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ค าน า 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552)(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย นี้  ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลัก
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้  ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้   และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการ 
วางแผนการจัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553   (ต้นแบบใช้ 
2552) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการ
จัดท าก 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 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตร
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6          
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้  โดยก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  
โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าวสู่
สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรใน
ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไป สู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง  ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  
และสุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 

เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

การอ่าน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ   การอ่าน
ในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพ่ือน าไป ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

การเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ ของการ
เขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่าง   ๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์
วิจารณ์  และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

การฟัง การดู และการพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   
พูดล าดับเรื่องราวต่าง  ๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่าง ๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 

หลักการใช้ภาษาไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง  ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

วรรณคดีและวรรณกรรม      วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด 
คุณค่าของงานประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลง
พ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคณุค่าของไทย   ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   
เรื่องราวของสังคมในอดีต   และความงดงามของภาษา   เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่ง
สมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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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 และความรู้สึก
ในโอกาสตา่งๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       
สาระท่ี ๔    หลักการใชภ้าษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา         ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      
สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
 
 

 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

- อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง ข้อความ  เรื่องสั้น  ๆ  และบทร้อยกรองง่าย  ๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว  เข้าใจความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน  ตั้งค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเน
เหตุการณ์   สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้   เข้าใจ
ความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ   แผนที่  และแผนภูมิ    อ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ   และ     มีมารยาท
ในการอ่าน 

- มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลา
ครู   เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

- เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ   ตั้งค าถาม   ตอบค าถาม   รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า   หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  และ
มีมารยาทในการฟัง  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  ร้อง
บทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอา  ขยานและบทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ วิสัยทัศน์
หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
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จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง   อธิบายความหมายโดยตรง
และความหมายโดยนัยของค า  ประโยค  ข้อความ  ส านวนโวหาร  จากเรื่องที่อ่าน   เข้าใจ
ค าแนะน า  ค าอธิบายในคู่มือต่าง  ๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง    รวมทั้งจับใจความส าคัญของเรื่องที่
อ่านและน าความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรัก
การอ่าน   และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

- มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด   เขียนสะกดค า  แต่งประโยคและ
เขียนข้อความ   ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม   ใช้แผนภาพ  โครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด  เพ่ือพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ  ย่อความ  จดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการ
ต่าง  ๆ   เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  และมีมารยาทใน
การเขียน 

- 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      ชนิดและ
หน้าที่ของค าในประโยค   ชนิดของประโยค     และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   ใช้   ค าราชาศัพท์และ
ค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม   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 รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร   การท างาน  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 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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สาระท่ี ๑    การอ่าน 

มาตรฐาน  ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6  ๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ         

บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
๒. อธิบายความหมายของค า ประโยค

และข้อความที่เป็นโวหาร  

 การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของ
บทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย 
- ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า  
- ค าท่ีมีอักษรน า 
- ค าท่ีมีตัวการันต์ 
- ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
- อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน 
- วัน เดือน ปีแบบไทย 
- ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ  
- ส านวนเปรียบเทียบ 

การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
 ๓. อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย   

โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน 

๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีอ่าน 

 การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น      
- เรื่องสั้น ๆ  
- นิทานและเพลงพ้ืนบ้าน 
- บทความ  

๕. อธิบายการน าความรู้และความคิด 
จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา  
ในการด าเนินชีวิต 

- พระบรมราโชวาท 
- สารคด ี
- เรื่องสั้น 
- งานเขียนประเภทโน้มน้าว 
- บทโฆษณา  
- ข่าว และเหตุการณ์ส าคัญ   

 การอ่านเร็ว 
๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง  

ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม  
 

 การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า 
และปฏิบัติตาม 
- การใช้พจนานุกรม 

  - การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  - ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และ

การใช้สถานที่สาธารณะในชุมชนและ
ท้องถิ่น  

๗. อธิบายความหมายของข้อมูล  จาก
การอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ 

 การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และ
กราฟ 

   สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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และกราฟ  
๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ และ

อธิบายคุณค่าท่ีได้รับ 
 การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น 

- หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย 
- หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนก าหนด
ร่วมกัน  

๙.มีมารยาทในการอ่าน มารยาทในการอ่าน 
 
สาระท่ี ๒    การเขียน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ ๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  

และครึ่งบรรทัด 
 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        

ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย 
๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง

ชัดเจน และเหมาะสม 
การเขียนสื่อสาร เช่น  

- ค าขวัญ 
- ค าอวยพร 
- ประกาศ   

 ๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและ
แผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางาน
เขียน          

 การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ
ความคิด 

๔. เขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ 
๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน  

ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ 
แถลงการณ์  จดหมาย  ค าสอน โอวาท            
ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ 
ค าสั่ง    

๖. เขียนจดหมายส่วนตัว การเขียนจดหมายส่วนตัว 
- จดหมายขอโทษ 
- จดหมายแสดงความขอบคุณ 
- จดหมายแสดงความเห็นใจ 
- จดหมายแสดงความยินดี 

๗. กรอกแบบรายการต่างๆ 
 

การกรอกแบบรายการ 
- แบบค าร้องต่างๆ 
- ใบสมัครศึกษาต่อ 
- แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ 

๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและ
สร้างสรรค ์

 การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 

๙. มีมารยาทในการเขียน  มารยาทในการเขียน 
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สาระท่ี ๓    การฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐาน ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์                                       

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ 

 
๑. พูดแสดงความรู้    ความเข้าใจ

จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู 
๒. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิง

เหตุผล   จากเรื่องที่ฟังและดู 

 การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์
ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่ 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง
และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 

 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดู
สื่อโฆษณา 

๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่
ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  
และการสนทนา 

การรายงาน เช่น 
- การพูดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การพูดล าดับเหตุการณ์  

๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล   และ
น่าเชื่อถือ 

 

 การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
- การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 
- การรณรงค์ด้านต่างๆ 
- การโต้วาที        

 ๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการ
พูด 

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

สาระท่ี ๔    หลักการใช้ภาษาไทย 

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
ภูมปิัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                      

ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ 

 
๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าใน

ประโยค       
 

 ชนิดของค า 
- ค านาม 
- ค าสรรพนาม 
- ค ากริยา 
- ค าวิเศษณ์ 
- ค าบุพบท 
- ค าเชื่อม 
- ค าอุทาน 

๒. ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและ
บุคคล 

 

 ค าราชาศัพท์ 
 ระดับภาษา 
 ภาษาถ่ิน 

๓. รวบรวมและบอกความหมายของ      
ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 

 ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
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ชั้น ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๔. ระบุลักษณะของประโยค 
 

 กลุ่มค าหรือวลี 
 ประโยคสามัญ 
 ประโยครวม 
 ประโยคซ้อน 

๕. แต่งบทร้อยกรอง  กลอนสุภาพ 
๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่

เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 
 ส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 

 
สาระท่ี ๕    วรรณคดีและวรรณกรรม 

มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ชั้น ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.๖ 

 
 ๑. แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี  

หรือวรรณกรรมท่ีอ่าน 
 ๒. เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง  

และนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอื่น 
 ๓. อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และ

วรรณกรรมที่อ่านและน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง              

 วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น 
- นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและท้องถิ่นอ่ืน 
- นิทานคติธรรม   
- เพลงพื้นบ้าน 
- วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและ

ตามความสนใจ 

 ๔. ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด 
และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความ
สนใจ 

 บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
- บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
- บทร้อยกรองตามความสนใจ 
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โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 

 

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 

 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็น   
รายปี   
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ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
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ชั่วโมง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖   โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิด
รวมเพ่ือตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน 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 
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โครงสรา้งหลักสตูรชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ 
อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 
 แนะแนว ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 
 ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ชั้น   ประถมศึกษาปีที่ 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 
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                                                   ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   
รหัสวิชา  ท ๑๖๑o๑  ภาษาไทย                                                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
เวลา  ๑๖๐  ชั่วโมง 
 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความที่เป็น
โวหาร อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจาก
เรื่องท่ีอ่าน อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต อ่านงาน
เขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ 
แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ และมีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เขียนเรียงความ เขียนย่อความ 
เขียนจดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน  พูดแสดง
ความรู้ ความเข้าใจ ตั้งค าถาม ถามตอบเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือพูดรายงานประเด็นที่ศึกษาจาก
เรื่องท่ีฟังและดู พูด พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง ดูและพูด    วิเคราะห์ชนิด
และหน้าที่ของค า ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะ รวบรวม บอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ใน
ภาษาไทย ระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์เปรียบเทียบส านวน สุภาษิต ค าพังเพย  แสดง
ความคิดเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรม เล่านิทานพ้ืนบ้านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจ าบทอาขยานและบท
ร้อยกรองได้อย่างมีคุณค่า   โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง 
ๆ ที่อ่านฟังและดูเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการแยกแยะ 
ตัดสินใจน าไปใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันท างานและมีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด   
 ท ๑.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗,ป.๖/๘,ป.๖/๙ 
 ท ๒.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖,ป.๖/๗,ป.๖/๘,ป.๖/๙ 
 ท ๓.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖ 
 ท ๔.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔,ป.๖/๕,ป.๖/๖ 
 ท ๕.๑ ป.๖/๑,ป.๖/๒,ป.๖/๓,ป.๖/๔ 
รวมทั้งหมด  ๓๔  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้างรายวิชา  
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน                  รหัสวิชา  ท ๑๖๑๐๑                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖                                                                        เวลา    ๑๖๐  ชั่วโมง 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑. บทอาขยาน
สร้างสรรค์ปัญญา 

ท ๑.๑ ป.๖/๑ป.๖/๒ ๖/๙ 
ท ๒.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป๖/๙ 
ท ๓.๑ ป.๖/๑ ป๖/๖ 
ท ๔.๑ ป.๖/๑  
ท ๕.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๔ 

  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ร้อยกรองต้องอ่านให้ถูกต้องตาม
ลักษณะค าประพันธ์ น าเสียง
ลีลาให้สอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน
อธิบายความหมายของค า
ประโยค  การคัดลายมือ การ
เขียนสื่อสาร พูดแสดงความรู้ 
ความเข้าใจ เรียนรู้  มารยาท
การ    อ่าน เขียนฟังดู พูด การ
วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า 
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี
และวรรณกรรม ท่องจ าบท
อาขยานบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 

๑๖ ๕ 

๒. ดูละครย้อนคิด ท ๑.๑ ป๖.๑ ป.๖/๓/ป.๖/๔ 
         ป.๖/๙ 
ท ๒.๑ ป.๖/๓ ป.๖/๔         
         ป.๖/๙          
ท ๓.๑ ป.๖/๒ ป.๖/๖  
ท ๔.๑ ป.๖/๒  
ท ๕.๑ ป.๖/๓ 

  การอ่านออกเสียง บทร้อย
แก้ว ร้อยกรองได้ถูกต้อง การ
จับใจความส าคัญจากเรื่องสั้น 
แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นการ
เขียนแผนภาพโครงเรื่อง เขียน
เรียงความ พูดตั้งค าถามและ
ตอบค าถาม  โดย ใช้ค าให้
เหมาะสมกับกาลเทศะเพ่ือ 
เรียนรู้มารยาท การอ่าน เขียน 
ฟังดู พูด  อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ 
น าความรู้ไปใช้ในการเรียน
ระดับท่ีสูงขึ้นและสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

๑๖ ๕ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๓. อ่านป้ายได้สาระ ท ๑.๑  ป.๖/๑ ป.๖/๔ ป.๖/๖  
          ป.๖/๙ 
ท ๒.๑  ป.๖/๕ป.๖/๖ ป.๖/๙  
ท ๓.๑  ป.๖/๓ ป.๖/๖  
ท ๔.๑  ป.๖/๓ 
ท ๕.๑  ป.๖/๓ 

  การอ่านออกเสียงบทร้อย
แก้ว  ร้อยกรองได้ถูกต้อง  
การอธิบายความรู้ ความคิด 
จากเรื่องที่อ่าน  การอ่านงาน
เขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง 
แนะน า น ามาเขียนย่อความ   
การ เขียนจดหมายส่วนตัว 
พูดวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ 
จากการฟัง การดู พูดและมี
มารยาท การอ่าน เขียน ฟังดู 
พูด การรวบรวม บอก
ความหมาย ของค าศัพท์   
อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมเพ่ือน าความรู้ 
ไปใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 

๑๖ ๕ 

๔. ภาษาทันสมัยใน
เทคโนโลยี 

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

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
ร้อยกรองได้ถูกต้อง    การ
อธิบายความหมายของข้อมูล 
แผนผัง แผนที่ กราฟ การอ่าน
หนังสือตามความสนใจอธิบาย
คุณค่าทีได้รับ   น าข้อความ การ
กรอกแบบรายการ และ เขียน
เรื่องตาม จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์พูดรายงานเรื่องที่ 
ศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ 
มารยาทการอ่าน เขียน ฟัง ดู 
พูด ค าที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศ การอธิบาย
คุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพ่ือ น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
 

๑๖ ๕ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ /ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๕. ครื้นเครงเพลงพืน้บ้าน ท ๑.๑ ป.๖/๑ ๖/๒ ป.๖/๙                                        
ท ๒.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๖                   
ท ๓.๑ ป.๖/๑ป .๖/๖                                  
ท ๔.๑ ป.๖ /๕ 
ท ๕.๑ ป.๖/๒ ป.๖/๔ 

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
อธิบายความหมายของค า
ประโยค โวหาร   การคัด
ลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเพ่ือ
การ การน าความรู้ ไปเขียน
สื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าถูกต้อง
ในการพูดแสดงความรู้ ความ
เข้าใจจุดประสงค์ เพ่ือเรียนรู้
ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน 
ฟัง ดู พูด      การแต่ง                
บทร้อยกรอง ท่องจ าอาขยาน 
บทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ เพื่อน า ความรู้ไป
ใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
และสามารถไประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง             

๑๖ ๕ 

๖. เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา 
 
 

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

 การอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง 
ต้องอ่านให้ถูกต้องตามลักษณะ
ค าประพันธ์ น าเสียงลีลา ให้
สอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน อ่าน
เรื่องสั้นจับใจความส าคัญแยก
ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่อง 
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
แผนภาพความคิด การเขียน
เรียงความ ตั้งค าถามและตอบ
ค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง
และดู เพ่ือเรียนรู้ถึงมารยาทใน   
การอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด  การ
แต่งบทร้อยกรอง การวิเคราะห์
และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค า
พังเพย และสุภาษิต  
เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตน
ท้องถิ่นอ่ืน อธิบายคุณค่าของ
วรรณคดี และวรรณกรรมที่  

๑๖ ๕ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

   อ่าน เพื่อ น าความรู้ไปใช้ใน
การเรียนระดับที่สูงขึ้นและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง   

  

๗. เสวนาจาก
เพ่ือนสี่ภาค 

ท ๑.๑ ป.๖/๑ป.๖/๖ป.  ป.
๖/๙                                         
ท ๒.๑ ป.๖/๕ป.๖/๖ป.๖/๙                       
ท ๓.๑ ป.๖/๓  
ท ๔.๑ป.๖/๑ 
ท ๕.๑ป.๖/๑ 

  การอ่านออกเสียงบทร้อย
แก้ว บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
การอ่านงานเขียน เชิง ค าสั่ง 
ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม
การเขียนย่อความจากเรื่องที่
อ่าน การเขียนจดหมาย
ส่วนตัว  .การพูดวิเคราะห์
ความน่าเชื่อ จากเรื่องที่ฟัง
และดู อย่างมีเหตุผล  การ
เรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน 
เขียน ฟัง ดู พูด     วิเคราะห์
ชนิดและหน้าที่ของค าใน
ประโยค  แสดงความคิดเห็น
จากวรรณคดีและวรรณกรรม
ที่อ่านเพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
ระดับท่ีสูงขึ้นและสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 

๑๖ ๕ 

๘. สามสถาบัน
นัครา 

ท ๑.๑  ป.๖/๑ป .๖/๗ ป. ๖/๘  
            ป.๖/๙  
ท ๒.๑ ป.๖/๗ ป๖/๘ ป.๖/๙  
ท ๓.๑  ป.๖/๒ ป๖/๖                            
ท ๔.๑  ป.๖/๒  
ท ๕. ๑ ป.๖/๔  

    การอ่านออกเสียงบทร้อย
แก้ว บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
อธิบายความหมายของข้อมูล
จากการอ่านแผนผัง แผนที่
แผนภูมกราฟ การอ่านหนังสือ
ตามความสนใจอธิบายคุณ
ค่าท่ีได้รับ.การกรอกแบบ
รายการงานต่างๆการเขียน
เรื่องตามจินตนาการพูดตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม  เชิง
เหตุผล โดยใช้ค าให้เหมาะสม
กาลเทศะและบุคคลการ
เรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน 
เขียน ฟัง ดู พูด ท่องจ าบท 

๑๖ ๕ 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   อาขยานบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า เพ่ือน าไปใช้ในการ
เรียนระดับท่ีสูงขึ้นและ
สามารถน าความรู้ไประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
 

  

๙. เรื่องเล่าขาน
ไขให้รื่นรมย์ 

ท ๑.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๘ 
ป.๖/๙ 
ท ๒.๑ ป.๖ /๔ ป.๖/๙                           
ท ๓.๑ ป.๖/๕ ป๖/๖                           
ท ๔.๑ ป.๖/๓ 
ท ๕.๑ ป.๖/๒ ป.๖/๓ 

    การอ่านออกเสียงบทร้อย
แก้ว บทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
อธิบายความหมายของค า
ประโยค  โวหาร  การอ่าน
หนังสือตามความสนใจ การ
เขียนย่อความ  จากเรื่องที่
อ่าน  การพูดโน้มน้าวอย่างมี
เหตุผลน่าเชื่อถือ  การเรียนรู้
ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน 
ฟัง ดู พูด                            
การบอกความหมายของ
ค าศัพท์     การเล่านิทาน
พ้ืนบ้านท้องถิ่นตนท้องถิ่นอ่ืน 
อธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรม เพ่ือน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 
 

๑๕ ๕ 

๑๐. การเดินทาง
ของพราย
น้อย 

ท ๑.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป.๖/๙  
ท ๒.๑ ป.๖/๓ ป.๖/๙  
ท ๓.๑ ป.๖/๑ ป.๖/๒ ป๖/๖ 
ท ๔.๑ ป.๖/๖  
ท ๕.๑ ป.๖/๑ ๖/๔ 

. การอ่านบทร้อยกรองอธิบาย
ความหมายของค า ประโยค โวหาร    
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
แผนภาพความคิด     การพูด
ความรู้ความเข้าใจ ตั้งค าถามตอบ
ค าถามเชิงเหตุผล  เพ่ือเรียนรู้ถึง
มารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู 
พูด   วิเคราะห์ค าหน้าที่ของค า
เปรียบเทียบส านวน   สุภาษิต   
ค าพังเพย  แสดงความคิดเห็นจา
วรรณคดีที่อ่านท่องจ าบทอาขยาน

   ๑๕ ๕ 
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บทร้อยกรองที่มีคุณค่า เขียนสรุป
ข้อคิด เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
เรียนระดับที่สูงขึ้นและสามาร
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
 

 
 
 

รวมระหว่างปี ๑๕๘ ๔๐ 
สอบกลางปี/สอบปลายปี    ๒   ๒๐/๓๐ 

                                                 รวมตลอดปี ๑๖๐ ๑๐๐ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๒๑ 
 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องบทอาขยานสร้างสรรค์ปัญญา              ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 

เวลาเรียน ๑๖ ชั่วโมง 
............................................................................................................................. .................................................
. 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๑ การอ่าน 
 ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวช้ีวัด 
   ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วได้ถูกต้อง 
   ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความที่ก าหนดให้ 
       ป.๖/๙  มีมารยาทในการอ่าน 

มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๒ การเขียน 
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
    ป.๖/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
    ป.๖/๒ เขียนสื่อสารโดยใชถ้้อยค า 

   ป.๖/๙  มีมารยาทในการเขียน 

 มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๓  การฟังการดูและการพูด 
 ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ตัวช้ีวัด 
   ป.๖/๑ พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู 
       ป๖ /๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
 ท ๔. เข้าใจธรรมชาติของภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด 
 ป.๖/๑วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
  มาตรฐานการเรียนรู้  สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ท ๔.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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 ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๔ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
      ป.๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
    การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรองต้องอ่านให้ถูกต้องตามลักษณะค าประพันธ์ น าเสียงลีลาให้
สอดคล้องกับเรื่องท่ีอ่าน  อธิบายความหมายของค าประโยค  การคัดลายมือ การเขียนสื่อสาร พูดแสดงความรู้ 
ความเข้าใจ เรียนรู้  มารยาทการ    อ่าน เขียนฟังดู พูด การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค า แสดงความ
คิดเห็นจากวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจ าบทอาขยานบทร้อยกรองที่มีคุณค่าเพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
     ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง ประกอบด้วย 
                          ค าท่ีมีพยัญชนะควบกล้ า อักษรน า ค าที่มีตัวการันต์    
            ๓.๑.๒   อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความ       
               ๓.๑.๓    มีมารยาทในการอ่าน 
               ๓.๑.๔    คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
               ๓.๑.๕    การเขียนสื่อสาร  การเขียนค าขวัญ     ค าอวยพร    ประกาศ 
               ๓.๑.๖    มีมารยาทในการเขียน 
               ๓.๑.๗    พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ 
               ๓.๑.๘    มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
               ๓.๑.๙    ชนิดและหน้าที่ของ ค า ค านามสรรพนามค ากริยาค าวิเศษณ์ค าบุพบท ค าเชื่อมค าอุทาน 
               ๓.๑.๑๐   ท่องบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
               ๓.๑.๑๑   อธิบายคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 

    ๓.๒   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   - 
๔.    สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน             
           ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
           ๔.๒ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕.   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        ๕.๑ ใฝ่เรียนรู ้
        ๕.๒ มีวินัย  
        ๕.๓ มุ่งม่ันในการท างาน 
        ๕.๔   ซื่อสัตย์สุจริต 
๖.   ชิ้นงาน/ภาระงาน 
            ๖.๑   ทดสอบการอ่านเป็นรายบุคคล                                                                                                                                                                                                                               
            ๖ .๒  การคัดลายมือ จากบทร้อยผู้ชนะ  เป็นมนุษย์หรือเป็นคน  โคลงโลกนิติ                        
            ๖.๓   การการ เขียนสื่อสาร   
            ๖.๔  ทดสอบการพูด 
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            ๖.๕  ทดสอบความรู้ ชนิดและหน้าที่ของ ค า 
            ๖.๖   อ่าน ท่อง และเขียนคุณค่าบทอาขยาย  
       
             ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียน อ่านบทอาขยาน ผู้ชนะ  เป็นมนุษย์หรือเป็นคน โคลงโลกนิติ อธิบายความหมายของค า 
แล้วท่องบทอาขยานเป็นท านองเสนาะเป็นรายบุคคล   เขียนอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ จากบทอาขยาน 
 ๗.   การวัดผลประเมินผล 
                 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การทดสอบการอ่าน ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด 

ตรวจการคัดลายมือ เกณฑ์การให้คะแนน
การคัดลายมือ 

ผ่านระดับ “ดี” 

การการ เขียนสื่อสาร   ตรวจผลงานเขียน
สื่อสาร 

แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การพูดแสดงความรู้ความรู้ 
จากเรื่องที่ฟัง       

ประเมินการพูด แบบสังเกตการพูด 
 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

ทดสอบความรู้ ชนิดและหน้าที่
ของ ค า 

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบชนิดและ
หน้าที่ของ ค า 
 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

 
                 ๗.๒ การประเมินเม่ือสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การท่องบทอาขยาน

การเขียนอธิบายคุณค่า

บทอาขยาน  

ประเมิน  การท่อง   

บทอาขยานการเขียน

อธิบายคุณค่า          

บทอาขยาน 

แบบประเมินการท่อง

บทอาขยานการเขียน

อธิบายคุณค่า           

ผ่านระดับ “ดี” 

๘.   กิจกรรมเรียนรู ้
 ๘.๑ ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองผู้ชนะ เป็นมนุษย์หรือเป็น
คนโคลงโลกนิติ และแสดงความคิดเห็นความหมายบทร้อยกรอง   (๓  ชั่วโมง) 
 ๘.๒ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องรูปแบบการคัดลายมือ ลายมือ
ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย บทร้อยกรองผู้ชนะเป็นมนุษย์หรือเป็นคน  โคลงโลกนิติ 
และเปรียบเทียบ  ข้อดีข้อเสียจากการคัดลายมือ  (๒ชั่วโมง) 
 ๘.๓  ศึกษา  ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติ   น าเสนอ การ เขียนสื่อสาร   (๓  ชั่วโมง) 
     ๘.๔  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติการเรื่องการพูดสรุปความจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู  โดย
เน้นมารยาทการฟัง ดู  และการพูด  (๓) 
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     ๘.๕  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  น าเสนอชนิดและหน้าที่ของค า 
ในประโยค และเปรียบเทียบชนิดของค าในประโยค  (๒ชั่วโมง) 
 ๘.๖  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนอ่าน
บทอาขยาน ท่องบทอาขยาน เป็นท านองเสนาะและ เขียนอธิบายคุณค่า ที่ได้รับ  จากบทอาขยาน(๓ชั่วโมง) 
  ๙. สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 ๙.๑  ใบความรู ้
     ๙.๒ ใบงาน 
 ๙.๒  หนังสือเรียน 
 ๙.๓  เทป 
 ๙.๔  แบบทดสอบ 
 ๙.๕  ห้องคอมพิวเตอร์ ( ค้นทาง Internet ) 
 ๙.๖  ห้องสมุด 
 
 
  

แบบประเมินการอ่านร้อยแก้ว 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมาก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีทุกค า 

อ่านไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี         
๑-๕ ค า 

อ่านไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี         
๖-๑๐ ค า 

อ่านไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี         
๑๐ ค าข้ึนไป 

๔ 

๒.  การเว้นวรรคตอน เว้นวรรคตอน
ถูกต้องทั้งหมด 

เว้นวรรคตอน
ถูกต้องประมาณ  
๘๐% 

เว้นวรรคตอน
ถูกต้องประมาณ  
๕๐% 

เว้นวรรคตอน
ถูกต้องประมาณ  
ต่ ากว่า ๕๐% 

๓ 

๓.  น้ าเสียง / อารมณ ์ น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับ
เนื้อหาตลอด
ช่วงเวลา 

น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นส่วน
ใหญ ่

น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ช่วง (ประมาณ 
๕๐%) 

น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับเนื้อหา
เป็นส่วนน้อย 

๒ 

๔.  เสียงดัง/คล่องแคล่ว อ่านเสียงดังอย่าง
ต่อเนื่องไม่ติดขัด 

อ่านเสียงดังแต่
ตะกุกตะกักบ้าง 

อ่านเสียงเบาและ
ตะกุกตะกัก 

อ่านเสียงเบามาก
และตะกุกตะกัก
เป็นส่วนใหญ ่

๑ 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐  หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๗    หมายถึง   พอใช้              

คะแนน  ๑๐               หมายถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตการพูดสรุปความ 

 
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล 
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 ผ่าน ไม่ผ่าน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
หมายเหตุ   ต้องผ่านการประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับการตัดสินว่า  “ผ่าน” การประเมิน 
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เกณฑ์การให้คะแนนการคัดลายมือ 

 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๔ ๓ 

 
๒ 
 

๑ 
 

๑. ความสวยงาม ตัวอักษรมีความ
สวยงามประณีต
ทุกตัว 

ตัวอักษรมี
ความสวยงาม
ประณีต
ประมาณร้อย
ละ ๘๐ 

ตัวอักษรมีความ
สวยงามประณีต
ประมาณร้อยละ 
๕๐-๖๐ 

ตัวอักษรมีความ
สวยงามประณีต
น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ 

๔ 

๒.  ความถูกต้อง ถูกต้องทุกค า ผิด  ๑ – ๕  ค า ผิด  ๖ – ๑๐  ค า ผิดตั้งแต่ ๑๐ ค า ขึ้น
ไป 

๓ 

๓. ความเป็นระเบียบ ช่องไฟเท่ากันทุก
ตัวอักษร 

มีข้อผิดพลาด 
๑ – ๕  แห่ง 

มีข้อผิดพลาด           
๖ – ๑๐    แห่ง 

มีข้อผิดพลาด  
ตั้งแต่  ๑๐    แห่ง
ขึ้นไป 

๒ 

๔  ความสะอาด ไม่มีจุดสกปรก มีจุดสกปรก    
๑ – ๕  แห่ง 

มีจุดสกปรก            
๖ – ๑๐    แห่ง 

มีจุดสกปรก     
ตั้งแต่  ๑๐    แห่ง
ขึ้นไป 

๑ 

  
 ระดับคุณภาพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมายถึง   ดีมาก                         

                               คะแนน   ๒๑  -  ๓๐      หมายถึง   ดี           
คะแนน   ๑๑   -  ๒๐     หมายถึง   พอใช้ 
คะแนน   ๑๐               หมายถึง   ควรปรับปรุง   
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แบบประเมินการเขียนอธิยาบายคุณค่า 

 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๓ 

(ดีมาก) 
๒ 
(ดี) 

๑ 
(พอใช้) 

๑. การเลือกใช้ค า ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายตรงกับ
เนื้อหา 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาบางค า 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาหลายค า 

๓ 

๒.  ไวยากรณ์ เขียนประโยคถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ทุกประโยค 
/ สะกดค าถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ / ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ 
ถูกต้อง 

เขียนประโยคไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์
เล็กน้อย / สะกดค าผิด
บ้างเล็กน้อย/ ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ ผิด
บางแห่ง 

เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์ / สะกดต าและ
ใช้ เครื่องหมายต่าง ๆผิด
มาก 

๔ 

๓.  เนื้อหา เขียนสรุปได้ใจความ
ส าคัญยังไม่ครบถ้วน  
ขาดเป็นบางตอน 

เขียนสรุปได้ใจความ
ส าคัญยังไม่ครบถ้วน  
ขาดเป็นบางตอน 

เขียนสรุปได้ใจความ
ส าคัญยังไม่ครบถ้วน  
ขาดเป็นบางตอน 

๓ 

  
 ระดับคุณภาพ       คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         

                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้              
คะแนน   ๑๐     หมายถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง (ท านองเสนาะ) 

 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมาก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์ทุก
ช่วงเวลา 

อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์เป็น
ส่วนใหญ่ 

อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์เป็น
บางช่วงเวลา 

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์เป็น
ส่วนใหญ่ 

๔ 

๒.  อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีทุกค า 

อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีเป็นส่วน
ใหญ ่

อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีประมาณ
๕๐% 

อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีน้อยมาก 

๓ 

๓.  น้ าเสียง / จังหวะ -จังหวะถูกต้อง 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

-จังหวะถูกต้อง 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ตอน 

-จังหวะถูกต้อง
บางตอน 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ตอน 

-จังหวะถูกต้องน้อย
มาก 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหาน้อยมาก 

๒ 

๔.  การสอดแทรก
อารมณ์ 

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาทุกตอน 

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นส่วน
ใหญ ่

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ตอน/ช่วงเวลา 

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาน้อยมาก 

๑ 

  
ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๗    หมายถึง   พอใช้              

คะแนน  ๑๐               หมายถึง   ควรปรับปรุง    
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช ้  ๒.๕๑ – ๓.๒๕  ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
    หรือ คะแนน   ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง      ๒๑ – ๓๐      พอใช ้          ๓๑ -๓๙    ดี      ๔๐ – ๔๘   ดีมาก 

                                          แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
                                      หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ บทอาขยานสร้างสรรค์ปัญญา 

                                          ชั้นประถมศกึษาปีที่  ๖ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องดูละครย้อนคิด                                ระดับชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๖ 

เวลาเรียน ๑๖ ชั่วโมง 
.................................................................................................................................................................... 
 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๑ การอ่าน 
 ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 
        ตัวช้ีวัด 
   ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วได้ถูกต้อง 
       ป.๖/๓ อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  
       ป.๖/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
       ป.๖/๙ มีมารยาทอ่าน 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๒ การเขียน 

   ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
 ป.๖/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือพัฒนาการเขียน 

ป. ๖/๔ เขียนเรียงความ 
ป.๖/๙  มีมารยาทในการเขียน 

  มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๓  การฟังการดูและการพูด 
     ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ตัวช้ีวัด 
         ป.๖/๒  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
         ป.๖/๖   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
      ตัวช้ีวัด 
      ป.๖/๒.  ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
    ท ๔.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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 ตัวช้ีวัด 
     ป.๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๒.   สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 
       การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ถูกต้อง การจับใจความส าคัญจากเรื่องสั้น 
แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เขียนเรียงความ พูดตั้งค าถามและตอบค าถาม  โดย ใช้
ค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะเพ่ือ เรียนรู้มารยาท การอ่าน เขียน ฟังดู พูด 
อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ น าความรู้ไปใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นและสามารถ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
     ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและบอกความหมาคัดลายของร้อยแก้ว  ร้อยกรองอ่านบทร้อยกรองเป็น   
 ๓.๑.๒  การจับใจความส าคัญจากเรื่องสั้น                 
          ๓.๑.๓  แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น    
          ๓.๑.๔  มารยาทการอ่าน 
          ๓.๑.๕  เขียนเรียงความ                                                                                                         
          ๓.๑.๖   การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง   
          ๓.๑.๗   มารยาทในการเขียน                                                                                                 
          ๓.๑.๘   พูดตั้งค าถามและตอบค าถาม   
          ๓.๑.๙    มารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

๓.๑.๑๐  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา  
 ๓.๑.๑๑  การใช้ค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
          ๓.๑. ๑๒. การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  นิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง  
   ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
                    นิทานพื้นบ้านในท้องถิ่น 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน           
           ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
           ๔.๒ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
          ๕.๑ ใฝ่เรียนรู ้
          ๕.๒ มีวินัย  
          ๕.๓ มุ่งม่ันในการท างาน 
          ๕.๔ ซื่อสัตย์สุจริต 
๖.  ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  ๖.๑ การอ่านจับใจความส าคัญ อธิบายคุณค่าเรื่องสั้น แยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น    
      ๖.๒ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
          ๖.๓ การ พูดตั้งค าถามและตอบค าถาม  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา การอ่าน  
การฟัง ดู  และการพูด   
   ๖.๔ การใช้ค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  
       ๖.๕ การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  นิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง  
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      ๖.๖  การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ 
ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้ ให้นักเรียนน าภาพเหตุการณ์  มาคนละ ๑ ภาพ   ให้ทุกคนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง จากภาพ
ของตนเอง แล้วน าแผนภาพโครงเรื่องมาเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์   คนละ  ๑ เรื่อง   
๗.  การวัดผลประเมินผล 
                 ๗.๑ การประเมินระหว่างจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครือ่งมือ เกณฑ์การประเมิน 
การทดสอบการอ่าน ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การ.เขียนแผนภาพโครง
เรื่อง 

ตรวจผลงานเขียน แบบประเมิน                  
การเขียน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การพูด ตั้งค าถามและตอบ
ค าถาม   

ประเมินการพูด แบบสังเกตการพูด 
 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การใช้ค าให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

ตรวจแบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบการใช้ค าให้
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การอธิบายคุณค่าของนิทาน
พ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง  

ประเมินการเขียน แบบสังเกตการพูดเขียน 
 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

  ๗.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

เขียนเรียงความเชิง

สร้างสรรค์    

ประเมินการเขียน

เรียงความเชิง

สร้างสรรค์    

แบบประเมินการเขียน

เรียงความเชิง

สร้างสรรค์ 

 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
๘.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียง เรื่องสั้น การจับใจความส าคัญ อธิบาย
คุณค่าเรื่องสั้นโดยเน้นมารยาทในการอ่าน  การฟัง ดู  และการพูด  ( เวลา ๓ ชั่วโมง ) 
 ๘.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   เขียนแผนภาพ
โครงเรื่องโดยเน้นมารยาทในการอ่าน เขียน การฟัง ดู  และการพูด   ( เวลา ๒ชั่วโมง) 
 ๘.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   ในเรื่อง การ พูด
ตั้งค าถามและตอบค าถาม  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา โดยเน้นมารยาทในการอ่าน  
การฟัง ดู  และการพูด  ( เวลา ๒ชั่วโมง) 
 ๘.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   การใช้ค าให้
เหมาะสมกับกาลเทศะ( เวลา ๒ ชั่วโมง) 
 ๘.๕ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ
วรรณกรรม  นิทานพื้นบ้านท้องถิน่ตนเอง ( เวลา ๒ ชั่วโมง) 
 ๘.๖  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  การอธิบายคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรม  นิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง ( เวลา ๒ ชั่วโมง) 
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 ๘.๗ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้    โดยให้นักเรียน   
 น าภาพเหตุการณ์ มาคนละ ๑ ภาพ   ให้ทุกคนเขียนแผนภาพโครงเรื่อง จากภาพของตนเอง แล้วน าแผนภาพ
โครงเรื่องมาเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์   คนละ  ๑ เรื่อง ( เวลา ๓ ชั่วโมง) 
๙.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
        ๙.๑  ใบความรู้ 
    ๙.๒ หนังสือเรียน 
    ๙.๓ เอกสาร 
    ๙.๔  แบบทดสอบ 
    ๙.๕ ห้องคอมพิวเตอร์ ( ค้นทาง Internet ) 
    ๙.๖ ห้องสมุด      
    ๙.๗ ห้องภาษาไทย 
 

แบบประเมินการอ่านร้อยแก้ว 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมาก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีทุกค า 

อ่านไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี         
๑-๕ ค า 

อ่านไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี         
๖-๑๐ ค า 

อ่านไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี         
๑๐ ค าข้ึนไป 

๔ 

๒.  การเว้นวรรคตอน เว้นวรรคตอน
ถูกต้องทั้งหมด 

เว้นวรรคตอน
ถูกต้องประมาณ  
๘๐% 

เว้นวรรคตอน
ถูกต้องประมาณ  
๕๐% 

เว้นวรรคตอน
ถูกต้องประมาณ  
ต่ ากว่า ๕๐% 

๓ 

๓.  น้ าเสียง / อารมณ ์ น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับ
เนื้อหาตลอด
ช่วงเวลา 

น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นส่วน
ใหญ ่

น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ช่วง (ประมาณ 
๕๐%) 

น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับเนื้อหา
เป็นส่วนน้อย 

๒ 

๔.  เสียงดัง/คล่องแคล่ว อ่านเสียงดังอย่าง
ต่อเนื่องไม่ติดขัด 

อ่านเสียงดังแต่
ตะกุกตะกักบ้าง 

อ่านเสียงเบาและ
ตะกุกตะกัก 

อ่านเสียงเบามาก
และตะกุกตะกัก
เป็นส่วนใหญ ่

๑ 

     
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๗    หมายถึง   พอใช้              

คะแนน  ๑๐              หมายถึง   ควรปรับปรุง    
 
 

แบบสังเกตการพูดสรุปความ 
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หมายเหตุ   ต้องผ่านการประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับการตัดสินว่า  “ผ่าน” การประเมิน 
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แบบประเมินการเขียนเรียงความ 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๓ 

(ดีมาก) 
๒ 
(ดี) 

๑ 
(พอใช้) 

๑. รูปแบบ มีองค์ประกอบครบทุก
หัวข้อ 

มีองค์ประกอบขาด ๑ 
หัวข้อ 

มีองค์ประกอบขาด
มากกว่า ๑ หัวข้อ 

๓ 

๒.เนื้อความ -สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่
ก าหนด   
-มีสาระถูกต้อง  มี
ข้อสนับสนุน   
-ล าดับเรื่องต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นจนจบ                 -
สอดแทรกความคิด  
ความรู้สึก  และ
ข้อเสนอแนะ 

-สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่
ก าหนด  
- มีสาระถูกต้อง  มี
ข้อสนับสนุน   
-ล าดับเรื่องต่อเนื่องตั้งแต่
ต้นจนจบ   

-สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่
ก าหนด   
-มีสาระถูกต้อง  มี
ข้อสนับสนุน   

๔ 

๓.  การใช้ภาษา -ใช้ภาษาถูกต้อง
สละสลวย   
-สื่อความหมายชัดเจน 
-ล าดับความไม่ก ากวม  

-ใช้ภาษาถูกต้อง
สละสลวย   
-สื่อความหมายชัดเจน 
 

-ใช้ภาษาถูกต้อง
สละสลวย   
  

๓ 

  
 ระดับคุณภาพ       คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         

                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้              
คะแนน   ๑๐     หมายถึง   ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช ้  ๒.๕๑ – ๓.๒๕  ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
    หรือ คะแนน   ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง      ๒๑ – ๓๐      พอใช ้          ๓๑ -๓๙    ดี      ๔๐ – ๔๘   ดีมาก 

                                          แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
                                            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ดูละครย้อนคิด 

                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องอ่านป้ายได้สาระ                              ระดับชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๖ 

เวลาเรียน ๑๖ ชั่วโมง 
.................................................................................................................................................................... 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

       มาตรฐานการเรียนรู้  สาระท่ี ๑ การอ่าน 

 ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 
    ตัวช้ีวัด 
         ป.๖/๑  อ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
         ป.๖/๕ อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  
         ป.๖/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม                                                  
         ป.๖/๙  มีมารยาทในการอ่าน  

     มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๒   การเขียน 
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ  
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 

   ป.๖/๕ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
   ป.๖/๖  เขียนจดหมายส่วนตัว  
   ป.๖/๙  มีมารยาทในการเขียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระท่ี ๓  การฟังการดูและการพูด 
 ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ 
 ตัวช้ีวัด                                 
         ป .๖/๓ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล  
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 
 ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 

ป.๖/๓ รวบรวมและบอกความหมายของค าต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
ป.๖/๖  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

 
 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
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 ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๒.   สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
            การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  ร้อยกรองได้ถูกต้อง  การอธิบายความรู้ ความคิด จากเรื่องที่อ่าน  
การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง แนะน า น ามาเขียนย่อความ   การ เขียนจดหมายส่วนตัว พูดวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ จากการฟัง การดู พูดและมีมารยาท การฟัง การดู พูดดู พูด การรวบรวม บอกความหมาย 
ของค าศัพท์   อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าความรู้ ไปใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๓.๑.๑.  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  
๓.๑.๒.  มีมารยาทในการอ่าน        
๓.๑.๓   การอธิบายความรู้ ความคิด จากเรื่องที่อ่าน   
๓.๑.๔.  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง แนะน า 
๓.๑.๕.  การเขียนย่อความ    
๓.๑.๖.  การเขียนจดหมายส่วนตัว  

    ๓.๑.๗.  พูดวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือการฟัง การดู พูด 
        ๓.๑.๘.  มีมารยาท การฟัง การดู พูด 
        ๓.๑.๙.  การรวบรวม บอกความหมาย ของค าศัพท์    
        ๓.๑.๑๐. การอธิบาย คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
  ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
                    - 
๔. สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน              
           ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
           ๔.๒  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
       ๕.๑ ใฝ่เรียนรู ้
       ๕.๒ มีวินัย  
       ๕.๓ มุ่งม่ันในการท างาน 
       ๕.๔ ซื่อสัตย์สุจริต 
๖. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
  ๖.๑  การอ่านค าศัพท ์จากป้าย โฆษณา 
       ๖.๒ การเขียนอธิบายความรู้ ความคิด จากเรื่องที่อ่าน   
จากป้ายโฆษณา 
  ๖.๓  การพูด วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา 
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       ๖.๔  การเขียนย่อความ    
       ๖.๕  การเขียนจดหมายส่วนตัว 
       ๖.๖  การรวบรวมค าศัพท์    บอกความหมาย ของค าศัพท์ 
        ๖.๗ โครงงาน                 
ลักษณะงานสุดท้าย 
            ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม  รวบรวมค าจากป้ายโฆษณา   จ านวน๓๐ ค า มาอธิบายความหมาย
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ แล้วให้นักเรียนท าโครงงาน  จากป้ายโฆษณากลุ่มละ  ๑  โครงงาน 
 
     ๗.๑ การประเมินระหวา่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การทดสอบการ
อ่าน 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  
การอ่าน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การเขียนอธิบาย
ความรู้ ความคิด 

ประเมินการเขียน แบบประเมิน                  
การเขียน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การพูดวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือ
ของสื่อโฆษณา 

ประเมินการพูด แบบสังเกตการพูด 
 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนย่อความ    ประเมินการเขียน แบบประเมิน                  

การเขียน 
ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การเขียนจดหมาย
ส่วนตัว 

ประเมินการเขียน แบบประเมิน                  
การเขียน 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การรวบรวม
ค าศัพท์                  
 

ตรวจผลงาน          
 

เกณฑ์การประเมิน ผ่าน๘-๐ ค า 

 
 ๗.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 
๘. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติการอ่านป้ายโฆษณา โดยเน้นมารยาทในการอ่าน    

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การท าโครงงาน  ประเมินโครงงาน 

 

แบบประเมินโครงงาน 

 

ผ่านระดับ “ดี” 
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( เวลา ๓ ชั่วโมง ) 
     ๘.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เขียนอธิบาย
ความรู้ ความคิดโดยเน้น มารยาทในการอ่าน เขียน การฟัง ดู  และการพูด  ( เวลา ๒ชั่วโมง ) 
 ๘.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   ในเรื่อง การ พูด 
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา โดยเน้นมารยาทในการอ่าน  การฟัง ดู  และการพูด 
 ( เวลา ๓ ชั่วโมง ) 
 ๘.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   การเขียน
จดหมายส่วนตัว   เน้นการใช้ภาษา  รูปแบบการเขียน และความสะอาด ( เวลา ๓ ชั่วโมง ) 
 ๘.๕ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   การเขียนย่อ
ความ   โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาให้ถูกต้อง( เวลา ๒ ชั่วโมง ) 
 ๘.๖ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้    โดยให้  ให้นักเรียน               
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม  รวบรวมค าจากป้ายโฆษณา   จ านวน ๓๐ ค า เขียนอธิบายความหมายวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือทักษะการใช้ภาษา แล้วให้นักเรียนท าโครงงานการรวบรวมค าจาก  จากป้ายโฆษณากลุ่มละ ๑  
โครงงาน( เวลา ๓ ชั่วโมง ) 
๙.   สื่อและแหล่งเรียนรู ้
     ๙.๑  ใบความรู ้
     ๙.๒  ใบงาน 
 ๙.๒ หนังสือเรียน 
 ๙.๓  ป้ายโฆษณา 
 ๙.๔ แบบทดสอบการอ่าน 
 ๙.๕ ห้องคอมพิวเตอร์ ( ค้นทาง Internet ) 
 ๙.๖ ห้องสมุด 
 ๙.๗ ห้องภาษาไทย 
 ๙.๘ โครงงาน 
 ๙.๙  แผนภูมิจดหมาย และย่อความ 
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แบบประเมินการเขียนย่อความ 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๓ 

(ดีมาก) 
๒ 
(ดี) 

๑ 
(พอใช้) 

๑. รูปแบบ - หัวเรื่องถูกต้องทุกส่วน - หัวเรื่องมีผิด ๑ ส่วน - หัวเรื่องมีผิดมากกว่า 
๑ ส่วน 

๓ 

๒.เนื้อความ ได้ใจความชัดเจน  
ครอบคลุมเนื้อเรื่อง
ทั้งหมด   เรียบเรยีงได้
ต่อเนื่อง  เชื่อมค าและ
ประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักภาษา  อ่านรู้เรื่อง 

ได้ใจความชัดเจน  
ครอบคลุมเนื้อเรื่อง
ทั้งหมด   แต่เรียบเรียงไม่
ต่อเนื่อง  เชื่อมค าและ
ประโยคไม่ถูกต้องตาม
หลักภาษา  อ่านรู้เรื่อง
เป็นบางช่วง 

ได้ใจความไม่ชัดเจน  ไม่
ครอบคลุมเนื้อเรื่อง
ทั้งหมด   เรียบเรยีงไม่
ต่อเนื่อง  เชื่อมค าและ
ประโยคไม่ถูกต้องตาม
หลักภาษา  อ่านรู้เรื่อง
เป็นส่วนใหญ ่

๔ 

๓.  มารยาทในการเขียน เขียนอ่านง่าย  สะอาด  
ไม่ขีดฆ่า  

เขียนอ่านง่าย  แต่ไม่
สะอาด  มีขีดฆ่า  

เขียนอ่านยาก  ไม่สะอาด  
มีขีดฆ่า  

๓ 

  
 ระดับคุณภาพ     คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         

                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้              
คะแนน   ๑๐     หมายถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบประเมินการจัดท าโครงงานงาน  
 

ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน น้ าหนัก 
จุดเน้น ๔(ดีมาก) ๓(ดี) ๒(พอใช้) ๑(ควรปรับปรุง) 

๑.ความถูกต้อง
ของเนื้อหา 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ
และเนื้อหาถูกต้อง
ทั้งหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ
แต่มีเนื้อหาไม่
ถูกต้องทั้งหมด 

ไม่ครบทุกประเด็น
แต่เนื้อหาถูกต้อง
ตาม 

ไม่ครบทุกประเด็น
และเนื้อหาไม่ถูกต้อง 

๔ 

๒. ภาษาที่ใช้ใน
การเขียนโครงงาน
งาน 

ใช้ภาษาเขียนได้
ถูกต้อง สื่อ
ความหมายได้
ชัดเจน 

ใช้ภาษาเขียนได้
ถูกต้อง สื่อ
ความหมายไม่
ชัดเจน 

ใช้ภาษาเขียนไม่
ถูกต้อง สื่อ
ความหมายไม่
ชัดเจน 

ใช้ภาษาเขียนไม่
ถูกต้อง สื่อความหมาย
ไม่ชัดเจน 
และเขียนหนังสือผดิ
มากจนท าให้
ความหมายของค า
เปลี่ยนไป 

๒ 

๓. ความสมบูรณ์
ครบถ้วนของ
รายงาน 

มีองค์ประกอบ
ของการเขียน
รายงานครบถ้วน 

มีองค์ประกอบ
ของการเขียน
รายงานไม่
ครบถ้วนขาด ๑ 
องค์ประกอบ 

มีองค์ประกอบ
ของการเขียน
รายงานไม่
ครบถ้วนขาด ๒
องค์ประกอบ 

มีองค์ประกอบของ
การเขียนรายงานไม่
ครบถ้วนขาดมากกว่า   
๒ องค์ประกอบขึ้นไป 

๓ 

๔. การตรงต่อ
เวลา 

ส่งงานทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

ส่งงานช้ากว่า
ก าหนด  ๑ วัน 

ส่งงานช้ากว่า
ก าหนด  ๒ วัน 

ส่งงานช้ากว่าก าหนด  
เกิน ๒ วัน 

๑ 

คะแนนเต็ม ๔๐ 
 

ระดับคุณภาพ              คะแนน   ๓๑ -  ๔๐    หมายถึง   ดีมาก 
                       คะแนน   ๒๑ -  ๓๐    หมายถึง   ดี 

                                                       คะแนน   ๑๑ -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้ 
                                                        คะแนน     ๐ -  ๑๐    หมายถึง   ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช ้  ๒.๕๑ – ๓.๒๕  ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก
หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง      ๒๑ – ๓๐      พอใช ้      ๓๑ -๓๙    ดี      ๔๐ – ๔๘   ดีมาก 

                                          แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
                                             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  อ่านป้ายได้สาระ 
                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี                 ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 

เวลาเรียน ๑๖ ชั่วโมง 
................................................................................................................................... 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระท่ี ๑ การอ่าน 

 ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวช้ีวัด 
 ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
     ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร 
     ป.๖/๘ อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ                                                          
     ป.๖/๙  มีมารยาทการอ่าน 

มาตรฐานการเรียนรู้  สาระท่ี ๒  การเขียน 
      ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 

 ป.๖/๕ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
 ป.๖/๙  มีมารยาทการเขียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระท่ี ๓  การฟังการดูและการพูด 
 ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ 
 ตัวช้ีวัด                                 
      ป ๖/๕   พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ 
      ป.๖/๖   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระท่ี ๔  หลักการใช้ภาษาไทย 
 ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 
      ป.๖/๓ รวบรวมและบอกความหมายของค าต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวช้ีวัด 
      ป.๖/๒ เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นของตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอ่ืน   
      ป.๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง                                                                  
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๒.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรองได้ถูกต้อง    การอธิบายความหมายของข้อมูล แผนผัง แผนที่ 
กราฟ การอ่านหนังสือตามความสนใจอธิบายคุณค่าทีได้รับ     น าข้อความ การกรอกแบบรายการ และ เขียน
เรื่องตาม จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ พูดรายงานเรื่องที่ ศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ มารยาทการอ่าน เขียน ฟัง 
ดู พูด  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง  
๓.  สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
               ๓.๑.๑ อ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
             ๓.๑.๒ การอธิบายความหมายของข้อมูล แผนผัง แผนที่ กราฟ 
             ๓.๑.๓ การอ่านหนังสือตามความสนใจ 
             ๓.๑.๔ การกรอกแบบรายการ                                       
             ๓.๑.๕ การ เขียนเรื่องตามจินตนาการ  
             ๓.๑.๖ การพูดรายงานเรื่องที่ ศึกษาค้นคว้า 
             ๓.๑.๗ การเรียนรู้ มารยาทการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด 
             ๓.๑.๘ ค าท่ีมาจากต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
              ๓.๑.๙ คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
     ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
                    ไม่มี 
๔. สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน              
           ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
           ๔.๒  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
       ๕.๑ ใฝ่เรียนรู ้
       ๕.๒ มีวินัย        
       ๕.๓ มุ่งม่ันในการท างาน 
       ๕.๔ ซื่อสัตย์สุจริต 
       ๕.๕  รักความเป็นไทย 
๖. ชิ้นงานหรือภาระงาน 
        ๖.๑ การอ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรองอธิบายความหมายของค า 
       ๖.๒ การกรอกแบบรายการ 
       ๖.๓ การพูดรายงานเรื่องที่ ศึกษาค้นคว้า 
       ๖.๔ การรวบรวมค าที่มาจากต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
       ๖.๕ การเขียนเรื่องจากจินตนาการ 
  ลักษณะงานสุดท้าย 
                  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าค าศัพท์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๐ ค า    ให้นักเรียนคัดเลือกค า
ที่นักเรียนชอบจ านวน  ๑๐    ค า เขียนเรื่องตามจินตนาการ   อธิบายคุณค่าและข้อคิดท่ีได้รับ  
          ๗.๑ การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การทดสอบการอ่าน ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  

การอ่าน 
ผ่านระดับ “ดี” 

การพูดการพูดรายงาน
เรื่องท่ี ศึกษาค้นคว้า 
 

สังเกตการการพูด
รายงาน 

แบบสังเกตการพูด
รายงาน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การกรอกแบบรายการ ตรวจผลงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
 
 

ผ่านระดับ “ดี” 

การรวบรวมค าที่มาจาก
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ ใ ช้ ใ น
ภาษาไทย 
 

ตรวจจ านวนค าศัพท์ เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 
 

 
         ๗.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การเขียน 

เรื่องตามจินตนาการ                       

ประเมินการเขียน 

 

แบบประเมินการเขียน

เรื่อง  

ผ่านระดับ “ดี” 

 
๘. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติการอ่านหนังสือเรื่องภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี โดยเน้น
มารยาทในการอ่าน  (๓ ชั่วโมง)                        
   ๘.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  เขียนอธิบาย
ความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเน้น มารยาทในการอ่าน เขียน การฟัง ดู  และการพูด                   
(๒ ชั่วโมง)                        
 ๘.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   ในเรื่อง การ พูด
รายงานเรื่องที่ ศึกษาค้นคว้าโดยเน้นมารยาทในการอ่าน  การฟัง ดู  และการพูด  (๓ ชั่วโมง)                        
 ๘.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   กรอกแบบ
รายการ(๒ ชั่วโมง)                          
 ๘.๕ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   ค าท่ีมาจาก
ต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย (๓ ชั่วโมง)                          
 ๘.๖  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้    โดยให้ ให้      
นักเรียนศึกษาค้นคว้าค าศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๐ ค า    ให้นักเรียนคัดเลือกค าที่นักเรียนชอบ
จ านวน  ๑๐    ค า เขียนเรื่องตามจินตนาการ   อธิบายคุณค่าและข้อคิดที่ได้รับ ๓ ชั่วโมง)                          
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๙ . สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
     ๙.๑ ใบความรู ้
 ๙.๒ หนังสือเรียน 
 ๙.๓ แบบกรอกรายการ 
 ๙.๔ แบบทดสอบการอ่าน 
 ๙.๕ ห้องคอมพิวเตอร์ ( ค้นทาง Internet ) 
 ๙.๖ ห้องสมุด 
 ๙.๗ ใบงาน 
 ๙.๘ แผนผัง   แผนที่   กราฟ 
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แบบประเมินการอ่านร้อยแก้ว 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมาก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีทุกค า 

อ่านไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี         
๑-๕ ค า 

อ่านไม่ถูกต้อง
ตามอักขรวิธี         
๖-๑๐ ค า 

อ่านไม่ถูกต้องตาม
อักขรวิธี         
๑๐ ค าข้ึนไป 

๔ 

๒.  การเว้นวรรคตอน เว้นวรรคตอน
ถูกต้องทั้งหมด 

เว้นวรรคตอน
ถูกต้องประมาณ  
๘๐% 

เว้นวรรคตอน
ถูกต้องประมาณ  
๕๐% 

เว้นวรรคตอน
ถูกต้องประมาณ  
ต่ ากว่า ๕๐% 

๓ 

๓.  น้ าเสียง / อารมณ ์ น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับ
เนื้อหาตลอด
ช่วงเวลา 

น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นส่วน
ใหญ ่

น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ช่วง (ประมาณ 
๕๐%) 

น้ าเสียง อารมณ์ 
สอดคล้องกับเนื้อหา
เป็นส่วนน้อย 

๒ 

๔.  เสียงดัง/คล่องแคล่ว อ่านเสียงดังอย่าง
ต่อเนื่องไม่ติดขัด 

อ่านเสียงดังแต่
ตะกุกตะกักบ้าง 

อ่านเสียงเบาและ
ตะกุกตะกัก 

อ่านเสียงเบามาก
และตะกุกตะกัก
เป็นส่วนใหญ ่

๑ 

  
 
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๗    หมายถึง   พอใช้              

คะแนน  ๑๐              หมายถึง   ควรปรับปรุง    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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แบบประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๓ 

(ดีมาก) 
๒ 
(ดี) 

๑ 
(พอใช้) 

๑. การเลือกใช้ค า ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายตรงกับ
เนื้อหา 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาบางค า 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาหลายค า 

๓ 

๒.  ไวยากรณ์ เขียนประโยคถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ทุกประโยค 
/ สะกดค าถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ / ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ 
ถูกต้อง 

เขียนประโยคไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์
เล็กน้อย / สะกดค าผิด
บ้างเล็กน้อย/ ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ ผิด
บางแห่ง 

เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์ / สะกดต าและ
ใช้ เครื่องหมายต่าง ๆผิด
มาก 

๔ 

๓.  เนื้อหา เขียนอธิบายเนื้อหา
ชัดเจน 

เขียนอธิบายเนื้อหาพอ
เข้าใจ 

เขียนอธิบายเนื้อหาไม่
ชัดเจน 

๓ 

  
 ระดับคุณภาพ       คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         

                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้              
คะแนน   ๑๐     หมายถึง   ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช ้  ๒.๕๑ – ๓.๒๕  ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
           หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง      ๒๑ – ๓๐      พอใช ้          ๓๑ -๓๙    ดี      ๔๐ – ๔๘   ดีมาก 

                                          แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
                                          หนว่ยการเรียนรู้ที่ ๔ ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี                                     
                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน                    ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 

เวลาเรียน ๑๖ ชั่วโมง 
................................................................................................................................................. 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๑  การอ่าน 

      ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวช้ีวัด 

     ป.๖/๑  อ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

     ป.๖/๒  อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความท่ีเป็นโวหารด าเนินชีวิต 
     ป.๖/๙  มีมารยาทในการอ่าน 

             มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๒ การเขียน 
       ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

          ตัวชี้วัด 

          ป.๖/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด 
          ป ๖/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 

               ป.๖/๖  มีมารยาทในการเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่  ๓  การฟังการดูและการพูด 

       ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ 
ความรู้สึก ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัด 
                ป.๖/๑ พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ ของเรื่องที่ฟังและดู 

      ป.๖/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
          มาตรฐานการเรียนรูส้าระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษา 
               ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง 
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
         ตัวช้ีวัด 

    ป.๖/๕  แต่งบทร้อยกรอง 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๕ วรรณคดีวรรณกรรม 
     ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น 

คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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ตัวช้ีวัด 
              ป.๖/๒  เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นของตนเอง และนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอื่น 
              ป.๖/๔  ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้องกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
๒.สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของค าประโยค โวหาร   การ
คัดลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเพ่ือการ การน าความรู้ ไปเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค า
ถูกต้องในการพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ เพ่ือเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด       
การแต่ง บทร้อยกรอง ท่องจ าอาขยาน บทร้อยกรอง เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นของตนเอง เพื่อน า ความรู้ไปใช้
ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นและสามารถไประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

๓.  สาระการเรียนรู้ 
   ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของร้อยแก้ว ร้อยกรอง ท านองเสนาะ 
๓.๑.๒  อธิบายความหมายของค าประโยค โวหาร 
๓.๑.๓  การคัดลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
๓.๑.๔  การ เขียนสื่อสาร 

๓.๑.๕   มารยาทการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด 
๓.๑.๖  การแต่ง บทร้อยกรอง  การท่องจ าอาขยาน 

       ๓.๑.๗ การเล่านิทานพื้นบ้าน 

๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
  เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น 

๔ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๔.๑   ความสามารถในการสื่อสาร 

๔.๒  ความสามารถในการคิด 

๔.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๔.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
๕.๒   มุ่งม่ันในการท างาน 

๕.๓  รักความเป็นไทย 

๕.๔  มีวินัย 

๕.๕  มีจิตรสาธารณะ 

๕.๖  รักความเป็นไทย  
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๖.  ชิ้นงาน / ภาระงาน 
๖.๑ การอ่านออกเสียง เพลง พ้ืนบ้าน ร้องเพลงพ้ืนบ้าน 
๖.๒ อธิบายความหมายของเพลงพื้นบ้าน สรุปสาระส าคัญเพลงพื้นบ้าน 
๖.๓  การคัดลายมือ ตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
๖.๔  การแต่ง เพลงพ้ืนบ้าน 
๖.๕  การท่องจ าอาขยาน 
๖.๖  การแต่งเพลงพื้นบ้าน 

ลักษณะงานสุดท้าย 
          ให้ นักเรียนแบ่งกลุ่ม ช่วยกันแต่งเพลงพ้ืนบ้านท้องถิ่นของตนเอง ทุกคนอ่านเพลง   ร้องเพลง 

พ้ืนบ้าน   เขียนสรุปใจความส าคัญ และอธิบายข้อคิด นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร้องเพลงพื้นบ้านเพ่ือนและครู  ร่วม
ประเมิน 

๗. การวัดและประเมินผล 
       ๗.๑ การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การทดสอบการอ่านบท
ร้อยกรองเป็นท านอง
ท านองเสนาะ 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  
การอ่าน 

ผ่านระดับ “ดี” 

อธิบายสรุปความหมาย
ของเพลงพื้นบ้าน 

สังเกตการการพูด
สรุปความ 

แบบสังเกตการพูด
สรุปความ 

ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

การคัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด 

ตรวจการคัดลายมือ เกณฑ์การให้คะแนน
การคัดลายมือ 

ผ่านระดับ “ดี” 

การแต่ง เพลงพื้นบ้าน ตรวจผลงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การท่องจ าบทอาขยาน ประเมินการท่อง
อาขยาน 

แบบประเมิน                   ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การเล่านิทานพ้ืนบ้าน แบบประเมิน การเล่า
นิทานพ้ืนบ้าน 

การเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน 

 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

              ๗.๒  การประเมินเม่ือสิ้นสุดการเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

แต่งเพลงพ้ืนบ้าน ประเมินการเขียน 

 

แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
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๘.๑  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียง อธิบายความหมายของเพลง
พ้ืนบ้าน สรุปสาระส าคัญเพลงพ้ืนบ้านบทร้อยแก้ว โดยเน้นมารยาทในการอ่าน  การฟัง ดู  และการพูด  (๓ 
ชั่วโมง) 

๘.๒   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   ในเรื่องการ
พูดสรุปความจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู  โดยเน้นมารยาทการฟัง ดู  และการพูด  (๓ ชั่วโมง) 

๘.๓  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการ
คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย (๓ชั่วโมง) 

      ๘.๔  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  การแต่ง เพลงพ้ืนบ้าน   (๓ชั่วโมง) 
     ๘.๕  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  นักเรียนแบ่งกลุ่ม

ช่วยกัน แต่งเพลงพ้ืนบ้าน ร้องเพลงพื้นบ้าน เขียนสรุปใจความส าคัญ และอธิบายข้อคิด นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ร้องเพลงพ้ืนบ้านเพ่ือนและครูร่วมประเมิน (๔ ชั่วโมง) 
 

๙. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

              ๙.๑  ใบความรู้ 
          ๙.๒  ใบงาน 
      ๙.๓  หนังสือเรียน 
          ๙.๔  แผนภูมิเพลง 
          ๙.๕ แบบทดสอบการอ่าน 
          ๙.๖ ห้องคอมพิวเตอร์ ( ค้นทาง Internet ) 
          ๙.๖ ห้องสมุด 
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แบบประเมินการแต่งเพลงพื้นบ้าน 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๓ 

(ดีมาก) 
๒ 
(ดี) 

๑ 
(พอใช้) 

๑. การเลือกใช้ค า ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายตรงกับ
เนื้อหา 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาบางค า 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาหลายค า 

๓ 

๒.  ไวยากรณ์ เขียนประโยคถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ทุกประโยค 
/ สะกดค าถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ / ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ 
ถูกต้อง 

เขียนประโยคไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์
เล็กน้อย / สะกดค าผิด
บ้างเล็กน้อย/ ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ ผิด
บางแห่ง 

เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์ / สะกดต าและ
ใช้ เครื่องหมายต่าง ๆผิด
มาก 

๔ 

๓.  เนื้อหา เขียนเนื้อหาชัดเจน เขียนเนื้อหาพอเข้าใจ เขียนเนื้อหาไม่ชัดเจน ๓ 
  

 ระดับคุณภาพ       คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         
                            คะแนน   ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้              

คะแนน   ๑๐     หมายถึง   ควรปรับปรุง   
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช ้  ๒.๕๑ – ๓.๒๕  ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
           หรือ คะแนน   ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง      ๒๑ – ๓๐      พอใช ้          ๓๑ -๓๙    ดี      ๔๐ – ๔๘   ดีมาก 

                                          แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
                                      หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ....ครืน้เครงเพลงพื้นบ้าน                                   
                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ 
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องเศรษฐีเฒ่าปัญญา                           ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 

เวลาเรียน ๑๖ ชั่วโมง 
.................................................................................................................................................. 

 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่  ๑  การอ่าน 
      ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวช้ีวัด 

 ป.๖/๑  อ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

               ป.๖/๓ อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  
      ป.๖/๔  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน   

           ป.๖/๙  มีมารยาทการอ่าน 
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๒ การเขียน 
  ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด 

  ป.๖/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน  
        ป.๖/๔  การเขียนเรียงความ 
                ป.๖/๙ มีมารยาทในการเขียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ ๓ การฟังการดูและการพูด 

  ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    
               ความรู้สึก ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๒ .   ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 

 ป.๖/๖ .   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง 
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 

 ป.๖/๕ แต่งบทร้อยกรอง 
          ป.๖/๖ วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต  
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
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 ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น 
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 

  ป.๖/๒  เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นของตนเอง และนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน 
             ป.๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๒. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

      การอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง ต้องอ่านให้ถูกต้องตามลักษณะค าประพันธ์ น าเสียงลีลา ให้
สอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสั้นจับใจความส าคัญแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่อง การเขียนแผนภาพ
โครงเรื่องแผนภาพความคิด การเขียนเรียงความ ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  เพ่ือ
เรียนรู้ถึงมารยาทใน   การอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด                      
  การแต่งบทร้อยกรอง การวิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต  
เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตน  ท้องถิ่นอ่ืน อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน เพื่อ น าความรู้ไป
ใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
       ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๓.๑.๑ การอ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรอง 
๓.๑.๒ อ่านเรื่องสั้นจับใจความส าคัญแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น  

  ๓.๑.๓ การเขียน แผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิด  
          ๓.๑.๔ การเขียนเรียงความ  
          ๓.๑.๕ ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู 
  ๓.๑.๖ มารยาทใน   การอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด                       

๓.๑.๗ แต่งบทร้อยกรอง 
          ๓.๑.๘ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต  

๓.๑.๙ การเล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นของตนเอง และนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน  
๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 

              ไมมี 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 

๔.๒ ความสามารถในการคิด 

๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๔.๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.๒   มุ่งม่ันในการท างาน 

 ๕.๓  รักความเป็นไทย 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๕๙ 
 

 

 

 ๕.๔  มีวินัย 

 ๕.๕  มีจิตรสาธารณะ 

๕.๖  รักความเป็นไทย   

๖.  ชิ้นงาน / ภาระงาน                

๖.๑  ทดสอบการอ่านบทร้อยกรองเศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา 
           ๖.๒ ทดสอบการเขียน แผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดการเขียนเรียงความ  

๖.๓ สังเกตการพูด 
          ๖.๔  การแต่งบทร้อยกรอง 

ลักษณะงานสุดท้าย 
 นักเรียนศึกษาเรื่องการแต่งค าประพันธ์  แล้วจับคู่กับเพ่ือน ช่วยแต่งนิทานค ากลอนตาม
จินตนาการ ด้วยส านวนของตนเอง อ่านท านองเสนาะนิทานค ากลอน   ช่วยกันเล่าเรื่องย่อนิทาน 
ค ากลอน เขียนสรุปคุณค่าของนิทาน  

 
๗.  การวัดและประเมินผล 

๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

   
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การทดสอบการอ่าน ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  
การอ่าน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การสังเกตการณ์พูด /
สรุปความ 

สังเกตการการพูด แบบสังเกตการพูด ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

     ทดสอบการเขียน ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 
การทดสอบการแต่งบท
ร้อยกรอง 

 

ตรวจผลงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

 

    ๗.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การอ่านนิทานกลอน ประเมินการอ่านนิทาน 

ค ากลอน 

แบบประเมินการอ่าน

นิทานค ากลอน 

ผ่านระดับ “ดี” 

๘.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
        ๘.๑ ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติ การอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง (๓  ชั่วโมง) 
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    ๘.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ ทดสอบการเขียน แผนภาพ                
โครงเรื่องแผนภาพความคิด    การเขียนเรียงความ  (๓ชั่วโมง) 
        ๘.๓  ศึกษา  ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติ   น าเสนอ ตั้งค าถามและตอบค าถาม (๓  ชั่วโมง) 
       ๘.๔  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติการ  การแต่งบทร้อยกรอง (๓ ชั่วโมง ) 
   ๘.๕ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนแต่ง
นิทานค ากลอน ตามจินตนาการ เขียนอธิบายคุณค่า ที่ได้รับ อ่านนิทานค ากลอนให้ครูและเพ่ือนฟัง  และร่วม
ประเมินการอ่าน (๔ชั่วโมง) 
 
๙.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
     ๙.๑  ใบความรู ้
 ๙.๒ หนังสือเรียน 
 ๙.๓  ใบงาน 
 ๙.๔  แบบทดสอบการอ่าน 
 ๙.๕  ห้องคอมพิวเตอร์ ( ค้นทาง Internet ) 
 ๙.๖  ห้องสมุด 
 ๙.๗  ห้องภาษาไทย 
 ๙.๘  หนังสือนิทาน 
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แบบประเมินการอ่านท านองเสนาะ 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมาก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์ทุก
ช่วงเวลา 

อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์เป็น
ส่วนใหญ่ 

อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์เป็น
บางช่วงเวลา 

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์เป็น
ส่วนใหญ่ 

๔ 

๒.  อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีทุกค า 

อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีเป็นส่วน
ใหญ ่

อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีประมาณ
๕๐% 

อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีน้อยมาก 

๓ 

๓.  น้ าเสียง / จังหวะ -จังหวะถูกต้อง 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

-จังหวะถูกต้อง 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ตอน 

-จังหวะถูกต้อง
บางตอน 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ตอน 

-จังหวะถูกต้องน้อย
มาก 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหาน้อยมาก 

๒ 

๔.  การสอดแทรก
อารมณ์ 

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาทุกตอน 

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นส่วน
ใหญ ่

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ตอน/ช่วงเวลา 

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาน้อยมาก 

๑ 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๗    หมายถึง   พอใช้              

คะแนน  ๑๐                หมายถึง   ควรปรับปรุง   
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช ้  ๒.๕๑ – ๓.๒๕  ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
           หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง      ๒๑ – ๓๐      พอใช ้          ๓๑ -๓๙    ดี      ๔๐ – ๔๘   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ .เศรษฐเีฒ่าเจ้าปัญญา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เวลา ๑๖ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องเสวนาจากเพ่ือนสี่ภาค                      ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 

เวลาเรียน ๑๖ ชั่วโมง 
................................................................................................................................... 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๑ การอ่าน 

      ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวช้ีวัด 
        ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
        ป.๖/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน าและปฏิบัติตาม        
        ป.๖/๙  มีมารยาทในการอ่าน   
มาตรฐานการเรียนรู้  สาระท่ี ๒ การเขียน 
  ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด 

                ป.๖ /๔ เขียนยอ่ความจากเรื่องที่อ่าน 
                ป.๖/๖  เขียนจดหมายส่วนตัว  

            ป.๖/๙  มีมารยาทในการเขียน 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๓  การฟังการดูและการพูด 

  ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    
               ความรู้สึก ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ตัวช้ีวัด 
            ป.๖/๓ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
            มาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี ๔ หลักการใช้ภาษา 
  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง 
 ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

ตัวช้ีวัด 
 ป.๖/๑วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
             ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น 
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 
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  ป.๖/๑ แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด                    
   การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองได้ถูกต้อง  การอ่านงานเขียน เชิง ค าสั่ง ข้อแนะน า และ
ปฏิบัติตาม การเขียนย่อความ จากเรื่องที่อ่าน การเขียนจดหมายส่วนตัว   
.การพูดวิเคราะห์ความน่าเชื่อ จากเรื่องที่ฟังและดู อย่างมีเหตุผล  การเรียนรู้ถึงมารยาทในการ        อ่าน 
เขียน ฟัง ดู พูด     วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่อ่าน   เพื่อน าไปใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๓.  สาระการเรียนรู้ 
        ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๓.๑.๑ การอ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรอง  อักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอนส านวน
เปรียบเทียบ ข้อความท่ีเป็นโวหาร 

๓.๑.๒ การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน าและปฏิบัติตาม   บทโฆษณา ข่าว  และ               
เหตูการณ์     

 ๓.๑.๓  การเขียนย่อความ ค าปราศรัย สุนทรพจน์   เสวนาจากเพื่อนสี่ภาค 
 ๓.๑.๔  การเขียนจดหมาย   ขอบคุณ  ขอโทษ 
 ๓.๑.๕  การพูดวิเคราะห์ความน่าเชื่อ จากเรื่องที่ฟังและดู  
 ๓.๑.๖  มารยาทในการ  อ่าน เขียน ฟัง ดู พูด            
 ๓.๑.๗  วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค                                         

๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
                    ไม่มี 

๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 

๔.๒ ความสามารถในการคิด 

๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๔.๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 ๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.๒   มุ่งม่ันในการท างาน 

 ๕.๓  รักความเป็นไทย 

 ๕.๔  มีวินัย 

 ๕.๕  มีจิตรสาธารณะ 

๕.๖  รักความเป็นไทย 

 
 
๖.  ชิ้นงาน / ภาระงาน                
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๖.๑   การอ่านบทโฆษณาและ ข่าว การอ่านบทโฆษณาและ ข่าวอักษรย่อ เครื่องหมายวรรคตอน 
ส านวนโวหาร 

๖.๒ การเขียนย่อความ ค าปราศรัย สุนทรพจน์                                                                                             
๖.๓ การเขียนจดหมาย   ขอบคุณ  ขอโทษ 
๖.๔ การพูดวิเคราะห์ความน่าเชื่อบทโฆษณาและ ข่าว 
๖.๕ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค  
๖.๖  การน าเสนอตามหัวข้อที่ก าหนด                                      

ลักษณะงานสุดท้าย 
       ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาความรู้จาก เรื่องเสวนาเพ่ือนสี่ภาคโดยแต่ละกลุ่มเป็นตัวแทนของ

ภาคเหนือ    ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้  แล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนสรุปความรู้คุณค่าส านวนโวหาร ด้าน
ประเพณี  วัฒนธรรม ภาษา  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ ลักษณะเด่น ด้านประเพณี  วัฒนธรรม ภาษา  แต่
ละภาคที่กลุ่มตนเอง รับผิดชอบ    

      

๗  การวัดและประเมินผล 
     ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การทดสอบการ
อ่าน 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  
การอ่าน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การเขียนย่อความ 
ค าปราศรัย สุนทร
พจน์                                                                                             

ประเมินการเขียน ประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

การเขียนจดหมาย   
ขอบคุณ  ขอโทษ 

 

ตรวจผลงานเขียน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

การพูดวิเคราะห์
ความน่าเชื่อบท
โฆษณาและ ข่าว 

ประเมินการพูด แบบสังเกตการพูด 
 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

วิเคราะห์ชนิดและ
หน้าที่ของค าใน
ประโยค                                         

ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบชนิดและ
หน้าที่ของ ค า 
 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

 

             ๗.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ 
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ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

พูดตามหัวข้อที่ก าหนด ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด ผ่านระดับ “ดี” 
 

 
๘.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๑  ใช้กระบวนการสร้างความรู้.   และฝึกปฏิบัติ การอ่านออกเสียงอ่านบทโฆษณาและ ข่าว    อักษรย่อ 
เครื่องหมายวรรคตอน ส านวนโวหาร (๓  ชั่วโมง ) 
 ๘.๒ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  การเขียนย่อความจาก ค าปราศรัย 
สุนทรพจน์  (๒ชั่วโมง) 
     ๘.๓ ศึกษา  ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติ   การเขียนจดหมาย   ขอบคุณ  ขอโทษ  (๒  ชั่วโมง ) 
     ๘.๔  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติ การพูดวิเคราะห์ความน่าเชื่อบทโฆษณาและ ข่าว                 
(๓  ชั่วโมง ) 
     ๘.๕ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  น าเสนอชนิดและหน้าที่ของ ค า 
ในประโยค ( ๓ชั่วโมง) 
 ๘.๖ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนศึกษา
ความรู้จากเรื่องเสวนาเพื่อนสี่ภาค เขียนสรุปความรู้คุณค่าส านวนโวหาร ด้านประเพณี  วัฒนธรรม ภาษา กลุ่ม
น าเสนอลักษณะเด่น แต่ละภาค (๓ชั่วโมง ) 
๙.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้
     ๙.๑  ใบความรู ้
 ๙.๒ หนังสือเรียน 
 ๙.๓  ใบงาน 
 ๙.๔  แบบทดสอบการอ่าน 
 ๙.๕  ห้องคอมพิวเตอร์ ( ค้นทาง Internet ) 
 ๙.๖  ห้องสมุด 
 ๙.๗  ซองจดหมาย  แสตมป์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๖๗ 
 

 

 

แบบประเมินการเขียนสรุปความ 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๓ 

(ดีมาก) 
๒ 
(ดี) 

๑ 
(พอใช้) 

๑. การเลือกใช้ค า ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายตรงกับ
เนื้อหา 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาบางค า 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาหลายค า 

๓ 

๒.  ไวยากรณ์ เขียนประโยคถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ทุกประโยค 
/ สะกดค าถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ / ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ 
ถูกต้อง 

เขียนประโยคไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์
เล็กน้อย / สะกดค าผิด
บ้างเล็กน้อย/ ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ ผิด
บางแห่ง 

เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์ / สะกดต าและ
ใช้ เครื่องหมายต่าง ๆผิด
มาก 

๔ 

๓.  เนื้อหา เขียนสรุปได้ใจความ
ส าคัญยังไม่ครบถ้วน  
ขาดเป็นบางตอน 

เขียนสรุปได้ใจความ
ส าคัญยังไม่ครบถ้วน  
ขาดเป็นบางตอน 

เขียนสรุปได้ใจความ
ส าคัญยังไม่ครบถ้วน  
ขาดเป็นบางตอน 

๓ 

  
 ระดับคุณภาพ       คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         

                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้              
คะแนน   ๑๐     หมายถึง   ควรปรับปรุง    
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช ้  ๒.๕๑ – ๓.๒๕  ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
           หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง      ๒๑ – ๓๐      พอใช ้          ๓๑ -๓๙    ดี      ๔๐ – ๔๘   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เสวนาจากเพ่ือนสี่ภาค.... 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
 
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องสามสถาบันนัครา                            ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 

เวลาเรียน ๑๖ ชั่วโมง 
.................................................................................................................................................. 

๑.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่ ๑ การอ่าน 
 ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด 
    ป.๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
    ป.๖/๗  อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ  
          ป.๖/๘  อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ   

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๒ การเขียน 
  ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด 

         ป.๖/๗ กรอกแบบรายงานต่างๆ  
             ป.๖/๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์  
              ป.๖/๙ มีมารยาทในการเขียน 

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๓ การฟัง  การดู และ การพูด 

  ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ    
               ความรู้สึก ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๒ ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงแหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู                 
           ป.๖/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง 
 ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 

 ป.๖/๒ ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น 
คุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด 

  ป.๖/๔ ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้องกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
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๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

                 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรองได้ถูกต้อง  อธิบายความหมายของข้อมูลจากการ
อ่านแผนผัง แผนที่แผนภูมกราฟ การอ่านหนังสือตามความสนใจอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ.การกรอกแบบรายการ
งานต่างๆการเขียนเรื่องตามจินตนาการพูดตั้งค าถามและตอบค าถาม  เชิงเหตุผล โดยใช้ค าให้เหมาะสม
กาลเทศะและบุคคลการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด  ท่องจ าบทอาขยานบทร้อยกรองที่มี
คุณค่า เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ 
๓. สาระการเรียนรู้ 

        ๓.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๓.๑.๑   อ่านออกเสียงบทร้องแก้วและบทร้อยกรองพระบรมราโชวาท 
 ๓.๑.๒   อธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่แผนภูมิกราฟ 
 ๓.๑.๓   การอ่านหนังสือตามความ             
 ๓.๑.๔   การกรอกแบบรายการงานต่างๆ ค าร้องใบสมัครต่างแบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ 
          ๓.๑.๕   การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

           ๓.๑.๖   พูดตั้งค าถามและตอบค าถาม  เชิงเหตุผล โดยใช้ค าให้เหมาะสมกาลเทศะและบุคคล 
 ๓.๑.๗   ใช้ค าให้เหมาะสมกาลเทศะและบุคคลการ ค าราชาศัพท์   

  ๓.๑.๘   การท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้องกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 

๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ามี) 
   ไม่มี 

๔. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 

๔.๒ ความสามารถในการคิด 

๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

๔.๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 ๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
 ๕.๒   มุ่งม่ันในการท างาน 

 ๕.๓  รักความเป็นไทย 

 ๕.๔  มีวินัย 

 ๕.๕  มีจิตรสาธารณะ 

๕.๖  รักความเป็นไทย 
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๖. ชิ้นงาน / ภาระงาน                
๖.๑  การอ่านพระบรมราโชวาท   อธิบายความหมายของมูล 
๖.๒  การกรอกแบบรายการงานต่างๆ ค าร้องใบสมัครต่างแบบฝากส่งพัสดุ 
๖.๓  พูดตั้งค าถามและตอบค าถาม   
๖.๔ การแต่งประโยคจากค าราชาศัพท์ 
๖.๕ การเขียนบรรยาย 

ลักษณะงานสุดท้าย 

 ให้ นักเรียน อ่านบทร้อยกรองสามสถาบันนครา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อธิบายความหมาย
ของค า ส านวนโวหารแล้วให้นกัเรียนตั้งค าถาม ตอบค าถาม จากบทร้อยกรองสามสถาบันนัครา วาดภาพ  พระ
ราชกรณีย์  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนบรรยายภาพ ตามจินตนาการ 

 
 การวัดและประเมินผล 
๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

               
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การทดสอบการ
อ่านบทร้อยกรอง
เป็นท านองท านอง
เสนาะ   

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  
การอ่าน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การแต่งประโยค
จากค าราชาศัพท์ 

 

ตรวจผลงาน แบบประเมิน                   ผ่านระดับ “ดี” 

พูดตั้งค าถามและ
ตอบค าถาม   

 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การให้คะแนน ผ่านระดับ “ดี” 

การกรอกแบบ
รายการงานต่างๆ
ค าร้องใบสมัครต่าง
แบบฝากส่งพัสดุ 

 

ตรวจผลงาน 
 

แบบประเมิน                   ผ่านร้อยละ  ๘๐ 
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๗.๒ การประเมินเม่ือสิ้นสุดการเรียนรู้ 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

เขียนบรรยายตาม

หัวข้อที่ก าหนด 

ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
๘.๑  ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียง การอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง

สามสถาบันนัคราการแต่งประโยคจากค าราชาศัพท์( ๓ ชั่วโมง)                                                             
๘.๒  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการฝึกปฏิบัติการ  การสร้างความรู้  การกรอกแบบ

รายการงานต่างๆ ค าร้องใบสมัครต่างแบบฝากส่งพัสดุ ( ๒ ชั่วโมง)                                                             

๘.๓ เรื่องการพูดสรุปความจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดู  โดยเน้นมารยาทการฟัง ดู  และการพูด                  
(๒ ชั่วโมง) 

๘.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในพูดตั้ง
ค าถามและตอบค าถาม  ( ๒ชั่วโมง)                                                             

๘.๕ ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการสร้างความรู้ และฝึกปฏิบัติการ
การแต่งประโยคจากค าราชาศัพท์ (๓ ชั่วโมง)                                                             

        ๘.๖ ให้ นักเรียน อ่านบทร้อยกรองสามสถาบันนคราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
อธิบายความหมายของค าส านวนโวหารให้นักเรียนตั้งค าถามตอบค าถามจากบทร้อยกรองสามสถาบันนัครา 
วาดภาพพระราชกรณียกิจ  ให้นักเรียน อ่านบทร้อยกรองสามสถาบันนคราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่   
เขียนบรรยายภาพพระราชกรณียกิจ (๔ ชั่วโมง)                                                             

๙.  สื่อและแหล่งเรียนรู ้

      ๙.๑  ใบความรู้ 
  ๙.๒ หนังสือเรียน 
  ๙.๓  ใบงาน 
  ๙.๔  แบบทดสอบการอ่าน 
  ๙.๕  ห้องคอมพิวเตอร์ ( ค้นทาง Internet ) 
  ๙.๖  ห้องสมุด 
  ๙.๗  แบบกรอกรายการ 
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แบบประเมินการเขียนบรรยาย 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๓ 

(ดีมาก) 
๒ 
(ดี) 

๑ 
(พอใช้) 

๑. การเลือกใช้ค า ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายตรงกับ
เนื้อหา 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาบางค า 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาหลายค า 

๓ 

๒.  ไวยากรณ์ เขียนประโยคถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ทุกประโยค 
/ สะกดค าถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ / ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ 
ถูกต้อง 

เขียนประโยคไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์
เล็กน้อย / สะกดค าผิด
บ้างเล็กน้อย/ ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ ผิด
บางแห่ง 

เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์ / สะกดต าและ
ใช้ เครื่องหมายต่าง ๆผิด
มาก 

๔ 

๓.  เนื้อหา เขียนอธิบายเนื้อหา
ชัดเจน 

เขียนอธิบายเนื้อหาพอ
เข้าใจ 

เขียนอธิบายเนื้อหาไม่
ชัดเจน 

๓ 

  
 ระดับคุณภาพ       คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         

                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้              
คะแนน   ๑๐     หมายถึง   ควรปรับปรุง    
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช ้  ๒.๕๑ – ๓.๒๕  ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
           หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง      ๒๑ – ๓๐      พอใช ้          ๓๑ -๓๙    ดี      ๔๐ – ๔๘   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๘ สามสถาบันนัคครา 

                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องเล่าขานไขให้รื่นรมย์                         ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 

เวลาเรียน ๑๕ ชั่วโมง 
................................................................................................................................... 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๑ การอ่าน 

 ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวช้ีวัด 
 ป. ๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วได้ถูกต้อง 
 ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความที่ก าหนดให้  
 ป.๖/๘  อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าท่ีได้รับ   
.     ป.๖/๙ มีมารยาทการอ่าน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๒ การเขียน 
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตวัชี้วัด 
 ป.๖/๔  เขียนย่อความจากเรื่อง 
     ป.๖/๙  มีมารยาทในการเขียน 

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๓ การฟังการดูและการพูด 
 ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ตัวช้ีวัด 
       ป.๖/๕ พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล 
       ป.๖/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
 ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตวัชี้วัด 
  ป.๖/๓ รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
    
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ท ๔.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๒ เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นของตนเอง และนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่นอ่ืน  
  ป.๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจร 
๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
     การอ่านออกเสียง บทร้อยกรองได้ถูกต้องอธิบายความหมายของค าประโยค  โวหาร   
การอ่านหนังสือตามความสนใจ การเขียนย่อความ  จากเรื่องที่อ่าน  การพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือ  
การเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด     การบอกความหมายของค าศัพท์     การเล่านิทาน
พ้ืนบ้านท้องถิ่นตนท้องถิ่นอ่ืน อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 
๓. สาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    ๓.๑.๑ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองอธิบายความหมายของค า ประโยคโวหาร   
  ๓.๑.๒ การอ่านหนังสือตามความสนใจ  
  ๓.๑.๓ การเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด      
              ๓.๑.๔ การเขียนย่อความ   
         ๓.๑.๕ การเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด                                                            
          ๓.๑.๖ การพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล 
          ๓.๑.๗ บอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศ 
          ๓.๑.๘ การเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
          ๓.๑.๙ การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 

      ๓.๒  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
                    ไม่มี 
๔.  สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน              
       ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
       ๔.๒ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
       ๕.๑ ใฝ่เรียนรู ้
       ๕.๒ มีวินัย  
       ๕.๓ มุ่งม่ันในการท างาน 
       ๕.๔   ซื่อสัตย์สุจริต 
       ๕.๕  รักความเป็นไทย 
๖.ชิ้นงานหรือภาระงาน 
   ๖.๑  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้ว อธิบายความหมายของค า ประโยคโวหาร   
  ๖.๒ การเขียนย่อความ   
     ๖.๓ การพูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล 
  ๖.๔ การบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศ 
  ๖.๕ การอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม 
 ๖.๖ การเขียนนิทานพ้ืนบ้าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน  
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ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้ นักเรียนศึกษาค้นคว้าค าศัพท์ยากจากค าพ้ืนฐาน   เขียนนิทานพื้นบ้าน  วาดภาพประกอบ  อธิบาย
คุณค่าและข้อคิดที่ และเล่านิทานพื้นบ้าน  
๗. การวัดผลประเมินผล 
       ๗.๑ประเมินระหว่างจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การทดสอบการอ่าน ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  

การอ่าน 
ผ่านระดับ “ดี” 

การเขียนอธิบาย
ความหมายของค า 
ประโยคโวหาร   
 

ประเมินการเขียน แบบประเมิน                  
การเขียน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การพูดโน้มน้าวอย่างมี
เหตุผล 

ประเมินการพูด แบบสังเกตการพูด 
 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การเขียนย่อความ    ประเมินการเขียน แบบประเมิน                  
การเขียน 

ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การบอกความหมายของ
ค าภาษาต่างประเทศ 

ตรวจผลงาน          
 

เกณฑ์การตรวจผลงาน ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

 ๗.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนนิทาน
พ้ืนบ้าน  เล่านิทาน
พ้ืนบ้าน  
 

ประเมิน  การเขียน แบบประเมินการเขียน ผ่านระดับ “ดี” 

๘. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๘.๑ ใช้กระบวนการสร้างความรู้ และฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองอธิบายความหมายของค า 
ประโยคโวหารโดยเน้นมารยาทในการอ่าน  (๓  ชั่วโมง) 
    ๘.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  การอ่าน
หนังสือตามความสนใจ  (๒  ชั่วโมง) 
          ๘.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   ในเรื่อง 
การเขียนย่อความ โดยเน้นมารยาทในการเขียน (๒  ชั่วโมง) 
  ๘.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   การพูดโน้ม
น้าวอย่างมีเหตุผล  (๒  ชั่วโมง) 
  ๘.๕ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   ค าที่มาจาก
ต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย (๒  ชั่วโมง) 
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  ๘.๖ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ   การเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน และการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม (๒  ชั่วโมง) 
  ๘.๗  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้    โดยให้ นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าค าศัพท์ยากจากค าพ้ืนฐาน   เขียนนิทานพ้ืนบ้าน  วาดภาพประกอบ  อธิบายคุณค่าและข้อคิดที่ 
และเล่านิทานพื้นบ้าน (๒  ชั่วโมง) 
๙. สื่อและแหล่งเรียนรู ้
      ๙.๑  ใบความรู้ 
  ๙.๒ หนังสือเรียน 
  ๙.๓  ใบงาน 
  ๙.๔  แบบทดสอบ 
  ๙.๕  ห้องคอมพิวเตอร์ ( ค้นทาง Internet ) 
  ๙.๖  ห้องสมุด 
  ๙.๗  ห้องภาษาไทย 
  ๙.๘  หนังสือนิทาน 
 

แบบประเมินการเขียนนิทานพื้นบ้าน 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๓ 

(ดีมาก) 
๒ 
(ดี) 

๑ 
(พอใช้) 

๑. การเลือกใช้ค า ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายตรงกับ
เนื้อหา 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาบางค า 

ใช้ค าศัพท์สื่อ
ความหมายไม่ตรงกับ
เนื้อหาหลายค า 

๓ 

๒.  ไวยากรณ์ เขียนประโยคถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ทุกประโยค 
/ สะกดค าถูกต้องเป็น
ส่วนใหญ่ / ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ 
ถูกต้อง 

เขียนประโยคไม่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์
เล็กน้อย / สะกดค าผิด
บ้างเล็กน้อย/ ใช้
เครื่องหมายต่าง ๆ ผิด
บางแห่ง 

เขียนประโยคผิดหลัก
ไวยากรณ์ / สะกดต าและ
ใช้ เครื่องหมายต่าง ๆผิด
มาก 

๔ 

๓.  เนื้อหา เขียนเนื้อหาชัดเจน เขียนเนื้อหาพอเข้าใจ เขียนเนื้อหาไม่ชัดเจน ๓ 
  

 ระดับคุณภาพ       คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         
                            คะแนน   ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้              

คะแนน   ๑๐     หมายถึง   ควรปรับปรุง   
 

 
 
 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๗๙ 
 

 

 

เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช ้  ๒.๕๑ – ๓.๒๕  ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
           หรือคะแนน   ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง      ๒๑ – ๓๐      พอใช ้          ๓๑ -๓๙    ดี      ๔๐ – ๔๘   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๙ เล่าขานไขให้รื่นรมย์ 

                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เวลา ๑๕ ชั่วโมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 10   
รายวิชาพ้ืนฐาน                                                         กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่องการเดินทางของพลายน้อย                  ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ 

เวลาเรียน ๑๕ ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๑ การอ่าน 
 ท ๑.๑ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และ
มีนิสัยรักการอ่าน 
 ตัวช้ีวัด 
   ป.๖/๑  อ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วได้ถูกต้อง 
       ป.๖/๒ อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความท่ีเป็นโวหารและข้อความที่ก าหนดให้ 
       ป.๖/๙  มีมารยาทในการอ่าน 

มาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี ๒ การเขียน 
 ท ๒.๑  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
 ป.๖/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
 ป.๖/๒ เขยีนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค า 

ป๖/๙ มีมารยาทในการเขียน 

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๓ การฟัง การดู  และการพูด  
 ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
 ตัวช้ีวัด 
   ป.๖/๑ พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู 
       ป.๖/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
 ท ๔   เข้าใจธรรมชาติของภาษาและภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 ตัวช้ีวัด 

ป.๖/๒    ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล                                                                                                                         
ป.๖/๖    มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

  มาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
 ท ๔.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 ตัวช้ีวัด 
 ป.๖/ ๔  ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
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       ป.๖/๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
             การอ่าน  ออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรองต้องอ่านให้ถูกต้องตามลักษณะค าประพันธ์ น้ าเสียงลีลาให้
สอดคล้องกับเรื่องที่อ่าน อธิบายความหมายของค า คัดลายมือ พูดแสดงความรู้ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล   ท่องจ าบทอาขยาน  บทร้อยกรองที่มีคุณค่า การเรียนรู้ถึงมารยาทใน
การอ่าน  เขียน  ฟัง  ดูและพูด  เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้น  
และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
๓.  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของบทร้อย แก้ว บทร้อยกรอง ข้อความที่เป็นโวหารๆ
ส านวนเปรียบเทียบ 
       ๓.๑.๒   การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ   
       ๓.๑.๓   อธิบายความหมายของ ค า ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร 
       ๓.๑.๔   มีมารยาทในการอ่าน 
       ๓.๑.๕   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบอักษรไทย 
       ๓.๑.๖   การเขียนสื่อสาร  ค าอวยพร ประกาศ 
       ๓.๑.๗   มีมารยาทการเขียน 
       ๓.๑.๘  พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง  ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์สื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ 
       ๓.๑.๙    การใช้ค าราชาศัพท์   ระดับภาษา  ภาษาถ่ิน 
       ๓.๑.๑๐  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด        
       ๓.๑.๑๑ ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 
                      -บทอาขยานตามท่ีก าหนด 
                   -บทร้อยกรองทีม่ีคุณค่า 
         ๓.๒      สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
                      ไม่มี 
๔. สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน              
            ๔.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
             ๔.๒ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
              ๔.๓ ความ สามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
             ๕.๑ ใฝ่เรียนรู ้
             ๕.๒  มีวินัย  
             ๕.๓  มุ่งม่ันในการท างาน 
             ๕.๔  ซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย 
             ๕.๕  รักความเป็นไทย 
๖.     ชิ้นงาน/ภาระงาน 

   ๖.๑  ทดสอบการอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองท านองเสนาะ  เป็นรายบุคคล   
              ๖.๒  สังเกตการณ์การพูดอธิบายความหมาย ค า ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร 
              ๖.๓  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  
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              ๖.๔ การ เขียนสื่อสาร  ค าอวยพร ประกาศ 
            ๖.๕  การใช้ค าราชาศัพท์  
              ๖.๖  การท่องบทอาขยาน   
 ลักษณะงานสุดท้าย 
             ให้นักเรียน ท่องบทอาขยานตามที่ก าหนด และ  เลือกท่องบทร้อยกรองที่ประทับใจ จากเรื่อง การ
เดิน ทางของพลายน้อย   พูดอธิบายความหมาย และข้อความที่เป็นโวหาร จากเรื่อ 
 
                ๗.๑  การประเมินระหว่างจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การทดสอบการ
อ่าน 

ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  
การอ่าน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การสังเกตการพูด
อธิบายความหมาย 

สังเกตการการพูด
อธิบายความหมาย 

แบบสังเกตการพูด
อธิบายความหมาย 

ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

การคัดลายมือตัว
บรรจงครึ่งบรรทัด 

ตรวจกรคัดลายมือ เกณฑ์การให้คะแนน
การคัดลายมือ 

ผ่านระดับ “ดี” 

ตรวจผลงานการ 
ค าอวยพร 
ประกาศ 
 

ตรวจผลงาน 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงาน 
 
 

ผ่านร้อยละ  ๘๐  

 
การใช้ค าราชา
ศัพท์    
 

 
ตรวจผลงาน 
 

 
แบบทดสอบ 

 
ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

 
          ๗.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ท่องบทอาขยานตามที่

ก าหนด และ  เลือก

ท่องบทร้อยกรองที่

ประทับใจ 

ประเมิน  การท่อง   

บทอาขยานและบท

ร้อยกรองอธิบาย

ความหมาย  

แบบประเมินการท่อง

บทอาขยานและบท

ร้อยกรองอธิบาย   

ความหมาย   

ผ่านระดับ “ดี” 

๘.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
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     ๘.๑    ศึกษา วิธีการอ่าน น าเสนอ การอ่านออกเสียงบทอาขยาน ร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ  
โดยอ่านเป็นรายบุคคล       (๔ ชั่วโมง) 
               ๘.๒   พูดอธิบายความหมายค า ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร ( ๓ ชั่วโมง)                                                          
               ๘.๓    ศึกษา  รูปแบบการคัดลายมือ คัดลายมือบทร้อยกรอง การเดินทางของพลายน้อย   (๓ 
ชั่วโมง) 
           ๘.๔    ค้นคว้า  ศึกษา   น าเสนอ      การเขียน ค าอวยพร ประกาศ น าเสนอ เป็นรายบุคคล 
(๒ ชั่วโมง) 
           ๘.๔   ศึกษา    ค้นคว้า   น าเสนอ หน้าของค า.ในประโยค (๒ชั่วโมง) 
           ๘.๕  ฝึกปฏิบัติ  การท่อง บทอาขยานบทร้อยกรองที่ประทับใจ พูดอธิบายความหมาย และ
ข้อความที่เป็นโวหาร จากเรื่องการเดินทางของพลายน้อย   (  ๓  ชั่วโมง) 
๙. สื่อและแหล่งเรียนรู ้
              ๙.๑  ใบความรู้ 
           ๙.๒  หนังสือเรียน 
           ๙.๓  ใบงาน 
           ๙.๔   แบบทดสอบการอ่าน 
           ๙.๕   ห้องคอมพิวเตอร์ ( ค้นทาง Internet ) 
               ๙.๖   ห้องสมุด 
           ๙.๗  ห้องภาษาไทย 
           ๙.๘  หนังสืออาขยาน 
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แบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง (ท านองเสนาะ) 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมาก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์ทุก
ช่วงเวลา 

อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์เป็น
ส่วนใหญ่ 

อ่านถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์เป็น
บางช่วงเวลา 

อ่านไม่ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ์เป็น
ส่วนใหญ่ 

๔ 

๒.  อักขรวิธี อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีทุกค า 

อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีเป็นส่วน
ใหญ ่

อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีประมาณ
๕๐% 

อ่านถูกต้องตาม
อักขรวิธีน้อยมาก 

๓ 

๓.  น้ าเสียง / จังหวะ -จังหวะถูกต้อง 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

-จังหวะถูกต้อง 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ตอน 

-จังหวะถูกต้อง
บางตอน 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ตอน 

-จังหวะถูกต้องน้อย
มาก 
-น้ าเสียงเหมาะสม
และสอดคล้องกับ
เนื้อหาน้อยมาก 

๒ 

๔.  การสอดแทรก
อารมณ์ 

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาทุกตอน 

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นส่วน
ใหญ ่

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาเป็นบาง
ตอน/ช่วงเวลา 

ใช้อารมณ์
สอดคล้องกับ
เนื้อหาน้อยมาก 

๑ 

  
 ระดับคุณภาพ       คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         

                               คะแนน   ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้              
                                          คะแนน   ๑๐              หมายถึง   ควรปรับปรุง   
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แบบประเมินการพูดอธิบายความหมาย 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น ๓ 

(ดีมาก) 
๒ 
(ดี) 

๑ 
(พอใช้) 

๑.  พูดตรงตามเรื่องที่
ได้รับมอบหมาย 

พูดได้ตรงตามท้องเรื่อง  
และบทบาทที่ได้รับ
มอบหมาย 

พูดเบี่ยงเบนเล็กน้อย
จากท้องเรื่องและ
บทบาทท่ีได้รับ
มอบหมาย 

พูดไม่ตรงตามเรื่องและ
บทบาทท่ีได้รับ 

๔ 

๒.ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่อง  ไม่ติดขัด  
พูดชัดเจน   

พูดตะกุกตะกักบ้าง  แต่
ยังพอสื่อสารได้   

พูดเป็นค า ๆ หยุดเป็น
ช่วง ๆ ท าให้สื่อสารไม่
ชัดเจน 

๓ 

๓.  การแสดงท่าทาง / 
น้ าเสียง 

แสดงท่าทาง  พูดด้วย
น้ าเสียงได้ตามบทบาท
และสถานการณ์ 

พูดไม่ค่อยแสดงท่าทาง
ประกอบ 
 

พูดเหมือนอ่าน  ไม่เป็น
ธรรมชาต ิ ยืนนิ่ง  ๆ ไม่มี
ท่าทาง 

๓ 

 
 

ระดับคุณภาพ       คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมายถึง   ดี                         
                             คะแนน   ๑๑  -  ๒๐    หมายถึง   พอใช้              

                                       คะแนน   ๑๐             หมายถึง   ควรปรับปรุง   
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐ – ๑.๗๕ ปรับปรุง  ๑.๗๖ – ๒.๕๐ พอใช ้  ๒.๕๑ – ๓.๒๕  ดี ๓.๒๖ – ๔.๐๐  ดีมาก  
   หรือ คะแนน   ๑๒ – ๒๐     ปรับปรุง      ๒๑ – ๓๐      พอใช ้          ๓๑ -๓๙    ดี      ๔๐ – ๔๘   ดีมาก 

แบบประเมินผลการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ...การเดิน ทางของพลายน้อย    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖     เวลา  ๑๕ ชัว่โมง 
 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับการปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                              ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
๓. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

๔. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
๕. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

๖. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๗. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

๘.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

๙. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๐. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

๑๑. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
๑๒. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
     
     
      รวม /        สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /        สรุปผล   
การแปลความหมาย  การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 



      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.6 พุทธศักราช 2563 หน้า ๘๗ 
 

 

 

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 

 
 


