
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาไทย 1                                                    รหัสวิชา ท11101            จำนวน  5  คาบ / สัปดาห  5.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                          ภาคเรียนที่ 1/2557             ครูผูสอน มิสณัฐชรินธร  รวีนิภาเมธีกุล

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ใบโบกใบบัว

     1.1 เนื้อเรื่อง ใบโบกใบบัว

     1.2 คำในบทเรียน  สระอา  อี  อู

     1.3 คัดลายมือหนา  (FSG)

     1.4 สระอา  อี  อู

     1.5 เลขไทย

     1.6 อานคลองรองเลน

ท 1.1

ท 2.1 

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.1/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจองและ ขอความงาย ๆ ได

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.1/4 เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.1/2 เขียนส่ือสารดวยคำและประโยคงายๆ

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน

ป.1/1ฟงคำแนะนำคำส่ังงายๆและปฏิบัติตาม

ป.1/2 ตอบคำถามเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความ

          บันเทิง

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.1/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

ป.1/1 บอกขอคิดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและ 

          รอยกรองสำหรับเด็ก

ป.1/2 ทองบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองตามความ

          สนใจ

2.  ภูผา

     2.1 เนื้อเรื่อง ภูผา

     2.2 คำในบทเรียน  สระอา  อี  อู

     2.3 คัดลายมือหนา  (FSG)

     2.4 คำที่ใชในชีวิตประจำวัน สระอา  

           อี  อู

     2.5 พูดแนะนำตนเอง

     2.6 เลขไทย

     2.7 อานคลองรองเลน

ท 1.1

ท 2.1 

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.1/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจองและ ขอความงาย ๆ ได

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.1/4 เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.1/2 เขียนส่ือสารดวยคำและประโยคงายๆ

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน

ป.1/1ฟงคำแนะนำคำส่ังงายๆและปฏิบัติตาม

ป.1/2 ตอบคำถามเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความ

          บันเทิง

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.1/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

ป.1/1 บอกขอคิดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและ 

          รอยกรองสำหรับเด็ก

ป.1/2 ทองบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองตามความ

          สนใจ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  เพ่ือนกัน

     3.1 เนื้อเรื่อง  เพื่อนกัน

     3.2 คำในบทเรียน  สระเอ  แอ

     3.3 คัดลายมือหนา  (FSG)

     3.4 คำพื้นฐาน สระเอ  แอ

     3.5 เลขไทย

     3.6 อานคลองรองเลน

ท 1.1

ท 2.1 

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.1/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจองและ ขอความงาย ๆ ได

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.1/4 เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.1/2 เขียนส่ือสารดวยคำและประโยคงายๆ

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน

ป.1/1ฟงคำแนะนำคำส่ังงายๆและปฏิบัติตาม

ป.1/2 ตอบคำถามเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความ

          บันเทิง

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.1/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

ป.1/1 บอกขอคิดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและ 

          รอยกรองสำหรับเด็ก

ป.1/2 ทองบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองตามความ

          สนใจ

4.  ตามหา

     4.1 เนื้อเรื่อง  ตามหา

     4.2 คำในบทเรียน  สระโอ  ไอ  ใอ

     4.3 คัดลายมือหนา  (FSG)

     4.4 คำในเรื่องพฤกษศาสตร สระโอ  

           ไอ  ใอ

     4.5 เลขไทย

     4.6 อานคลองรองเลน

ท 1.1

ท 2.1 

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.1/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจองและ ขอความงาย ๆ ได

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.1/4 เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.1/2 เขียนส่ือสารดวยคำและประโยคงายๆ

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน

ป.1/1ฟงคำแนะนำคำส่ังงายๆและปฏิบัติตาม

ป.1/2 ตอบคำถามเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความ

          บันเทิง

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.1/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

ป.1/1 บอกขอคิดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและ 

          รอยกรองสำหรับเด็ก

ป.1/2 ทองบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองตามความ

          สนใจ

วก 103/56



หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5.  ไปโรงเรียน

     5.1 เนื้อเรื่อง  ไปโรงเรียน

     5.2 คำในบทเรียน  สระอือ

     5.3 คัดลายมือหนา  (FSG)

     5.4 สระอือ

     5.5 อานคลองรองเลน

ท 1.1

ท 2.1 

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.1/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจองและ ขอความงาย ๆ ได

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.1/4 เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.1/2 เขียนส่ือสารดวยคำและประโยคงายๆ

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน

ป.1/1ฟงคำแนะนำคำส่ังงายๆและปฏิบัติตาม

ป.1/2 ตอบคำถามเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความ

          บันเทิง

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.1/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

ป.1/1 บอกขอคิดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและ 

          รอยกรองสำหรับเด็ก

ป.1/2 ทองบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองตามความ

          สนใจ

6.  โรงเรียนลูกชาง

     6.1 เนื้อเรื่อง  โรงเรียนลูกชาง

     6.2 คำในบทเรียน  สระเอีย   อัว

     6.3 คัดลายมือหนา  (FSG)

     6.4 สระสระเอีย   อัว

     6.5 อานคลองรองเลน

ท 1.1

ท 2.1 

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.1/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจองและ ขอความงาย ๆ ได

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.1/4 เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.1/2 เขียนส่ือสารดวยคำและประโยคงายๆ

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน

ป.1/1ฟงคำแนะนำคำส่ังงายๆและปฏิบัติตาม

ป.1/2 ตอบคำถามเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความ

          บันเทิง

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.1/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

ป.1/1 บอกขอคิดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและ 

          รอยกรองสำหรับเด็ก

ป.1/2 ทองบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองตามความ

          สนใจ

วก 103/56



หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7.  เพ่ือนรักเพ่ือนเลน

    7.1 เนื้อเรื่อง  เพื่อนรักเพื่อนเลน

    7.2 คำในบทเรียน  สระอะ  อิ  อึ  อุ

    7.3 คัดลายมือหนา  (FSG)

    7.4 สระอะ  อิ  อึ  อุ

    7.5 เพื่อนรักเพื่อนเลนสระอะ  อิ  อึ  อุ

    7.6 อานคลองรองเลน

ท 1.1

ท 2.1 

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.1/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจองและ ขอความงาย ๆ ได

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.1/4 เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.1/2 เขียนส่ือสารดวยคำและประโยคงายๆ

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน

ป.1/1ฟงคำแนะนำคำส่ังงายๆและปฏิบัติตาม

ป.1/2 ตอบคำถามเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความ

          บันเทิง

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.1/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

ป.1/1 บอกขอคิดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและ 

          รอยกรองสำหรับเด็ก

ป.1/2 ทองบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองตามความ

          สนใจ

8.  พูดเพราะ

     8.1 เนื้อเรื่อง  พูดเพราะ

     8.2 คำในบทเรียน  สระอำ  เอา  เอะ  

           แอะ

     8.3 นิทาน

     8.4 คัดลายมือหนา  (FSG)

     8.5 สระอำ  เอา  เอะ  แอะ

     8.6 พูดเพราะ  สระอำ  เอา  เอะ  แอะ

     8.7 อานคลองรองเลน

ท 1.1

ท 2.1 

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.1/1 อานออกเสียงคำ คำคลองจองและ ขอความงาย ๆ ได

ป.1/2 อธิบายความหมายของคำและขอความที่อาน

ป.1/3 ตอบคำถามจากเรื่องที่อาน

ป.1/4 เลาเรื่องยอจากเรื่องที่อาน

ป.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.1/2 เขียนส่ือสารดวยคำและประโยคงายๆ

ป.1/3 มีมารยาทในการเขียน

ป.1/1ฟงคำแนะนำคำส่ังงายๆและปฏิบัติตาม

ป.1/2 ตอบคำถามเลาเรื่องที่ฟงและดูทั้งที่เปนความรูและความ

          บันเทิง

ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และเลขไทย

ป.1/2  เขียนคำสะกดและบอกความหมายของคำ

ป.1/1 บอกขอคิดจากการอานหรือการฟงวรรณกรรมรอยแกวและ 

          รอยกรองสำหรับเด็ก

ป.1/2 ทองบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองตามความ

          สนใจ
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ทดสอบยอย

2. พูดแนะนำตนเอง

3. การดวันแม

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการพูด

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25

ท 2.1 ป.1/2

ท 3.1 ป.1/4-5

ท 4.1 ป.1/2-3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.1/2-3

ท 4.1 ป.1/2-3

ท 5.1 ป.1/1

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบยอย

2. การอาน

3. ชิ้นงานทำแผนพับ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการอาน

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25

ท 1.1 ป.1/1

ท 2.1 ป.1/2

ท 4.1 ป.2/1-2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.1/2-3

ท 4.1 ป.1/2-3

ท 5.1 ป.1/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจผลงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยZ Z                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตZ Z Z

3.   มีวินัยZ Z Z Z Z Z 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Z Z Z Z Z 6.   มุงม่ันในการทำงานZ Z

7.   รักความเปนไทยZ Z Z Z Z 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขZ Z Z Z 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารZ Z Z Z 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาZ Z Z Z 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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