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รายละเอียดวิชา 

!
วิชา ภาษาไทย 1                                                    รหัสวิชา ท11101            จำนวน  5  คาบ / สัปดาห์  5.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                                          ภาคเรียนที่ 2/2557             ครูผู้สอน มิสณัฐชรินธร  รวีนิภาเมธีกุล !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

9.  เกือบไป 

     9.1  เนื้อเรื่อง  เกือบไป 

     9.2  คำในบทเรียนสระโอะ  เอาะ  ออ    

            เออะ  เออ  เอือ 

     9.3  นิทาน 

     9.4  คัดลายมือหน้า  (FSG) 

     9.5  สระโอะ  เอาะ  ออ  เออะ  เออ   

            เอือ 

     9.6  อ่านคล่องร้องเล่น !!!!!!!

ท 1.1 !!!!!
ท 2.1 !
ท 3.1 !!!
ท 4.1 !
ท 5.1

ป.1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและ ข้อความง่าย ๆ ได้ 

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน 

ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 

ป.1/6 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่อง 

          ที่อ่าน 

ป.1/2 เขียนส่ือสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ 

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน 

ป.1/1 ฟังคำแนะนำคำส่ังง่ายๆและปฏิบัติตาม 

ป.1/2 ตอบคำถามเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความ 

          บันเทิง 

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 

ป.1/2 เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ 

ป.1/1 บอกข้อคิดจากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว และ 

          ร้อยกรองสำหรับเด็ก 

ป.1/2 ท่องบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความ 

          สนใจ

10. เพื่อนรู้ใจ 

     10.1  เนื้อเรื่อง  เพื่อนรู้ใจ 

     10.2  คำในบทเรียน  มาตราแม่ก กา    

              แม่กง  แม่กน 

     10.3  นิทาน 

     10.4  คัดลายมือหน้า  (FSG) 

     10.5  มาตราแม่ก กา   แม่กง  แม่กน 

     10.6  อ่านคล่องร้องเล่น

ท 1.1 !!!!!
ท 2.1  !!
ท 3.1 !!!
ท 4.1 

ป.1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและ ข้อความง่าย ๆ ได้ 

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน 

ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 

ป.1/6 อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่อง 

          ที่อ่าน  

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

ป.1/2 เขียนส่ือสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ 

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน 

ป.1/1 ฟังคำแนะนำคำส่ังง่ายๆและปฏิบัติตาม 

ป.1/2 ตอบคำถามเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความ 

          บันเทิง 

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 

ป.1/2 เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ
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10. (ต่อ) ท 5.1 ป.1/1 บอกข้อคิดจากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ 

          ร้อยกรองสำหรับเด็ก 

ป.1/2 ท่องบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความ 

          สนใจ

11.  ช้างน้อยน่ารัก 

       11.1  เนื้อเรื่อง  ช้างน้อยน่ารัก 

       11.2  คำในบทเรียนมาตราแม่กม   

                เกย  เกอว 

       11.3  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ 

       11.4  คัดลายมือหน้า  (FSG) 

       11.5  มาตราแม่กม  เกย  เกอว 

       11.6  อ่านคล่องร้องเล่น

ท. 1.1 

ท. 2.1  

ท.3.1 

ท. 4.1 

ท. 5.1

ป.1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและ ข้อความง่าย ๆ ได้ 

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน 

ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 

ป.1/7 บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่มัก 

          พบเห็นในชีวิตประจำวัน 

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

ป.1/2 เขียนส่ือสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ 

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน 

ป.1/1 ฟังคำแนะนำคำส่ังง่ายๆและปฏิบัติตาม 

ป.1/2 ตอบคำถามเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความ 

          บันเทิง 

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 

ป.1/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ 

ป.1/1 บอกข้อคิดจากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว และ 

          ร้อยกรองสำหรับเด็ก 

ป.1/2 ท่องบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความ 

          สนใจ

12. วันสงกรานต์ 

      12.1  เนื้อเรื่อง  วันสงกรานต์ 

      12.2  คำในบทเรียน  มาตราแม่กก    

               แม่กด  แม่กบ 

      12.3  คัดลายมือหน้า  (FSG) 

      12.4  มาตราแม่กก  แม่กด  แม่กบ 

      12.5  คำในบทเรียน  เขียนประเพณี 

               วันไหล 

      12.6  อ่านคล่องร้องเล่น

ท 1.1 !!!
ท 2.1  !!
ท 3.1 !!!
ท 4.1 !
ท 5.1

ป.1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจองและ ข้อความง่าย ๆ ได้ 

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน 

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน 

ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 

ป.1/2 เขียนส่ือสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ 

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน 

ป.1/1 ฟังคำแนะนำคำส่ังง่ายๆและปฏิบัติตาม 

ป.1/2 ตอบคำถามเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความ 

          บันเทิง 

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 

ป.1/2 เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ 

ป.1/1 บอกข้อคิดจากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ 

          ร้อยกรองสำหรับเด็ก 

ป.1/2 ท่องบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความ 

          สนใจ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด
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การวัดและประเมินผล 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน) 

!
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ทดสอบย่อย 

2. การคัดลายมือ 

3. ชิ้นงานแผ่นพับ

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมินการคัดลายมือ 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20

3. หลังกลางภาค 1.ทดสอบย่อย 

2. การเล่าข่าว 

3. ชิ้นงานสมุดเล่มเล็ก

1.แบบทดสอบ 

2. แบบประเมินการพูด 

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -
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