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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 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  
สามารถน าไปใช้ในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553   (ต้นแบบใช้ 
2552) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท า
ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ช่วย
ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จ 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 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ       
ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรใน           
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6          
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนด
วิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  โดยก าหนด
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบแกนกลาง
เป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่าง
แท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็น
ผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ใน
การวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไป สู่
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่าง
สันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ าค่า
ควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ   การอ่านในใจ
เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพ่ือน าไป ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ ของการเขียน  
ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่าง   ๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  และ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ 

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

หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง  ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่า
ของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่
เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   เรื่องราว
ของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน 
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สาระท่ี ๑    การอ่าน 
มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

ด าเนินชีวิต  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 

- อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง ข้อความ  เรื่องสั้น  ๆ  และบทร้อยกรองง่าย  ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว  
เข้าใจความหมายของค าและข้อความที่อ่าน  ตั้งค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์   สรุป
ความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้   เข้าใจความหมายของข้อมูลจาก
แผนภาพ   แผนที่  และแผนภูมิ    อ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ   และ     มีมารยาทในการอ่าน 

- มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลาครู   
เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

- เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ   ตั้งค าถาม   ตอบค าถาม   รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า   หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  และมี
มารยาทในการฟัง  ดู  และพูด 

- สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ความแตกต่างของค าและพยางค์ หน้าที่ของค า ในประโยค         
มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค า   แต่งประโยคง่าย  ๆ แต่งค าคล้องจอง  แต่งค าขวัญ  
และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก   ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ร้องบท
ร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ วิสัยทัศน์หลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
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- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง   อธิบายความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัยของค า  ประโยค  ข้อความ  ส านวนโวหาร  จากเรื่องที่อ่าน   เข้าใจค าแนะน า  ค าอธิบายใน
คู่มือต่าง  ๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง    รวมทั้งจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านและน าความรู้ความคิด
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน   และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

- มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด   เขียนสะกดค า  แต่งประโยคและเขียน
ข้อความ   ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม   ใช้แผนภาพ  โครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด  เพ่ือพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่าง  ๆ   เขียน
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  และมีมารยาทในการเขียน 

- พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู    ต้ัง
ค าถาม  ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมี
เหตุผล  พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องต่าง  ๆ  อย่างชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจาก     การฟัง  การ
ดู  การสนทนา  และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล  รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

- สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า  ส านวน  ค าพังเพยและสุภาษิต   รู้และเข้าใจ      ชนิดและหน้าที่
ของค าในประโยค   ชนิดของประโยค     และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   ใช้   ค าราชาศัพท์และค าสุภาพ
ได้อย่างเหมาะสม   แต่งประโยค   แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่     กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี ๑๑ 

- เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน  ร้องเพลงพ้ืนบ้านของ
ท้องถิ่น  น าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดได้ 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง   มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

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

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การท างาน  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. มุ่งมั่นในการท างาน 

๗. รักความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
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สาระ / มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

สาระท่ี ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  
และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ        

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของค า ประโยค

และข้อความที่เป็นการบรรยาย                  
และการพรรณนา 

๓.  อธิบายความหมายโดยนัย  จากเรื่อง
ที่อ่านอย่างหลากหลาย 

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบท
ร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย    
- ค าที่มีพยัญชนะควบกล้ า 
- ค าที่มีอักษรน า 
- ค าที่มีตัวการันต ์
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 

- ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา 
- ข้อความที่มีความหมายโดยนยั 

 การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 

 ๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เร่ืองที่อ่าน 

๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่านเพื่อน าไปใช้      
ในการด าเนินชีวิต         

การอ่านจับใจความจากสื่อตา่งๆ เช่น   
- วรรณคดีในบทเรียน 
- บทความ 
- บทโฆษณา      
- งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ 
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  

๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 
ข้อแนะน า และปฏบิัติตาม 

การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และ
ปฏิบัติตาม เช่น 
- การใช้พจนานกุรม 
- การใช้วัสดุอุปกรณ ์
- การอ่านฉลากยา   
- คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับ

นักเรียน 
- ข่าวสารทางราชการ  

๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ
อย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 
    - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 

  - หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน  
๘. มีมารยาทในการอ่าน  มารยาทในการอ่าน 
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สาระท่ี ๒    การเขียน 

มาตรฐาน ท  ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ 

 
๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และ

คร่ึงบรรทัด       
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและคร่ึงบรรทัด

ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกตอ้งชัดเจน 

และเหมาะสม 
 

 การเขียนสื่อสาร เช่น  
- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 
- ค าแนะน าและค าอธิบายแสดงขั้นตอน  

 
 

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน 

 การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไป
พัฒนางานเขียน 

๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความ
เรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจง้ความ แถลงการณ์ 
จดหมาย ค าสอน โอวาท ค าปราศรัย    

๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 
๖. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ได้ตรงตามเจตนา 

การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 

๗. กรอกแบบรายการต่างๆ 
  

 การกรอกแบบรายการ 
- ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 
- ธนาณัต ิ
- แบบฝากส่งพัสดไุปรษณียภัณฑ์ 

๘. เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ  
๙. 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.๕ 

 
๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น  และ

ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
 การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิด

ในเร่ืองที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น   

๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชงิเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและด ู

๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเร่ือง      
ที่ฟังและดูอยา่งมีเหตุผล 

- เร่ืองเล่า   
- บทความ   
- ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
- โฆษณา   
- สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูใน
ชีวิตประจ าวนั 

๔. พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟงั การดู  และการ
สนทนา 

 การรายงาน เช่น 
- การพูดล าดบัขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
- การพูดล าดบัเหตุการณ์  

๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    
                               ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ 

 
๑. ระบุชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยค 
 

ชนิดของค า ได้แก่ 
    - ค าบุพบท 
    - ค าสันธาน 
    - ค าอุทาน 

๒. จ าแนกส่วนประกอบของประโยค  ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
 
 

๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาถิ่น 

 ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ภาษาถิ่น 

๔. ใช้ค าราชาศัพท ์  ค าราชาศัพท ์
๕. บอกค าภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
๖. แต่งบทร้อยกรอง  กาพย์ยานี ๑๑ 
๗. ใช้ส านวนได้ถูกต้อง             ส านวนที่เปน็ค าพงัเพยและสุภาษิต 
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สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรมมาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ                                
                                  น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๕ 

 
๑. สรุปเร่ืองจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม

ที่อ่าน 
๒. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่าน

วรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริง 

๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้าน 
- นิทานคติธรรม 
- เพลงพื้นบา้น 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตาม

ความสนใจ  

๔.  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและ
บทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามที่ก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( 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   

 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ

ระดับชาติ ทางโรงเรียนได้จัดการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียน จ านวน   ๒๐๐ ชั่วโมง 

 

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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ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖   โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิดรวมเพ่ือตัดสิน
การเลื่อนชั้นของนักเรียน มีรายวิชาและจ านวนชั่วโมงดังนี้    
 

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

 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๓ 
 

 

 

โครงสรา้งหลักสตูรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  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 ๕  จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ชั่วโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                     รหัสวิชา  ๑๕๑๐๑  ชื่อวิชา  
ภาษาไทย           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕                                                   เวลา   ๑๖๐  ชั่วโมง/ปี 
 
              อ่านออกเสียง  บอกความหมายของบทร้อยแก้ว  อ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  อ่านจับใจความ
จากสื่อต่าง ๆ   อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  ปฏิบัติตาม  อ่านหนังสือตามความสนใจ  มีมารยาท
ในการอ่าน  คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด ครึ่งบรรทัด  ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   เขียนสื่อสาร   
น าแผนภาพโครงเรื่อง   แผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน  เขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ    เขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครองและญาติ    เขียนแสดงความรู้สึก   ความคิดเห็น   กรอกแบบรายการ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ   
มีมารยาทในการเขียน  จับใจความส าคัญการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟัง  ดูจากสื่อต่าง ๆ  วิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง ดู ในชีวิตประจ าวัน   รายงาน  มีมารยาทในการฟัง  การดู  การพูด  ศึกษาชนิดและ
หน้าที่ของค า ประโยคและส่วนประกอบของประโยค  ใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น  ค าราชาศัพท์   
ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  แต่งกาพย์ยานี ๑๑  อ่านส านวนที่เป็นค าพังเพย  สุภาษิต  วรรณคดีวรรณกรรม  
นิทานพื้นบา้น  นิทานคติธรรม เพลงพ้ืนบ้าน  บทอาขยาน  บทร้อยกรองตามความสนใจ  โดยใช้กระบวนการอ่าน
ออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง   อธิบาย   แยกข้อเท็จจริง   วิเคราะห์   คัดลายมือ   เขียน   กรอกแบบ
รายการ   พูด   ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  วิเคราะห์   รายงาน    บอก   จ าแนก  เปรียบเทียบ  ใช้ค าราชาศัพท์   
แต่งบทร้อยกรอง  ใช้ส านวนและท่องจ า  เพ่ือให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร  น าเสนอสิ่งที่
เรียนรู้   เห็นคุณค่าของการสื่อสาร  การอ่าน การเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  มีสมรรถนะในการสื่อสาร  
การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี    และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ได้แก่  รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย   และมี
จิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ท ๑.๑   ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗, ป.๕/๘ 
ท ๒.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕,  ป.๕/๖,  ป.๕/๗, ป.๕/๘, ป.๕/๙ 
ท ๓.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒ , ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕ 
ท ๔.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔,  ป.๕/๕, ป.๕/๖,  ป.๕/๗   
ท ๕.๑  ป.๕/๑,  ป.๕/๒,  ป.๕/๓,  ป.๕/๔ 
รวมทั้งหมด   ๓๓   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน                         รหัส ท๑๕๑๐๑                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕                                                                             เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
หน่วย

ที ่
ชื่อ 

หน่วยการเรียน 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ อาขยานน่าท่อง ท ๑.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒   
         ป.๕/๓ ป.๕/๘        
ท ๒.๑ ป.๕/๑ป.๕/๙ 
ท ๓.๑ ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ ป.๕/๖ 
ท ๕.๑ ป.๕/๓ป.๕/๔ 

บทอาขยานเป็นบทท่องจ า  ส่วน
ใหญ่จะเป็นบทร้อยกรองที่ตัด
ตอนมาจากวรรณคดีไทย  กาพย์
ยานี ๑๑   และกลอนสุภาพ  
(กลอนแปด)   เป็นค าประพันธ์
ชนิดหนึ่ง มีการฝึกทักษะการ
อ่าน   การคิดวิเคราะห์  บอก
ความหมายอธิบายความหมาย
โดยนัย  สรุปเรื่อง  พูดแสดง
ความคิดเห็น  แต่งกาพย์ยานี 
๑๑  คัดลายมือด้วยตัวบรรจง
เต็มบรรทัด  ครึ่งบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  
มุ่งเน้นมารยาทในการอ่าน เขียน  
ฟัง  ดู  และพูด เป็นทักษะที่ควร
ศึกษา  และสามารถน าข้อคิดที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑๕ ๕ 

๒ ชายในห้องทึบ ท ๑.๑  ป.๕/๑ป.๕/๒ 
           ป.๕/๘ 
ท ๒.๑ ป.๕/๓ป.๕/๙ 
ท ๓.๑ ป.๕/๑ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ ป.๕/๑ 
ท ๕.๑ ป.๕/๑ป.๕/๒ 
            
   
 

การอ่านออกเสียงบอก
ความหมายบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองที่ประกอบด้วยค าที่มี
พยัญชนะควบกล้ าค าที่มี
อักษรน า  การน าแผนภาพโครง
เรื่องไปพัฒนางานเขียนการจับ
ใจความ  พูดแสดงความรู้
ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู  จาก
แผนภาพโครงเรื่อง ชนิดและ
หน้าที่ของค าบุพบท ค าสันธาน  
ค าอุทาน   สรุปเรื่องและข้อคิด
จากวรรณคดีและวรรณกรรม  
มุ่งเน้นมารยาทในการอ่าน เขียน  
ฟังดูและพูดเป็นทักษะที่ควร
ศึกษาและสามารถน าข้อคิดที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑๖ ๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียน 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๓ 
 
 
 
 
 

ท าดี  มีความสุข ท ๑.๑  ป.๕/๑ป.๕/๒ 
           ป.๕/๘   
ท ๒.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๒ 
           ป.๕/๙ 
ท ๓.๑ ป.๕/๑ป.๕/๕ 
ท ๕.๑ ป.๕/๑ป.๕/๓ 
 

การอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายบทร้อยแก้ว   และบท
ร้อยกรองที่ประกอบด้วยค าที่มีตัว
การันต์อักษรย่อ  และเครื่องหมาย
วรรคตอนการเขียนค าแนะน า   
และค าอธิบายแสดงขั้นตอนการจับ
ใจความ  และพูดแสดงความรู้  
ความคิดในเรื่องที่ฟังดูจากเรื่องเล่า  
การจับใจความส าคัญ  พูดแสดง
ความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟัง  
และดูจากบทความ  สรุปเรื่อง
อธิบายคุณค่าจากวรรณคดี
วรรณกรรม   ประเภทนิทานคติ
ธรรม   มุ่งเน้นมารยาทในการ
อ่าน เขียน  ฟัง  ดู  และพูด  เป็น
ทักษะที่ควรศึกษา  และสามารถ
น าข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑๖ ๕ 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต านานพระธาตุ
ก่องข้าวน้อย 

ฆ่าแม่ 

ท ๑.๑  ป.๕/๑ป.๕/๒ 
          ป.๕/๓ป.๕/๘ 
ท ๒.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๓ 
           ป.๕/๙  
ท ๓.๑ ป.๕/๑ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ ป.๕/๒ 
ท ๕.๑ ป.๕/๑ป.๕/๒ 
 
 

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็น
ท านองเสนาะ  และบอก
ความหมายข้อความที่เป็นการ
บรรยาย   พรรณนา   ข้อความที่มี
ความหมายโดยนัย  การน า
แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพ
ความคิดไปพัฒนางานเขียน  การ
จับใจความ  ส าคัญ  พูดแสดง
ความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและ
ดูจากข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  
ประโยคและส่วนประกอบของ
ประโยค  สรุปเรื่องและข้อคิดจาก
วรรณคดีและวรรณกรรม   
ประเภทเพลงพ้ืนบ้าน   มุ่งเน้น
มารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  
พูด เป็นทักษะที่ควรศึกษา  และ
สามารถน าข้อคิดที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑๖ ๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียน 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๕ เบิกฟ้า
มหาสงกรานต์ 

ท ๑.๑  ป.๕/๑ป.๕/๔ 
          ป.๕/๕ป.๕/๘   
ท ๒.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๔ 
         ป.๕/๙ 
ท ๓.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ ป.๕/๓ 
ท ๕.๑ ป.๕/๑ป.๕/๓ 
 
 

การอ่านออกเสียงและบอก
ความหมายบทร้อยแก้ว   และบท
ร้อยกรองการจับใจความส าคัญ   
แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น   
แสดงความคิดเห็น  จาก 
วรรณคดีในบทเรียน  บทความและ 
บทโฆษณา  การเขียนย่อความจาก
สื่อเช่น  นิทาน  ความเรียง
ประเภทต่าง ๆ ประกาศ  แจ้ง
ความ  แถลงการณ์  จดหมาย  ค า
สอน  โอวาท  ค าปราศรัย การจับ
ใจความ   พูดแสดงความรู้  
ความคิดในเรื่องที่ฟัง    และดูจาก 
การโฆษณา สืบค้นภาษาไทย
มาตรฐาน สรุปเรื่อง  อธิบาย
คุณค่า  จากวรรณคดีและ
วรรณกรรมในบทเรียน  มุ่งเน้น
มารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  
พูด เป็นทักษะที่ควรศึกษา  และ
สามารถน าข้อคิดที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑๖ ๕ 

๖ 
 
 
 
 
 
 

เที่ยวเมืองไทย 
ไม่ไปไม่รู้ 

ท ๑.๑  ป.๕/๑ ป.๕/
๔ 
           ป.๕/๕ป.๕/
๘  
ท ๒.๑ ป.๕/๑ ป.๕/๕ 
           ป.๕/๙ 
ท ๓.๑ ป.๕/๑ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ ป.๕/๓ 
ท ๕.๑ ป.๕/๑ป.๕/๒ 
 
  
 

การอ่านจับใจความ  แยก
ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น   แสดง
ความคิดเห็น  จาก งานเขียน
ประเภทโน้มน้าวใจ  ข่าว และ
เหตุการณ์ประจ าวัน การเขียนจด
หมายถึงผู้ปกครอง   และญาติการ
จับใจความส าคัญ  พูดแสดงความรู้  
ความคิดในเรื่องที่ฟัง   และดูจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สืบค้นภาษาถิ่น
สรุปเรื่องและข้อคิดจากวรรณคดี
วรรณกรรมตามความสนใจ   
มุ่งเน้นมารยาทในการอ่าน เขียน  
ฟัง  ดู  พูด เป็นทักษะที่ควรศึกษา   
และสามารถน าข้อคิดที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑๖ ๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียน 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

๗ 
 
 
 
 
 
 
 

คิดดี ท าดี ได้ดี ท ๑.๑ป.๕/๑ป.๕/๖ 
ป.๕/๘ 

ท ๒.๑ป.๕/๑ป.๕/๖ 
ป.๕/๙ 

ท๓.๑ ป.๕/๓ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ป.๕/๔ 
ท ๕.๑ป.๕/๑ป.๕/๒     
        ป.๕/๔ 

 
 

การอ่านออกเสียงงานเขียนเชิง
อธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และ
ปฏิบัติตาม ในการใช้พจนานุกรม  
การใช้วัสดุอุปกรณ์   การเขียน
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น   
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจาก
เรื่องท่ีฟัง และดูในชีวิตประจ าวัน   
ค าราชาศัพท์สรุปเรื่องและข้อคิด
จากบทอาขยานตามท่ีก าหนด   
มุ่งเน้นมารยาทในการอ่าน เขียน  
ฟัง  ดู  พูด เป็นทักษะที่ควรศึกษา   
และสามารถน าข้อคิดที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑๖ ๕ 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ท ๑.๑ป.๕/๑ป.๕/๖ 
          ป.๕/๘ 
ท ๒.๑ป.๕/๑ป.๕/๗ 
           ป.๕/๙ 
ท ๓.๑ป.๕/๔ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ป.๕/๕ 
ท๕.๑ ป.๕/๓ป.๕/๔ 
  
 

การอ่านออกเสียงงานเขียนเชิง
อธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และ
ปฏิบัติตามในการอ่านฉลากยา  
คู่มือ  เอกสารของ โรงเรียนที่
เกี่ยวกับนักเรียน  ข่าวสารทาง
ราชการ   การกรอกแบบรายการ  
เช่น ใบฝากเงิน  และใบถอนเงิน   
การรายงาน   มีการพูด
ตามล าดับขั้นตอน  และล าดับ
เหตุการณ ์ค าที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ  สรุปเรื่อง   
อธิบายคุณค่าของบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนด  มุ่งเน้นมารยาทใน
การอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  พูด เป็น
ทักษะที่ควรศึกษา   และสามารถ
น าข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑๖ 
 

 

๕ 

๙ กันไว้ดีกว่าแก้ ท ๑.๑ป.๕/๑ป.๕/๗    
        ป.๕/๘ 
ท ๒.๑ป.๕/๑ป.๕/๗ 
        ป.๕/๙  
ท๓.๑ป.๕/๒ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ป.๕/๖ 
ท๕.๑ป.๕/๒ป.๕/๔ 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ  
เหมาะสมกับวัย   การกรอกแบบ
รายการ  เช่นธนาณัติ   แบบฝาก
ส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์  การตั้ง
ค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  เช่น  
เรื่องเล่า  บทความ  โฆษณา  
แต่งกาพย์ยานี ๑๑ สรุปเรื่องและ 

๑๖ ๕ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียน 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   

ข้อคิดจากบทร้อยกรองตามท่ี
ก าหนด  มุ่งเน้นมารยาทในการ
อ่าน เขียนฟังดูพูด เป็นทักษะที่
ควรศึกษา   และน าข้อคิดที่ได้ไป
ใช้ในชีวิตจริง 

  

๑๐ ขอบฟ้า 
แห่งความรู้ 

ท ๑.๑ป.๕/๑ป.๕/๗ 
          ป.๕/๘  
ท ๒.๑ป.๕/๑ป.๕/๘ 
           ป.๕/๙ 
ท๓.๑ป.๕/๒ป.๕/๕ 
ท ๔.๑ ป.๕/๗ 
ท ๕.๑ป.๕/๓ป.๕/๔ 
 

การอ่านหนังสือตามที่ครู  และ
นักเรียนก าหนดร่วมกัน   การ
เขียนเรื่องตามจินตนาการ  สรุป
เรื่องและอธิบายคุณค่าของการ
ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง
เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  เช่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ข่าวและ
เหตุการณ์ประจ าวัน  ส านวนที่
เป็นค าพังเพย สุภาษิต  บทร้อย
กรองตามความสนใจ  มุ่งเน้น
มารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  
พูด เป็นทักษะที่ควรศึกษา   และ
สามารถน าข้อคิดที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑๕ ๕ 

รวมระหว่างปี ๑๕๘ ๕๐ 
กลางปี/ปลายปี ๒ ๒๐/๓๐ 

รวมตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๒๐ 
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยเรื่องอาขยานน่าทอง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา  ๑๕  ชั่วโมง 
...................................................................................................................................................................................................... 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน 
      ชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
ป.๕/๒  อธิบายความหมายของค า  ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา 

          ป.๕/๓   อธิบายความหมายโดยนัย  จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย 

       ป.๕/๘   มีมารยาทในการอ่าน 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
      ต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
        ป.๕/๙   มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 
      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
       ตัวชี้วัด 

ป.๕/๕   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
     มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
      ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
      
ตัวช้ีวัด 
  ป.๕/๖  แต่งบทร้อยกรอง  
 
     มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 
     น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๓  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
           ป.๕/๔  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ                   
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๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
          บทอาขยานเป็นบทท่องจ า ส่วนใหญ่จะเป็นบทร้อยกรองที่ตัดตอนมาจากวรรณคดีไทย  กาพย์ยานี ๑๑     
      และกลอนสุภาพ  (กลอนแปด)   เป็นค าประพันธ์ชนิดหนึ่ง  มีการฝึกทักษะการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  บอก   
      ความหมายอธิบายความหมายโดยนัย  สรุปเรื่อง  พูดแสดงความคิดเห็น  แต่งกาพย์ยานี ๑๑  คัดลายมือด้วย 
      ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย   มุ่งเน้นมารยาทในการอ่าน  เขียน   
      ฟัง  ดู  และพูด เป็นทักษะที่ควรศึกษา    และสามารถน าข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
               ๓.๑.๑   การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  
                      ที่ประกอบด้วย  ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  ค าท่ีมีตัวการันต์   อักษรย่อ 
                       และเครื่องหมายวรรคตอน  ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา  ข้อความที่มี 
                       ความหมายโดยนัย 
                     ๓.๑.๒  การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
                     ๓.๑.๓  มารยาทในการอ่าน  
                     ๓.๑.๔  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
                     ๓.๑.๕  มารยาทในการเขียน 
                     ๓.๑.๖  กาพย์ยานี ๑๑ 
                     ๓.๑.๗  มารยาทในการเขียน 
               ๓.๑.๘  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด               
               ๓.๑.๙  การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
                     ๓.๑.๑๐  บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า ซึ่งมีบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรอง 
                                   ตามความสนใจ                                    
 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
                               ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการคิด(ทักษะการอ่าน ทักษะการประเมิน ทักษะกระบวนกาคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การวิเคราะห์ ทักษะการเชื่อมโยง) 
 ๔.๒ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
          ๕.๒  มุ่งม่ันในการท างาน 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๖.๑    การเขียนแผนผังกลอนสุภาพ  (กลอนแปด) / กาพย์ยานี ๑๑ 
          ๖.๒   การอ่านออกเสียงบทอาขยาน 
 ๖.๓   การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
          ๖.๔   การจับสลากการท่องบทอาขยานเป็นรายบุคคล 
 ๖.๔   หนังสือเล่มเล็กบทอาขยาน 
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ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียนคัดบทอาขยาน  และเขียนความรู้สึกในการท่องบทอาขยานลงในหนังสือเล่มเล็ก   
      มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา  รูปแบบ   
      ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
๗.  การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนแผนผัง 

กลอนสุภาพ (กลอนแปด)/ 
กาพย์ยานี ๑๑ 

ประเมินการเขียนแผนผัง แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การอ่านออกเสียง 
บทอาขยาน 

ประเมินการอ่าน 
บทอาขยาน 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การคัดลายมือ 
ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด

และครึ่งบรรทัด 

ประเมิน 
การคัดลายมือ 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การจับสลากการท่อง 
บทอาขยานเป็นรายบุคคล 

ประเมินการท่อง 
บทอาขยาน 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 ๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
หนังสือเล่มเล็กบทอาขยาน 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  อ่านออกเสียงบทอาขยาน  เป็นกลุ่ม/เป็นรายบุคคล    (๑  ชั่วโมง) 
         ๘.๓  ศึกษา  สนทนา  อภิปราย  ความหมาย   และสรุปลักษณะของกลอนสุภาพ (กลอนแปด)/ 
                      กาพย์ยานี ๑๑   (๒  ชัว่โมง) 
 ๘.๓  ศึกษา/สืบค้น/ดูตัวอย่างการคัดลายมือ  ตัวบรรจงเต็มบรรทัด/ครึ่งบรรทัด  ตามรูปแบบการเขียน 
                      ของอักษรไทย   (๒  ชั่วโมง) 
         ๘.๔  ฝึก/คัดลายมือบทอาขยานด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด/ครึ่งบรรทัด   (๑  ชั่วโมง) 
             ๘.๕   ศึกษา/ สืบค้น  ฝึกปฏิบัติมารยาทในการเขียน  (๑  ชั่วโมง) 
 ๘.๕  ฝึกอ่าน/ สืบค้นค ายาก/ หาความหมาย /บอกความหมายของบทอาขยาน/น าเสนอ   (๒  ชั่วโมง) 
         ๘.๖  จับสลากการท่องบทอาขยานเป็นรายบุคคล   (๑  ชั่วโมง) 
 ๘.๕ ใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ในการเขียนคัดบทอาขยาน  และเขียนความรู้สึกใน 
                     การท่องบทอาขยานลงในหนังสือเล่มเล็ก  มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน   
                     (๒  ชั่วโมง) 
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๙. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
    ๙.๑ แผนผังกลอนสุภาพ 
    ๙.๒ เทปบันทึกเสียง 
    ๙.๓ ห้องสมุด 
    ๙.๔ คอมพิวเตอร์ 
    ๙.๕ ตัวอย่างอักษรแบบต่าง ๆ 

แบบประเมินการคัดลายมือ    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

 
 
 

เลข 
ที ่

 
 
 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็น  
 

 
คะแนน 

รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 
ท่าทาง
ในการ
เขียน 

 
อักษร

มี
ขนาด
เหมาะ

สม 

เขียน
ได้สวย 
งาม 

ท างาน
ได้

สะอาด 
เรียบ 
ร้อย 

เขียน
ได้ใน
เวลาท่ี
ก าหนด 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

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.            
๑๔.            
๑๕.            
๑๖.            

 รวม           
 เฉลี่ย           

 
สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                           
                                      ไม่ผ่าน                                       
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
                                                                                          ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                   (..................................................) 
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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.  ท างานได้สะอาด  
      เรียบร้อย 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
พอสมควร แต่มี 
รอยลบ ขีด ฆ่า 
ไม่เกิน  ๓  ค า 

ท างานได้สะอาด 
บ้าง   เพียงบางส่วน 

มีรอยลบ ขีด ฆ่า 
ไม่เกิน  ๕   ค า 

ท างานไม่สะอาด 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 
มากกว่า  ๕  ค า 

๕.  เขียนได้ในเวลาที่ก าหนด 

เขียนได้เสร็จในเวลา
ที่ก าหนด 

เขียนได้เสร็จ 
ตามเวลา   แต่ไม่
ทันเวลาเล็กน้อย 

เขียนได้เสร็จตาม
เวลา  แต่ไม่ทันเวลา

มาก 

เขียนได้ไม่เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด  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 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการพูด/ท่องบทอาขยาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕    
 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการพูด/ท่อง  
รวม 

 

คะแนน 

 
 

ระดับ 
คุณภาพ 

มองหน้า 
ผู้ฟังอย่าง

สนใจ 

พูด/ท่อง 
ด้วยถ้อยค า

ที่สุภาพ  
ชัดเจน 

ใช้น้ าเสียงที่
น่าฟัง  

เหมาะสม 

ขออนุญาต
ถาม  และ

ถาม 
อย่างสุภาพ 

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.         
๑๗.         
๑๘.         

 รวม        
 เฉลี่ย        

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                            
                                                                                                                 
                                                                                                             
 

                                                                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                     (......................................................) 
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ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการพูด/ท่อง  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  มองหน้าผู้ฟังอย่างสนใจ 
ตั้งใจพูด  และมอง 
ผู้ฟังอย่างสนใจ 
ตลอดเวลาฟัง 

ตั้งใจพูด   แต่
บางครั้งไม่มองผู้ฟัง 

ตั้งใจพูด  แต่มอง 
ผู้ฟังเล็กน้อย 

ไม่ตั้งใจพูด  และ 
ไม่มองผู้ฟังเลย 

๒.  พูดด้วยถ้อยค าที่สุภาพ   
       ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยค าที่ 
สุภาพ  ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยค าที่ 
สุภาพ  แต่พูดด้วย 
ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยค าที่
สุภาพ   แต่พูดด้วย 
ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ 
ไม่เกิน  ๕  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยค าที่ไม่ 
สุภาพ  เกินกว่า 

๕  ครั้ง 

๓.  ใช้น้ าเสียงที่น่าฟัง   
      เหมาะสม 

ใช้น้ าเสียงใน 
การพูดได้น่าฟัง  
และเหมาะสม 

ใช้น้ าเสียงใน 
การพูดได้น่าฟัง 

และเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้น้ าเสียงใน 
การพูดได้น่าฟัง   
เพียงเล็กน้อย 

ใช้น้ าเสียงใน 
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   (แผนผังกาพย์ยานี ๑๑ / หนังสือเล่มเล็ก) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลข 
ท่ี 

ประเด็น  
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคุณภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

เนื้อหา 
สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 
คิด 

ริเริ่ม 
สร้าง 
สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 
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.           
๑๔.           
๑๕.           
๑๖.           
๑๗.           
๑๘.           
๑๙.           
รวม           
เฉลี่ย           

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                            
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 

                                                                                         ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                    (...............................................) 
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รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 
ใช้ค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน  

แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนือ้หาครบถ้วน 
แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  

และใช้ค ายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 
 มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง  
มีส่วนประกอบ

ครบถ้วน   แต่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   

และไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการท า 
ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์  

แปลกใหม่  และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น

แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด  
ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง

ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

 
๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่

ก าหนดเพียง
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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แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   “เรื่องอาขยานน่าท่อง” 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕   เวลา    ๑๕   ชั่วโมง 

 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ช่ือหน่วยการเรยีนรู้กะทดัรัด  ชัดเจน  ครอบคลมุเนื้อหาสาระ     
๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ตีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
๓.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
๔.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับสาระการเรียนรู้     
๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระส าคญั  และสาระการเรียนรู ้

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ 
     ทักษะ/กระบวนการ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 
      มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จดัท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง     

รวม/ สรุปผล     
หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 
 
 
 
 
 

 

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 

ชื่อหน่วยเรื่องชายในห้องทึบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๑๖  ชั่วโมง 
...................................................................................................................................................................................................... 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน 
      ชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
ป.๕/๒  อธิบายความหมายของค า  ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา              

        ป.๕/๘  มีมารยาทในการอ่าน 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
      ต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัด 

              ป.๕/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน 
           ป.๕/๙  มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 
      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
       ตัวชี้วัด 

              ป.๕/๑   พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๕/๕   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

     มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
      ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
     ตัวชี้วัด 
  ป.๕/๑  ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
 
     มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 
     น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 
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๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
          การอ่านออกเสียง  บอกความหมายบทร้อยแก้ว   และบทร้อยกรองที่ประกอบด้วยค าที่มีพยัญชนะ 
      ควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  การน าแผนภาพโครงเรื่องไปพัฒนางานเขียน  การจับใจความ  พูดแสดงความรู้   
      ความคิดในเรื่องท่ีฟังและดู  จากแผนภาพโครงเรื่อง ชนิดและหน้าที่ของค าบุพบท ค าสันธาน  ค าอุทาน     
      สรุปเรื่องและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  มุ่งเน้นมารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  และพูด  เป็น 
      ทักษะที่ควรศึกษา  และสามารถน าข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
              ๓.๑.๑   การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  
                       ที่ประกอบด้วย  ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  ค าที่มีตัวการันต์   อักษรย่อ 
                                  และเครื่องหมายวรรคตอน  ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา  ข้อความที่มี 
                                  ความหมายโดยนัย                  
                     ๓.๑.๒  มารยาทในการอ่าน  
                     ๓.๑.๓  การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน                 
                     ๓.๑.๔  มารยาทในการเขียน 
                     ๓.๑.๕  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากแผนภาพ 
                                  โครงเรื่อง 
                     ๓.๑.๖   มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 
              ๓.๑.๗  ชนิดและหน้าที่ของค าบุพบท  ค าสันธาน  ค าอุทาน 
                     ๓.๑.๘  สรปุเรื่องและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม                   
 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
                               ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการคิด(ทักษะการอ่าน ทักษะการตีความ ทักษะการเขียน ทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะน าความรู้ไปใช้ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสรุปย่อ) 
 ๔.๒ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๑  มีวินัย 
             ๕.๒  ซื่อสัตย์สุจริต 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๖.๑    การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
 ๖.๒   แผนภาพโครงเรื่อง  เรื่องชายในห้องทึบ 
 ๖.๓   การเขียนค าขวัญ / ค าอวยพร 
         ๖.๔   การใช้ค าบุพบท/ค าสันธาน/ค าอุทาน  แต่งประโยค 
 ๖.๕   แผนผังความคิด  นิทานพื้นบ้าน 
             ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียนเลือกอ่านนิทานพื้นบ้าน  จับใจความส าคัญและข้อคิดของเรื่อง  สรุปเป็นองค์ความรู้ 
     แล้วบันทึกในแผนผังความคิด  ตกแต่ง วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน   
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      ด้านเนื้อหา  รูปแบบ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลง 
      รว่มกัน   
๗.  การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านออกเสียง 

บทร้อยแก้ว 
ประเมินการอ่าน 

 
แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

แผนภาพโครงเรื่อง   
เรื่องชายในห้องทึบ 

ประเมินการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การเขียนค าขวัญ / ค าอวย
พร 

ประเมินการเขียน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การใช้ค าบุพบท/ค าสันธาน/
ค าอุทาน  แต่งประโยค 

ประเมิน 
การแต่งประโยค 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

  
๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แผนผังความคิด 
นิทานพื้นบ้าน 

 

ประเมิน 
แผนผังความคิด 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 
 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สืบค้น  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง   (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๒  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  เรื่องชายในห้องทึบ  เป็นรายบุคคล   (๒  ชั่วโมง) 
         ๘.๓  ศึกษา  สนทนา  อภิปราย  ความหมาย   และสรุปการเขียนค าขวัญ/ค าอวยพร   (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๔  ศึกษา/สืบค้น/ดูตัวอย่างการเขียนค าขวัญ/ค าอวยพร  แล้วฝึกเขียนค าขวัญ/ค าอวยพร 
                       (๒  ชั่วโมง) 
         ๘.๕  ศึกษา/สนทนา/อภิปราย/สรุป   เรื่องค าบุพบท / ค าสันธาน / ค าอุทาน  (๒  ชั่วโมง) 
             ๘.๖   ทบทวนรูปแบบ  ส่วนประกอบของการแต่งประโยคต่าง ๆ     (๑  ชั่วโมง) 
         ๘.๗  ศึกษา/สืบค้น/อภิปราย/สรุป  การแต่งประโยคค าถาม   (๑  ประโยค) 
         ๘.๘  ฝึก/เขียน/ถาม – ตอบ  โดยการใช้ค าบุพบท / ค าสันธาน / ค าอุทาน  แต่งประโยค  (๒ ชั่วโมง) 
 ๘.๙  ใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ในการเลือกอ่านนิทานพ้ืนบ้าน  จับใจความส าคัญและ 
                      หาข้อคิดนิทานพ้ืนบ้าน   สรุปเป็นองค์ความรู้  แล้วบันทึกในแผนผังความคิด  ตกแต่ง วาดรูป 
                     ระบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน    (๒  ชั่วโมง) 
 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
   ๙.๑ ตวัอย่างค าขวัญ 
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   ๙.๒ ห้องสมุด 
   ๙.๓ คอมพิวเตอร์ 
   ๙.๔ อุปกรณ์วาดภาพ 

แบบสังเกตการอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการอ่านออกเสียง 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 

อ่านได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธ ี

ใช้ส าเนียง
ถูกต้อง 

อ่านคล่อง  ไม ่
ตู่ค า  หรือ 
ไม่อ่านตก 

อ่านออกเสียง
ค า 

ควบกล้ าถูกต้อง 

อ่านได้เสียงดัง  
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.        
๑๖.        
๑๗.        
๑๘.        
รวม        
เฉลี่ย        
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                                                                                  (.......................................................) 
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ประเด็นการสังเกตการอ่านออกเสียง   บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  อ่านได้ถูกต้องตาม 
     อักขรวิธี 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น 
วรรคตอนถูกต้อง  
และอ่านอย่างมี 

สมาธิ 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น
วรรคตอนถูกต้อง  
แต่ไม่มีสมาธิใน 

การอ่าน 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  แต่ 
เว้นวรรคตอนไม่

ถูกต้อง  ไม่มีสมาธิ
ในการอ่าน 

อ่านไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี 

๒.  ใช้ส าเนียงถูกต้อง 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   
น่าฟังและเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   

น่าฟัง  แต่ไม่
เหมาะสมกับเรื่อง 

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ถูกต้องแต่มีน้ าเสียง 
ไมเ่หมาะสมกับเรื่อง

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ไม่ถูกต้อง 

๓.  อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า  หรือ 
     ไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า 
หรือไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่อ่านตู่
ค า   แต่อ่านตก 

อ่านคล่อง  แต่อ่านตู่
ค า  และอ่านตก 

อ่านไม่คล่อง 
อ่านตู่ค า  อ่านตก 

๔.  อ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
     ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี 

ร  ล  ว  ควบกล้ า 
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล  
ว ควบกล้ าถูกต้อง 
แต่อ่านออกเสียงค า

ควบกล้ าที่มี  ร 
ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล 
ถูกต้อง  แต่ออก

เสียงค าควบกล้ าที่มี  
ว  ร  ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ า 
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 
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แบบประเมินผลงาน   (แผนภาพโครงเรื่อง/แผนผังความคิด) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลข 
ท่ี 

ประเด็น  
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคุณภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

เนื้อหา 
สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 
คิด 

ริเริ่ม 
สร้าง 
สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 
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.           
๑๔.           
๑๕.           
๑๖.           
๑๗.           
๑๘.           
๑๙.           
รวม           
เฉลี่ย           
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                                      ไม่ผ่าน                                            
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 

                                                                                         ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                    (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๓๖ 
 

 

 

รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 
ใช้ค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  

และใช้ค ายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ

ครบถ้วน   แต่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   

และไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการท า 
ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่  และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น

แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 
ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง

ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

 
๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่

ก าหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มี 
ความรับผิดชอบ 

ในการส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

 
 
 

                                   ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๑๖ – ๒๐   คะแนน    หมายถึง      ดีมาก 
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แบบประเมินการเขียน   (การเขียนค าขวัญ/ค าอวยพร/ประโยค) 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     
 

 
 

เลขท่ี 
 
 
 
 

ประเด็น  
 
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 

เขียนได้ 
ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 
ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 
งาม 

ท างานได้
สะอาด 

ส่งงาน 
ทัน เวลา 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

ปาน 
กลาง 

 
ควร 
แก้ 
ไข 

คะแนนเตม็ 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.           
๑๖.           
๑๗.           
รวม           
เฉลี่ย           
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รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนค าขวัญ/ค าอวยพร/ประโยค) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี

ค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  แต่

ใจความไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่สวยงาม 
ไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม

เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 
การจัดท า 
ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 
เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 
เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 
มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 
แต่ไม่มีช่องไฟ 
ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 
ไม่น่าดูมาก 

๔.  ท างานได้สะอาด 
ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   แต่มี 
รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
แต่ไม่เรียบร้อย  

และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ท างานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย  และ 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา  ผิดเวลา

บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
ต้องติดตาม 

ทวงถาม  จึงจะส่ง 
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แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒   “เรื่องชายในห้องทึบ” 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕   เวลา    ๑๖   ชั่วโมง 

 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ช่ือหน่วยการเรยีนรู้กะทดัรัด  ชัดเจน  ครอบคลมุเนื้อหาสาระ     
๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ตีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
๓.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
๔.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับสาระการเรียนรู้     
๕.  ความเชือ่มโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระส าคญั  และสาระการเรียนรู ้

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู ้
     ทักษะ/กระบวนการ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 
      มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จดัท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง     

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 

ชื่อหน่วยเรื่องท าดี มีความสุข  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๑๖  ชั่วโมง 
...................................................................................................................................................................................................... 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน 
      ชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
ป.๕/๒  อธิบายความหมายของค า  ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา 

          ป.๕/๘   มีมารยาทในการอ่าน 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
      ต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
ป.๕/๒   เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 

       ป.๕/๙   มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 
      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
       ตัวชี้วัด 

ป.๕/๑    พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๕/๕   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

     มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 
     น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
     ตัวชี้วัด 

 ป. ๕/๑  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
  ป. ๕/๓  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
          การอ่านออกเสียงและบอกความหมายบทร้อยแก้ว   และบทร้อยกรองที่ประกอบด้วยค าที่มีตัวการันต์ 
     อักษรย่อ  และเครื่องหมายวรรคตอน  การเขียนค าแนะน า  ค าอธิบายแสดงขั้นตอนการจับใจความ  และ 
    พูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังดูจากเรื่องเล่า  การจับใจความส าคัญ  พูดแสดงความรู้  ความคิดใน 
     เรื่องท่ีฟัง  และดูจากบทความ  สรุปเรื่องอธิบายคุณค่าจากวรรณคดีวรรณกรรม   ประเภทนิทานคติธรรม    
     มุง่เน้นมารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  และพูด  เป็นทักษะที่ควรศึกษา  และสามารถน าข้อคิดที่ได้ไป   
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     ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
               ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  
                         ที่ประกอบด้วย  ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  ค าท่ีมีอักษรน า  ค าท่ีมีตัวการันต์   อักษรย่อ 
                         และเครื่องหมายวรรคตอน  ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา  ข้อความที่มี 
                         ความหมายโดยนัย 
               ๓.๑.๒  มารยาทในการอ่าน  
               ๓.๑.๓  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
               ๓.๑.๔  การเขียนสื่อสาร  เช่น ค าแนะน า  ค าอธิบาย 
               ๓.๑.๕  มารยาทในการเขียน 
               ๓.๑.๖  การจบัใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟัง  ดู  จากบทความ                      
               ๓.๑.๗  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด       
               ๓.๑.๘  การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ประเภทนิทานคติธรรม 
               ๓.๑.๙  การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
                               ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการคิด (ทักษะการอ่าน ทักษะการแปลความ ทักษะการเขียน ทักษะการสรุปอ้างอิง 
ทักษะการพูด ทักษะสรุปความคิดเห็น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเชื่อมโยง) 
          ๔.๒  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๔.๒ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๑   มีจิตสาธารณะ 
          ๕.๒   อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๖.๑    การอ่านออกเสียง  จับใจความส าคัญของบทความ   และแสดงความคิดเห็น   
 ๖.๒   หนังสือเล่มจิ๋ว   เครื่องหมายวรรคตอน 
          ๖.๓   การเขียนสื่อสาร   ค าแนะน า / ค าอธิบาย 
 ๖.๔   การเขียนสรุปมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด 
 ๖.๕   แผนผังความคิด  นิทานคติธรรม 
              
ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียนเลือกอ่านนิทานคติธรรม   แล้วสรุปสาระส าคัญ  ข้อคิดของเรื่อง  แล้วเขียนลงในแผนผัง 
       ความคิด  มีการตกแต่ง  โดยการวาดรูป  ระบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  
       ด้านเนื้อหา รูปแบบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ ความสะอาด ความรับผิดชอบ  ส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
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๗.  การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านออกเสียง 

จับใจความส าคัญบทความ  
และแสดงความคิดเห็น 

ประเมินการอ่าน 
 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

หนังสือเล่มจิ๋ว 
เครื่องหมายวรรคตอน 

ประเมิน/ชิ้นงาน 
หนังสือเล่มจิ๋ว 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การเขียนสื่อสาร   ค าแนะน า 
/ ค าอธิบาย 

ประเมินการเขียน 
 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การเขียนสรุปมารยาทใน 
การอ่าน เขียน  ฟังดูพูด 

ประเมินการเขียนสรุป 
 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

  
๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แผนผังความคิด   
นิทานคติธรรม 

ประเมินชิ้นงาน/ 
แผนผังความคิด 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 
 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
              ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สืบค้น  การอ่านออกเสียงจับใจความส าคัญบทความ  และ 
                       แสดงความคิดเห็น   (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๒  สืบค้น/ อภิปราย/สนทนา / เขียนเครื่องหมายวรรคตอน   เป็นรายบุคคล   (๒  ชั่วโมง) 
         ๘.๓  ศึกษา/อภิปราย/ สรุป /ดูตัวอย่าง /เขียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนในหนังสือเล่มจิ๋ว  (๒  ชั่วโมง) 
         ๘.๔  ศึกษา  สนทนา  อภิปราย  ความหมาย   และสรุปการเขียนสื่อสาร   ค าแนะน า / ค าอธิบาย 
                       (๒  ชั่วโมง)  
             ๘.๕   ศึกษา/ สืบค้น / ทบทวน   ฝึกปฏิบัติมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  พูด   (๒  ชั่วโมง)  
              ๘.๖  ทบทวน / อภิปราย /  เขียนสรุปมารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  พูด   (๒  ชั่วโมง) 
         ๘.๗  ฝึกอ่าน/ สืบค้น / หาความหมาย /  อภิปราย/ สนทนา  สรุป  นิทานคติธรรม   (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๘ ใช้กระบวนการอา่น  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ในการเลือกอ่านนิทานคติธรรม  สรุปสาระส าคัญ 
                     ของเรื่อง  แล้วเขียนลงในแผนผังความคิด   มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน    
                     ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  (๒  ชั่วโมง)   
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
     ๙.๑ ห้องสมุด 
     ๙.๒ หนังสือนิทาน 
     ๙.๓ หนังสือพิมพ์ 
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แบบสังเกตการอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       
 

เลขที่ 

พฤติกรรมการอ่านออกเสียง 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
 

อ่านได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธ ี

ใช้ส าเนียง
ถูกต้อง 

อ่านคล่อง  ไม ่
ตู่ค า  หรือ 
ไม่อ่านตก 

อ่านออกเสียง
ค า 

ควบกล้ าถูกต้อง 

อ่านได้เสียงดัง  
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.        
๑๖.        
๑๗.        
๑๘.        
รวม        
เฉลี่ย        
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ประเด็นการสังเกตการอ่านออกเสียง   บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  อ่านได้ถูกต้องตาม 
     อักขรวิธี 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น 
วรรคตอนถูกต้อง  
และอ่านอย่างมี 

สมาธิ 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น
วรรคตอนถูกต้อง  
แต่ไม่มีสมาธิใน 

การอ่าน 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  แต่ 
เว้นวรรคตอนไม่

ถูกต้อง  ไม่มีสมาธิ
ในการอ่าน 

อ่านไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี 

๒.  ใช้ส าเนียงถูกต้อง 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   
น่าฟังและเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   

น่าฟัง  แต่ไม่
เหมาะสมกับเรื่อง 

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ถูกต้องแต่มีน้ าเสียง 
ไม่เหมาะสมกับเรื่อง

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ไม่ถูกต้อง 

๓.  อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า  หรือ 
     ไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า 
หรือไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่อ่านตู่
ค า   แต่อ่านตก 

อ่านคล่อง  แต่อ่านตู่
ค า  และอ่านตก 

อ่านไม่คล่อง 
อ่านตู่ค า  อ่านตก 

๔.  อ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
     ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี 

ร  ล  ว  ควบกล้ า 
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล  
ว ควบกล้ าถูกต้อง 
แต่อ่านออกเสียงค า

ควบกล้ าที่มี  ร 
ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล 
ถูกต้อง  แต่ออก

เสียงค าควบกล้ าที่มี  
ว  ร  ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ า 
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 
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แบบประเมินการเขียน   (การเขียนสื่อสาร/ค าแนะน า/อธบิาย/เขียนสรุป) 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     
 

 
 

เลขท่ี 
 
 
 
 

ประเด็น  
 
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 

เขียนได้ 
ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 
ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 
งาม 

ท างานได้
สะอาด 

ส่งงาน 
ทัน เวลา 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

ปาน 
กลาง 

 
ควร 
แก้ 
ไข 

คะแนนเตม็ 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.           
๑๖.           
๑๗.           
รวม           
เฉลี่ย           
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รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนสื่อสาร/ค าแนะน า/อธิบาย/เขียนสรุป) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี

ค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  แต่

ใจความไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่สวยงาม 
ไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม

เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 
การจัดท า 
ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 
เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 
เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 
มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 
แต่ไม่มีช่องไฟ 
ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 
ไม่น่าดูมาก 

๔.  ท างานได้สะอาด 
ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   แต่มี 
รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
แต่ไม่เรียบร้อย  

และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ท างานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย  และ 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา  ผิดเวลา

บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
ต้องติดตาม 

ทวงถาม  จึงจะส่ง 
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แบบประเมินผลงาน   (แผนผังความคิด/หนังสือเล่มจิ๋ว) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลข 
ท่ี 

ประเด็น  
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคุณภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

เนื้อหา 
สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 
คิด 

ริเริ่ม 
สร้าง 
สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 
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.           
๑๔.           
๑๕.           
๑๖.           
๑๗.           
๑๘.           
๑๙.           
รวม           
เฉลี่ย           
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                                                                                         ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
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รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 
ใช้ค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนือ้หาครบถ้วน 
แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  

และใช้ค ายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ

ครบถ้วน   แต่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   

และไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการท า 
ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่  และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น

แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 
ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง

ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

 
๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่

ก าหนดเพียง
เล็กน้อย 

มีความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน  แต่
ส่งเกินเวลามาก 

ไม่มี 
ความรับผิดชอบ 

ในการส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 
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แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  “เรื่องท าดี  มีความสุข” 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕   เวลา    ๑๖   ชั่วโมง 

 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ช่ือหน่วยการเรยีนรู้กะทดัรัด  ชัดเจน  ครอบคลมุเนื้อหาสาระ     
๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ตีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
๓.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
๔.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับสาระการเรียนรู้     
๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระส าคญั  และสาระการเรียนรู ้

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ 
     ทักษะ/กระบวนการ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 
      มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จดัท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง     

รวม/ สรุปผล     
หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 

หน่วยการเ 
 
 
 
 
 

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 

ชื่อหน่วยเรื่องต านานพระธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   เวลา  ๑๖  ชั่วโมง 
..................................................................................................................................................................................................... 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน 
      ชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
ป.๕/๒  อธิบายความหมายของค า  ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา 
ป.๕/๓  อธิบายความหมายโดยนัย  จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย 

           ป.๕/๘   มีมารยาทในการอ่าน 

      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
      ต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
ป.๕/๓  การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน 

        ป.๕/๙   มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 
      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
       ตัวชี้วัด 

ป.๕/๑    พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๕/๕   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

       มาตรฐาน ท ๔.๑   
               ท  ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    
                             ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
     
   ตัวช้ีวัด    
               ป.๕/๒   จ าแนกส่วนประกอบของประโยค 
     มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 
     น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     ตัวชี้วัด 

      ป. ๕/๑  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
         ป.๕/๒  ระบุความรู้และความคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 
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๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  และบอกความหมายข้อความที่เป็นการบรรยาย      

     พรรณนา   ข้อความที่มีความหมายโดยนัย  การน าแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิดไปพัฒนางาน 
     เขียน การจบัใจความ  ส าคัญ  พูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน   
     ประโยคและส่วนประกอบของประโยค  สรุปเรื่องและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม   ประเภท 
     เพลงพื้นบ้าน   มุ่งเน้นมารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  พูด  เป็นทักษะที่ควรศึกษา  และสามารถน าข้อคิด 
     ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
              ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  
                       ที่ประกอบด้วย  ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า  ค าที่มีตัวการันต์   อักษรย่อ 
                       และเครื่องหมายวรรคตอน  ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา  ข้อความที่มี 
                       ความหมายโดยนัย 
               ๓.๑.๒  การอธิบายความหมายโดยนัย  จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย 
               ๓.๑.๓  การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
               ๓.๑.๔  มารยาทในการอ่าน  
               ๓.๑.๕  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
               ๓.๑.๖  การน าแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน 
               ๓.๑.๗  มารยาทในการเขียน 
               ๓.๑.๘  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟัง  ดู  จากข่าว  เหตุการณ์ 
                         ประจ าวนั                    
               ๓.๑.๙  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด      
               ๓.๑.๑๐ ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
               ๓.๑.๑๑ การสรุปเรื่องจากวรรณคดีและวรรณกรรม  ประเภทเพลงพื้นบ้าน 
               ๓.๑.๑๒  การระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิต 
   ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
                               ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
          ๔.๑   ความสามารถในการคิด(ทักษะการอ่าน  ทักษะการตีความ ทักษะการเขียน ทักษะการเชื่อมโยง 
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการพูด ทักษะการสรุปลงความคิดเห็น ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการน าความรู้ไปใช้) 
 ๔.๒  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๑   มีจิตสาธารณะ 
           ๕.๒  อยู่อย่างพอเพียง 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๖.๑    การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
 ๖.๒   การเขียนบรรยาย/บอกความหมายของข้อความที่มีความหมายโดยนัย        
 ๖.๓    แถบประโยค 
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 ๖.๔   การเล่าเรื่อง/วิจารณ์  จากข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน 
 ๖.๕   แผนภาพโครงเรื่อง  ต านานพระธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 
             ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียนอ่าน  สรุปสาระส าคัญ  และข้อคิด   เรื่องต านานพระธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่  แล้ว 
      เขียนลงในแผนภาพโครงเรื่อง   มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์ 
      การประเมิน  ด้านเนื้อหา  รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และ 
      ส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
๗.  การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านออกเสียง 

บทร้อยกรอง 
เป็นท านองเสนาะ 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การเขียนบรรยาย/บอก
ความหมายของข้อความ 
ที่มีความหมายโดยนัย 

ประเมินการเขียน 
 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แถบประโยค ประเมินการเขียน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การเล่าเรื่อง/วิจารณ์  จาก
ข่าวและเหตุการณ์

ประจ าวัน 

ประเมิน 
การเล่าเรื่อง/วิจารณ์ 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 ๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แผนภาพโครงเรื่อง  ต านาน
พระธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 

ประเมินชิ้นงาน/ 
หนังสือเล่มเล็ก 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีขึ้นไป 

 
 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
          ๘.๑    ดูและฟังวีดิทัศน์  การอ่านออกเสียงเป็นท านองเสนาะ  และฝึกอ่าน   (๒  ชั่วโมง) 

๘.๒   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สืบค้น  ประโยคและข้อความโดยนัย   (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๓    อภิปราย / สนทนา / สาธิต /วิจารณ์ /ฝึก การเขียนบรรยาย/บอกความหมายของข้อความที่มี 
                       ความหมายโดยนัย    (๒  ชั่วโมง) 
           ๘.๔   ศึกษา  สนทนา  อภิปราย  ความหมาย   และสรุป  ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
                        (๑  ชัว่โมง) 
  ๘.๕  ศึกษา/สืบค้น/ดูตัวอย่างแถบประโยค / แต่งประโยค / จัดท าแถบประโยค   (๒  ชัว่โมง) 
           ๘.๖   อ่าน / ศึกษา / วิเคราะห์ / สรุป  ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน    (๑  ชั่วโมง) 
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           ๘.๗   เล่าเรื่อง / วิจารณ์ / ซักถาม / ตอบข้อซักถาม   ข่าว  และเหตุการณ์ประจ าวัน  (๒  ชัว่โมง) 
          ๘.๘  อ่าน / จับใจความส าคัญ / อภิปราย / สรุป  เรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่   (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๙  ใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ในการสรุปสาระส าคัญของเรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 
                      ลงในแผนภาพโครงเรื่อง   มีการตกแต่ง  วาดรูป  ระบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  (๒  ชั่วโมง) 
๙ . สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
      ๑๐.๑ ห้องสมุด 
      ๑๐.๒ แถบบันทึกเสียง 
      ๑๐.๓ ตัวอย่างแถบประโยค 
      ๑๐.๔ หนังสือพิมพ์ 
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แบบสังเกตการอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการอ่านออกเสียง 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
 

อ่านได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธ ี

ใช้ส าเนียง
ถูกต้อง 

อ่านคล่อง  ไม ่
ตู่ค า  หรือ 
ไม่อ่านตก 

อ่านออกเสียง
ค า 

ควบกล้ าถูกต้อง 

อ่านได้เสียงดัง  
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.        
๑๖.        
๑๗.        
๑๘.        
รวม        
เฉลี่ย        

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                                               
                                                                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

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

 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๕ 
 

 

 

ประเด็นการสังเกตการอ่านออกเสียง   บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  อ่านได้ถูกต้องตาม 
     อักขรวิธี 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น 
วรรคตอนถูกต้อง  
และอ่านอย่างมี 

สมาธิ 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น
วรรคตอนถูกต้อง  
แต่ไม่มีสมาธิใน 

การอ่าน 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  แต่ 
เว้นวรรคตอนไม่

ถูกต้อง  ไม่มีสมาธิ
ในการอ่าน 

อ่านไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี 

๒.  ใช้ส าเนียงถูกต้อง 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   
น่าฟังและเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   

น่าฟัง  แต่ไม่
เหมาะสมกับเรื่อง 

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ถูกต้องแต่มีน้ าเสียง 
ไม่เหมาะสมกับเรื่อง

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ไม่ถูกต้อง 

๓.  อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า  หรือ 
     ไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า 
หรือไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่อ่านตู่
ค า   แต่อ่านตก 

อ่านคล่อง  แต่อ่านตู่
ค า  และอ่านตก 

อ่านไม่คล่อง 
อ่านตู่ค า  อ่านตก 

๔.  อ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
     ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี 

ร  ล  ว  ควบกล้ า 
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล  
ว ควบกล้ าถูกต้อง 
แต่อ่านออกเสียงค า

ควบกล้ าที่มี  ร 
ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล 
ถูกต้อง  แต่ออก

เสียงค าควบกล้ าที่มี  
ว  ร  ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ า 
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 
 
 
 
 
 

 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๖ 
 

 

 

แบบประเมินการเขียน   (การเขียนบรรยาย/แถบประโยค) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     

 
 
 

เลขท่ี 
 
 
 
 

ประเด็น  
คะแนน 

รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 

เขียนได้ 
ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 
ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 
งาม 

ท างานได้
สะอาด 

ส่งงาน 
ทัน เวลา 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

ปาน 
กลาง 

 
ควร 
แก้ 
ไข 

คะแนนเตม็ 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.           
๑๖.           
๑๗.           
รวม           
เฉลี่ย           

 
 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                                                            
 
                                                                                        ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                  (.................................................) 

 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๗ 
 

 

 

รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนบรรยาย/เขียนแถบประโยค) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี

ค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  แต่

ใจความไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่สวยงาม 
ไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม

เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 
การจัดท า 
ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 
เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 
เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 
มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 
แต่ไม่มีช่องไฟ 
ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 
ไม่น่าดูมาก 

๔.  ท างานได้สะอาด 
ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   แต่มี 
รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
แต่ไม่เรียบร้อย  

และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ท างานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย  และ 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา  ผิดเวลา

บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
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.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๘ 
 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดเล่าเรื่อง / วิจารณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการพูด/ท่อง  
รวม 

 

คะแนน 

 
 

ระดับ 
คุณภาพ 

มองหน้า 
ผู้ฟังอย่าง

สนใจ 

พูด/ท่อง 
ด้วยถ้อยค า

ที่สุภาพ  
ชัดเจน 

ใช้น้ าเสียงที่
น่าฟัง  

เหมาะสม 

ขออนุญาต
ถาม  และ

ถาม 
อย่างสุภาพ 

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.         
๑๗.         
๑๘.         

 รวม        
 เฉลี่ย        

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                            
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

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



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๙ 
 

 

 

ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการพูดเล่าเรื่อง/วิจารณ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มองหน้าผู้ฟังอย่างสนใจ 
ตั้งใจพูด  และมอง 
ผู้ฟังอย่างสนใจ 
ตลอดเวลาฟัง 

ตั้งใจพูด   แต่
บางครั้งไม่มองผู้ฟัง 

ตั้งใจพูด  แต่มอง 
ผู้ฟังเล็กน้อย 

ไม่ตั้งใจพูด  และ 
ไม่มองผู้ฟังเลย 

๒.  พูดด้วยถ้อยค าที่สุภาพ   
     ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยค าที่ 
สุภาพ  ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยค าที่ 
สุภาพ  แต่พูดด้วย 
ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยค าที่
สุภาพ   แต่พูดด้วย 
ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ 
ไม่เกิน  ๕  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยค าที่ไม่ 
สุภาพ  เกินกว่า 

๕  ครั้ง 

๓.  ใช้น้ าเสียงที่น่าฟัง   
      เหมาะสม 

ใช้น้ าเสียงใน 
การพูดได้น่าฟัง  
และเหมาะสม 

ใช้น้ าเสียงใน 
การพูดได้น่าฟัง 

และเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้น้ าเสียงใน 
การพูดได้น่าฟัง   
เพียงเล็กน้อย 

ใช้น้ าเสียงใน 
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   (แผนภาพโครงเรื่อง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลข 
ท่ี 

ประเด็น  
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคุณภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

เนื้อหา 
สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 
คิด 

ริเริ่ม 
สร้าง 
สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 
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.           
๑๔.           
๑๕.           
๑๖.           
๑๗.           
๑๘.           
๑๙.           
รวม           
เฉลี่ย           

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                            
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 

                                                                                        ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                   (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๖๑ 
 

 

 

 

รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
    

 
๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 
ใช้ค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  

และใช้ค ายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ

ครบถ้วน   แต่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   

และไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการท า 
ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่  และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น

แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 
ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง

ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

 
๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่

ก าหนดเพียง
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 
 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๖๒ 
 

 

 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔   “เรื่องต านานพระธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕   เวลา    ๑๖  ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ช่ือหน่วยการเรยีนรู้กะทดัรัด  ชัดเจน  ครอบคลมุเนื้อหาสาระ     
๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ตีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
๓.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
๔.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับสาระการเรียนรู้     
๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระส าคญั  และสาระการเรียนรู ้

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ 
     ทักษะ/กระบวนการ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 
      มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จดัท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง     

รวม/ สรุปผล     
หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     เกณฑ์   ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๗๕   ปรับปรุง      ๑.๗๖ – ๒.๕๐  พอใช้      ๒.๕๑ – ๓.๒๕   ๓.๒๖ – ๔.๐๐   ดีมาก 
           หรือ   คะแนน    ๑๒ – ๒๐    ปรับปรุง       ๒๑ – ๓๐ พอใช้            ๓๑ – ๓๙       ดี    ๔๐ – ๔๘    ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยเรื่องเบิกฟ้ามหาสงกรานต์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๑๖  ชั่วโมง 
...................................................................................................................................................................................................... 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน 
      ชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
          ป.๕/๔   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

          ป.๕/๕  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

          ป.๕/๘   มีมารยาทในการอ่าน 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
      ต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
ป.๕/๔   เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 

        ป.๕/๙   มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 
      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
       ตัวชี้วัด 

ป.๕/๑    พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๕/๕   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

       มาตรฐาน ท ๔.๑   
                ท  ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    
                             ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
       ตัวชี้วัด    
               ป.๕/๓  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น        
     
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 
     น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     ตัวชี้วัด 
 ป. ๕/๑  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
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  ป.๕/๓   อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  
๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายบทร้อยแก้ว   และบทร้อยกรอง   การจับใจความส าคัญ    
      แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  แสดงความคิดเห็น  จากวรรณคดีในบทเรียน  บทความ  และบทโฆษณา   
     การเขียนย่อความจากสื่อ  เช่น  นิทาน  ความเรียงประเภทต่าง ๆ ประกาศ  แจ้งความ  แถลงการณ์  จดหมาย   
     ค าสอน  โอวาท  ค าปราศรัย  การจับใจความ พูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟัง  และดูจากการโฆษณา  
     สืบค้นภาษาไทยมาตรฐาน  สรุปเรื่อง  อธิบายคุณค่า  จากวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  มุ่งเน้น 
     มารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  พูด เป็นทักษะที่ควรศึกษา  และสามารถน าข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน 
     ชวีิตประจ าวัน 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
              ๓.๑.๑   การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง                         
              ๓.๑.๒  การจับใจความส าคัญ  แยกข้อเท็จจริง  และข้อคิดเห็นจากวรรณคดีในบทเรียน บทความบท
โฆษณา 
              ๓.๑.๓   มารยาทในการอ่าน  
              ๓.๑.๔  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
              ๓.๑.๕  การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่นนิทาน  ความเรียงประเภทต่าง ๆ  ประกาศ  แจ้งความ 
                        แถลงการณ์  จดหมาย  ค าสอน  โอวาท  ค าปราศรัย 
              ๓.๑.๖  มารยาทในการเขียน 
              ๓.๑.๗  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟัง  ดู  จากการโฆษณา 
              ๓.๑.๘  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด      
              ๓.๑.๙  ภาษาไทยมาตรฐาน                   
              ๓.๑.๑๐ การสรุปเรื่องและอธิบายคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 
 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
                               ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
           ๔.๑  ความสามารถในการคิด(ทักษะการอ่าน ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการ
เขียน ทักษะการจัดล าดับ ทักษะการพูด ทักษะการลงความคิดเห็น ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการ
เปรียบเทียบ ทักษะการวิเคราะห์) 
 ๔.๒  ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๑   ใฝ่เรียนรู ้
          ๕.๒   รักชาติ  ศาสน ์ กษัตริย์ 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๖.๑  การอ่านออกเสียง  จับใจความส าคัญ  แยกข้อเท็จจริง  และแสดงความคิดเห็น                                
       เรื่องเบิกฟ้ามหาสงกรานต์    

 ๖.๒   การจับสลากย่อความนิทาน / ประกาศ / แจ้งความ / แถลงการณ์ / จดหมาย / ค าสอน / โอวาท /  
                  ค าปราศรัย 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๖๕ 
 

 

 

          ๖.๓   การเขียนแผ่นโฆษณา  ตามความสนใจ 
 ๖.๔  หนังสือเล่มจิ๋ว   การวิจารณ์การโฆษณา   
 ๖.๕  หนังสือเล่มเล็ก  ภาษาไทยมาตรฐาน 
             ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียนสืบค้น / ค้นคว้า / อภิปราย  / สรุปเรื่องภาษาไทยมาตรฐาน  ลงในหนังสือเล่มเล็ก   
      มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา  รูปแบบ   
      ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
๗.  การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านออกเสียง 
จับใจความส าคัญ 

แยกข้อเท็จจริง  และ 
แสดงความคิดเห็น 

ประเมินการอ่าน 
 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

การจับสลากย่อความนิทาน / 
ประกาศ /แจ้งความ / 
แถลงการณ์ / จดหมาย / ค า
สอน / โอวาท / ค าปราศรัย 
 

 

ประเมิน 
การย่อความ 

 

 

แบบประเมิน 
 

ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การเขียนแผ่นโฆษณา 
ตามความสนใจ 

ประเมินการเขียน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

หนังสือเล่มจิ๋ว   การวิจารณ์
การโฆษณา   

ประเมินชิ้นงาน 
หนังสือเล่มจิ๋ว 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
หนังสือเล่มเล็ก   

ภาษาไทยมาตรฐาน 
ประเมินชิ้นงาน 
หนังสือเล่มเล็ก 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
๘.๑  ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สืบค้น / ฝึก /  การอ่านออกเสียง  และแสดงความคิดเห็น  

                  เรื่องเบิกฟ้ามหาสงกรานต์  (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๒  ศึกษา / อภิปราย / สนทนา / สรุป  การย่อความนิทาน / ประกาศ / แจ้งความ / แถลงการณ์ /  
                  จดหมาย / ค าสอน / โอวาท / ค าปราศรยั   (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๓   จับสลาก  ย่อความนิทาน / ประกาศ / แจ้งความ / แถลงการณ์ / จดหมาย / ค าสอน / โอวาท / 
                   ค าปราศรัย  เป็นรายบุคคล  (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๔   ดูวีดิทัศน์  การโฆษณา  /  จัดท าแผ่นโฆษณา / โฆษณาหน้าชั้นเรียน / ตอบข้อซักถามใน 
                  การโฆษณา  (๒  ชั่วโมง) 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๖๖ 
 

 

 

          ๘.๕   วิจารณ์การโฆษณา  จากการดู  พูด  จากเพ่ือน / สรุป / แสดงความคิดเห็น  (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๖   เขียนบันทึกวิจารณ์การโฆษณาของเพ่ือนที่ประทับใจ  ลงในหนังสือเล่มจิ๋ว  (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๗  ศึกษา  สนทนา  อภิปราย  ความหมาย   เรื่องภาษาไทยมาตรฐาน   (๒  ชั่วโมง)  
         ๘.๘  ใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  สรุปองค์ความรู้  เรื่องภาษาไทยมาตรฐาน  ลงใน 
                หนังสือเล่มเล็ก  มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน 
                     (๒  ชั่วโมง) 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    ๙.๑ ห้องสมุด 
    ๙.๒ ตัวอย่างการย่อความ ประกาศ จดหมาย 
    ๙.๓ หนังสือพิมพ์ 
    ๙.๔ วีดิทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๖๗ 
 

 

 

แบบสังเกตการอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการอ่านออกเสียง 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
 

อ่านได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธ ี

ใช้ส าเนียง
ถูกต้อง 

อ่านคล่อง  ไม ่
ตู่ค า  หรือ 
ไม่อ่านตก 

อ่านออกเสียง
ค า 

ควบกล้ าถูกต้อง 

อ่านได้เสียงดัง  
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.        
๑๖.        
๑๗.        
๑๘.        
รวม        
เฉลี่ย        

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                       ไม่ผ่าน                                                                                                                                               
                                                                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

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

 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๖๘ 
 

 

 

ประเด็นการสังเกตการอ่านออกเสียง   บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  อ่านได้ถูกต้องตาม 
     อักขรวิธี 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น 
วรรคตอนถูกต้อง  
และอ่านอย่างมี 

สมาธิ 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น
วรรคตอนถูกต้อง  
แต่ไม่มีสมาธิใน 

การอ่าน 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  แต่ 
เว้นวรรคตอนไม่

ถูกต้อง  ไม่มีสมาธิ
ในการอ่าน 

อ่านไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี 

๒.  ใช้ส าเนียงถูกต้อง 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   
น่าฟังและเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   

น่าฟัง  แต่ไม่
เหมาะสมกับเรื่อง 

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ถูกต้องแต่มีน้ าเสียง 
ไม่เหมาะสมกับเรื่อง

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ไม่ถูกต้อง 

๓.  อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า  หรือ 
     ไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า 
หรือไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่อ่านตู่
ค า   แต่อ่านตก 

อ่านคล่อง  แต่อ่านตู่
ค า  และอ่านตก 

อ่านไม่คล่อง 
อ่านตู่ค า  อ่านตก 

๔.  อ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
     ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี 

ร  ล  ว  ควบกล้ า 
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล  
ว ควบกล้ าถูกต้อง 
แต่อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ร 

ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล 
ถูกต้อง  แต่ออก

เสียงค าควบกล้ าที่มี  
ว  ร  ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ า 
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 
 
 
 
 
 

 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๖๙ 
 

 

 

แบบประเมินการเขียน   (การเขียนย่อความ/เขียนแผ่นโฆษณา) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     

 
 
 

เลขท่ี 
 
 
 
 

ประเด็น  
 
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 

เขียนได้ 
ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 
ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 
งาม 

ท างานได้
สะอาด 

ส่งงาน 
ทัน เวลา 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

ปาน 
กลาง 

 
ควร 
แก้ 
ไข 

คะแนนเตม็ 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.           
๑๖.           
๑๗.           
รวม           
เฉลี่ย           

 
 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                                                            
 
                                                                                       ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                 (.................................................) 

 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๗๐ 
 

 

 

รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนย่อความ/เขียนแผ่นโฆษณา) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี

ค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  แต่

ใจความไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่สวยงาม 
ไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม

เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 
การจัดท า 
ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 
เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 
เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 
มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 
แต่ไม่มีช่องไฟ 
ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 
ไม่น่าดูมาก 

๔.  ท างานได้สะอาด 
ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   แต่มี 
รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
แต่ไม่เรียบร้อย  

และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ท างานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย  และ 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา  ผิดเวลา

บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
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.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๗๑ 
 

 

 

แบบประเมินผลงาน   (หนังสือเล่มเล็ก/หนังสือเล่มจิ๋ว) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลข 
ท่ี 

ประเด็น  
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคุณภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

เนื้อหา 
สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 
คิด 

ริเริ่ม 
สร้าง 
สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 
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.           
๑๔.           
๑๕.           
๑๖.           
๑๗.           
๑๘.           
๑๙.           
รวม           
เฉลี่ย           

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                            
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 

                                                                                         ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                    (...............................................) 
 

 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๗๒ 
 

 

 

รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 
ใช้ค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  

และใช้ค ายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถกูต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ

ครบถ้วน   แต่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   

และไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการท า 
ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม่  และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น

แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 
ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง

ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

 
๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่

ก าหนดเพียง
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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แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕   “เรื่องเบิกฟ้ามหาสงกรานต์” 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕  เวลา    ๑๖  ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ช่ือหน่วยการเรยีนรู้กะทดัรัด  ชัดเจน  ครอบคลมุเนื้อหาสาระ     
๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ตีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
๓.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
๔.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับสาระการเรียนรู้     
๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระส าคญั  และสาระการเรียนรู ้

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ 
     ทักษะ/กระบวนการ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 
      มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จดัท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง     

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 

ชื่อหน่วยเรื่องเที่ยวเมืองไทย  ไม่ไปไม่รู้   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๑๖  ชั่วโมง 
...................................................................................................................................................................................................... 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน 
      ชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ตัวชี้วัด 

      ป.๕/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
             ป.๕/๔   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

             ป.๕/๕  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

             ป.๕/๘   มีมารยาทในการอ่าน 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
      ต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
ป.๕/๕  การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 

        ป.๕/๙   มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 
      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
       ตัวชี้วัด 

ป.๕/๑    พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๕/๕    มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

       มาตรฐาน ท ๔.๑   
               ท  ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    
                             ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
       ตัวชี้วัด                  

   ป.๕/๓  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น        
 

     มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 
     น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     ตัวชี้วัด 
 ป. ๕/๑  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
  ป.๕/๒  การระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง  
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๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การอ่านจับใจความ  แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  แสดงความคิดเห็น  จากงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ   

      ข่าวและเหตุการณ์ประจ าวัน  การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง   และญาติ   การจับใจความส าคัญ  พูดแสดง 
      ความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟัง   และดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สืบค้นภาษาถิ่น   สรุปเรื่องและข้อคิดจาก 
      วรรณคดีวรรณกรรมตามความสนใจ   มุ่งเน้นมารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  พูด เป็นทักษะที่ควรศึกษา    
      และสามารถน าข้อคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
              ๓.๑.๑ การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง                                   
                     ๓.๑.๒  การจับใจความส าคัญ  แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  แสดงความคิดเห็น  จากงานเขียน 
                               ประเภทโน้มน้าวใจ  ข่าว  และเหตุการณ์ประจ าวัน   
                     ๓.๑.๓  มารยาทในการอ่าน  
                     ๓.๑.๕  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
                     ๓.๑.๖  การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ 
                     ๓.๑.๗  มารยาทในการเขียน 
                     ๓.๑.๘  การจับใจความและการพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟัง  ดู  จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                    ๓.๑.๙   มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด      
                    ๓.๑.๑๐ ภาษาถิ่น                    
                    ๓.๑.๑๑ การสรุปเรื่องและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมตามความสนใจ 
 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
                               ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
           ๔.๑  ความสามารถในการคิด(ทักษะการอ่าน  ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการน า
ความรู้ไปใช้ ทักษะการเขียน ทักษะการสังเกต ทักษะการใช้เหตุผล  ทักษะการพูด ทักษะการสรุปลงความคิดเห็น 
ทักษะน าความรู้ไปใช้ ทักษะการสังเคราะห์)        
 ๔.๒  ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๖.๑   ใฝ่เรียนรู ้
          ๖.๒   รักชาติ  ศาสน ์ กษัตริย์ 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๖.๑    การอ่านจับใจความส าคัญงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ / ข่าว 
 ๖.๒   การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง /ญาติ 
          ๖.๓   การเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ดูวีดิทัศน์                                                                        
          ๖.๔   รายงาน  เรื่องภาษาถ่ิน 
 ๖.๕   แผนผังความคิด  การเลือกอ่านวรรณคดี / วรรณกรรมที่สนใจ             
ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียนเลือกอ่านวรรณคดี / วรรณกรรมที่สนใจ  จับใจความส าคัญ / สรุป  เขียนลงใน  
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 แผนผังความคิด  มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินด้านเนื้อหา 
รูปแบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสะอาดความรับผิดชอบและส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
๗.  การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านจับใจความส าคัญ
งานเขียนประเภทโน้มน้าว

ใจ / ข่าว 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การเขียนจดหมายถึง
ผู้ปกครอง /ญาติ 

ประเมิน 
การเขียนจดหมาย 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การเขียน 
แสดงความคิดเห็น 
จากเรื่องที่ดูวีดิทัศน์ 

ประเมินการเขียน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

รายงาน  เรื่องภาษาถิ่น ประเมินชิ้นงาน/รายงาน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 
 
 ๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แผนผังความคิด  การเลือก
อ่านวรรณคดี / วรรณกรรม

ที่สนใจ    

ประเมินชิ้นงาน/ 
แผนผังความคิด 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สืบค้น / สาธิต  การอ่านจับใจความส าคัญงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  
                      ข่าว   (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๒  สืบค้น / ดูตัวอย่าง/ อภิปราย / สนทนา  เรื่องการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง / ญาติ   (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๓  ฝึกเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง / ญาติ  เป็นรายบุคคล   (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๔  คัดลายมือมารยาทในการอ่าน / เขียน / ฟังดูพูด  ตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตาม 
                      รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๕  ดูวีดิทัศน์เรื่องราวที่สนใจร่วมกัน /  อภิปราย / สรุป  เขียนแสดงความคิดเห็นจากการดูและฟัง 
                      (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๖   ศึกษา/ สืบค้น / ซักถาม / รายงาน / น าเสนอ   เรื่องภาษาถิ่น   (๒  ชั่วโมง)  
          ๘.๗  เลือกอ่านวรรณคดี / วรรณกรรมตามความสนใจ   (๒  ชั่วโมง)  
          ๘.๘  ใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ในการคัดเลือกอ่านวรรณคดี / วรรณกรรมที่สนใจ 
                 มากที่สุด  คนละ  ๑  เรื่อง   แล้วสรุปสาระส าคัญ  ข้อคิด  เขียนลงในแผนผังความคิด   ตกแต่ง   
                  วาดรูป   ระบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน    (๒  ชั่วโมง) 
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๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
    ๙.๑ ห้องสมุด 
    ๙.๒ คอมพิวเตอร์ 
    ๙.๓ แผนภูมิจดหมาย 
    ๙.๔ แบบตัวอักษรแบบต่าง 
 

แบบสังเกตการอ่านในใจ    (การจับใจความส าคัญ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕    

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการอ่านในใจ 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
 

การวาง / 
จัดหนังสือ 
ถูกต้อง 

การกวาด 
สายตา 

ใน 
การอ่าน 

ให้ความ
สนใจใน
การอ่าน 

ตอบ
ค าถาม

เรื่องที่อ่าน
ได ้

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.         
๑๖.         
๑๗.         

 รวม        
 เฉลี่ย        
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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   แต่
วางมือไม่เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือได้ถูกต้องแต่

ห่างจากตา  ไม่
เหมาะสม   และวางมือ

ไม่เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือไม่ถูกต้อง 

๒.  การกวาดสายตาใน 
     การอ่าน 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง 

ไม่ใช้นิ้วช้ี  ไม่ท าปาก
ขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่าน  ไม่ใช้นิ้วช้ี  

แต่ท าปาก 
ขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง  แต่ใช้
นิ้วช้ี  และท าปากขมุบ

ขมิบ 

ไม่มีการกวาดสายตาใน
การอ่าน 

๓.  ให้ความสนใจในการอ่าน 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลาในการ

อ่าน  มีสมาธ ิ
ไม่อ่านไป  หยดุไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลา 

มีสมาธิในการอ่าน 
แต่อ่านไป  หยุดไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่าน  แต่ไม่มสีมาธิ  

สนใจรอบข้าง  อ่านไป
หยุดไป 

ไม่ให้ความสนใจในการ
อ่าน 

๔.  ตอบค าถามเรื่องที่อ่านได ้

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  ตอบอย่างมี
เหตุผล  และตอบได้ทุก

ค าถาม 

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  ตอบอย่างมี
เหตุผล  แต่ตอบไมไ่ด้

ทุกค าถาม 

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  แต ่

ตอบอย่างไม่มเีหตผุล  
และตอบไมไ่ด้ทุกข้อ 

ตอบค าถามเรื่องอ่านไม่
ถูกต้อง 

๕. ใช้เวลาในการอ่าน 
     เหมาะสม 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบค าถาม  
และทันต่อ 

กิจกรรมล าดับต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่าน 
ได้อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบค าถาม  
แต่ไม่ทันต่อการร่วม

กิจกรรมต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อยา่งเหมาะสม  แตไ่ม่
ทันต่อการตอบค าถาม  
และไม่ทันต่อการร่วม 

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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แบบประเมินการเขียน   (การเขียนจดหมาย/เขียนแสดงความคิดเห็น) 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     
 

 
 

เลขท่ี 
 
 
 
 

ประเด็น  
 
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 

เขียนได้ 
ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 
ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 
งาม 

ท างานได้
สะอาด 

ส่งงาน 
ทัน เวลา 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

ปาน 
กลาง 

 
ควร 
แก้ 
ไข 

คะแนนเตม็ 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.           
๑๖.           
๑๗.           
รวม           
เฉลี่ย           
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รายละเอยีดการประเมินการเขียน  (การเขียนจดหมาย/เขียนแสดงความคิดเห็น) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี

ค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  แต่

ใจความไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่สวยงาม 
ไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม

เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 
การจัดท า 
ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 
เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 
เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 
มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 
แต่ไม่มีช่องไฟ 
ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 
ไม่น่าดูมาก 

๔.  ท างานได้สะอาด 
ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   แต่มี 
รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
แต่ไม่เรียบร้อย  

และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ท างานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย  และ 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา  ผิดเวลา

บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
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   (แผนผังความคิด/รายงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลข 
ท่ี 

ประเด็น  
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคุณภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

เนื้อหา 
สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 
คิด 

ริเริ่ม 
สร้าง 
สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 
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.           
๑๔.           
๑๕.           
๑๖.           
๑๗.           
๑๘.           
๑๙.           
รวม           
เฉลี่ย           
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รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 
ใช้ค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  

และใช้ค ายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ

ครบถ้วน   แต่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   

และไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการท า 
ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่  และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น

แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 
ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง

ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

 
๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่

ก าหนดเพียง
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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แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖   “เรื่องเที่ยวเมืองไทย  ไม่ไปไม่รู้” 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕   เวลา    ๑๖   ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ช่ือหน่วยการเรยีนรู้กะทดัรัด  ชัดเจน  ครอบคลมุเนื้อหาสาระ     
๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ตีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
๓.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
๔.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับสาระการเรียนรู้     
๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระส าคญั  และสาระการเรียนรู ้

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ 
     ทักษะ/กระบวนการ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 
      มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จดัท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง     

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 

ชื่อเรื่องคิดดี  ท าดี  ได้ดี   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา  ๑๖  ชั่วโมง 
...................................................................................................................................................................................................... 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน 
      ชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ตัวชี้วัด 

     ป.๕/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
             ป.๕/๖   อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และปฏิบัติตาม        

             ป.๕/๘   มีมารยาทในการอ่าน 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
      ต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
ป.๕/๖   เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา  

        ป.๕/๙   มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 
      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
       ตัวชี้วัด 

ป.๕/๓   วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล 
ป.๕/๕   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

       มาตรฐาน ท ๔.๑   
               ท  ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    
                             ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

       ตัวชี้วัด    
               ป.๕/๔  ใช้ค าราชาศัพท์ 
     มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 
     น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     ตัวชี้วัด  
            ป.๕/๑   สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน 
         ป.๕/๒  การระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง  
            ป.๕/๔  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
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๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
   การอ่านออกเสียงงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และปฏิบัติตามในการใช้พจนานุกรม   

      การใช้วัสดุอุปกรณ์   การเขียนแสดงความรู้สึก  และความคิดเห็น การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ 
      ฟังและดูในชีวิตประจ าวัน  ค าราชาศัพท์   สรุปเรื่องและข้อคิดจากบทอาขยานตามที่ก าหนด   มุ่งเน้น 
      มารยาทในการอ่าน   เขียน  ฟัง  ดู  พูด    เป็นทักษะที่ควรศึกษา    และสามารถน าข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
      ในชวีิตประจ าวัน 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
              ๓.๑.๑ การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง      
               ๓.๑.๒  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และปฏิบัติตามในการใช้พจนานุกรม 
                        การใช้วัสดุอุปกรณ์                              
               ๓.๑.๓  มารยาทในการอ่าน  
               ๓.๑.๕  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
               ๓.๑.๖  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
               ๓.๑.๗  มารยาทในการเขียน 
               ๓.๑.๘  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟัง  และดู  อย่างมีเหตุผล 
               ๓.๑.๙  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด      
               ๓.๑.๑๐ค าราชาศัพท์ 
               ๓.๑.๑๑ การสรุปเรื่องและข้อคิดจากบทอาขยานตามที่ก าหนด                    
 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
                               ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
           ๔.๑  ความสามารถในการคิด(ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
ประเมิน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการเชื่อมโยง 
 ๔.๒  ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๑   ใฝ่เรียนรู ้
          ๕.๒   รักชาติ  ศาสน ์ กษัตริย์ 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๖.๑   การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของบทร้อยแก้ว 
 ๖.๒   การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย / ค าสั่ง / ข้อแนะน า / ปฏิบัติตามในการใช้พจนานุกรม/การใช้วัสดุ
อุปกรณ์                              
          ๖.๓   การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ  จากการอ่าน 
          ๖.๔   รายงาน  เรื่องค าราชาศัพท์ 
          ๖.๕   หนังสือเล่มเลก็  การสรุปข้อคิดจากบทอาขยานตามที่ก าหนด    
             ลักษณะงานสุดท้าย 
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             ให้นักเรียนจับสลากบทอาขยาน  และเขียนบทอาขยานที่จับสลากได้  แล้วสรุปข้อคิดจากบทอาขยานลง
ในหนังสือเล่มเล็ก   มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา  
รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่ง ตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
๗.  การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านออกเสียงและ 
บอกความหมายของ 

บทร้อยแก้ว 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การอ่านงานเขียนเชิง
อธิบาย/ค าสั่ง/ข้อแนะน า /

ปฏิบัติตามในการใช้
พจนานุกรม/ การใช้                  

วสัดุอุปกรณ์ 
 

ประเมินการอ่าน 
 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การเขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็น  

วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ  
จากการอ่าน 

ประเมินการเขียน 
 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

รายงาน  เรื่องค าราชาศัพท์ ประเมินชิ้นงาน/ 
รายงาน 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 

 ๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
หนังสือเล่มเล็ก  การสรุป
ข้อคิดจากบทอาขยาน

ตามท่ีก าหนด 

ประเมินชิ้นงาน/ 
หนังสือเล่มเล็ก 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย / ฝึกอ่าน / อ่านออกเสียงและบอกความหมายของบทร้อยแก้ว    
                      (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๒  ศึกษา / ฝึกอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย/ค าสั่ง/ข้อแนะน า /ปฏิบัติตามในการใช้พจนานุกรม/  
                      การใช้วัสดอุุปกรณ์   เป็นกลุ่ม  และรายบุคคล   (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๓  ศึกษา  สนทนา  อภิปราย  ความหมาย   และสรุปการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น   
                      วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ    (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๔  ฝึก/คัดลายมือบทอาขยานด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด/ครึ่งบรรทัด   (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๕  ศึกษา/ สืบค้น  ฝึกปฏิบัติมารยาทในการเขียน  (๑  ชั่วโมง) 
 ๘.๖  ฝึกอ่าน/ สืบค้นค ายาก/ หาความหมาย /บอกความหมายของบทอาขยาน/น าเสนอ   (๒  ชั่วโมง) 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๘๗ 
 

 

 

          ๘.๗ จับสลากการท่องบทอาขยานเป็นรายบุคคล   (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๘  สนทนา / ทบทวน / สรุป  เรื่องมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  (๑  ชั่วโมง) 
  
         ๘.๙ ใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ในการคัดบทอาขยาน  และเขียนข้อคิด  ความรู้สึกใน 
               การท่องบทอาขยานลงในหนังสือเล่มเล็ก  มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน   
              (๒  ชัว่โมง) 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
     ๙.๑ ห้องสมุด 
     ๙.๒ แถบบันทึกเสียง 
     ๙.๓ หนังสือพจนานุกรม 
     ๙.๔ แบบตัวอักษรแบบต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๘๘ 
 

 

 

แบบสังเกตการอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการอ่านออกเสียง 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
 

อ่านได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธ ี

ใช้ส าเนียง
ถูกต้อง 

อ่านคล่อง  ไม ่
ตู่ค า  หรือ 
ไม่อ่านตก 

อ่านออกเสียง
ค า 

ควบกล้ าถูกต้อง 

อ่านได้เสียงดัง  
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.        
๑๖.        
๑๗.        
๑๘.        
รวม        
เฉลี่ย        

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                                               
                                                                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

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

 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๘๙ 
 

 

 

ประเด็นการสังเกตการอ่านออกเสียง   บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  อ่านได้ถูกต้องตาม 
     อักขรวิธี 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น 
วรรคตอนถูกต้อง  
และอ่านอย่างมี 

สมาธิ 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น
วรรคตอนถูกต้อง  
แต่ไม่มีสมาธิใน 

การอ่าน 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  แต่ 
เว้นวรรคตอนไม่

ถูกต้อง  ไม่มีสมาธิ
ในการอ่าน 

อ่านไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี 

๒.  ใช้ส าเนียงถูกต้อง 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   
น่าฟังและเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   

น่าฟัง  แต่ไม่
เหมาะสมกับเรื่อง 

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ถูกต้องแต่มีน้ าเสียง 
ไม่เหมาะสมกับเรื่อง

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ไม่ถูกต้อง 

๓.  อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า  หรือ 
     ไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า 
หรือไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่อ่านตู่
ค า   แต่อ่านตก 

อ่านคล่อง  แต่อ่านตู่
ค า  และอ่านตก 

อ่านไม่คล่อง 
อ่านตู่ค า  อ่านตก 

๔.  อ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
     ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี 

ร  ล  ว  ควบกล้ า 
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล  
ว ควบกล้ าถูกต้อง 
แต่อ่านออกเสียงค า

ควบกล้ าที่มี  ร 
ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล 
ถูกต้อง  แต่ออก

เสียงค าควบกล้ าที่มี  
ว  ร  ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ า 
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 
 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๙๐ 
 

 

 

แบบสังเกตการอ่านในใจ    (การจับใจความส าคัญ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕    

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการอ่านในใจ 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
 

การวาง / 
จัดหนังสือ 
ถูกต้อง 

การกวาด 
สายตา 

ใน 
การอ่าน 

ให้ความ
สนใจใน
การอ่าน 

ตอบ
ค าถาม

เรื่องที่อ่าน
ได ้

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.         
๑๖.         
๑๗.         

 รวม        
 เฉลี่ย        

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                                                                                                                                          
                                      ไม่ผ่าน                                          
                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

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

 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๙๑ 
 

 

 

ประเด็นการสังเกตการอ่านในใจ  (การจับใจความส าคัญ) 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  การวาง / จัดหนังสือ 
    ถูกต้อง 
       

มีการวาง หรือจัด
หนังสือห่างจากตา 

พอสมควร    วางมือ  
ได้อย่างเหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือถูกต้อง  ห่าง

จากตาพอสมควร   แต่
วางมือไม่เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือได้ถูกต้องแต่

ห่างจากตา  ไม่
เหมาะสม   และวางมือ

ไม่เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือไม่ถูกต้อง 

๒.  การกวาดสายตาใน 
     การอ่าน 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง 

ไม่ใช้นิ้วช้ี  ไม่ท าปาก
ขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่าน  ไม่ใช้นิ้วช้ี  

แต่ท าปาก 
ขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง  แต่ใช้
นิ้วช้ี  และท าปากขมุบ

ขมิบ 

ไม่มีการกวาดสายตาใน
การอ่าน 

๓.  ให้ความสนใจในการอ่าน 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลาในการ

อ่าน  มีสมาธ ิ
ไม่อ่านไป  หยดุไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลา 

มีสมาธิในการอ่าน 
แต่อ่านไป  หยุดไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่าน  แต่ไม่มสีมาธิ  

สนใจรอบข้าง  อ่านไป
หยุดไป 

ไม่ให้ความสนใจในการ
อ่าน 

๔.  ตอบค าถามเรื่องที่อ่านได ้

ตอบค าถามเรื่องทีอ่่าน
ได้ถูกต้อง  ตอบอย่างมี
เหตุผล  และตอบได้ทุก

ค าถาม 

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  ตอบอย่างมี
เหตุผล  แต่ตอบไมไ่ด้

ทุกค าถาม 

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  แต ่

ตอบอย่างไม่มเีหตผุล  
และตอบไมไ่ด้ทุกข้อ 

ตอบค าถามเรื่องอ่านไม่
ถูกต้อง 

๕. ใช้เวลาในการอ่าน 
     เหมาะสม 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบค าถาม  
และทันต่อ 

กิจกรรมล าดับต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่าน 
ได้อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบค าถาม  
แต่ไม่ทันต่อการร่วม

กิจกรรมต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม  แตไ่ม่
ทันต่อการตอบค าถาม  
และไม่ทันต่อการร่วม 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๙๒ 
 

 

 

แบบประเมินการเขียน   (การเขียนแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     

 
 
 

เลขท่ี 
 
 
 
 

ประเด็น  
 
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 

เขียนได้ 
ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 
ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 
งาม 

ท างานได้
สะอาด 

ส่งงาน 
ทัน เวลา 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

ปาน 
กลาง 

 
ควร 
แก้ 
ไข 

คะแนนเตม็ 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.           
๑๖.           
๑๗.           
รวม           
เฉลี่ย           

 
 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                                                            
 
                                                                                           ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                        (.................................................) 

 
 
 
 
 
 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๙๓ 
 

 

 

รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การเขียนแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี

ค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  แต่

ใจความไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่สวยงาม 
ไมส่มบูรณ์ 
มีค าผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม

เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 
การจัดท า 
ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 
เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 
เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 
มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 
แต่ไม่มีช่องไฟ 
ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 
ไม่น่าดูมาก 

๔.  ท างานได้สะอาด 
ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   แต่มี 
รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
แต่ไม่เรียบร้อย  

และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ท างานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย  และ 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา  ผิดเวลา

บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
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   (หนังสือเล่มเล็ก/รายงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลข 
ท่ี 

ประเด็น  
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคุณภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

เนื้อหา 
สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 
คิด 

ริเริ่ม 
สร้าง 
สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 
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.           
๑๔.           
๑๕.           
๑๖.           
๑๗.           
๑๘.           
๑๙.           
รวม           
เฉลี่ย           

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                            
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 

                                                                                           ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                      (...............................................) 
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รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 
ใช้ค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  

และใช้ค ายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ

ครบถ้วน   แต่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   

และไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการท า 
ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่  และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น

แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 
ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง

ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

 
๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่

ก าหนดเพียง
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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แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  “เรื่องคิดดี  ท าดี  ได้ดี” 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕   เวลา    ๑๖   ชั่วโมง 

 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ช่ือหน่วยการเรยีนรู้กะทดัรัด  ชัดเจน  ครอบคลมุเนื้อหาสาระ     
๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ตีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม     
๓.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
๔.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับสาระการเรียนรู้     
๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระส าคญั  และสาระการเรียนรู ้

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ 
     ทักษะ/กระบวนการ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 
      มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จดัท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง     

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 ๘ 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชือ่เรื่องหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  ๑๖  ชั่วโมง 
...................................................................................................................................................................................................... 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน 
      ชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ตัวชี้วัด 

      ป.๕/๑   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
             ป.๕/๖   อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และปฏิบัติตาม        

             ป.๕/๘   มีมารยาทในการอ่าน 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
      ต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัด 

  ป.๕/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
ป.๕/๗  กรอกแบบรายการต่าง ๆ 

        ป.๕/๙   มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 
      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
       ตัวชี้วัด 

ป.๕/๔   พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา  ค้นคว้าจากการฟัง และดู 
ป.๕/๕   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

       มาตรฐาน ท ๔.๑   
               ท  ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    
                             ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
       ตัวชี้วัด    
               ป.๕/๕   ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
     มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 
     น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     ตัวชี้วัด  
         ป.๕/๓  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
      ป.๕/๔  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
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๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การอ่านออกเสียงงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และปฏิบัติตามในการอ่านฉลากยา   คู่มือ   
      เอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวกับนักเรียน  ข่าวสารทางราชการ   การกรอกแบบรายการ  เช่น ใบฝากเงิน   
      ใบถอนเงิน  การรายงาน  มีการพูดตามล าดับขั้นตอน  และล าดับเหตุการณ์  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ   
      สรุปเรื่อง   อธิบายคุณค่าของบทอาขยานตามที่ก าหนด  มุ่งเน้นมารยาทในการอ่าน เขียน  ฟัง  ดู  พูด เป็น 
      ทักษะที่ควรศึกษา   และสามารถน าข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
              ๓.๑.๑    การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง      
               ๓.๑.๒  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  ค าสั่ง  ข้อแนะน า  และปฏิบัติตามในการอ่านฉลากยา  คู่มือ 
                                  เอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน  ข่าวสารทางราชการ                                                        
               ๓.๑.๓  มารยาทในการอ่าน  
               ๓.๑.๕  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
               ๓.๑.๖  การกรอกแบบรายการ  เช่น  ใบฝากเงินและใบถอนเงิน 

    ๓.๑.๗  มารยาทในการเขียน                                                                                              
    ๓.๑.๘  การรายงาน  มีการพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการพูดล าดับเหตุการณ์ 

               ๓.๑.๙  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด      
               ๓.๑.๑๐   ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
              ๓.๑.๑๑   การสรุปเรื่องและอธิบายคุณค่าของบทอาขยานตามที่ก าหนด                   
 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
                               ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการคิด(ทักษะการอ่าน ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเขียน ทักษะการวิเคราะห์ 
ทักษะการประเมิน ทักษะการแปลความ ทักษะการเชื่อมโยง) 
 ๔.๒ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๑   มีวินัย 
          ๕.๒   รักความเป็นไทย 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๖.๑    การอ่านออกเสียงงานเขียนเชิงอธิบาย / ค าสั่ง / ข้อแนะน า และปฏิบัติตามฉลากยา/ คู่มือ 
            ระเบียบของโรงเรียน  
 ๖.๒   การกรอกแบบรายการ  เช่น  ใบฝากเงิน / ใบถอนเงิน  
          ๖.๓   การรายงานเรื่องที่สนใจ   
 ๖.๔   การคัดลายมือค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  ด้วยตัวบรรจงเต็มและครึ่งบรรทัด 
          ๖.๕   หนังสือเล่มจิ๋ว  เรื่องการเขียนอธิบายคุณค่าของบทอาขยานที่ก าหนด 
             ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียนคัดบทอาขยาน  และเขียนอธิบายคุณค่าของบทอาขยานที่ก าหนด  ลงในหนังสือเล่มจิ๋ว  
      มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา  รูปแบบ   
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      ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
 
๗.  การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านออกเสียงงานเขียน 

เชิงอธิบาย / ค าสั่ง / 
ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม

ฉลากยา/ คู่มือ/ ระเบียบของ
โรงเรียน 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การกรอกแบบรายการ  เช่น  
ใบฝากเงิน / ใบถอนเงิน 

ประเมิน 
การกรอกแบบรายการ 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การรายงานเรื่องที่สนใจ   ประเมินชิ้นงาน 
รายงาน 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การคัดลายมือค าที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ 

ด้วยตัวบรรจงเต็มและ 
ครึ่งบรรทัด 

ประเมิน 
การคัดลายมือ 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
หนังสือเล่มจิ๋ว ประเมินชิ้นงาน/ 

หนังสือเล่มจิ๋ว 
แบบประเมิน ผ่านระดับดีขึ้นไป 

 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
               ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย / ฝึกอ่าน / การอ่านออกเสียงงานเขียน  เชิงอธิบาย / ค าสั่ง / 
ข้อแนะน า และปฏิบัติตามฉลากยา/ คู่มือ/ ระเบียบของโรงเรียน    (๒  ชัว่โมง) 
               ๘.๒   ศึกษา / สืบค้น / อภิปราย / สนทนา / สรุป  การกรอกแบบรายการ  เช่น  ใบฝากเงิน / ใบ
ถอนเงิน (๒  ชั่วโมง) 
               ๘.๓  ศึกษา/ สนทนา / อภิปราย / ความหมาย   และสรุป   เรื่องการรายงาน  (๒ ชั่วโมง) 
               ๘.๔  คัดเลือก /  ศึกษา  /  ค้นคว้าเรื่องที่สนใจ  ๑  เรื่อง  แล้วจัดท ารายงาน  น าเสนอ  เป็น
รายบุคคล   (๒  ชั่วโมง) 
               ๘.๕  ฝึก/คัดลายมือค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด/ครึ่งบรรทัด   (๒  
ชั่วโมง) 
               ๘.๖   ศึกษา/ ทบทวน   ฝึกปฏิบัติมารยาทในการอ่านและเขียน  (๒ ชั่วโมง) 
      ๘.๗ จับสลากการท่องบทอาขยานบทที่ก าหนด   เป็นรายบุคคล   (๒  ชั่วโมง) 
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      ๘.๘ ใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ในการคัดบทอาขยาน  และการเขียนอธิบายคุณค่า
ของบทอาขยานที่ก าหนด   ลงในหนังสือเล่มจิ๋ว   มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  (๒  ชั่วโมง) 
๙. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
    ๙.๑ ระเบียบโรงเรียน 
    ๙.๒ ใบฝากเงิน/ใบถอนเงิน 
    ๙.๓ ขวดยา/ฉลากยา 
    ๙.๔ คอมพิวเตอร์ 
    ๙.๕ ใบความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศ 
 

แบบสังเกตการอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการอ่านออกเสียง 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
 

อ่านได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธ ี

ใช้ส าเนียง
ถูกต้อง 

อ่านคล่อง  ไม ่
ตู่ค า  หรือ 
ไม่อ่านตก 

อ่านออกเสียง
ค า 

ควบกล้ าถูกต้อง 

อ่านได้เสียงดัง  
ฟังชัด 

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                                                                                                                                               
                                                                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                  (.......................................................) 
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ประเด็นการสังเกตการอ่านออกเสียง   บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  อ่านได้ถูกต้องตาม 
     อักขรวิธี 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น 
วรรคตอนถูกต้อง  
และอ่านอย่างมี 

สมาธิ 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น
วรรคตอนถูกต้อง  
แต่ไม่มีสมาธิใน 

การอ่าน 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  แต่ 
เว้นวรรคตอนไม่

ถูกต้อง  ไม่มีสมาธิ
ในการอ่าน 

อ่านไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี 

๒.  ใช้ส าเนียงถูกต้อง 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   
น่าฟังและเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   

น่าฟัง  แต่ไม่
เหมาะสมกับเรื่อง 

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ถูกต้องแต่มีน้ าเสียง 
ไม่เหมาะสมกับเรื่อง

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ไม่ถูกต้อง 

๓.  อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า  หรือ 
     ไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า 
หรือไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่อ่านตู่
ค า   แต่อ่านตก 

อ่านคล่อง  แต่อ่านตู่
ค า  และอ่านตก 

อ่านไม่คล่อง 
อ่านตู่ค า  อ่านตก 

๔.  อ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
     ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี 

ร  ล  ว  ควบกล้ า 
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล  
ว ควบกล้ าถูกต้อง 
แต่อ่านออกเสียงค า

ควบกล้ าที่มี  ร 
ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล 
ถูกต้อง  แต่ออก

เสียงค าควบกล้ าที่มี  
ว  ร  ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ า 
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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แบบประเมินการเขียน   (การกรอกแบบรายการ) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     

 
 
 

เลขท่ี 
 
 
 
 

ประเด็น  
 
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 

เขียนได้ 
ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 
ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 
งาม 

ท างานได้
สะอาด 

ส่งงาน 
ทัน เวลา 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

ปาน 
กลาง 

 
ควร 
แก้ 
ไข 

คะแนนเตม็ 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.           
๑๖.           
๑๗.           
รวม           
เฉลี่ย           
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                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                                                            
 
                                                                                           ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                        (.................................................) 
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รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การกรอกแบบรายการ) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี

ค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  แต่

ใจความไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่สวยงาม 
ไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม

เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 
การจัดท า 
ผลงาน 

๓.  เขยีนได้สวยงาม 
เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 
เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 
มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 
แต่ไม่มีช่องไฟ 
ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 
ไม่น่าดูมาก 

๔.  ท างานได้สะอาด 
ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   แต่มี 
รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
แต่ไม่เรียบร้อย  

และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ท างานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย  และ 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา  ผิดเวลา

บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
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   (รายงาน/หนังสือเล่มจิ๋ว) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลข 
ท่ี 

ประเด็น  
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคุณภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

เนื้อหา 
สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 
คิด 

ริเริ่ม 
สร้าง 
สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 
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.           
๑๔.           
๑๕.           
๑๖.           
๑๗.           
๑๘.           
๑๙.           
รวม           
เฉลี่ย           
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                                                                                           ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                          (...............................................) 
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รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 
ใช้ค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  

และใช้ค ายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ

ครบถ้วน   แต่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   

และไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการท า 
ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่  และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น

แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 
ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง

ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

 
๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่

ก าหนดเพียง
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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แบบประเมินการคัดลายมือ    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 

 
 
 

เลข 
ที ่

 
 
 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็น  
 
คะ 

แนน 
รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 
ท่าทาง
ในการ
เขียน 

 
อักษร

มี
ขนาด
เหมาะ

สม 

เขียน
ได้สวย 
งาม 

ท างาน
ได้

สะอาด 
เรียบ 
ร้อย 

เขียน
ได้ใน
เวลาท่ี
ก าหนด 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

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.            
๑๔.            
๑๕.            
๑๖.            

 รวม           
 เฉลี่ย           

 
สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                           
                                      ไม่ผ่าน                                       
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
                                                                                           ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                        (..................................................) 
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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.  เขยีนได้สวยงาม 
เขียนได้สวยงาม เขียนได้สวยงาม 

เป็นบางส่วน 
เขียนได้ไม่สวยงาม 
ช่องไฟ   เว้นวรรค 

ไม่เหมาะสม 

เขียนได้ไม่สวยงาม 
ไม่น่าดูมาก 

๔.  ท างานได้สะอาด  
      เรียบร้อย 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
พอสมควร แต่มี 
รอยลบ ขีด ฆ่า 
ไมเ่กิน  ๓  ค า 

ท างานได้สะอาด 
บ้าง   เพียงบางส่วน 

มีรอยลบ ขีด ฆ่า 
ไม่เกิน  ๕   ค า 

ท างานไม่สะอาด 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 
มากกว่า  ๕  ค า 

๕.  เขียนได้ในเวลาที่ก าหนด 

เขียนได้เสร็จในเวลา
ที่ก าหนด 

เขียนได้เสร็จ 
ตามเวลา   แต่ไม่
ทันเวลาเล็กน้อย 

เขียนได้เสร็จตาม
เวลา  แต่ไม่ทันเวลา

มาก 

เขียนได้ไม่เสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด  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 
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แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘   “เรื่องหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์” 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕   เวลา    ๑๖   ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ช่ือหน่วยการเรยีนรู้กะทดัรัด  ชัดเจน  ครอบคลมุเนื้อหาสาระ     
๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ตีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
๓.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
๔.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับสาระการเรียนรู้     
๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระส าคญั  และสาระการเรียนรู ้

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ 
     ทักษะ/กระบวนการ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 
      มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จดัท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง     

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 

                          หรือคะแนน    ๑๒ – ๒๐    ปรับปรุง       ๒๑ – ๓๐ พอใช ้           ๓๑ – ๓๙       ดี    ๔๐ – ๔๘    ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ 
รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อเรื่องกันไว้ดีกว่าแก้   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา  ๑๖  ชั่วโมง 
...................................................................................................................................................................................................... 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน 
      ชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ตัวชี้วัด   

             ป.๕/๗   อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

                           ที่อ่าน 

             ป.๕/๘   มีมารยาทในการอ่าน 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
      ต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัด 

     ป.๕/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
   ป.๕/๗  กรอกแบบรายการต่าง ๆ 

           ป.๕/๙   มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 
      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
       ตัวชี้วัด 

ป.๕/๒   ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๕/๕   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

       มาตรฐาน ท ๔.๑   
               ท  ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    
                             ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
       ตัวชี้วัด    
              ป.๕/๖  แต่งบทร้อยกรอง 
 
 
     มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 
     น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     ตัวชี้วัด  
         ป.๕/๒  ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริง 
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      ป.๕/๔  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เหมาะสมกับวัย  การกรอกแบบรายการ  เช่นธนาณัติ  แบบฝากส่ง 
      พัสดุไปรษณียภัณฑ์  การตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  เช่น  เรื่องเล่า  บทความ   
     โฆษณา  แต่งกาพย์ยานี ๑๑ สรุปเรื่องและข้อคิดจากบทร้อยกรองตามที่ก าหนด  มุ่งเน้นมารยาทในการอ่าน  
      เขียนฟังดูพูด เป็นทักษะที่ควรศึกษา   และน าข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
              ๓.๑.๑   การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เหมาะสมกับวัย                                                          
               ๓.๑.๒  มารยาทในการอ่าน  
               ๓.๑.๓  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
               ๓.๑.๔  การกรอกแบบรายการ  เช่น  ธนาณัติ  แบบฝากส่งพัสดุไปรษณีภัณฑ ์
               ๓.๑.๕  มารยาทในการเขียน 
               ๓.๑.๖  การตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  เช่น  เรื่องเล่า  บทความ 
                                 โฆษณา   
               ๓.๑.๗  มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด      
               ๓.๑.๘  กาพย์ยานี  ๑๑ 
               ๓.๑.๙  การสรุปเรื่องและข้อคิดจากบทร้อยกรองตามที่ก าหนด                  
 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
                               ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
              ๔.๑ ความสามารถการคิด(ทักษะการอ่าน ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเขียน ทักษะการให้เหตุผล 
ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการน าความรู้ไปใช้) 
     ๔.๑  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     ๔.๒ ความสามารถในการสื่อสาร 
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ๕.๑   ใฝ่เรียนรู ้
             ๕.๒   มุ่งม่ันในการท างาน 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  ๖.๑    การอ่านหนังสือตามความสนใจ   เหมาะสมกับวัย 
  ๖.๒   การกรอกแบบรายการ  เช่น  ธนาณัติ / แบบฝากสง่พัสดุไปรษณียภัณฑ์ 
            ๖.๓   การตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  เช่น  เรื่องเล่า  บทความ 
                       โฆษณา   
   ๖.๔   หนังสือเล่มเล็ก   เรื่องการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ 
             ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียนศึกษาแผนผังกาพย์ยานี ๑๑   แล้วแต่งกาพย์ยานี ๑๑   เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ  และ 
   เขียนความหมายของกาพย์ยานี ๑๑  โดยเขียนลงในหนังสือเล่มเล็ก   มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้           
สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา  รูปแบบ   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
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๗.  การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านหนังสือตามความ
สนใจ   เหมาะสมกับวัย 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การกรอกแบบรายการ  
เช่น  ธนาณัติ / แบบฝากส่ง

พัสดุไปรษณภีัณฑ์ 

ประเมิน 
การกรอกแบบรายการ 

 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การตั้งค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่อง

ที่ฟังและดู   

ประเมินการเขียน 
ถาม - ตอบ 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
หนังสือเล่มเล็ก 

เรื่องการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ 
ประเมินชิ้นงาน/ 
หนังสือเล่มเล็ก 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สืบค้น  เรื่องการอ่านหนังสือตามความสนใจ   เหมาะสมกับวัย 
                       (๒  ชั่วโมง) 

๘.๒  อ่านหนังสือตามความสนใจ  และเลือกเรื่องที่ประทับใจ  สรุปข้อคิดจากเรื่อง  เป็นรายบุคคล    
               (๒  ชั่วโมง) 
           ๘.๓  ศึกษา / อภิปราย / สนทนา / ฝึก / กรอกแบบรายการ  เช่น  ธนาณัติ / แบบฝากส่งพัสดุ 
                      ไปรษณียภัณฑ์   (๒  ชั่วโมง) 
           ๘.๔  สืบค้น  แบบรายการต่าง ๆ  จาก  Internet  และน ามากรอกแบบ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๒ ชั่วโมง) 
           ๘.๕  ดูวีดิทัศน์  เรื่องราว / นิทาน / สารคดี  ที่น่าสนใจ    (๒  ชัว่โมง) 
  ๘.๖  ศึกษา/สืบค้น/ดูตัวอย่าง /ฝึก /เขียน  การตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู   
               (๒ ชั่วโมง) 
           ๘.๗  ฝึก/ทบทวน   มารยาทในการอ่าน เขียน  ฟังดูพูด  และคัดลายมือมารยาทในการพูดด้วยตัวบรรจง 
                  เตม็บรรทัด / ครึ่งบรรทัด   (๒  ชั่วโมง) 
           ๘.๘ ใช้กระบวนการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์  ในการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก  เขียนแผนผังกาพย์ยานี ๑๑ 
                 แต่งกาพย์ยานี ๑๑  เรื่องท่ีสนใจ  และเขียนความหมายของกาพย์ยานี ๑๑ ที่แต่งขึ้น   แล้ววาดรูป               
                 ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องการเกณฑ์การประเมิน   (๒  ชั่วโมง) 
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๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
     ๙.๑ ห้องสมุด 
    ๙.๒ แบบกรอกรายการธนาณัติ 
    ๙.๓ แบบกรอกฝากสั่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ 
    ๙.๔ แบบตัวอักษรแบบต่างๆ 
    ๙.๕ แผนภูมกิาพย์ยานี๑๑ 
    ๙.๖ คอมพิวเตอร์ 

แบบสังเกตการอ่านในใจตามความสนใจ    (การจับใจความส าคัญ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕    

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการอ่านในใจ 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
 

การวาง / 
จัดหนังสือ 
ถูกต้อง 

การกวาด 
สายตา 

ใน 
การอ่าน 

ให้ความ
สนใจใน
การอ่าน 

ตอบ
ค าถาม

เรื่องที่อ่าน
ได ้

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                                          
                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                (..................................................) 
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ประเด็นการสังเกตการอ่านในใจตามความสนใจ  (การจับใจความส าคัญ) 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  การวาง / จัดหนังสือ 
    ถูกต้อง 
       

มีการวาง หรือจัด
หนังสือห่างจากตา 

พอสมควร    วางมือ  
ได้อย่างเหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือถูกต้อง  ห่าง

จากตาพอสมควร   แต่
วางมือไม่เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือได้ถูกต้องแต่

ห่างจากตา  ไม่
เหมาะสม   และวางมือ

ไม่เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือไม่ถูกต้อง 

๒.  การกวาดสายตาใน 
     การอ่าน 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง 

ไม่ใช้นิ้วช้ี  ไม่ท าปาก
ขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่าน  ไม่ใช้นิ้วช้ี  

แต่ท าปาก 
ขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง  แต่ใช้
นิ้วช้ี  และท าปากขมุบ

ขมิบ 

ไม่มีการกวาดสายตาใน
การอ่าน 

๓.  ให้ความสนใจในการอ่าน 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลาในการ

อ่าน  มีสมาธ ิ
ไม่อ่านไป  หยดุไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลา 

มีสมาธิในการอ่าน 
แต่อ่านไป  หยุดไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่าน  แต่ไม่มสีมาธิ  

สนใจรอบข้าง  อ่านไป
หยุดไป 

ไม่ให้ความสนใจในการ
อ่าน 

๔.  ตอบค าถามเรื่องที่อ่านได ้

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  ตอบอย่างมี
เหตุผล  และตอบได้ทุก

ค าถาม 

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  ตอบอย่างมี
เหตุผล  แต่ตอบไมไ่ด้

ทุกค าถาม 

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  แต ่

ตอบอย่างไม่มเีหตผุล  
และตอบไมไ่ด้ทุกข้อ 

ตอบค าถามเรื่องอ่านไม่
ถูกต้อง 

๕. ใช้เวลาในการอ่าน 
     เหมาะสม 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบค าถาม  
และทันต่อ 

กิจกรรมล าดับต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่าน 
ได้อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบค าถาม  
แต่ไม่ทันต่อการร่วม

กิจกรรมต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม  แตไ่ม่
ทันต่อการตอบค าถาม  
และไม่ทันต่อการร่วม 

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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แบบประเมินการเขียน   (การกรอกแบบรายการ/การตั้ง-ตอบค าถาม) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     

 
 
 

เลขท่ี 
 
 
 
 

ประเด็น  
     
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 

เขียนได้ 
ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 
ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 
งาม 

ท างานได้
สะอาด 

ส่งงาน 
ทัน เวลา 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

ปาน 
กลาง 

 
ควร 
แก้ 
ไข 

คะแนนเตม็ 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.           
๑๖.           
๑๗.           
รวม           
เฉลี่ย           

 
 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                       ไม่ผ่าน                                       
                                                                                                                      
 
                                                                                           ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                        (.................................................) 
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รายละเอียดการประเมินการเขียน  (การกรอกแบบรายการ/การตั้ง-ตอบค าถาม) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี

ค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  แต่

ใจความไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่สวยงาม 
ไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม

เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 
การจัดท า 
ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 
เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 
เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 
มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 
แต่ไม่มีช่องไฟ 
ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 
ไม่น่าดูมาก 

๔.  ท างานได้สะอาด 
ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   แต่มี 
รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
แต่ไม่เรียบร้อย  

และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ท างานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย  และ 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา  ผิดเวลา

บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
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   (หนังสือเล่มเล็ก) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลข 
ท่ี 

ประเด็น  
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคุณภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

เนื้อหา 
สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 
คิด 

ริเริ่ม 
สร้าง 
สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 
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.           
๑๔.           
๑๕.           
๑๖.           
๑๗.           
๑๘.           
๑๙.           
รวม           
เฉลี่ย           

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                       ไม่ผ่าน                                            
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 

                                                                                           ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                      (...............................................) 
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รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 
ใช้ค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  

และใช้ค ายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ

ครบถ้วน   แต่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   

และไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการท า 
ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่  และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น

แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 
ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง

ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

 
๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่

ก าหนดเพียง
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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แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙   “เรื่องกันไว้ดีกว่าแก้” 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕   เวลา    ๑๖   ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ช่ือหน่วยการเรยีนรู้กะทดัรัด  ชัดเจน  ครอบคลมุเนื้อหาสาระ     
๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ตีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
๓.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
๔.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับสาระการเรียนรู้     
๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระส าคญั  และสาระการเรียนรู ้

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ 
     ทักษะ/กระบวนการ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 
      มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จดัท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง     

รวม/ สรุปผล     
หรือ  เฉลี่ย / สรุปผล     

 

การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 

 

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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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  รายวิชาพื้นฐาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เรื่องขอบฟ้าแห่งความรู้    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕  เวลา  ๑๖  ชั่วโมง 
...................................................................................................................................................................................................... 

 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด  เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการด าเนิน 
      ชีวิต   และมีนิสัยรักการอ่าน 
     ตัวชี้วัด   

             ป.๕/๑    อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 

                           ที่อ่าน 

             ป.๕/๘    มีมารยาทในการอ่าน 
      มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 
      ต่าง ๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี้วัด 

   ป.๕/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
 ป.๕/๘  เขียนเรื่องตามจินตนาการ 

         ป.๕/๙   มีมารยาทในการเขียน 

 

    มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  และความรู้สึกใน 
      โอกาสต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
       ตัวชี้วัด 

ป.๕/๒   ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๕/๕   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด 

       มาตรฐาน ท ๔.๑   
               ท  ๔.๑   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา    
                            ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 

       ตัวชี้วัด    
              ป.๕/๗  ใช้ส านวนได้ถูกต้อง  
   
   มาตรฐานการเรียนรู ้
 ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และ 
     น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
     ตัวชี้วัด  
          ป.๕/๓  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
  ป.๕/๔  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
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๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การอ่านหนังสือตามที่ครู  และนักเรียนก าหนดร่วมกัน การเขียนเรื่องตามจินตนาการ  การสรุปเรื่อง 

      อธิบายคุณค่าของการตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  เช่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ข่าว 
      และเหตุการณ์ประจ าวัน  ส านวนที่เป็นค าพังเพย  สุภาษิต  บทร้อยกรองตามความสนใจ  มุ่งเน้นมารยาท 
      ในการอ่าน  เขียน  ฟัง   ดู   พูด  เป็นทักษะที่ควรศึกษา   และสามารถน าข้อคิดท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน 
      ชีวิตประจ าวัน 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
              ๔.๑.๑   การอ่านหนังสือตามที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน                                                          
               ๔.๑.๒  มารยาทในการอ่าน  
               ๔.๑.๓  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
               ๔.๑.๔  มารยาทในการเขียน 
               ๔.๑.๕  การสรุปเรื่อง  อธิบายคุณค่าของการตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง 
                         และดู  เช่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ข่าว  และเหตุการณ์ประจ าวัน   
               ๔.๑.๖   มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด      
               ๔.๑.๗  ส านวนทีเ่ป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
               ๔.๑.๘  บทร้อยกรองตามความสนใจ              
 ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   
                               ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
              ๔.๑   ความสามารถในการคิด(ทักษะการอ่าน  ทักษะการประเมิน   ทักษะน าความรู้ไปใช้    ทักษะ
การเขียน    ทักษะการให้เหตุผล     ทักษะการสรุปอ้างอิง   ทักษะการคิดวิเคราะห์     ทักษะการเชื่อมโยง   
 ๔.๒  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๔.๓  ความสามารถในการสื่อสาร 
 
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๑   ใฝ่เรียนรู ้
             ๕.๒   มุ่งม่ันในการท างาน 
 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๖.๑    การอ่านและจับใจความส าคัญหนังสือตามท่ีครูและนักเรียนเลือกร่วมกัน 
 ๖.๒   แผนผังความคิด   การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
          ๖.๓   การพูดสรุปเรื่อง  อธิบายคุณค่าของการตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง 
                        และด ู   เช่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ข่าว  และเหตุการณ์ประจ าวัน   
 ๖.๔   การอ่านบทร้อยกรองตามความสนใจ   
          ๖.๕   หนังสือเล่มจิ๋ว   เรื่องส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
             ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียนสืบค้น / อภิปราย / สรุป / จัดท าหนังสือเล่มจิ๋ว  เรื่องส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต   
      แล้วตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมิน  ด้านเนื้อหา  รูปแบบ   
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      ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสะอาด  ความรับผิดชอบ   และส่งตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน   
๗.  การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านและจับใจความ

ส าคัญหนังสือตามที่ครูและ
นักเรียนเลือกร่วมกัน 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

แผนผังความคิด  การเขียน
เรื่องตามจินตนาการ 

ประเมินชิ้นงาน/ 
แผนผังความคิด 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การพูดสรุปเรื่อง  อธิบาย
คุณค่าของการตั้งค าถาม
และตอบค าถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟัง และดู    เช่น           
เช่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ข่าว  
และเหตุการณ์ประจ าวัน   

ประเมินการพูด 
 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

การอ่านบทร้อยกรอง 
ตามความสนใจ   

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
  

๗.๒  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
หนังสือเล่มจิ๋ว    

เรื่องส านวนที่เป็น 
ค าพังเพยและสุภาษิต 

ประเมินชิ้นงาน/ 
หนังสือเล่มจิ๋ว 

แบบประเมิน ผ่านระดับดีข้ึนไป 

 
 
 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๑   ศึกษา/ค้นคว้า/อภิปราย/ สืบค้น  การอ่านและจับใจความส าคัญหนังสือตามที่ครูและนักเรียน 
                      เลือกร่วมกัน   (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๒  ศึกษา / ทบทวน / สนทนา / สรุป / จัดท าแผนผังความคิด   การเขียนเรื่องตามจินตนาการ    
                      (๒  ชั่วโมง) 
         ๘.๓  สืบค้น / อภิปราย / สรุป / ตัวอย่างการจัดท าแผนผังความคิดในเรื่องต่าง ๆ  จาก  Internet   
                      (๒  ชั่วโมง) 
              ๘.๔  ดูวีดิทัศน์  ข่าว  เหตุการณ์ประจ าวัน  แล้วร่วมกันอภิปราย / สรุปใจความส าคัญ  (๒  ชั่วโมง) 
 ๘.๕  ศึกษา/สืบค้น/ดูการพูดสรุปเรื่อง  อธิบายคุณค่าของการตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจาก 
                       เรื่องท่ีฟังและดู    เช่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ข่าว  และเหตุการณ์ประจ าวัน   (๒  ชัว่โมง) 
             ๘.๖   ศึกษา/ สืบค้น / อภิปราย / สรุป  การอ่านบทร้อยกรองตามความสนใจ    (๑  ชัว่โมง) 
         ๘.๗  คัดบทร้อยกรองตามความสนใจ  ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  (๒  ชั่วโมง) 
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 ๘.๘ ใช้กระบวนการอ่าน  เขียน  คิด  วิเคราะห์  ในการจัดท าหนังสือเล่มจิ๋ว   เรื่องส านวนที่เป็น 
                     ค าพังเพยและสุภาษิต   มีการตกแต่ง  วาดรูประบายสีให้สวยงาม  น่าอ่าน  (๒  ชั่วโมง) 
๙. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
๙.๑ วีดิทัศน์ 
๙.๒ หนังสือพิมพ์ 
๙.๓ หนังสือส านวนไทย 
๙.๔ คอมพิวเตอร์ 
๙.๕ บทอาขยาน   บทร้อยกรอง 

แบบสังเกตการอ่านในใจ   (การจับใจความส าคัญ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕    

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการอ่านในใจ 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
 

การวาง / 
จัดหนังสือ 
ถูกต้อง 

การกวาด 
สายตา 

ใน 
การอ่าน 

ให้ความ
สนใจใน
การอ่าน 

ตอบ
ค าถาม

เรื่องที่อ่าน
ได ้

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.         

 รวม        
 เฉลี่ย        
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                                                                                 (..................................................) 
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ประเด็นการสังเกตการณ์อ่านในใจ   (การจับใจความส าคัญ) 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  การวาง / จัดหนังสือ 
    ถูกต้อง 
       

มีการวาง หรือจัด
หนังสือห่างจากตา 

พอสมควร    วางมือ  
ได้อย่างเหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือถูกต้อง  ห่าง

จากตาพอสมควร   แต่
วางมือไม่เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือได้ถูกต้องแต่

ห่างจากตา  ไม่
เหมาะสม   และวางมือ

ไม่เหมาะสม 

มีการวาง  หรือจัด 
หนังสือไม่ถูกต้อง 

๒.  การกวาดสายตาใน 
     การอ่าน 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง 

ไม่ใช้นิ้วช้ี  ไม่ท าปาก
ขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่าน  ไม่ใช้นิ้วช้ี  

แต่ท าปาก 
ขมุบขมิบ 

มีการกวาดสายตาใน
การอ่านถูกต้อง  แต่ใช้
นิ้วช้ี  และท าปากขมุบ

ขมิบ 

ไม่มีการกวาดสายตาใน
การอา่น 

๓.  ให้ความสนใจในการอ่าน 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลาในการ

อ่าน  มีสมาธ ิ
ไม่อ่านไป  หยดุไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่านตลอดเวลา 

มีสมาธิในการอ่าน 
แต่อ่านไป  หยุดไป 

ให้ความสนใจในการ
อ่าน  แต่ไม่มสีมาธิ  

สนใจรอบข้าง  อ่านไป
หยุดไป 

ไม่ให้ความสนใจในการ
อ่าน 

๔.  ตอบค าถามเรื่องที่อ่านได ้

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  ตอบอย่างมี
เหตุผล  และตอบได้ทุก

ค าถาม 

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  ตอบอย่างมี
เหตุผล  แต่ตอบไมไ่ด้

ทุกค าถาม 

ตอบค าถามเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้อง  แต ่

ตอบอย่างไม่มเีหตผุล  
และตอบไมไ่ด้ทุกข้อ 

ตอบค าถามเรื่องอ่านไม่
ถูกต้อง 

๕. ใช้เวลาในการอ่าน 
     เหมาะสม 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบค าถาม  
และทันต่อ 

กิจกรรมล าดับต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่าน 
ได้อย่างเหมาะสม 

ทันต่อการตอบค าถาม  
แต่ไม่ทันต่อการร่วม

กิจกรรมต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่านได้
อย่างเหมาะสม  แตไ่ม่
ทันต่อการตอบค าถาม  
และไม่ทันต่อการร่วม 

กิจกรรมต่อไป 

ใช้เวลาในการอ่าน 
ไม่เหมาะสม 
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แบบประเมินการเขียน   (แผนผังความคิด) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย     

 
 
 

เลขท่ี 
 
 
 
 

ประเด็น  
คะ 

แนน 
รวม 

ระดับคณุภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

 

เขียนได้ 
ถูกต้อง 

 

รูปแบบ 
ถูกต้อง 

เขียนได้
สวย 
งาม 

ท างานได้
สะอาด 

ส่งงาน 
ทัน เวลา 

 
 
ด ี

มาก 

 
 
 
ด ี

 
 

ปาน 
กลาง 

 
ควร 
แก้ 
ไข 

คะแนนเตม็ 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.           
๑๖.           
๑๗.           
รวม           
เฉลี่ย           
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รายละเอียดการประเมินการเขียน  (แผนผังความคิด) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  เขียนได้ถูกต้อง 
เขียนได้ถูกต้อง 

สวยงาม   สมบูรณ์  
ไม่มีค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  ใจความ
สมบูรณ์    แต่มี

ค าผิด 

เขียนได้ถูกต้อง 
สวยงาม  แต่

ใจความไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิด 

เขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่สวยงาม 
ไม่สมบูรณ์ 
มีค าผิดมาก 

๒.  รูปแบบถูกต้อง 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  และ

ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน  แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้อง  แต่
ขาดส่วนประกอบ
และไม่ครอบคลุม

เนื้อหา 

ผิดรูปแบบ 
การจัดท า 
ผลงาน 

๓.  เขียนได้สวยงาม 
เขียนได้สวยงาม 

มีช่องไฟ  เว้นวรรค 
เหมาะสม 

เขียนได้สวยงาม 
มีช่องไฟ  แต่เว้น 

วรรคตอนไม่
เหมาะสม 

 

เขียนได้สวยงาม 
แต่ไม่มีช่องไฟ 
ไม่เว้นวรรค 

เขียนได้ไม่สวยงาม 
ไม่น่าดูมาก 

๔.  ท างานได้สะอาด 
ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   และ 

ไม่มีรอยลบ ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
เรียบร้อย   แต่มี 
รอยลบ  ขีด  ฆ่า 

ท างานได้สะอาด 
แต่ไม่เรียบร้อย  

และมีรอย  ขีด  ฆ่า 

ท างานไม่สะอาด 
ไม่เรียบร้อย  และ 
มีรอยลบ  ขีด  ฆ่า 

๕.  ส่งงานทันเวลา 
ส่งงานได้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา  ผิดเวลา

บ้างเล็กน้อย 

ส่งงานได้ไม่ตรง 
ตามเวลา 

ผิดเวลามาก 

ไม่ส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
ต้องติดตาม 

ทวงถาม  จึงจะส่ง 
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                                                               คะแนน      ๐  – ๕    คะแนน    หมายถึง     ควรปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๒๖ 
 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการพูดสรุปเรื่อง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

พฤติกรรมการพูด/ท่อง  
รวม 

 

คะแนน 

 
 

ระดับ 
คุณภาพ 

มองหน้า 
ผู้ฟังอย่าง

สนใจ 

พูด/ท่อง 
ด้วยถ้อยค า

ที่สุภาพ  
ชัดเจน 

ใช้น้ าเสียงที่
น่าฟัง  

เหมาะสม 

ขออนุญาต
ถาม  และ

ถาม 
อย่างสุภาพ 

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.         
๑๗.         
๑๘.         

 รวม        
 เฉลี่ย        

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                       ไม่ผ่าน                                            
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

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



 

      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๒๗ 
 

 

 

ประเด็นการสังเกตพฤติกรรมการพูดสรุปเรื่อง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มองหน้าผู้ฟังอย่างสนใจ 
ตั้งใจพูด  และมอง 
ผู้ฟังอย่างสนใจ 
ตลอดเวลาฟัง 

ตั้งใจพูด   แต่
บางครั้งไม่มองผู้ฟัง 

ตั้งใจพูด  แต่มอง 
ผู้ฟังเล็กน้อย 

ไม่ตั้งใจพูด  และ 
ไม่มองผู้ฟังเลย 

๒.  พูดด้วยถ้อยค าที่สุภาพ   
     ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยค าที่ 
สุภาพ  ชัดเจน 

พูดด้วยถ้อยค าที่ 
สุภาพ  แต่พูดด้วย 
ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ
ไม่เกิน  ๒  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยค าที่
สุภาพ   แต่พูดด้วย 
ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ 
ไม่เกิน  ๕  ครั้ง 

พูดด้วยถ้อยค าที่ไม่ 
สุภาพ  เกินกว่า 

๕  ครั้ง 

๓.  ใช้น้ าเสียงที่น่าฟัง   
      เหมาะสม 

ใช้น้ าเสียงใน 
การพูดได้น่าฟัง  
และเหมาะสม 

ใช้น้ าเสียงใน 
การพูดได้น่าฟัง 

และเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ใช้น้ าเสียงใน 
การพูดได้น่าฟัง   
เพียงเล็กน้อย 

ใช้น้ าเสียงใน 
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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แบบสังเกตการอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

 

เลขที่ 

พฤติกรรมการอ่านออกเสียง 

รวม 
 

คะแนน 

 
 
 

 

ระดับ 
คุณภาพ 

 
 

อ่านได้ถูกต้อง
ตามอักขรวิธ ี

ใช้ส าเนียง
ถูกต้อง 

อ่านคล่อง  ไม ่
ตู่ค า  หรือ 
ไม่อ่านตก 

อ่านออกเสียง
ค า 

ควบกล้ าถูกต้อง 

อ่านได้เสียงดัง  
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.        
๑๖.        
๑๗.        
๑๘.        
รวม        
เฉลี่ย        

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                                                                                                                               
                                                                                           ลงช่ือ........................................................ผู้ประเมิน 

                                                                                (.......................................................) 
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ประเด็นการสังเกตการอ่านออกเสียง   บทร้อยแก้ว/บทร้อยกรอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  อ่านได้ถูกต้องตาม 
     อักขรวิธี 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น 
วรรคตอนถูกต้อง  
และอ่านอย่างมี 

สมาธิ 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี   เว้น
วรรคตอนถูกต้อง  
แต่ไม่มีสมาธิใน 

การอ่าน 

อ่านได้ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  แต่ 
เว้นวรรคตอนไม่

ถูกต้อง  ไม่มีสมาธิ
ในการอ่าน 

อ่านไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี 

๒.  ใช้ส าเนียงถูกต้อง 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   
น่าฟังและเหมาะสม

กับเรื่องที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง
ถูกต้อง  มีน้ าเสียงใส   

น่าฟัง  แต่ไม่
เหมาะสมกับเรื่อง 

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ถูกต้องแต่มีน้ าเสียง 
ไม่เหมาะสมกับเรื่อง

ที่อ่าน 

มีการใช้ส าเนียง 
ไม่ถูกต้อง 

๓.  อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า  หรือ 
     ไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่ตู่ค า 
หรือไม่อ่านตก 

อ่านคล่อง  ไม่อ่านตู่
ค า   แต่อ่านตก 

อ่านคล่อง  แต่อ่านตู่
ค า  และอ่านตก 

อ่านไม่คล่อง 
อ่านตู่ค า  อ่านตก 

๔.  อ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
     ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี 

ร  ล  ว  ควบกล้ า 
ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล  
ว ควบกล้ าถูกต้อง 
แต่อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ร 

ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ าที่มี  ล 
ถูกต้อง  แต่ออก

เสียงค าควบกล้ าที่มี  
ว  ร  ไม่ถูกต้อง 

อ่านออกเสียง 
ค าควบกล้ า 
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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แบบประเมินผลงาน   (หนังสือเล่มจิ๋ว) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลข 
ท่ี 

ประเด็น  
 

คะแนน 
รวม 

ระดับคุณภาพ  
 
 

หมาย 
เหต ุ

เนื้อหา 
สมบูรณ์ 

 

รูปแบบ
ถูกต้อง 

ความ 
คิด 

ริเริ่ม 
สร้าง 
สรรค์ 

 

ความรับ
ผิด 
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.           
๑๔.           
๑๕.           
๑๖.           
๑๗.           
๑๘.           
๑๙.           
รวม           
เฉลี่ย           

 

สรุปผลการประเมิน               ผ่าน                            
                                      ไม่ผ่าน                                            
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 

                                                                                           ลงช่ือ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                                      (...............................................) 
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รายละเอียดการประเมินผลงาน   (ชิ้นงาน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

 
๑.  เนื้อหาสมบูรณ์ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 
ใช้ค าได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ 
กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
สรุปได้ชัดเจน 

แต่ใช้ค าไม่ถูกต้อง 
ไม่เหมาะสมกับ 

กาลเทศะ 

มีเนื้อหาครบถ้วน 
แต่สรุปยังไม่ชัดเจน  

และใช้ค ายังไม่
เหมาะสม 

ขาดความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

๒. รูปแบบถูกต้อง มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ
ครบถ้วน   และ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

มีรูปแบบถูกต้อง 
มีส่วนประกอบ

ครบถ้วน   แต่ไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

รูปแบบถูกต้องแต่ 
ขาดส่วนประกอบ   

และไม่ 
ครอบคลุมเนื้อหา 

ผิดรูปแบบการท า 
ชิ้นงาน 

๓. ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค ์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

แปลกใหม่  และ 
เป็นแบบอย่างได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

แปลกใหม่   แต่เป็น
แบบอย่างไม่ได้ 

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ยังไม่
แปลกใหม่และเป็น

แบบอย่างไม่ได้ 

ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน 
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

๔. ความสะอาด มีความสะอาด 
ไม่มีรอยลบแก้ไข 

เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข 

เป็นระเบยีบ  แต่ยัง
ไม่น่าสนใจ 

มีความสะอาด  ไม่มี
รอยลบแก้ไข  แต่ยัง

ไม่เป็นระเบียบ  
และไม่น่าสนใจ 

ขาดความสะอาดใน
การจัดท า 
ชิ้นงาน 

 
๕.ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 

ส่งงานทันตามเวลา
ที่ก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกินเวลาที่

ก าหนดเพียง
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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แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐   “เรื่องขอบฟ้าแห่งความรู้” 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕  เวลา    ๑๖   ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ     ๔  หมายถึง  การปฏิบัติมากท่ีสุด      ๓  หมายถึง  การปฏิบัติมาก 
                               ๒  หมายถึง  การปฏิบัติปานกลาง     ๑  หมายถึง  การปฏิบัติน้อย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ช่ือหน่วยการเรยีนรู้กะทดัรัด  ชัดเจน  ครอบคลมุเนื้อหาสาระ     
๒.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  ตีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม     
๓.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
๔.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับสาระการเรียนรู้     
๕.  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  สาระส าคญั  และสาระการเรียนรู ้

    

๖.  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้/ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๗.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้ 
     ทักษะ/กระบวนการ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรยีนไปสู่การสร้างช้ินงาน/ภาระงาน     
๙.  มีการประเมินผลตามสภาพจรงิและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู/้ 
     ตัวช้ีวัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม 
      มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวช้ีวัด 

    

๑๑. ความเหมาะสมเพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู ้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จดัท าสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง     

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.5 พุทธศักราช 2563 หน้า ๑๓๓ 
 

 

 

 
คณะผู้จัดท า 

 
๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
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  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 
 
 
 
 
 


