด  แล้วเขียน 

      ลงในแผ่นพับ  ตกแต่ง วาดภาพประกอบให้สวยงาม น่าอ่านให้ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา    

      รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน              

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

สรุปใจความสําคัญของเรื่อง
ต้นไม้ 

ประเมินการสรุป แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

เขียนย่อความ  ประกาศ/ ประเมินการเขียน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
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จดหมาย/คําสอน  

พูดแสดงความรู้  ความคิด
ในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเมินการพูด 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

เขียนเรียงลําดับคํา 

ตามพจนานุกรม 

ประเมินการเขียน 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

แผ่นพับ  มารยาทใน 

การอ่าน  เขียน  ฟังดูพูด 

 

ประเมินชิ้นงาน 

แผ่นพับ 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

         ๘.๑   ศึกษา / สืบค้น / สรุป  เรื่องสั้นต่าง ๆ  (๒ ชัว่โมง) 

         ๘.๒  สนทนา / ซักถาม / สรุป  เรื่องการเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ  (๑  ชั่วโมง) 

          ๘.๓  ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สรุป   เรื่องการสรุปใจความสําคัญของเรื่องต้นไม้  (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๔  ดูวีดิทัศน์นิทาน  เรื่องราว  สารคดี  สนทนา  อภิปราย  สรุปใจความสําคัญ  (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๕  นําเสนอ / รายงาน / สรุปเรื่องราว / สารคดีต่าง ๆ  หน้าชั้นเรียน  (๑  ชั่วโมง)       

 ๘.๖  อ่าน / หาความหมาย / อภิปราย / สรุป  การย่อความ  ประกาศ/จดหมาย/คําสอน  (๒  ชั่วโมง) 

 ๘.๗  สืบค้น / ซักถาม / อภิปราย / อ่าน  สรุป  และเขียนการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและ
ดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๘  ทบทวน / ซักถาม /สรุป  เรื่องมารยาทในการเขียน  (๑  ชั่วโมง) 

          ๘.๙    ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์   เรียงลําดับคําตามพจนานุกรม  (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๑๐  ศึกษา / สนทนา / อธิบาย/ สรุป  มารยาทในการฟัง  ดู  และพูด   (๑  ชั่วโมง) 

         ๘.๑๑  ใช้กระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์  เขียนการอ่าน  เขียน  ฟังดูพูด  ลงในแผ่นพับ  ตกแต่ง วาดภาพ    

                   ประกอบให้สวยงาม  น่าอ่านให้ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน   (๒  ชั่วโมง) 
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๙. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

         สื่อ 

 ๙.๑  เรื่องสั้นต่างๆ 

 ๙.๒  ตัวอย่างการเล่าประสบการณ์ (โดยคุณครู) 

 ๙.๓  วีดีทัศน์นิทาน สารคดี เรื่องต่างๆ 

 ๙.๔  ใบความรู้ในตอนการจัดทํารายงาน 

 ๙.๕  ใบความรู้การเขียนย่อความ ประกาศ จดหมายและคําสอน 

 ๙.๖  พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

 ๙.๗  ตัวอย่างแผนผังความรู้ 

         

         แหล่งเรียนรู ้

 ๙.๘  มุมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียน 
 ๙.๙  ห้องสมุดโรงเรียน 

 ๙.๑๐ ทีวีประจําห้องเรียน 
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แบบประเมินการเขียน   (การเขียนสรุป/ย่อความ/เรียงค าตามพจนานุกรม) 

 

 

 

เลขที่ 

 

ประเด็น  

คะ 

แนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

  หมาย 

เหตุ 

 

เขียนได้ 

ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 

ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 

งาม 

ทํางาน
ได้
สะอาด 

ส่งงาน 

ทัน 
เวลา 

ดี 

มาก 

ดี ปาน 

กลาง 

ควร 

แก้ 

ไข 

คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-
๒๐ 

๑๐-
๑๕ 

๖-
๑๐ 

๐-๕  

๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

๑๔.           

๑๕.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                                                                                                                                            
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รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนสรุป/ย่อความ/เรียงค าตามพจนานุกรม) 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีคําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี
คําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  แต่
ใจความไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 

ไม่สวยงาม 

ไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม
เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 

การจัดทํา 

ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 

เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 

แต่ไม่มีช่องไฟ 

ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 

ไม่น่าดูมาก 

๔.  ทํางานได้สะอาด 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   แต่มี 

รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

แต่ไม่เรียบร้อย  
และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ทํางานไม่สะอาด 

ไม่เรียบร้อย  และ 

มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา  ผิดเวลา
บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ต้องติดตาม 

ทวงถาม  จึงจะส่ง 

                                              ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                      คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                      คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                                คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดแสดงความรู้  ความคิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการพูด/ท่อง  

รวม 

คะแนน 

 

ระดับ 

คุณภาพ 

มองหน้า 

ผู้ฟังอย่าง
สนใจ 

พูด/ท่อง 

ด้วย
ถ้อยคําที่
สุภาพ   

ใช้
น้ําเสียงที่
น่าฟัง  
เหมาะสม 

ขอ
อนุญาต
ถาม   

 

ใช้เวลาใน
การพูด/
ท่อง
เหมาะสม 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.         

๒.         

๓.         

๔.         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

๑๓.         

๑๔.         

๑๕.         

๑๖.         

 รวม        

 เฉลี่ย        

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                      ไม่ผ่าน                                            
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ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการพูดแสดงความรู้  ความคิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มองหน้าผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตั้งใจพูด  และมอง 

ผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตลอดเวลาฟัง 

ตั้งใจพูด   แต่
บางครั้งไม่มองผู้ฟัง 

ตั้งใจพูด  แต่มอง 

ผู้ฟังเล็กน้อย 

ไม่ตั้งใจพูด  และ 

ไม่มองผู้ฟังเลย 

๒.  พูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพ   

     ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ   แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ 

ไม่เกิน  ๕  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่ไม่ 

สุภาพ  เกินกว่า 

๕  ครั้ง 

๓.  ใช้น้ําเสียงที่น่าฟัง   

      เหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง  
และเหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง 
และเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง   
เพียงเล็กน้อย 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดไม่น่าฟัง  
และไม่เหมาะสม 

 

๔.  ขออนุญาตถาม  และถาม 

อย่างสุภาพ 

 

มีการขออนุญาต
ถาม  และถามอย่าง
สุภาพ 

มีการขออนุญาต 

ถาม  แต่ถามไม่
สุภาพเป็นบางครั้ง 

มีการขออนุญาตถาม  
แต่ถามไม่สุภาพ 

 

ไม่มีการขออนุญาต
ถาม   และถามไม่ 

สุภาพ 

๕.  ใช้เวลาในการพูด/ท่อง 

      เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด 

เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด/ 

ท่องเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้เวลาในการพูด/
ท่อง  เหมาะสม
เล็กน้อย 

ใช้เวลาในการพูด 

ไม่เหมาะสม 

 

 

                                          ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐  คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                คะแนน   ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                คะแนน    ๖  –  ๑๐   คะแนน    หมายถึง     พอใช้ 

                                                               คะแนน     ๐  – ๕     คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน   (แผ่นพับ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

เลข 

ที ่

ประเด็น  

 

คะแนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

 

 

หมาย 

เหตุ 

เนื้อหา 

สมบูร
ณ ์

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 

คิด 

สร้าง 

สรรค ์

 

ความ
รับผิด 

ชอบ 

 

ความ 

สะอาด 

 

ด ี

มาก 

 

ด ี

 

ปาน 

กลาง 

 

ควร 

แก้ไข 

คะแ
นน 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-๒๐ ๑๑-๑๕ ๖ -๑๐ ๐-๕  

 
๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

๑๔.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                
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รายละเอียดการประเมินผลงาน  (แผ่นพับ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนใช้คํา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจน แต่ใช้
คําไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  
และใช้คํายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้ว และ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง  

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   แต่ไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   
และไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 

การจัดทํา 

 

๓. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  แปลก
ใหม ่ และเป็น
แบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 

การจัดทํา 

 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด  

ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง
ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดทํา 

 

๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่กําหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่
กําหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีความ
รับผิดชอบในการส่ง
งาน  ต้องติดตาม
ทวงถาม 

 

                                          ระดับคุณภาพ คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                               คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                               คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                               คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  “เรื่องต้นไม้” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   เวลา    ๑๘   ชั่วโมง 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 

๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  ตีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     

๓.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 

     การเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระสําคัญ  และสาระการเรียนรู้ 

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

     ทักษะ/กระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้/ ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 

      มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/ สรุปผล     

หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

 

 
เกณฑ์   ค่าเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐  พอใช ้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ๓.๒๖ – ๔.๐๐   ดีมาก 

                       หรือ   คะแนน    ๑๒ – ๒๐    ปรับปรุง       ๒๑ – ๓๐ พอใช ้           ๓๑ – ๓๙       ดี    ๔๐ – ๔๘    ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องของม่าเหม่ียว    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                        เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

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

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๑ การอ่าน 

 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

      และมีนิสัยรักการอ่าน 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ป.๔/๓   อ่านเรื่องสั้น ๆ  ตามเวลาที่กําหนด  และตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน 

              ป.๔/๕   คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ 

           ป.๔/๘   มีมารยาทในการอ่าน 

      มาตรฐานการเรียนรู้      สาระที่ ๒  การเขียน 

 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 

      เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด       

           ป.๔/๕   เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา 

           ป.๔/๘   มีมารยาทในการเขียน 

    มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๓  การฟัง การดู และการพูด 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 

      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

       ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๒   พูดสรุปความจากการฟังและดู 

              ป.๔/๓   พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 

              ป.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
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     มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๔   หลักการใช้ภาษาไทย 

 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

      ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๔  แต่งประโยคถูกต้องตามหลักภาษา 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๕  วรรณคดี และวรรณกรรม 

 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 

     นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

     ตัวชี้วัด 

             ป.๔/๑  ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติธรรม 

           ป.๔/๒  อธิบายข้อคิดจากการอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง             

๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การอ่านจับใจความนิทานชาดก  และบทความ   ตามเวลาที่กําหนดคาดคะเนเหตุการณ์  และตอบ

คําถามจากเรื่องที่อ่าน  การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา การจับใจความ พูดแสดงความรู้  สรุปความคิด
ใน เรื่องท่ีฟัง และดู  จากเรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระอ่ืน ๆ   แต่งประโยค 
สามัญ   ซึ่งมีประโยค ๒ ส่วน  ประโยค ๓ ส่วน  ระบุ/อธิบายข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมที่สนใจ   มีมารยาท  
ในการอ่าน   เขียน  ฟัง  ดู  พูด   เป็นทักษะที่ควรศึกษา  และนําไปใช้ในชีวิตจริง 
๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

              ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   

                     ๓.๑.๒  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น  นิทานชาดก  บทความ 

       ๓.๑.๓  การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องและตอบคําถาม 

                     ๓.๑.๔  มีมารยาทในการอ่าน 

                     ๓.๑.๕  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

                     ๓.๑.๖  เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา 

                     ๓.๑.๗  มีมารยาทในการเขียน 

                     ๓.๑.๘  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ เช่น 

                               เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ   

                     ๓.๑.๙  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
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                     ๓.๑.๑๐ ประโยคสามัญประกอบด้วยส่วนประกอบของประโยคประโยค ๒ ส่วน ประโยค ๓ สว่น 

                     ๓.๑.๑๒  วรรณคดีและวรรณกรรม   เช่น  บทอาขยานตามท่ีกําหนด         

     ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

                               ไม่มี 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ๔.๑  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ๔.๒  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๕.๑  รักความเป็นไทย 

           ๕.๒   มีจิตสาธารณะ 

๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ๖.๑    อ่านจับใจความนิทานชาดก / บทความ 

 ๖.๒   เขียนจดหมายถึงเพ่ือน / บิดามารดา 

 ๖.๓   พูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ  

          ๖.๔   จับสลากท่องบทอาขยาน  

          ๖.๕   แถบประโยคสามัญ   ประโยค ๒ ส่วน/ประโยค ๓ ส่วน 

             ลักษณะงานสุดท้าย 

               ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์  แต่งประโยคสามัญ  ซึ่งมีประโยค  ๒  ส่วน/ประโยค  ๓  ส่วน 

      แล้วเขียนประโยคลงในแถบประโยค  ให้สวยงาม น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา    

      รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน             
๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

อ่านจับใจความ 

นิทานชาดก / บทความ 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

เขียนจดหมาย 

ถึงเพ่ือน / บิดามารดา 

ประเมินการเขียน 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

พูดแสดงความรู้  ความคิด ประเมินการพูด แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
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ในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อ
ต่าง ๆ 

 

จับสลาก 

ท่องบทอาขยาน 

ประเมินการท่อง 

บทอาขยาน 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 ๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

แถบประโยคสามัญ   
ประโยค  ๒  ส่วน/ 

ประโยค  ๓  ส่วน 

ประเมินชิ้นงาน 

แถบประโยค 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สรุป  การอ่านจับใจความสําคัญนิทานชาดก / บทความ   (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๒  สนทนา / ซักถาม / การตอบคําถามจากนิทานชาดก / บทความ  (๑  ชั่วโมง) 

 ๘.๓  ดูวีดิทัศน์นิทานชาดก / บทความ  แล้วสนทนา  อภิปราย  สรุปใจความสําคัญ  (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๔  ทบทวน / ซักถาม  เรื่องมารยาทในการอ่าน  (๑  ชั่วโมง) 

 ๘.๕  อ่าน / หาความหมาย / อภิปราย / สรุป  การเขียนจดหมายถึงเพ่ือน / บิดามารดา  (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๖  ฝึกเขียนจดหมายถึงเพ่ือน / บิดามารดา  เป็นรายบุคคล  (๑  ชั่วโมง) 

          ๘.๗  สืบค้น / ซักถาม / อภิปราย / อ่าน  สรุป  และเขียนการพูดแสดงความรู้  ในเรื่องที่ฟังและดู 

                      จากสื่อต่าง ๆ   (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๘   ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์   การจับสลากท่องบทอาขยาน  (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๙   ศึกษา / สนทนา / อธิบาย/ สรุป  มารยาทในการฟัง  และวิจารณ์การท่องบทอาขยาน  (๒ ชั่วโมง) 

          ๘.๑๐  ทบทวนมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  (๑  ชั่วโมง) 

          ๘.๑๑  ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์  แต่งประโยคสามัญ  ซึ่งมีประโยค  ๒  ส่วน/ประโยค  ๓  ส่วน 

               แล้วเขียนประโยคลงในแถบประโยค  ให้สวยงาม น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  (๒  ชั่วโมง 

 

 

 

 



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๘๒ 
 

 

๙. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

         สื่อ 

 ๙.๑  นิทานชาดกเรื่องต่างๆ 

 ๙.๒  บทความเรื่องต่างๆ 

 ๙.๓  ใบความรู้เรื่องมารยาทในการอ่าน/การฟัง การดู และการพูด 

 ๙.๔  ใบความรู้การเขียนจดหมายถึงเพ่ือน และบิดา มารดา 

 ๙.๕  บทอาขยาน(บทหลัก) 

 ๙.๖  ตัวอย่างประโยค ๒ส่วน และประโยค ๓ส่วน 

 ๙.๗  มุมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียน 

          ๙.๘  ห้องสมุดโรงเรียน 
 ๙.๙  ทีวีประจําห้อง 
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แบบสังเกตการอ่านในใจ    (การจับใจความส าคัญ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการอ่านในใจ 

รวม 

คะแนน 

 

ระดับ 

คุณภาพ 

การวาง / 
จัด
หนังสือ 

ถูกต้อง 

การกวาด 

สายตา 

ใน 

การอ่าน 

ให้ความ
สนใจใน
การอ่าน 

ตอบ
คําถาม
เรื่องท่ี
อ่านได้ 

ใช้เวลาใน
การอ่าน
เหมาะสม 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.         

๒.         

๓.         

๔.         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

๑๓.         

๑๔.         

๑๕.         

 รวม        

 เฉลี่ย        

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                                                                                                                                          

                                       ไม่ผ่าน                                          
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ประเด็นการสังเกตการอ่านในใจ  (การจับใจความส าคัญ) 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  การวาง / จัดหนังสือ 

    ถูกต้อง 

       

มีการวาง หรือจัด
หนังสือห่างจากตา 

พอสมควร    วางมือ  
ได้อย่างเหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 

หนังสือถูกต้อง  ห่าง
จากตาพอสมควร   
แต่วางมือไม่
เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 

หนังสือได้ถูกต้องแต่
ห่างจากตา  ไม่
เหมาะสม   และ
วางมือไม่เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 

หนังสือไม่ถูกต้อง 

๒.  การกวาดสายตาใน 

     การอ่าน 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง 

ไม่ใช้นิ้วชี้  ไม่ทํา
ปากขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่าน  ไม่ใช้นิ้วชี้  
แต่ทําปาก 

ขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง  แต่
ใช้นิ้วชี้  และทําปาก
ขมุบขมิบ 

ไม่มีการกวาดสายตา
ในการอ่าน 

๓.  ให้ความสนใจในการอ่าน 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลาใน
การอ่าน  มีสมาธิ 

ไม่อ่านไป  หยุดไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลา 

มีสมาธิในการอ่าน 

แต่อ่านไป  หยุดไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่าน  แต่ไม่มีสมาธิ  
สนใจรอบข้าง  อ่าน
ไปหยุดไป 

ไม่ให้ความสนใจใน
การอ่าน 

๔.  ตอบคําถามเรื่องที่อ่านได้ 

ตอบคําถามเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้อง  ตอบ
อย่างมีเหตุผล  และ
ตอบได้ทุกคําถาม 

ตอบคําถามเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้อง  ตอบ
อย่างมีเหตุผล  แต่
ตอบไม่ได้ทุกคําถาม 

ตอบคําถามเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้อง  แต่ 

ตอบอย่างไม่มี
เหตุผล   

ตอบคําถามเรื่อง
อ่านไม่ถูกต้อง 

๕. ใช้เวลาในการอ่าน 

     เหมาะสม 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบ
คําถาม  และทันต่อ 

กิจกรรมลําดับต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่าน 

ได้อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบ
คําถาม  แต่ไม่ทันต่อ
การร่วมกิจกรรม
ต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม  แต่
ไม่ทันต่อการตอบ
คําถาม  และไม่ทัน
ต่อการร่วม 

กิจกรรมต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่าน 

ไม่เหมาะสม 

                                      ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                              คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                               คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                               คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดแสดงความรู้/ความคิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการพูด/ท่อง  

รวม 

 

คะแนน 

 

 

ระดับ 

คุณภาพ 

มองหน้า 

ผู้ฟังอย่าง
สนใจ 

พูด/ท่อง 

ด้วย
ถ้อยคําที่
สุภาพ  
ชัดเจน 

ใช้
น้ําเสียงที่

น่าฟัง  
เหมาะสม 

ขอ
อนุญาต

ถาม  
และถาม 

อย่าง
สุภาพ 

ใช้เวลาใน
การพูด/

ท่อง
เหมาะสม 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.         

๒.         

๓.         

๔.         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

๑๓.         

๑๔.         

 รวม        

 เฉลี่ย        

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                                                                                                                                                                                                                                                   
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ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการพูดแสดงความรู้/ความคิด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มองหน้าผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตั้งใจพูด  และมอง 

ผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตลอดเวลาฟัง 

ตั้งใจพูด   แต่
บางครั้งไม่มองผู้ฟัง 

ตั้งใจพูด  แต่มอง 

ผู้ฟังเล็กน้อย 

ไม่ตั้งใจพูด  และ 

ไม่มองผู้ฟังเลย 

๒.  พูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพ   

     ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ   แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ 

ไม่เกิน  ๕  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่ไม่ 

สุภาพ  เกินกว่า 

๕  ครั้ง 

๓.  ใช้น้ําเสียงที่น่าฟัง   

      เหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง  
และเหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง 
และเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง   
เพียงเล็กน้อย 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดไม่น่าฟัง  
และไม่เหมาะสม 

 

๔.  ขออนุญาตถาม  และถาม 

อย่างสุภาพ 

 

มีการขออนุญาต
ถาม  และถามอย่าง
สุภาพ 

มีการขออนุญาต 

ถาม  แต่ถามไม่
สุภาพเป็นบางครั้ง 

มีการขออนุญาตถาม  
แต่ถามไม่สุภาพ 

 

ไม่มีการขออนุญาต
ถาม   และถามไม่ 

สุภาพ 

๕.  ใช้เวลาในการพูด/ท่อง 

      เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด 

เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด/ 

ท่องเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้เวลาในการพูด/
ท่อง  เหมาะสม
เล็กน้อย 

ใช้เวลาในการพูด 

ไม่เหมาะสม 

 

 

                                          ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                               คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                               คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                               คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการเขียน   (การเขียนจดหมาย/แถบประโยค) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

เลขที่ 

 

ประเด็น  

 
คะแนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

หมาย 

เหตุ 
เขียนได้ 

ถูกต้อง 

รูปแบบ 

ถูกต้อง 
เขียนได้
สวยงาม 

ทํางาน
ได้
สะอาด 

ส่งงาน 

ทัน 
เวลา 

 

ดี 

มาก 

 

ดี 

 

ปาน 

กลาง 

ควร 

แก้ 

ไข 

คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-
๒๐ 

๑๐-
๑๕ 

๖-
๑๐ 

๐-๕  

๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

๑๔.           

๑๕.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                                                           
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รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนจดหมาย/แถบประโยค) 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีคําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี
คําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  แต่
ใจความไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 

ไม่สวยงาม 

ไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม
เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 

การจัดทํา 

ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 

เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 

แต่ไม่มีช่องไฟ 

ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 

ไม่น่าดูมาก 

๔.  ทํางานได้สะอาด 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   แต่มี 

รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

แต่ไม่เรียบร้อย  
และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ทํางานไม่สะอาด 

ไม่เรียบร้อย  และ 

มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา  ผิดเวลา
บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ต้องติดตาม 

ทวงถาม  จึงจะส่ง 

 

                                          ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                               คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖   “เรื่องของม่าเหมี่ยว” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   เวลา    ๑๘   ชั่วโมง 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  ตีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     

๓.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 

     การเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระสําคัญ  และสาระการเรียนรู้ 

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

     ทักษะ/กระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 

      มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/ สรุปผล     

หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

 เกณฑ์   ค่าเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐  พอใช ้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ๓.๒๖ – ๔.๐๐   ดีมาก 

                 หรือ   คะแนน    ๑๒ – ๒๐    ปรับปรุง       ๒๑ – ๓๐ พอใช ้           ๓๑ – ๓๙       ดี    ๔๐ – ๔๘    ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  ๗ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง  บ้านพิลึก                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔             เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

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

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๑ การอ่าน 

 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

      และมีนิสัยรักการอ่าน 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ป.๔/๓   อ่านเรื่องสั้น ๆ  ตามเวลาที่กําหนด  และตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน 

              ป.๔/๕   คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  โดยระบุเหตุผลประกอบ 

           ป.๔/๘   มีมารยาทในการอ่าน 

      มาตรฐานการเรียนรู้      สาระที่ ๒  การเขียน 

 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 

      เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด       

           ป.๔/๖    เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

           ป.๔/๘   มีมารยาทในการเขียน 

    มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๓  การฟัง การดู และการพูด 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 

      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

       ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๔  ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล  จากเรื่องที่ฟังและดู 

              ป.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

      มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
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      ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

      

ตัวช้ีวัด 

  ป.๔/๕   แต่งบทร้อยกรองและคําขวัญ 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๕  วรรณคดี และวรรณกรรม 

 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 

     นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

     ตัวชี้วัด 

                   ป.๔/๑  ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม 

         ป.๔/๓  ร้องเพลงพื้นบ้าน         

๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การอ่านจับใจความบทโฆษณา  และงานเขียนโน้มน้าวใจ  คาดคะเนเหตุการณ์ตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน 

การเขียนบันทึก  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  ตั้งคําถาม  และตอบคําถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังดู 
แต่งกลอนสี่   คําขวัญ  ระบุ/อธิบายข้อคิดจากการร้องเพลงพื้นบ้าน  มีมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด 
เป็นทักษะที่ควรศึกษา  และนําไปใช้ในชีวิตจริง 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

               ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   

               ๓.๑.๒  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น  บทโฆษณา  งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  ตาม  

                              เวลา ที่กําหนด   

     ๓.๑.๓  การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องและตอบคําถาม 

                     ๓.๑.๔  มีมารยาทในการอ่าน 

                     ๓.๑.๕  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

                     ๓.๑.๖   เขยีนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 

                     ๓.๑.๗  มีมารยาทในการเขียน 

                     ๓.๑.๘  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ  

                     ๓.๑.๙   มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

                     ๓.๑.๑๐   กลอนสี่  และคําขวัญ 

                     ๓.๑.๑๒  วรรณคดีและวรรณกรรม   เช่น  บทอาขยานตามความสนใจ          
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 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

                               ไม่มี 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ๔.๑   ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๔.๒  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๕.๑  มีวินัย 

           ๕.๒   อยู่อย่างพอเพียง 

๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ๖.๑  อ่านจับใจความจากบทโฆษณา / งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  ตามเวลาที่กําหนด   

 ๖.๒   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

 ๖.๓   เขียนบันทึกประจําวัน 

           ๖.๔    เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า       

            ๖.๕   หนังสือเล่มจิ๋ว  การแต่งกลอนสี่  และคําขวัญ 

             ลักษณะงานสุดท้าย 

              ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์  แต่งกลอนสี่และคําขวัญ  ตามเรื่องที่ประทับใจ   แล้วเขียนลงใน 

     หนังสือเล่มจิ๋ว  วาดภาพระบายสี  ตกแต่งให้สวยงาม น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา    

      รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน              

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

อ่านจับใจความจาก 

บทโฆษณา / งานเขียน
ประเภทโน้มน้าวใจ 

ตามเวลาที่กําหนด 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดและครึ่งบรรทัดตาม

ประเมินการคัดลายมือ 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
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รูปแบบการเขียน 

ตัวอักษรไทย 

เขียนบันทึกประจําวัน ประเมินการเขียน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

เขียนรายงานจากการศึกษา
ค้นคว้า 

ประเมินการเขียน 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

หนังสือเล่มจิ๋ว 

การแต่งกลอนสี่  และ 

คําขวัญ 

ประเมินการเขียนแผนผัง แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

       ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สรุป  การอ่านจับใจความสําคัญบทโฆษณา /งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 

                ตามเวลาที่กําหนด   (๒  ชั่วโมง) 

        ๘.๒  รายงาน / นําเสนอ  จากการอ่านบทโฆษณา / งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  (๑  ชั่วโมง) 

        ๘.๓  ดูตัวอย่างชิ้นงาน  การคัดลายมือที่สวยงาม  ถูกต้อง  แล้วสนทนา  อภิปราย  สรุป   และคัดลายมือ   

                 (๒  ชั่วโมง) 

         ๘.๔  นําผลงานการคัดลายมือ  จัดป้ายนิเทศในห้องเรียน / คัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดในระดับต่อไป 

                 (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๕  ทบทวน / ซักถาม / สรุป  เรื่องมารยาทในการเขียน  (๑  ชั่วโมง) 

 ๘.๖   อ่าน / หาความหมาย / อภิปราย / สรุป  การเขียนบันทึกประจําวัน  (๒  ชั่วโมง) 

           ๘.๗  สืบค้น / ซักถาม / อภิปราย / อ่าน  สรุป  และเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า    (๒  ชั่วโมง)   

           ๘.๘ นําเสนอ / รายงานหน้าชั้นเรียน  เกี่ยวกับเรื่องที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  (๑  ชั่วโมง) 

          ๘.๙   ศึกษา / สนทนา / อธิบาย/ สรุป  การแต่งกลอนสี่  และคําขวัญ  (๒  ชั่วโมง) 

          ๘.๑๐  ทบทวน / สนทนา / ซักถาม  เรื่องมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  (๑  ชั่วโมง) 

          ๘.๑๑  ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์  แต่งกลอนสี่และคําขวัญ ตามเรื่องที่ประทับใจ  แล้วเขียนลงใน 
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                    หนังสือเล่มจิ๋ว   วาดภาพระบายสี   ตกแต่งให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน   

                    (๒  ชั่วโมง) 

๙. สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 

        สื่อ 

 ๙.๑  ตัวอย่างโฆษณาต่างๆ 

 ๙.๒  บทคัดลายมือ พร้อมตัวอย่างคัดลายมือของนักเรียนรุ่นพี่ 

 ๙.๓  ใบความรู้เรื่อง มารยาทในการเขียน /การฟัง การพูด และการพูด 

 ๙.๔  ใบความรู้การเขียนบันทึกประจําวัน 

 ๙.๕  ตัวอย่างการเขียนรายงาน 

 ๙.๖  ตัวอย่างคํากลอน ๔ และคําขวัญ 

 ๙.๗  ตัวอย่างหนังสือเล่มจิ๋ว 

       แหล่งเรียนรู้ 

 ๙.๘  มุมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียน 
 ๙.๙  ห้องสมุดโรงเรียน 

 ๙.๑๐ ทีวีประจําห้องเรียน 
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แบบสังเกตการอ่านในใจ    (การจับใจความส าคัญ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการอ่านในใจ 

รวม 

 

คะแนน 

 

ระดับ 

คุณภาพ 

การวาง / 
จัด
หนังสือ 

ถูกต้อง 

การกวาด 

สายตา 

ใน 

การอ่าน 

ให้ความ
สนใจใน
การอ่าน 

ตอบ
คําถาม
เรื่องท่ี
อ่านได้ 

ใช้เวลาใน
การอ่าน
เหมาะสม 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.         

๒.         

๓.         

๔.         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

๑๓.         

๑๔.         

๑๕.         

 รวม        

 เฉลี่ย        

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                                                                                                                                          

                                       ไม่ผ่าน                                          
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ประเด็นการสังเกตการอ่านในใจ  (การจับใจความส าคัญ) 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  การวาง / จัดหนังสือ 

    ถูกต้อง 

       

มีการวาง หรือจัด
หนังสือห่างจากตา 

พอสมควร    วางมือ  
ได้อย่างเหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 

หนังสือถูกต้อง  ห่าง
จากตาพอสมควร   
แต่วางมือไม่
เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 

หนังสือได้ถูกต้องแต่
ห่างจากตา  ไม่
เหมาะสม   และ
วางมือไม่เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 

หนังสือไม่ถูกต้อง 

๒.  การกวาดสายตาใน 

     การอ่าน 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้องไม่ใช้
นิ้วชี้  ไม่ทําปากขมุบ
ขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่าน  ไม่ใช้นิ้วชี้  
แต่ทําปาก 

ขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง  แต่
ใช้นิ้วชี้  และทําปาก
ขมุบขมิบ 

ไม่มีการกวาดสายตา
ในการอ่าน 

๓.  ให้ความสนใจในการอ่าน 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลาใน
การอ่าน  มีสมาธิ 

ไม่อ่านไป  หยุดไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลา 

มีสมาธิในการอ่าน 

แต่อ่านไป  หยุดไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่าน  แต่ไม่มีสมาธิ  
สนใจรอบข้าง  อ่าน
ไปหยุดไป 

ไม่ให้ความสนใจใน
การอ่าน 

๔.  ตอบคําถามเรื่องที่อ่านได้ 

ตอบคําถามเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้อง  ตอบ
อย่างมีเหตุผล  และ
ตอบได้ทุกคําถาม 

ตอบคําถามเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้อง  ตอบ
อย่างมีเหตุผล  แต่
ตอบไม่ได้ทุกคําถาม 

ตอบคําถามเรื่องที่
อ่านได้ถูกต้อง  แต่ 

ตอบอย่างไม่มี
เหตุผล   

ตอบคําถามเรื่อง
อ่านไม่ถูกต้อง 

๕. ใช้เวลาในการอ่าน 

     เหมาะสม 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบ
คําถาม  และทันต่อ 

กิจกรรมลําดับต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่าน 

ได้อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบ
คําถาม  แต่ไม่ทันต่อ
การร่วมกิจกรรม
ต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม  แต่
ไม่ทันต่อการตอบ
คําถาม  และไม่ทัน
ต่อการร่วม 

กิจกรรมต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่าน 

ไม่เหมาะสม 

                                          ระดับคุณภาพ  คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                               คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                               คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                               คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุ 
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แบบประเมินการคัดลายมือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

 

 

เลข 

ที่ 

 

 

 

ชื่อ - สกุล 

ประเด็น  

 

คะ 

แน
น 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

 

หมาย 

เหตุ 

 

ท่าทา
งใน
การ
เขียน 

 

อักษ
รมี
ขนาด
เหมา
ะสม 

เขียน
ได้
สวย 

งาม 

ทํางา
นได้
สะอา
ด 

เรียบ 

ร้อย 

เขียน
ได้ใน
เวลา
ที่
กําห
นด 

 

ดี 

มาก 

 

ดี 

 

ปาน 

กลาง 

 

ควร 

แก้ 

ไข 

  คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-
๒๐ 

๑๑-
๑๕ 

๖-
๑๐ 

๐-๕  

 
๑.            

๒.            

๓.            

๔.            

๕.            

๖.            

๗.            

๘.            

๙.            

๑๐.            

๑๑.            

๑๒.            

๑๓.            

 รวม           

 เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                           

                                       ไม่ผ่าน                                       



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๙๘ 
 

 

ประเด็นการประเมินการคัดลายมือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ท่าทางในการเขียน 

มีท่าทางใน 

การเขียนถูกต้อง 

มีท่าทางใน 

การเขียนไม่ถูกต้อง
เล็กน้อย 

มีท่าทางใน 

การเขียนไม่ถูกต้อง 

เป็นส่วนใหญ่ 

มีท่าทางใน 

การเขียนไม่ถูกต้อง 

๒.  อักษรมีขนาดเหมาะสม 
เขียนตัวอักษรมี
ขนาดเหมาะสม 

เขียนตัวอักษรมี
ขนาดไม่เหมาะสม 

เล็กน้อย 

เขียนตัวอักษรมี
ขนาดไม่เหมาะสม
บางส่วน 

เขียนตัวอักษรมี
ขนาดไม่เหมาะสม 

๓.  เขียนได้สวยงาม 

เขียนได้สวยงาม เขียนได้สวยงาม 

เป็นบางส่วน 

เขียนได้ไม่สวยงาม 

ช่องไฟ   เว้นวรรค 

ไม่เหมาะสม 

เขียนได้ไม่สวยงาม 

ไม่น่าดูมาก 

๔.  ทํางานได้สะอาด  

      เรียบร้อย 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

พอสมควร แต่มี 

รอยลบ ขีด ฆ่า 

ไม่เกิน  ๓  คํา 

ทํางานได้สะอาด 

บ้าง   เพียงบางส่วน 

มีรอยลบ ขีด ฆ่า 

ไม่เกิน  ๕   คํา 

 

ทํางานไม่สะอาด 

มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

มากกว่า  ๕  คํา 

๕.  เขียนได้ในเวลาที่กําหนด 

เขียนได้เสร็จในเวลา
ที่กําหนด 

เขียนได้เสร็จ 

ตามเวลา   แต่ไม่
ทันเวลาเล็กน้อย 

เขียนได้เสร็จตาม
เวลา  แต่ไม่ทันเวลา
มาก 

เขียนได้ไม่เสร็จตาม
เวลาที่กําหนด  ต้อง 

ติดตามทวงถาม 

จึงจะส่ง 

 

                                          ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                                คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 

 



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๙๙ 
 

 

แบบประเมินการเขียน   (การเขียนบันทึก/เขียนรายงาน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

เลขที่ 

 

ประเด็น  

คะ 

แนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

 

 

หมาย 

เหตุ 

 

เขียนได้ 

ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 

ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 

งาม 

ทํางาน
ได้

สะอาด 

ส่งงาน 

ทัน 
เวลา 

 

 

ดี 

มาก 

 

 

ดี 

 

 

ปาน 

กลาง 

 

ควร 

แก้ 

ไข 

คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-
๒๐ 

๑๐-
๑๕ 

๖-
๑๐ 

๐-๕  

๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

๑๔.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                                                            



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๐๐ 
 

 

รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนบันทึก/เขียนรายงาน) 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีคําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี
คําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  แต่
ใจความไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 

ไม่สวยงาม 

ไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม
เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 

การจัดทํา 

ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 

เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 

แต่ไม่มีช่องไฟ 

ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 

ไม่น่าดูมาก 

๔.  ทํางานได้สะอาด 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   แต่มี 

รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

แต่ไม่เรียบร้อย  
และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ทํางานไม่สะอาด 

ไม่เรียบร้อย  และ 

มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา  ผิดเวลา
บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ต้องติดตาม 

ทวงถาม  จึงจะส่ง 

 

                                          ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                                คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 

 



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๐๑ 
 

 

แบบประเมินผลงาน   (หนังสือเล่มจิ๋ว) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

เลข 

ที ่

ประเด็น  

 

คะแนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

 

 

หมาย 

เหตุ 

เนื้อหา 

สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 

คิด 

สร้าง 

สรรค์ 

 

ความ
รับผิด 

ชอบ 

 

ความ 

สะอาด 

 

ดี 

มาก 

 

ดี 

 

ปาน 

กลาง 

 

ควร 

แก้ไข 

คะแ
นน 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-๒๐ ๑๑-
๑๕ 

๖ -๑๐ ๐-๕  

 
๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

๑๔.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                     



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๐๒ 
 

 

รายละเอียดการประเมินผลงาน  (หนังสือเล่มจิ๋ว) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนใช้คํา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
กับกาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้คําไม่ถูกต้อง 

ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  
และใช้คํายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน แต่ไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   
และไม่ครอบคลุม
เนื้อหา 

ผิดรูปแบบการทํา 

 

๓. ความคิดริเริ่ม   

    สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม ่ และ 

เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 

การจัดทํา 

 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 

ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง
ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดทํา 

 

๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่กําหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่
กําหนด 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีควารับผิดชอบ 

ในการส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

                                            ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน     หมายถึง      พอใช้ 

                                                               คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน     หมายถึง     ควรปรับปรุง 
 



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๐๓ 
 

 

แบบประเมินผลการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  “เรื่องบ้านพิลึก” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   เวลา    ๑๘   ชั่วโมง 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  ตีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     

๓.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 

     การเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระสําคัญ  และสาระการเรียนรู้ 

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

     ทักษะ/กระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 

      มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/ สรุปผล     

หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

 เกณฑ์   ค่าเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐  พอใช ้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ๓.๒๖ – ๔.๐๐   ดีมาก 

             หรือ   คะแนน    ๑๒ – ๒๐    ปรับปรุง       ๒๑ – ๓๐ พอใช ้           ๓๑ – ๓๙       ดี    ๔๐ – ๔๘    ดีมาก 



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๐๔ 
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๘ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 ชือ่หน่วยการเรียนรู้เรื่อง โทรทัศน์เป็นเหตุ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔                      เวลา   ๑๘   ชั่วโมง 

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

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๑ การอ่าน 

 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

      และมีนิสัยรักการอ่าน 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ป.๔/๓   อ่านเรื่องสั้น ๆ  ตามเวลาที่กําหนด  และตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน 

             ป.๔/๖   สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

         ป.๔/๘   มีมารยาทในการอ่าน 

          มาตรฐานการเรียนรู ้     สาระท่ี ๒  การเขียน 

 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 

      เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   คัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด       

           ป.๔/๗    เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

           ป.๔/๘   มีมารยาทในการเขียน 

    มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๓  การฟัง การดู และการพูด 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 

      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

       ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๔  ตั้งคําถามและตอบคําถามเชิงเหตุผล  จากเรื่องที่ฟังและดู 

              ป.๔/๕  รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา  ค้นคว้า  จากการฟัง  การดู  และการสนทนา 

              ป.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
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     มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 

      ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๖  บอกความหมายของสํานวน 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๕  วรรณคดี และวรรณกรรม 

 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 

     นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

     ตัวชี้วัด 

             ป.๔/๑  ระบุข้อคิดจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานคติธรรม 

           ป.๔/๒  อธิบายข้อคิดจากการอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง         

๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การอ่านจับใจความสําคัญของข่าว   และเหตุการณ์ประจําวัน  ตามเวลาที่กําหนด  สรุปความรู้  ข้อคิด   

 และตอบคําถาม ตั้งคําถามจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง ดู  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  การรายงาน  โดยพูดตามลําดับ 
ขั้นตอน/เหตุการณ์   ความหมายของสํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต   บทอาขยานที่สนใจ   มีมารยาทใน 
การอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด   เป็นทักษะที่ควรศึกษา  และนําไปใช้ในชีวิตจริง 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

               ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   

                     ๓.๑.๒ การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น  ข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน 

       ๓.๑.๓  การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

                    ๓.๑.๔  มีมารยาทในการอ่าน 

                    ๓.๑.๕  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

                    ๓.๑.๖  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

                    ๓.๑.๗  มีมารยาทในการเขียน                   

                    ๓.๑.๘  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ  

              ๓.๑.๙  การตอบคําถาม  ตั้งคําถามจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  ดู       

              ๓.๑.๑๐  การรายงาน  เช่นการพูดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการพูดลําดับเหตุการณ์ 

                   ๓.๑.๑๑   มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
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                  ๓.๑.๑๒  สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต 

                   ๓.๑.๑๓  วรรณคดีและวรรณกรรม   เช่น  บทอาขยานตามความสนใจ          

 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

                               ไม่มี 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๔.๒  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๕.๑  มีวินัย 

          ๕.๒   อยู่อย่างพอเพียง 

๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ๖.๑   สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่เลือกอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 ๖.๒  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 ๘.๓   รายงาน/พูดเรื่องตามจินตนาการ 

 ๖.๔   เลือกท่องบทอาขยานที่สนใจ 

           ๖.๕   แผนภาพความคิด  สํานวนที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต 

             ลักษณะงานสุดท้าย 

             ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์  สืบค้น  รวบรวมสํานวนที่เป็นคําพังเพย  และจัดทําแผนภาพ 

      ความคิด   และวาดภาพระบายสี   ตกแต่งให้สวยงาม น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา    

      รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน             
๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

สรุปความรู้และข้อคิดจาก
เรื่องท่ีเลือกอ่าน  เพ่ือ

นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

ประเมินการเขียนสรุป แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

เขียนเรื่องตามจินตนาการ ประเมินการเขียน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
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รายงาน/พูดเรื่องตาม
จินตนาการ 

ประเมินการรายงาน/ 

พูด 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

เลือกท่องบทอาขยานที่
สนใจ 

ประเมินการท่อง แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

แผนภาพความคิด  สํานวน
ที่เป็นคําพังเพยและสุภาษิต 

ประเมินชิ้นงาน 

แผนภาพความคิด 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

           ๘.๑   ศึกษา / ฝึกอ่าน / สรุป  เรื่องการเลือกอ่านข่าวและเหตุการณ์ประจําวัน  (๒  ชั่วโมง) 

  ๘.๒   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สรุป  การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่เลือกอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ใน 

                       ชีวิตประจาํวัน  (๒  ชั่วโมง) 

            ๘.๓   สนทนา / ทบทวน / ซักถาม  เรื่องมารยาทในการอ่าน  (๑  ชั่วโมง) 

  ๘.๔  สืบค้น/ อภิปราย /สนทนา / สรุป  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ และการรายงาน   ๒  ชัว่โมง) 

  ๘.๕  อ่าน / หาความหมาย / อภิปราย / สรุป  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  (๒  ชั่วโมง) 

            ๘.๖  สืบค้น / ซักถาม / อภิปราย / อ่าน  สรุป  การรายงาน/การพูดเรื่องต่าง ๆ ตามจินตนาการ   

                       (๒  ชั่วโมง)   

            ๘.๗  ศึกษา / สนทนา / อธิบาย/ สรุป  การเลือกท่องบทอาขยานที่สนใจ  (๒  ชั่วโมง) 

            ๘.๘  วิจารณ์ / สรปุ  เรื่องการนําเสนอ / การท่องบทอาขยานของเพ่ือน (๒  ชั่วโมง) 

            ๘.๙   ทบทวน / ซักถาม / สรุป  เรื่องมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  (๑  ชั่วโมง) 

             ๘.๑๐ ใช้กระบวนการอา่น คิดวิเคราะห์  สืบค้น  รวบรวมสํานวนที่เป็นคําพังเพย จัดทําแผนภาพ 
             ความคิด     และวาดภาพระบายสี   ตกแต่งให้สวยงาม น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน                            
             (๒ ชั่วโมง) 
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๙. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

        สื่อ 

 ๙.๑  ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน 

 ๙.๒  ตัวอย่างการสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

 ๙.๓  ใบความรู้เรื่องมารยาทในการอ่าน /การฟัง การดู และการพูด 

 ๙.๔  ใบความรู้เกี่ยวกับ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 ๙.๕  บทอาขยาน 

 ๙.๖ ใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องคําพังเพย 

 ๙.๗  ตัวอย่างการจัดทําแผนที่ความคิด 

        แหล่งเรียนรู้ 

 ๙.๘  มุมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียน 
 ๙.๙  ห้องสมุดโรงเรียน 

 ๙.๑๐ ทีวีประจําห้องเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด/รายงาน/ท่องบทอาขยาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการพูด/ท่อง  

รวม 

คะแนน 

 

 

ระดับ 

คุณภาพ 

มองหน้า 

ผู้ฟังอย่าง
สนใจ 

พูด/ท่อง 

ด้วย
ถ้อยคําที่
สุภาพ  
ชัดเจน 

ใช้
น้ําเสียงที่
น่าฟัง  
เหมาะสม 

ขอ
อนุญาต
ถาม  
และถาม 

อย่าง
สุภาพ 

ใช้เวลาใน
การพูด/
ท่อง
เหมาะสม 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.         

๒.         

๓.         

๔.         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

๑๓.         

 รวม        

 เฉลี่ย        

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                            
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ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการพูด/รายงาน/ท่องบทอาขยาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มองหน้าผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตั้งใจพูด  และมอง 

ผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตลอดเวลาฟัง 

ตั้งใจพูด   แต่
บางครั้งไม่มองผู้ฟัง 

ตั้งใจพูด  แต่มอง 

ผู้ฟังเล็กน้อย 

ไม่ตั้งใจพูด  และ 

ไม่มองผู้ฟังเลย 

๒.  พูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพ   

     ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ   แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ 

ไม่เกิน  ๕  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่ไม่ 

สุภาพ  เกินกว่า 

๕  ครั้ง 

๓.  ใช้น้ําเสียงที่น่าฟัง   

      เหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง  
และเหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง 
และเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง   
เพียงเล็กน้อย 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดไม่น่าฟัง  
และไม่เหมาะสม 

 

๔.  ขออนุญาตถาม  และถาม 

      อย่างสุภาพ 

 

มีการขออนุญาต
ถาม  และถามอย่าง
สุภาพ 

มีการขออนุญาต 

ถาม  แต่ถามไม่
สุภาพเป็นบางครั้ง 

มีการขออนุญาตถาม  
แต่ถามไม่สุภาพ 

 

ไม่มีการขออนุญาต
ถาม   และถามไม่ 

สุภาพ 

๕.  ใช้เวลาในการพูด/ท่อง 

      เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด 

เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด/ 

ท่องเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้เวลาในการพูด/
ท่อง  เหมาะสม
เล็กน้อย 

ใช้เวลาในการพูด 

ไม่เหมาะสม 

 

 

                                          ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                                คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการเขียน   (การเขียนสรุป/เขียนเรื่องตามจินตนาการ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

เลขที่ 

 

ประเด็น  

คะ 

แนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

 

   หมาย 

เหตุ 

 

เขียนได้ 

ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 

ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 

งาม 

ทํางาน
ได้
สะอาด 

ส่งงาน 

ทัน 
เวลา 

 

ดี 

มาก 

 

ดี 

 

ปาน 

กลาง 

 

ควร 

แก้ 

ไข 

คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-
๒๐ 

๑๐-
๑๕ 

๖-
๑๐ 

๐-๕  

๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

รวม           

เฉลี่ย           

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                                                                                                                                            



 

 

 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๑๒ 
 

 

รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนสรุป/เขียนเรื่องตามจินตนาการ) 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีคําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี
คําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  แต่
ใจความไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 

ไม่สวยงาม 

ไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม
เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 

การจัดทํา 

ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 

เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 

แต่ไม่มีช่องไฟ 

ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 

ไม่น่าดูมาก 

๔.  ทํางานได้สะอาด 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   แต่มี 

รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

แต่ไม่เรียบร้อย  
และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ทํางานไม่สะอาด 

ไม่เรียบร้อย  และ 

มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา  ผิดเวลา
บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ต้องติดตาม 

ทวงถาม  จึงจะส่ง 

 

 

                                          ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                                คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน   (แผนภาพความคิด) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

เลข 

ที ่

ประเด็น  

 

คะแนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

 

    หมาย 

เหตุ 
เนื้อหา 

สมบูร
ณ์ 

 

รูปแบ
บ
ถูกต้อ
ง 

ความ 

คิด 

ริเริ่ม 

สร้าง 

สรรค์ 

 

ความ
รับผิด 

ชอบ 

 

ความ 

สะอา
ด 

 

ดี 

มาก 

 

ดี 

 

ปาน 

กลาง 

 

ควร 

แก้ไข 

คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-๒๐ ๑๑-๑๕ ๖ -๑๐ ๐-๕  

 ๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

รวม           

เฉลี่ย           

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                            
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รายละเอียดการประเมินผลงาน  (แผนภาพความคิด) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจน 

ใช้คําได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจนแต่ใช้
คําไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสมกบั
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  
และใช้คํายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   แต่ไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   
และไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการทํา 

 

๓. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม ่ และ 

เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 

การจัดทํา 

 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 

ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง
ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดทํา 

 

๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่กําหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่
กําหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มี 

ความรับผิดชอบ 

ในการส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

                                                    ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                                คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘   “เรื่องโทรทัศน์เป็นเหตุ” 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   เวลา    ๑๘   ชั่วโมง 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 

๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  ตีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     

๓.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 

     การเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระสําคัญ  และสาระการเรียนรู้ 

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้     

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

     ทักษะ/กระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 

      มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/ สรุปผล     

หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 

 

 เกณฑ์   ค่าเฉล่ีย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐  พอใช ้     ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ๓.๒๖ – ๔.๐๐   ดีมาก 

      หรือ   คะแนน    ๑๒ – ๒๐    ปรับปรุง       ๒๑ – ๓๐ พอใช ้           ๓๑ – ๓๙       ดี    ๔๐ – ๔๘    ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  ๙ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง นางในวรรณคดี                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔            เวลา   ๑๗  ชั่วโมง 

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

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๑ การอ่าน 

 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต 

      และมีนิสัยรักการอ่าน 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ป.๔/๒  อธิบายความหมายของคํา  ประโยค และสํานวนจากเรื่องที่อ่าน 

           ป.๔/๖   สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน   เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

                    ป.๔/๗   อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ําเสมอ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน 

          ป.๔/๘   มีมารยาทในการอ่าน 

      มาตรฐานการเรียนรู้      สาระที่ ๒  การเขียน 

 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ 

      เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัด 

         ป.๔/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 

         ป.๔/๘   มีมารยาทในการเขียน 

    มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๓  การฟัง การดู และการพูด 

 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 

      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

       ตัวชี้วัด 

ป.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

     มาตรฐานการเรียนรู้   สาระท่ี ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 

 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
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      ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๗  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ 

     มาตรฐานการเรียนรู้    สาระท่ี ๕  วรรณคดี และวรรณกรรม 

 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 

     นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

     ตัวชี้วัด 

  ป.๔/๒  อธิบายข้อคิดจากการอ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตจริง 

              ป.๔/๔  ท่องจําบทอาขยานตามท่ีกําหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ                   

๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
          การอ่านจับใจความสําคัญหนังสือตามความสนใจ  สารคดี    และบันเทิงคดี  ตามเวลาที่กําหนด  สรุป 
 ความรู้  ข้อคิดและตอบคําถามจากเรื่องที่อ่าน  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ิน  ระบุ/อธิบายข้อคิด 
จากการอ่านนิทานพ้ืนบ้าน  มีมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด  เป็นทักษะที่ควรศึกษา   และ  นําไป 
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๓.  สาระการเรียนรู้ 

 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

               ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 

                     ๓.๑.๒  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะ 

                     ๓.๑.๓  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  สารคดีและบันเทิงคดี 

                     ๓.๑.๔  การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

       ๓.๑.๕  การอ่านหนังสือตามความสนใจ   เช่นหนังสือท่ีนักเรียนสนใจ  เหมาะสมกับวัย  และ 

                                 หนังสือที่ครู  นักเรียนกําหนดร่วมกัน 

                     ๓.๑.๖  มีมารยาทในการอ่าน 

                     ๓.๑.๗  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 

                     ๓.๑.๘  มีมารยาทในการเขียน 

                     ๓.๑.๙  การจําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจําวัน 

                     ๓.๑.๑๐  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

                     ๓.๑.๑๑  ภาษาไทยมาตรฐาน 
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                    ๓.๑.๑๒  ภาษาถ่ิน 

                    ๓.๑.๑๓  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและบทร้อยกรองตามความสนใจ 

 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   

                               ไม่มี 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ๔.๑   ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๔.๒  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๕.๑  อยู่อย่างพอเพียง 

          ๕.๒  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ๖.๑   การพูดสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 ๖.๒   การเขียนจําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจําวัน 

 ๖.๓   การสรุปเรื่องภาษาไทยมาตรฐาน 

           ๖.๔   เขียนภาษาถ่ิน 

          ๖.๕   หนังสือเล่มเลก็  การเลือกอ่านวรรณคดี/วรรณกรรม/บทร้อยกรองตามความสนใจ 

             ลักษณะงานสุดท้าย 

                     ใช้กระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์  สืบค้น  เลือกอ่านวรรณคดี/วรรณกรรม/บทร้อยกรองตาม   

      ความสนใจคนละ  ๑  เรือ่ง  สรุป  รวบรวม  เขียนในหนังสือเล่มเล็ก   วาดภาพระบายสี   ตกแต่งให้สวยงาม  

      น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา    รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ความสะอาด   

     ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน              

๗.  การวัดและประเมินผล 

 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

พูดสรุปความรู้และข้อคิด
จากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือ

นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

ประเมินการพูด แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
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เขียนจําแนกข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและ

ดูในชีวิตประจําวัน 

ประเมินการเขียน 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

เขียนสรุปเรื่อง 

ภาษาไทยมาตรฐาน 

ประเมินการเขียน 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

เขียนภาษาถ่ิน ประเมินการเขียน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

หนังสือเล่มเล็ก  การเลือก
อ่านวรรณคดี/วรรณกรรม/
บทร้อยกรองตามความ
สนใจ 

ประเมินชิ้นงาน 

หนังสือเล่มเล็ก 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
         ๘.๑   ศึกษา / ฝึกอ่าน / อภิปราย / สรุป  การอ่านจับใจความสําคัญหนังสือตามความสนใจ / สารคดี 
                  และบันเทิงคดีต่าง ๆ  (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๒  ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย การพูดสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
                  (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๓  ดูวีดิทัศน์  เรื่องราว / นทิาน  แล้วร่วมกันอภิปราย  สนทนา  จับใจความสําคัญ  สรุป   (๒  ชั่วโมง)  
           ๘.๔   สนทนา / ซักถาม / สรุป  เรื่องการเขียนสรุปการจับใจความสําคัญของการดูวีดิทัศน์เรื่องต่าง ๆ  
                   (๑  ชัว่โมง) 
           ๘.๕  สืบค้น / ซักถาม / อภิปราย / อ่าน  สรุป  การเขียนจําแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง 
                   และดูในชีวิตประจําวัน   (๒  ชั่วโมง)   
           ๘.๖   ศึกษา / สืบค้น / อธิบาย/ สรุป  การเขียนสรุปเรื่องภาษาไทยมาตรฐาน   (๒  ชั่วโมง) 
           ๘.๗  สืบค้น/  สัมภาษณ์ / รวบรวม / ฝึกพูด / ฝึกเขียน  ภาษาถ่ิน   (๒  ชั่วโมง) 
           ๘.๘  สนทนา / ฝึก/ นําเสนอ  หรือรายงานหน้าชั้น  เรื่องภาษาไทยมาตรฐาน/ภาษาถ่ิน  (๒  ชั่วโมง) 
           ๘.๙  ใช้กระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์  สืบค้น  เลือกอ่านวรรณคดี/วรรณกรรม/บทร้อยกรองตาม   
                  ความสนใจคนละ  ๑  เรื่อง  สรุป  รวบรวม  เขียนในหนังสือเล่มเล็ก  วาดภาพระบายสี   ตกแต่งให้ 
                  สวยงาม   น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน    (๒  ชั่วโมง 
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๙. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

        สื่อ             แหล่งเรียนรู้ 

 ๙.๑  หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องต่างๆ /สารคดี / บันเทิงคดี  ๙.๘   ห้องสมุดโรงเรียน 

 ๙.๒  ตัวอย่างสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน    ๙.๙    มุมส่งเสริมการอ่าน 

 ๙.๓  นิทานเรื่องต่างๆ                ในห้องเรียน 

 ๙.๔  เรื่องสั้นต่างๆ 

 ๙.๕  ใบความรู้เรื่องชนิดของคํา /หนังสือหลักภาษา 

 ๙.๖  ใบความรู้ภาษาท้องถิ่น 

 ๙.๗  วรรณคดี /วรรณกรรม เรื่องตามชั้นเรียน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการพูด/ท่อง  

รวม 

คะแนน 

 

ระดับ 

คุณภาพ 

มองหน้า 

ผู้ฟังอย่าง
สนใจ 

พูด/ท่อง 

ด้วย
ถ้อยคําที่
สุภาพ  
ชัดเจน 

ใช้
น้ําเสียงที่
น่าฟัง  
เหมาะสม 

ขอ
อนุญาต
ถาม  
และถาม 

อย่าง
สุภาพ 

ใช้เวลาใน
การพูด/
ท่อง
เหมาะสม 

 คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ (๔  เกณฑ์) 

๑.         

๒.         

๓.         

๔.         

๕.         

๖.         

๗.         

๘.         

๙.         

๑๐.         

๑๑.         

๑๒.         

๑๓.         

 รวม        

 เฉลี่ย        

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                            
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ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการพูดพูดสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มองหน้าผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตั้งใจพูด  และมอง 

ผู้ฟังอย่างสนใจ 

ตลอดเวลาฟัง 

ตั้งใจพูด   แต่
บางครั้งไม่มองผู้ฟัง 

ตั้งใจพูด  แต่มอง 

ผู้ฟังเล็กน้อย 

ไม่ตั้งใจพูด  และ 

ไม่มองผู้ฟังเลย 

๒.  พูดด้วยถ้อยคําที่สุภาพ   

     ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยคําที่ 

สุภาพ  แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่
สุภาพ   แต่พูดด้วย 

ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ 

ไม่เกิน  ๕  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยคําที่ไม่ 

สุภาพ  เกินกว่า 

๕  ครั้ง 

๓.  ใช้น้ําเสียงที่น่าฟัง   

      เหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง  
และเหมาะสม 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง 
และเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดได้น่าฟัง   
เพียงเล็กน้อย 

ใช้น้ําเสียงใน 

การพูดไม่น่าฟัง  
และไม่เหมาะสม 

 

๔.  ขออนุญาตถาม  และถาม 

อย่างสุภาพ 

 

มีการขออนุญาต
ถาม  และถามอย่าง
สุภาพ 

มีการขออนุญาต 

ถาม  แต่ถามไม่
สุภาพเป็นบางครั้ง 

มีการขออนุญาตถาม  
แต่ถามไม่สุภาพ 

 

ไม่มีการขออนุญาต
ถาม   และถามไม่ 

สุภาพ 

๕.  ใช้เวลาในการพูด/ท่อง 

      เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด 

เหมาะสม 

ใช้เวลาในการพูด/ 

ท่องเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้เวลาในการพูด/
ท่อง  เหมาะสม
เล็กน้อย 

ใช้เวลาในการพูด 

ไม่เหมาะสม 

 

 

                                          ระดับคุณภาพ   คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 

                                                                 คะแนน    ๑๑ – ๑๕   คะแนน    หมายถึง      ดี 

                                                                  คะแนน     ๖  – ๑๐   คะแนน    หมายถึง      พอใช้ 

                                                                คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการเขียน   (การเขียนจ าแนกข้อเท็จจริง/ข้อคิดเห็น/ภาษาถิ่น/ภาษาไทยมาตรฐาน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

เลขที่ 

ประเด็น  

คะ 

แนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

 

หมาย 

เหตุ 

เขียนได้ 

ถูกต้อง 

รูปแบบ 

ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 

งาม 

ทํางาน
ได้
สะอาด 

ส่งงาน 

ทัน 
เวลา 

 

ดี 

มาก 

 

ดี 

 

ปาน 

กลาง 

 

ควร 

แก้ 

ไข 

คะแนนเต็ม ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-
๒๐ 

๑๐-
๑๕ 

๖-
๑๐ 

๐-๕  

๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

รวม           

เฉลี่ย           

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                                                                                                                                            
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รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนจ าแนกข้อเท็จจริง/ข้อคิดเห็น/ภาษาถิ่น/ภาษาไทยมาตรฐาน) 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีคําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี
คําผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม  แต่
ใจความไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 

ไม่สวยงาม 

ไม่สมบูรณ์ 

มีคําผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม
เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 

การจัดทํา 

ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 

เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 

แต่ไม่มีช่องไฟ 

ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 

ไม่น่าดูมาก 

๔.  ทํางานได้สะอาด 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

เรียบร้อย   แต่มี 

รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ทํางานได้สะอาด 

แต่ไม่เรียบร้อย  
และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ทํางานไม่สะอาด 

ไม่เรียบร้อย  และ 

มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา  ผิดเวลา
บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 

ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่กําหนด 

ต้องติดตาม 

ทวงถาม  จึงจะส่ง 
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แบบประเมินผลงาน   (หนังสือเล่มเล็ก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

เลข 

ที ่

ประเด็น  

 

คะแนน 

รวม 

ระดับคุณภาพ  

 

หมาย 

เหตุ 
เนื้อหา 

สมบูรณ์ 

รูป 

แบบ
ถูก 

ต้อง 

ความ 

คิด 

ริเริ่ม 

สร้าง 

สรรค์ 

ความ
รับผิด 

ชอบ 

ความ 

สะอาด 

 

ดี 

มาก 

 

ดี 

 

ปาน 

กลาง 

 

ควร 

แก้ไข 

คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๑๖-๒๐ ๑๑-๑๕ ๖ -๑๐ ๐-๕  

 ๑.           

๒.           

๓.           

๔.           

๕.           

๖.           

๗.           

๘.           

๙.           

๑๐.           

๑๑.           

๑๒.           

๑๓.           

รวม           

เฉลี่ย           

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            

                                       ไม่ผ่าน                                            
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รายละเอียดการประเมินผลงาน  (หนังสือเล่มเล็ก) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจน 

ใช้คําได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้คําไม่ถูกต้อง 

ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 

แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  
และใช้คํายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 

มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   แต่ไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   
และไม่ 

ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการทํา 

 

๓. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม ่ และ 

เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์แปลก
ใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 

การจัดทํา 

 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 

ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไขเป็น
ระเบียบ  แต่ยังไม่
น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง
ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดทํา 

 

๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่กําหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่
กําหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มีควารับผิดชอบ 

ในการส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 
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แบบประเมินผลการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙   “เรื่องนางในวรรณคดี” 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   เวลา    ๑๗   ชั่วโมง 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 

๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด  ตีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     

๓.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

๔.  ความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้     

๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 

     การเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระสําคัญ  และสาระการเรียนรู้ 

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

     ทักษะ/กระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/     

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 

      มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการกําหนดสื่อการเรียนรู้     

๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทําสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/ สรุปผล     

หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดท า 
 

๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔. นางสุนีย์  ชวิปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา  พ่ึงพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์  จําปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขขํา   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 


