
๑ 
 

แผนการเรียนรู้ที่ ๓  เร่ือง  ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         รายวิชา ภาษาไทย                รหัสวิชา ท ๑๔๑๐๑ 

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                     ภาคเรียนที่  ๑                   เวลา  ๙  ชั่วโมง 
 
๑.  มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 
สาระที่ ๑การอ่าน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท๑.๑ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้  และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด 
  ป ๔/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 

ป.๔/๒  อธิบายความหมายของค า ประโยค และส านวนจากเรื่องท่ีอ่าน                    
ป.๔/๓  อ่านเรื่องส้ันๆ ตามเวลาท่ีก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน 
ป.๔/๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ป.๔/๘ มีมารยาทในการอ่าน 

สาระที่ ๒การเขียน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๒.๑ใช้กระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
 ป.๔/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด             
 ป ๔/๒  เขียนส่ือสารโดยใช้ค าได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม 
 ป.๔/๓  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน 
 ป.๔/๔  เขียนย่อความจากเรื่องส้ันๆ  
 ป.๔/๖  เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการค้นคว้า 
 ป.๔/๘ มีมารยาทในการเขียน 

สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
 ป.๔/๒  พูดสรุปความจากการฟังและดู 
 ป.๔/๔  ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องท่ีฟังและดู 
 ป.๔/๖   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา 
ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

 



๒ 
 

ตัวชี้วัด 
 ป.๔/๑ สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ 

สาระที่ ๕วรรณคดี และวรรณกรรม 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

ท ๕.๑   เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ตัวชี้วัด 
 ป.๔/๒อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 ป.๔/๔ ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจ 

๒.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
การศึกษาค าและความหมายของค าท าให้เราเกิดความเข้าใจได้ถูกต้องและชัดเจนน าใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม

กับบริบทของค าศัพท์ การจับใจความส าคัญ ของเรื่องท่ีอ่าน การอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี และฉันท
ลักษณ์อย่างคล่องแคล่วสามารถถ่ายทอดอารมณ์ตามเรื่องท่ีอ่านเป็นการส่ือความหมายไปสู่ผู้ฟังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง และน าแนวคิดจากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจ าวัน บทอาขยาน
ประเภทกลอนส่ีเป็นบทท่องจ าท่ีต้องศึกษาให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ซึ่งจะท าให้เกิดความซาบซึ้งและเห็น
คุณค่ายิ่งขึ้น เป็นการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาท่ีมีความหมายงดงามและไพเราะ 
๓.  สาระการเรียนรู้ 

ความรู้ (K) 
๑. หลักการศึกษาค าศัพท์และความหมาย 
๒. หลักการอ่านจับใจความ 
๓. หลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
๔. หลักการอ่านออกเสียง 
๕. มาตราตัวสะกดแม่กน แม่กก แม่กด แม่กบ 
๖. ค าท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
๗. ค าท่ีใช้ไม้ยมก 
๘. หลักการตั้งค าถามจากนิทาน 
๙. บทอาขยาน 

ทักษะกระบวนการ(P) 
๑. เขียนบันทึก 
๒. เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  
๓. อ่านจับใจความ 
๔. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง 
๕. คัดลายมือ 

     เจตคติ (A) 
๑. มารยาทการอ่านการเขียน  การฟัง ดู พูด 

๔. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. มีความสามารถในการส่ือสาร  
๒. มีความสามารถในการคิด 
๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 



๓ 
 

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งมั่นในการท างาน 

๖. ช้ินงาน/ภาระงาน 
๑. การเขียนบันทึกประสบการณ์ 
๒.สมุดเล่มเล็กค าศัพท์และความหมายเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้น 
๓. แผนภาพโครงเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้น 

๗. การวัดและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 

๑. ตรวจผลงาน 
-การเขียนบันทึก 
 
 
-สมุดเล่มเล็ก 
 
 
 
-แผนภาพโครงเรื่อง 
 
 
 

๑. แบบประเมินการเขียน
บันทึกประสบการณ์ 
 
 
๒.แบบประเมินการท าสมุด
เล่มเล็กและความหมาย 
 
 
๓.แบบประเมินการเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง 
 

๑. เกณฑ์การเขียนบันทึกประสบการณ์ 
ช่วงคะแนน ๑๒–๑๕ระดับคุณภาพดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๑ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า ๘ ะดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๒. เกณฑ์การท าสมุดเล่มเล็กและความหมาย 
ช่วงคะแนน ๙ –๑๒ระดับคุณภาพ  ดี 
ช่วงคะแนน  ๕ – ๘ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า ๕ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๓. เกณฑ์การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
ช่วงคะแนน ๑๔ –๑๘ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๒ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
๘. กิจกรรมการเรียนรู ้

ชั่วโมงที่ ๑ การศึกษาค าศัพท์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. เขียนค าศัพท์ได้ 
๒.  คัดลายมือรตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้ถูกต้อง สวยงาม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้น 
 ขั้นน า 
  ๑.   ครูยกบัตรค าศัพท์ให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงดัง  ๆ  พร้อมกัน  เช่น 
    เกษตรกรรม  อ่านว่า  กะ –เสด – ตระ – ก า 
    ทมัดทะแมง  อ่านว่า      ทะ – มัด – ทะ- แมง 
    พระราชนิพนธ์   อ่านว่า      พระ – ราด – ชะ - นิ- พน   
    โภชนาการ  อ่านว่า      โพด-ชะ-นา-กาน,โพ-ชะ-นา-กาน 
 
 

 

 



๔ 
 

 ขัน้สอน 
  ๑.  ตัวแทนนักเรียนน าบัตรค าศัพท์ท่ีครูเตรียมไว้ติดบนกระเป๋าผนังพร้อมกับบัตรค าอ่านให้
นักเรียนสังเกตบัตรค าท่ีปรากฏ 
  ๒.   เลือกสุ่มนักเรียนอ่านค าศัพท์ให้เพื่อนฟัง  และให้เพื่อนอ่านตามค าละ  ๒  ครั้ง  เน้นการอ่าน
ออกเสียงถูกต้อง  และชัดเจนจากนั้นครูอธิบายความหมายของค าศัพท์แต่ละค าให้นักเรียนเข้าใจ  
  ๓.  นักเรียนอ่านค าบนกระเป๋าผนังจนครบทุกกลุ่มใครอ่านไม่ได้หรือไม่คล่องให้เพื่อนช่วยจน
สามารถอ่านคล่อง 
  ๔. ให้นักเรียนจับคู่เพื่อแลกเปล่ียนกันอ่านค าศัพท์และความหมายจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
พื้นฐานภาษา  ช้ันประถมปีท่ี  ๔  ภาษาพาที  เล่ม  ๑  บทท่ี  ๓  เรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้นหน้า
๔๖– ๔๘ 
  ๕.   นักเรียนเปิดหนังสือ  แล้วอ่านออกเสียงค าศัพท์คนละ  ๑ค าศัพท์  ต่อกันจนจบ  โดยอ่านเวียน
จนครบทุกคน   
  ๖.   ให้นักเรียนอ่านออกเสียงกันเองอีกครัง้พร้อม ๆกนั  ครูคอยสังเกตการอ่านของเด็ก  ๆ  เพื่อ
น าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 
 ขั้นสรุป 

 ๑. นักเรียนช่วยกันสรุปแนวคิดจากเรื่องเมื่ออ่านจบแล้ว   
 ๒. ครูอธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่า การน าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มาประสมรวมกัน

จะท าให้เกิดเป็นค าต่างๆซึ่งนักเรียนควรอ่านและเขียนค าให้ถูกต้องและรู้ความหมาย เพื่อจะได้ใช้ภาษาไทยได้
ถูกต้องต่อไป 
 ๓.  ครูให้นักเรียนบันทึกค าศัพท์ลงสมุดบันทึกด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 
 ๔. ครูแนะน าให้นักเรียนอ่านหนงัสือต่าง ๆ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้ติดเป็นนิสัย 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 ๑.   บัตรค าศัพท์  จากบทเรียนท่ี  ๓  จากเรื่อง  ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้นจาก ภาษาพาที 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔  
 ๒.  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชุดภาษเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. สังเกตการณ์อ่านออกเสียง

เขียนค าศัพท์ 
 
 
 
๒. ตรวจการคัดลายมือ 
 

 ๑. แบบสังเกตการอ่านออก
เสียงและเขียนค าศัพท์ 
 
 
 
๒.แบบประเมินการคัดลายมือ 
 

๑.เกณฑ์การอ่านออกเสียงและเขียน
ค าศัพท์ 
๙ - ๑๒ ระดับคุณภาพ   ดี 
๕ - ๘  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
ต่ ากว่า ๕ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๒.เกณฑ์การคัดลายมือ 
๑๑ – ๑๕ระดับคุณภาพ  ดี 
๖ – ๑๐ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
๑ – ๕  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

 
 
 



๕ 
 

ชั่วโมงที่ ๒ การอ่านจับใจความ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. บอกวิธีการและหลักการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญได้ 
๒. เขียนย่อความจากเรื่องพืชผักสมุนไพรได้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
๑. ครูพูดคุยทักทายนักเรียน จากนั้นครูแจกใบความรู้เรื่องวิธีการและหลักการอ่านเพื่อจับใจความ

ส าคัญ 
ขั้นสอน 

๑. ครูอธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่า นักเรียนอ่านอะไรต้องจับใจความให้ได้และตอบค าถามได้ตลอดถึง
การเรียงล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆจะท าให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ดี 

๒.ครูให้นักเรียนอ่านในใจเรื่อง ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้น จากหนังสือภาษาพาที  
หน้า ๓๘–๔๓ภายในเวลาท่ีก าหนดไว้และให้นักเรียนสรุปใจความส าคัญ โดยใช้ค าถามดังนี้ ใคร ท าอะไร  
ท่ีไหน อย่างไร เมื่อไร 

๓. ครูให้นักเรียนหาประโยคใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้า 
๔.ครูให้นักเรียนสมัครออกมาหน้าช้ันเรียนเพื่อเล่าเรื่องตามล าดับเหตุการณ์หน้าช้ันเรียน 

ขั้นสรุป 
           ๑.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปหลักการจับใจความส าคัญของการอ่านในเรื่องต่างๆร่วมกนัโดยการใช้
ค าถามและตอบค าถาม 
          ๒.นักเรียนน าประโยคใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้ามาเขียนเรื่องราวย่อของพืชผักสมุนไพร 
ใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้น 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

๑. สังเกตการอ่านจับใจความ
ส าคัญ 
 

 

 ๑. แบบประเมินการอ่านจับ
ใจความส าคัญ 
 
 

๑. เกณฑ์การอ่านจับใจความส าคัญ 
๙ –๑๒ระดับคุณภาพ ดี 
๕–๘ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ต่ ากว่า ๕ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



๖ 
 

ชั่วโมงที่ ๓ การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. เขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ 
๒. มีมารยาทในการเขียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
๑. ครูพูดคุยสนทนาซักถามถึงสถานการณ์ชีวิตประจ าวันของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักสรุปได้ว่า 

ในแต่ละวันมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบ้างและเป็นอย่างไร สรุปความได้ว่าอย่างไร เพื่อน าไปสู่การท าแผนภาพ
ความคิดซึ่งจะสามารถน าไปโยงสู่การท าแผนภาพโครงเรื่องได้ 

ขั้นสอน 
๑. นักเรียนศึกษารูปแบบการท าแผนภาพโครงเรื่องท่ีครูเตรียมไว้ให้และทบทวนมารยาทใน 

การเขียน 
๒. ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเขียนสรุปใจความส าคัญ 

เรื่องพชืผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้นโดยเลือกประเด็นท่ีส าคัญ ๆ 
๓. น าข้อมูลมาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องเรื่องพืชผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้น โดยใช้ 

ค าถาม ใคร(ตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง) ท าอะไร (เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น) ท่ีไหน( สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์)  
เมื่อไร (เวลาหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร) อย่างไร(วิธีการหรือบรรยากาศเป็นอย่างไร)และหาค าตอบ 

๔. นักเรียนฝึกเล่าเรื่องจากแผนภาพโครงเรื่องเรื่องพชืผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้น โดย 
ใช้ภาษาท่ีเป็นของนักเรียนเอง 
 ขั้นสรุป 

๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปถึงการเขียนแผนภาพโครงเรื่องท่ีถูกต้องและมารยาทในการเขียน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒. ตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่อง 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

๑. สังเกตการร่วมกิจกรรม
กลุ่ม 
 
 

๒. ตรวจผลงานการเขียน
แผนภาพโครงเรื่องพืชผัก
สมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่า
ท้ังนั้น 

 ๑.แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
 
 
๒. แบบประเมินการเขียน
แผนภาพโครงเรื่องพืชผัก
สมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่า
ท้ังนั้น 

๑. เกณฑ์การท างานกลุ่ม 
ช่วงคะแนน ๑๔–๑๘ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘–๑๒ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๒. เกณฑ์การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
ช่วงคะแนน ๑๔–๑๘ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘–๑๒ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 

 

 



๗ 
 

ชั่วโมงที่ ๔ การอ่านออกเสยีง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ๑. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑.  ครูยกตัวอย่าง ค า ข้อความ วลี ประโยค ให้นักเรียนอ่านออกเสียงดัง ๆ พร้อมกัน  
 ขั้นสอน 
  ๑.  นักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาที บทท่ี ๓ เรื่องพชืผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าท้ังนั้นให้
ตัวแทนนักเรียนอ่านให้เพื่อน ๆฟังเป็นตัวอย่าง ๒-๓ ประโยค โดยครูชี้แนะวิธีการอ่านที่ถูกต้อง 
              ๒.นักเรียนอ่านออกเสียงบทเรียนคนละหนึ่งย่อหน้าจนจบเรื่องนักเรียนคนท่ีไมไ่ด้อ่านออกเสียงให้
อ่านในใจตามไปครูสังเกตพฤติกรรมการอ่านออกเสียงและความสนใจในการเรียนของนักเรียน 
  ๓.  ครูตั้งค าถามถามนักเรียนถึงเรื่องราวท่ีอ่านว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรและพูดคุยถึงรายละเอียดของ
เรื่องท่ีอ่านพอเข้าใจ 
 ขั้นสรุป 
  ๑.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนอีกครั้ง  
  ๒.ครูแนะน าว่าการอ่านออกเสียง เป็นการอ่านที่เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ 
 เห็นข้อบกพร่องได้ง่าย เพราะอาศัยการฟังของครแูละเพื่อน ๆ ช่วยแนะน าได้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาทีช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ บทเรียนท่ี๓ พืชผักสมุนไพรใบหญ้ามี
คุณค่าท้ังนั้น 

การวัดผลประเมินผล 
วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

๑. การสังเกตการอ่าน
ออกเสียง 

 
๒. การสังเกตความ

สนใจในการเรียน 
 

๑. แบบประเมินการ
อ่านออกเสียง 

 
 
๒. แบบสังเกต

พฤติกรรมความสนใจ
ในการเรียน  

 
 

๑. เกณฑ์การอ่านออกเสียง  
ช่วงคะแนน ๑๔–๑๘ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน๘–๑๒ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
๒. เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้  ๗  รายการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีมาก 

ปฏิบัติได้ ๕–๖รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี 
ปฏิบัติได้ ๓–๔รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  พอใช้
ปฏิบัติได้ ๑–๒รายการ  ผลการประเมิน ควรปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



๘ 
 

ชั่วโมงที่ ๕  มาตราตัวสะกด 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ๑. นักเรียนอ่านและเขียนค าท่ีอยู่ในมาตราตัวสะกดมาตรา แม่กน  แม่กก แม่กด แม่กบได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเรื่องมาตราตัวสะกด 
๒. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ขั้นสอน 
๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม จ านวน ๔ กลุ่ม เลือกประธานและเลขานุการกลุ่มแล้วให้ท ากิจกรรมโดย

การศึกษาและสรุปความรู้ดังต่อไปนี้   
 กลุ่มท่ี ๑ ศึกษาเรื่องแม่กด 
 กลุ่มท่ี ๒ ศึกษาเรื่องแม่กก 

กลุ่มท่ี ๓ ศึกษาเรื่องแม่กน 
กลุ่มท่ี ๔ ศึกษาเรื่องแม่กบ 

        ๒.นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ 
 ๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าค าท่ีสะกดด้วยแม่กด แม่กก แม่กน แม่กบ จากหนังสือเรียนหรือหนังสือใน
ห้องสมุดภายในเวลาท่ีครูก าหนดให้มากท่ีสุดและบันทึกลงสมุด 
  ๔.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 ขั้นสรุป 

๑.นักเรียนและครูร่วมกนัสรุปค าท่ีมีมาตราตัวสะกดแม่กด แม่กก แม่กน แม่กบ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

๑. หนังสือเรียนภาษาไทยภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๒. ใบความรู้มาตราตัวสะกดแม่กด แม่กก แม่กน แม่กบ 

 
 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑.สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
 
 
 
 
๒.ตรวจสมุดบันทึก
ค าศัพท์ 

 

๑.แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม  
 
 
 
 
๒.แบบบันทึกคะแนน 
 

๑.เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
๗  คะแนน    ผลการประเมิน    ดีมาก 
๕–๖ คะแนน    ผลการประเมิน    ดี 
๓–๔ คะแนน    ผลการประเมิน    พอใช้ 
๑–๒ คะแนน    ผลการประเมิน    ควรปรับปรุง 
๒.เกณฑ์การอ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
ช่วงคะแนน ๑๔ – ๑๘  ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๒   ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า  ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
 

 

 



๙ 
 

ชั่วโมงที่ ๖ ค าที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            ๑. นักเรียนอ่านและเขียนค าท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นน า 
๑. ครูให้นักเรียนท่ีมีช่ืออ่านออกเสียงอะออกมายืนหน้าช้ันท้ังท่ีมีประวิสรรชนีย์และไม่มี 

ประวิสรรชนีย์ แล้วให้นักเรียนในช้ันอ่านช่ือเพื่อนพร้อม ๆ กัน 
 ขั้นสอน 
 ๑.  ครูอธิบายว่าค าท่ีอ่านออกเสียงอะมีท้ังค าท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ซึ่งนักเรียนต้องมี
ความรู้   จากนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนภาษาพาที  หน้า  ๔๑แล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกันท้ังช้ัน 
 ๒. ครูสุ่มนักเรียนให้สังเกตค าท่ียกตัวอย่างท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ท่ีเตรียมไว้ พร้อมอธิบาย
ให้ข้อสังเกตแก่นักเรียนว่า ค าท่ีมีมากกว่า ๑ พยางค์ พยางค์ท่ีออกเสียงอะ ไม่ว่าจะประวิสรรชนีย์หรือไม่ประ
วิสรรชนีย์ให้ออกเสียงอะ ครึ่งเสียง ยกเว้นพยางค์ท้ายท่ีประวิสรรชนีย์ให้ออกเสียงอะ เต็มเสียง 
 ๓. นักเรียนหาค าท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์จากเนื้อหาในหน่วยการเรียนอย่างละ  ๑๐  ค า 
เขียนลงสมุดบันทึกเสร็จแล้วส่งครูตรวจ 
 ขั้นสรุป 
๑.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ค าท่ีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
 ๑. หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. การสังเกตความ

สนใจในการเรียน 
 
 
 

๒. ตรวจสมุดบันทึก
ค าศัพท์ 

 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสนใจ
ในการเรียน  

 
๒. แบบสังเกต

การอ่าน
ออกเสียง
และเขียน
ค าศัพท์ 

๑.เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้ ๗  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

ปฏิบัติได้ ๕–๖รายการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
ปฏิบัติได้ ๓–๔รายการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๑–๒รายการ ผลการประเมิน ควรปรับปรุง 

๒.เกณฑ์การอ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์ 
ช่วงคะแนน ๑๔ – ๑๘  ระดับคุณภาพ   ดี 
ช่วงคะแนน  ๘ – ๑๒   ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน  ต่ ากว่า  ๘ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



๑๐ 
 

 
ชั่วโมงที่ ๗ ค าที่มีไม้ยมก 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนค าท่ีมีไม้ยมกได้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑. นักเรียนดูแผนภูมิค า    เช่น  แก๊ง ๆ ต่าง ๆ   นานา  เร็ว ๆ 
  แผนภูมิกลุ่มค า     คนหนึ่ง ๆ    ย่อหน้าหนึ่ง ๆ 
แผนภูมิประโยค   ไฟไหม้ ๆ  รถมาแล้ว ๆ  
  ๒.  ให้นักเรียนสังเกตค า  กลุ่มค า และประโยค จากแผนภูมิ 
 ขั้นสอน 
  ๑. นักเรียนอ่านออกเสียงตัวอย่างค า  กลุ่มค า และประโยคจากแผนภูมิพร้อม ๆ กัน 
  ๒.   ครูถามนักเรียนว่า เครื่องหมาย ๆ ในค า กลุ่มค า และประโยคจากแผนภูมิเรียกว่าอะไร 
  ๓.  นักเรียนอ่านความรู้ทางภาษาเรื่องค าท่ีใช้ไม้ยมก (ๆ) จากหนังสือภาษาพาที 
  ๔.  นักเรียนรับใบกิจกรรม  และด าเนินงานค้นหาค าท่ีมีไม้ยมก ให้มากท่ีสุด หรือคิดขึ้นเอง  
เพื่อรวบรวมเป็นพจนานุกรมค าท่ีมีไม้ยมกประจ าช้ัน 
 ขั้นสรุป 
  ๑. นักเรียนน าค าท่ีรวบรวมไวไ้ปจัดท าพจนานุกรมค าท่ีมีไม้ยมกประจ าช้ันเรียนเป็นการบ้าน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  ๑.  แผนภูมิ ค า  กลุ่มค า ประโยค ท่ีมีไม้ยมก  
  ๒. ใบกิจกรรม  
  ๓. หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. การสังเกต

ความสนใจใน
การเรียน 

 
 

๒. ตรวจผลงานใน
ใบกิจกรรม 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรมความ
สนใจในการ
เรียน  

 
๒. ใบกิจกรรม 

 

๑.เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้ ๗  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

ปฏิบัติได้ ๕–๖รายการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
ปฏิบัติได้ ๓–๔รายการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๑–๒รายการ ผลการประเมิน ควรปรับปรุง 

๒. นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๑ 
 

ชั่วโมงที่ ๘ การเขียนบันทึก 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  เขียนบันทึกได้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

๑. ครูสนทนากับนักเรียนถึงการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ว่ามีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีรูป 
แบบท่ีแตกต่างกัน 
 ขั้นสอน 

๑. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม   ตามความเหมาะสม 
๒. ครูแจกใบความรู้เรื่องการเขียนบันทึกข้อมูลให้แต่ละกลุ่มศึกษา 
๓. นักเรียนร่วมกนัสรุปลักษณะส าคัญของการเขียนบันทึกแต่ละประเภท 

๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า การเขียนบันทึกมีประโยชน์อย่างไรต่อการเรียนรู้และ 
การน ากลับมาทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีคงทน 
 ขั้นสรุป 

๑.ครูให้นักเรียนเขียนบันทึกประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้พบในช่วงปิดภาคเรียนตามรูปแบบเป็นการบ้านส่ง
ครู 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  ๑.  ใบความรู้การเขียนบันทึก    
 ๒.  หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. การสังเกตความ

สนใจในการ
เรียน 

 
 

๒. ตรวจผลงานใน
ใบกิจกรรม 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรม
ความสนใจใน
การเรียน  

 
๒. ใบกิจกรรม 

 

๑.เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้ ๗  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 

ปฏิบัติได้ ๕–๖รายการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
ปฏิบัติได้ ๓–๔รายการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๑–๒รายการ ผลการประเมิน ควรปรับปรุง 

๒.นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๒ 
 

ชั่วโมงที่ ๙ บทอาขยาน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านบทอาขยานได้ถูกต้อง   
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

๑. ครูน าแผนภูมิบทอาขยาน พฤษภกาสร ให้นักเรียนอ่านเป็นท านองธรรมดาหนึง่รอบ จากนั้นครู 
อ่านเป็นท านองเสนาะให้นักเรียนอ่านตามบทร้อยกรองดังนี ้
   

 พฤษภกาสร 
   พฤษภกาสร                   อีกกุญชรอันปลดปลง 

                                          โททนต์เสน่งคง                    ส าคัญหมาย ในกายมี 
       นรชาติวางวาย                     มลายส้ินท้ังอินทรีย์ 
                                           สถิตท่ัวแต่ช่ัวดี                     ประดับไว้ในโลกา 
 
 ขั้นสอน 
  ๑.   ครูถามน าเกี่ยวกับเนื้อหาของบทอาขยานพฤษภกาสรและแนะวิธีการอ่านที่ถูกต้องพร้อม
อธิบายความหมาย 
  ๒.   นักเรียนฝึกอ่านบทอาขยานพร้อมกันท้ังช้ัน 
  ๓.   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกอ่านบทอาขยานเป็นกลุ่มๆ 
  ๔.นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เนื้อหาของบทอาขยานและสรุปความหมายของบทอาขยานร่วมกัน 
 ขั้นสรุป 
  ๑.  ครูสรุปวิธีการอ่านบทอาขยานแล้วน าอ่านบทอาขยานปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี 
ช่ัวดีเป็นตราในหนังสือเรียนเป็นท านองธรรมดาเพื่อฝึกอ่านเบ้ืองต้น 
  ๒.  นักเรียนท าใบงานเรื่องบทอาขยาน 
  ๓.  ครูแนะน าให้นักเรียนฝึกอ่านบทอาขยานท้ัง ๒ บทเพิ่มเติมเป็นการบ้าน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  
  ๑. บทอาขยานพฤษภกาสร   
  ๒. ใบกิจกรรม  
  ๓. หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  
 การวัดผลประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
๑. การสังเกตความ

สนใจในการเรียน 
 
 

๒. สังเกตการอ่าน 
บทอาขยาน 
 
 

๓. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๑. แบบสังเกต
พฤติกรรมความ
สนใจในการเรียน  

 
 

๒. แบบบันทึกการอ่าน
บทอาขยาน 
 

๓. แบบทดสอบหลัง
เรียน 

๑. เกณฑ์สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียน  
ปฏิบัติได้ ๗  รายการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก 
ปฏิบัติได้ ๕–๖รายการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
ปฏิบัติได้ ๓–๔รายการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ 
ปฏิบัติได้ ๑–๒รายการ ผลการประเมิน ควรปรับปรุง 
๒. แบบบันทึกการอ่านบทอาขยาน 
ช่วงคะแนน ๑๒–๑๕ระดับคุณภาพ  ดี 
ช่วงคะแนน๘–๑๑ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
ช่วงคะแนน ต่ ากว่า ๘ระดับคุณภาพปรับปรุง 
๓. นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ข้ึนไป 

 

 



๑๓ 
 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการเขียนบันทึก (rubrics) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑. ความสมบูรณ์ของผลงาน ผลงานมีรายละเอียด

ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนด 

ผลงานมีรายละเอียด
ครอบคลุมผลการเรียนรู้
ตามท่ีก าหนดเป็นส่วน
ใหญ่ 

ผลงานมีรายละเอียด
ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ตามท่ีก าหนด
น้อยมาก 

๒.ความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลงานท่ีดึงดูดความ
สนใจแปลกใหม่และคิด
ขึ้นเองสอดคล้องกับเรื่อง
ท่ีก าหนด 

เป็นผลงานท่ีดึงดูดความ
สนใจแปลกใหม่และคิด
ขึ้นเองสอดคล้องกับเรื่อง
ท่ีก าหนดแต่บางส่วน
เหมือนตัวอย่าง 

เป็นผลงานท่ีเหมือน
ตัวอย่าง 

๓.ความถูกต้อง วางสระ  พยัญชนะ และ
วรรณยุกต์ถูกต้องตาม
หลักการเขียนเขียนค า
ถูกต้องสวยงามตาม
รูปแบบ 

วางสระ  พยัญชนะ และ
วรรณยุกต์ถูกต้องตาม
หลักการเขียนเขียนค า
ถูกต้องสวยงามตาม
รูปแบบเป็นส่วนใหญ่ 

เขียนสะกดค าไม่
ถูกต้อง  วางต าแหน่ง
สระ  วรรณยุกต์ผิด
เป็นบางแห่ง 

๔.ความสมบูรณ์ของเนื้อหา เนื้อหาใจความสมบูรณ์ เนื้อหาใจความสมบูรณ์
เป็นส่วนใหญ่ 
 

เนื้อหาใจความไม่
สมบูรณ์ 

๕.ความสะอาด สะอาด  สวยงามและ
เป็นระเบียบเหมาะสม 

สะอาด  สวยงามและ
เป็นระเบียบเหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่ 

ไม่รักษาความสะอาด  
มีรอยขูดลบขีดฆ่าท่ี
ชัดเขนหลายแห่ง 

         
        
  เกณฑ์การประเมิน 
  ช่วงคะแนน   ๑๒ –๑๕   ระดับคุณภาพ   ดี 
  ช่วงคะแนน   ๘– ๑๑   ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
  ช่วงคะแนน   ต่ ากว่า ๘  ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 
 
 

 
 
 
 
 



๑๔ 
 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการท าสมุดเล่มเล็กค าศัพท์และความหมาย(rubrics) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

๔ ๓ ๒ 
๑.รูปเล่ม 
 

สวยงามแข็งแรง คงทน  
เหมาะกับเรื่องราวและ
วัยของผู้อ่าน 

สวยงามแข็งแรง คงทน  
เหมาะกับเรื่องราวและ
วัยของผู้อ่านเป็นส่วน
ใหญ่ 

ไม่สวยงามใหญ่
เทอะทะไม่  เหมาะ
กับเรื่องราวและวัย
ของผู้อ่าน 
 

๒.ความสมบูรณ์ของเนื้อหา เนื้อหาเหมาะสมกับภาพ  
สมบูรณ์  ถูกต้องท้ังการ
เขียนค าและการวาง
ข้อความกับภาพ 

เนื้อหาเหมาะสมกับภาพ  
สมบูรณ์  ถูกต้องท้ังการ
เขียนค าและการวาง
ข้อความกับภาพเป็นส่วน
ใหญ่ 

เนื้อหามากเกินไปไม่
เหมาะสมกับภาพ  มี
เขียนค าผิดเป็นบาง
แห่งและการวาง
ข้อความกับภาพไม่
เหมาะสม 
 

๓. ภาพประกอบ ภาพประกอบสอดคล้อง
กับเนื้อเรื่องและระบายสี
ได้สวยงาม 

ภาพประกอบสอดคล้อง
กับเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่
และมีการระบายสี 

ภาพประกอบมีน้อย
และไม่สอดคล้องกับ
เนื้อเรื่องและไม่
ระบายสี 
 

         
   
      
  เกณฑ์การประเมิน 
  ช่วงคะแนน   ๙ –๑๒   ระดับคุณภาพ   ดี 
  ช่วงคะแนน    ๕ –๘   ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
  ช่วงคะแนน   ต่ ากว่า ๕  ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเร่ือง (rubrics) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.การออกแบบแผนภาพโครงเรื่อง
ได้ดี 
 

ออกแบบแผนภาพโครง
เรื่องได้ดีและสร้างสรรค์ 

ออกแบบแผนภาพโครง
เรื่องได้ดี 

ออกแบบแผนภาพ
โครงเรื่องได้ไม่ดี 

๒. ล าดับเรื่อง/เหตุการณ์ได้ดี ล าดับเรื่องเหตุการณ์ได้ดี 
ไม่สลับวกวนไปมา 

ล าดับเรื่องเหตุการณ์ได้ดี
แต่มีสลับท่ีบ้าง 
 

ล าดับเรื่องไม่ดี สลับ
วกวนไปมา 

๓. เขียนได้ครบถ้วน/ครอบคลุม เขียนได้ครบถัวนครอบ
คลุมต่อเนื่อง ต้ังแต่ต้น
จนจบ 

เขียนได้ครบถ้วนแต่ไม่
ต่อเนื่อง 

เขียนไม่ครบถ้วนไม่
ต่อเนื่อง 

๔. ใช้ภาษาส่ือสารได้ดี ใช้ภาษาส่ือสารในการ
เขียนได้ดี ท าให้เข้าใจส่ิง
ท่ีส่ือสารอย่างชัดเจน 

ใช้ภาษาเขียนส่ือสารได้ดี 
แต่มีข้อบกพร่องในบาง
ประเด็น 

ใช้ภาษาส่ือสารไม่
ชัดเจน 

๕. น าเสนอผลงานได้ดี 
 

น าเสนอผลงานได้ดีมาก 
มีความครบถ้วนทุก
ประเด็น ครบสมบูรณ์
ต้ังแต่ต้นจนจบเรื่อง 

น าเสนอผลงานได้ดี แต่
ไม่ครบสมบูรณ์ 

น าเสนอผลงานไม่ดี 

๖. ท างานได้ทันเวลา 
 

ท างานได้ทันตามเวลา
ก าหนด 

ท างานเกินเวลาเล็กน้อย ท างานเกินเวลาไป
มาก 
 

         
        
  เกณฑ์การประเมิน 
  ช่วงคะแนน   ๑๔–๑๘  ระดับคุณภาพ   ดี 
  ช่วงคะแนน   ๘–๑๒  ระดับคุณภาพ   พอใช้ 
  ช่วงคะแนน   ต่ ากว่า ๘  ระดับคุณภาพ   ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการอ่านออกเสียงและเขียนค าศัพท์(rubrics) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑.ความถูกต้องในการอ่าน 
 

สามารถอ่านได้ถูกต้อง
ท้ังหมด 

สามารถอ่านได้เกือบ
ถูกต้องท้ังหมดผิดไม่เกิน 
3 ค า 
 

พยายามอ่านได้บ้าง
ผิดมากกว่า  3ค า 

๒.มีความมั่นใจในการอ่าน   มีความมั่นใจในการอ่าน
ดี  มีการเตรียมตัวมา
อย่างดี  มั่นใจตนเอง 
 

มีความมั่นใจในการอ่าน
พอใช้  เตรียมตัวมาอย่าง
ดียังประหม่า 

ขาดความมั่นใจใน
ตนเองเตรียมตัวมา
บ้างแต่ไม่มากนัก 

๓. การสะกดค าศัพท์ การสะกด 
ค าศัพท์ถูกต้อง 
 
 

การสะกด 
ค าศัพท์ผิดเล็กน้อย 

สะกดค าผิดมาก 
 

๔. อธิบายความหมายของ
ค าศัพท์ 

อธิบายความหมายได้
ถูกต้องสมบูรณ์ 

อธิบายความหมายได้
เกือบถูกต้อง 

อธิบายความหมาย
ไม่ได้ 
 

         
        
  เกณฑ์การประเมิน 
  ช่วงคะแนน    ๙ - ๑๒  ระดับคุณภาพ   ดี 
  ช่วงคะแนน   ๕ - ๘  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
  ช่วงคะแนน   ต่ ากว่า ๕  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


