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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  หลักภาษา  

     4.1  Happy Toys   

     4.2  Adjective  

     4.3  WH-Question  

     4.4  Article a/an/There is /There are/  

            Yes/No  Questions

ต 1.1 !!
ต 2.2

ป.1/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุ่มคําที่ฟัง 

ป.1/4  ตอบคําถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว  !
ป.1/1 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศ และ 

          ภาษาไทย

5.  ความหมายของภาษา  

     5.1  Food  

     5.2  Drink 

     5.3  Fruit  

     5.4  Pets and Animals  

     5.5  Identify objects  (Food/drink/ 

            Fruit) 

     5.6  I like…/I don’t like…./ Do you  

            like..?

ต 1.1    !
ต 1.2 !
ต 4.1

ป.1/3  เลือกภาพตรงตามความหมายของคําและกลุ่มคําที่ฟัง !
ป.1/3  บอกความต้องการง่ายๆของตนเองตามแบบที่ฟัง !
ป.1/1  ฟัง/พูด ในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดข้ึนในห้องเรียน

6.  วัฒนธรรมของภาษา  

     6.1  Action with culture  

     6.2  Party   

     6.3  พูดยกตัวอย่างรายชื่อของ 

            ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณ 

            ใกล้ประเทศไทย (อาเซียน)  

     6.4 บอกชื่อและคําศัพท์ เกี่ยวกับพืช 

           ที่พบในสวนพฤกษศาสตร์ของ 

           โรงเรียนได้ (พฤกษศาสตร์)

ต 2.1 ป.1/1 พูดและทําท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

ป.1/2 บอกชื่อและคําศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสําคัญของเจ้าของภาษา 

ป.1/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
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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 -  Writing and Reading Test  

-  Worksheet about missing  

   letters

- แบบการประเมิน Writing  

  and Reading Test 

25 หน่วยที่ 4 

ต 1.1 ป.1/3-4  

ต 2.2 ป.1/1

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หน่วยที่ 5  

ต 1.1 ป.1/3 

ต 1.2 ป.1/3 

ต 4.1 ป.1/1

3. หลังกลางภาค - Writing and Reading /  

   Speaking  Test  

- Sing a song 

- แบบการประเมิน  Writing /  

  Speaking   and reading Test   

- แบบการประเมินการปฏิบัติ   

25 หน่วยที่ 6  

ต 2.1  ป.1/1-3   

4. สอบปลายภาค ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบ 20 หน่วยที่ 5-6  

ต 1.1 ป.1/3 

ต 1.2 ป.1/3 

ต 2.1 ป.1/1-3 

ต 4.1 ป.1/1

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

1. การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

แบบการปฏิบัติ 

สังเกต

แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -
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