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         ค ำน ำ 
 
   หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552) (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2554) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนี้ 
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ของ 
องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และเวลาเรียน ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันสามารถน าไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้  
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2553 (ต้นแบบใช้ 2552) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท าก าหนดการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จ ไว้ ณ โอกาสนี้  
      

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
   มิถุนายน 2๕๖๓ 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

ท ำไมต้องเรียนภำษำไทย 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป 

 
เรียนรู้อะไรในภำษำไทย 

 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 

 กำรอ่ำน  การอ่านออกเสียงค า  ประโยค   การอ่านบทร้อยแก้ว   ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ   การอ่านในใจ
เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน   เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 กำรเขียน  การเขียนสะกดตามอักขรวิธี   การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่าง ๆ ของการเขียน  ซ่ึง
รวมถึงการเขียนเรียงความ  ย่อความ  รายงานชนิดต่าง ๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์  และเขียนเชิง
สร้างสรรค์  

 กำรฟัง กำรดู และกำรพูด  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   พูด
ล าดับเรื่องราวต่าง ๆ   อย่างเป็นเหตุเป็นผล   การพูดในโอกาสต่าง ๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และการพูด
เพ่ือโน้มน้าวใจ  

 หลักกำรใช้ภำษำไทย  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และบุคคล  การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  

 วรรณคดีและวรรณกรรม วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงาน
ประพันธ์  และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญา
ที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความ
งดงามของภาษา เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ ในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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       สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 
สำระท่ี ๑ กำรอ่ำน 
  มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   
สำระท่ี ๒  กำรเขียน  
  มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ                   
สำระท่ี ๓  กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 
  มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 
สำระท่ี ๔  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
          มาตรฐาน  ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   
ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
สำระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม 
          มาตรฐาน  ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
                                  
คุณภำพผู้เรียน 

 จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
 อ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง ข้อความ  เรื่องสั้น ๆ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว  

เข้าใจความหมายของค าและข้อความที่อ่าน  ตั้งค าถามเชิงเหตุผล  ล าดับเหตุการณ์  คาดคะเนเหตุการณ์  สรุปความรู้
ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้  เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่  
และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ   และมีมารยาทในการอ่าน 

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยาย  บันทึกประจ าวัน  เขียนจดหมายลาครู   
เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

 เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ   ตั้งค าถาม   ตอบค าถาม   รวมทั้งพูดแสดงความคิดความรู้สึก
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า หรือพูดเชิญชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม  และมีมารยาท
ในการฟัง  ดู  และพูด 

 สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า   ความแตกต่างของค าและพยางค์   หน้าที่ของค า  ในประโยค    
มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค า   แต่งประโยคง่าย ๆ   แต่ง   ค าคล้องจอง  แต่งค าขวัญ  
และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 เขา้ใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีท่ีอ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่น
ส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจได้ 
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จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง   อธิบายความหมายโดยตรงและ

ความหมายโดยนัยของค า  ประโยค  ข้อความ  ส านวนโวหาร  จากเรื่องที่อ่าน   เข้าใจค าแนะน า  ค าอธิบายในคู่มือ
ต่าง ๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านและน าความรู้ความคิดจากเรื่องที่
อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้ มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน   และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

 มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า  แต่งประโยคและเขียนข้อความ   
ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม  ใช้แผนภาพ  โครงเรื่องและแผนภาพความคิด  เพื่อพัฒนางาน
เขียน  เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  
เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์  และมีมารยาทในการเขียน 

 พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดู    ตั้งค าถาม  
ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู  รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูโฆษณาอย่างมีเหตุผล  พูดตามล าดับ
ขั้นตอนเรื่องต่าง ๆ  อย่างชัดเจน  พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจาก การฟัง  การดู  การสนทนา  และพูดโน้มน้าวได้
อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

 สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า  ส านวน  ค าพังเพยและสุภาษิต   รู้และเข้าใจ      ชนิดและหน้าที่
ของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย   ใช้ค าราชาศัพท์และค าสุภาพได้อย่าง
เหมาะสม   แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ยานี ๑๑  

 เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  เล่านิทานพ้ืนบ้าน  ร้องเพลงพ้ืนบ้านของท้องถิ่น  
น าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  และท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดได้ 
      

     
     สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  
 
  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือก
รับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
  ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์   
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
  ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
  ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
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ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
  ๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
      คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 
   
  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้  
  ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
  ๓. มีวินัย  
  ๔. ใฝ่เรียนรู ้  
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง  
  ๖. มุ่งม่ันในการท างาน  
  ๗. รักความเป็นไทย  
  ๘. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรียง 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษำ 

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 ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    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 ๔๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รำยวิชำเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  - ชมรม/ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 
 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ระดับชั้น
ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ  
คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้   ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการ
สอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายปี   
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โครงสร้ำงหลักสูตรรำยชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ 

 
รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน

(ชม./ปี) 
รำยวิชำพื้นฐำน (๘๔๐) 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ๑๑2๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (๑๒๐) 
 กิจกรรมแนะแนว+หลักสูตรต้านทุจริต  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ / เนตรนารี 
 ชมรม / ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
  โครงกำรสอนเสริมประสบกำรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภำพนักเรียน 

 ชั้น   ป.๑ - ๓    จ ำนวน    ๔   ชั่วโมง  / สัปดำห์   
๑. ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมรักสุขภาพ     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน              รหัสวิชำ ท๑๑๑๐๑           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                                                                   เวลำ 200 ชั่วโมง 

 ฝึกอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ บอกความหมายของค าและข้อความ ตอบค าถาม   
เล่าเรื่องย่อ  คาดคะเนเหตุการณ์ เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอ น าเสนอเรื่องที่อ่าน บอกความหมาย
ของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าคัญท่ีมักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  มีมารยาทในการอ่าน   ฝึกคัดลายมือด้วยตัวบรรจง
เต็มบรรทัด เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ  มีมารยาทการเขียนฝึกทักษะในการฟัง  ฟังค าแนะน า  ค าสั่งง่าย ๆ
และปฏิบัติตาม  ตอบค าถาม  เล่าเรื่อง  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารได้ตาม
วัตถุประสงค์  เน้นมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด 
  ฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะ สระ  วรรณยุกต์  และเลขไทย  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า   
เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่ายๆ  ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 
  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  ฝึกท่องจ าบทอาขยาน
ตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการแสวงหา
ความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  การฝึกปฏิบัติ  อธิบาย  บันทึก  การตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  ใช้ทักษะ
การฟัง  การดูและ การพูด  พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  เพ่ือให้เกิด
ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สื่อสารได้ถูกต้อง  รักการเรียนภาษาไทย  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย  และ
ตัวเลขไทย  สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 ตัวช้ีวัด                  ท ๑.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓  ป.๑/๔  ป.๑/๕  ป.๑/๖  ป.๑/๗  ป.๑/๘ 

                           ท ๒.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ 

                           ท ๓.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ ป.๑/๔  ป.๑/๕ 

                           ท ๔.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  ป.๑/๓ ป.๑/๔ 

                           ท ๕.๑  ป.๑/๑  ป.๑/๒  (รวม  ๒๒  ตัวช้ีวัด) 
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      โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน              รหัสวิชำ ท๑๑๑๐๑           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                                                                   เวลำ 200 ชั่วโมง 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ ใบโบก ใบบัว ท ๑.๑ ป.๑/๒/๖/๘  
ท ๒.๑ ป.๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป..๑/๓ 
ท ๔.๑ ป.๑/๓/๔ 
ท ๕.๑ ป.๑/๑ 

 - อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง 
และ ข้อความท่ีประกอบด้วย   ค าพ้ืนฐาน    คือ ค าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน    

 -  การอ่านหนังสือตามความสนใจ   
 -  มารยาทในการอ่าน   
 -  การเขียนสื่อสาร 
 - พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
-  การแต่งประโยค - ค าคล้องจอง 

-  ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและ

ร้อยกรองส าหรับเด็ก 

10 ๕ 

๒ ภูผา ท ๑.๑ ป.๑ /๒/๖/๘ 
ท ๒.๑ ป.๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป..๑/๓ 
ท ๔.๑ ป.๑/๓/๔ 
ท ๕.๑ ป.๑/๑ 

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง และ 
ข้อความที่ประกอบด้วย    ค าพ้ืนฐาน  คือ  ค าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน         

- การเขียนสื่อสาร 
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก จาก
เรื่องท่ีฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น 
    - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  
     - นิทาน        -  การ์ตูน           -  เรื่องขบขัน 

10 ๕ 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

   - ค าคล้องจอง 

-  ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว

และร้อยกรองส าหรับเด็ก 

  

๓ เพ่ือนกัน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ /๒ 
ท ๒.๑ ป.๑ /๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป..๑/๑/๓ 
ท ๔.๑ ป.๑/๓/๔ 
ท ๕.๑ ป.๑ /๑ 
 

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง
และ ข้อความท่ีประกอบด้วย    ค าพ้ืนฐาน  คือ ค าที่ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน   
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ        
การเขียนตัวอักษรไทย 
- การเขียนสื่อสาร 
- การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ 
- การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
- การแต่งประโยค    
 - ค าคล้องจอง 

-  ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว

และร้อยกรองส าหรับเด็ก 

10 6 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๔ ตามหา และเจ้าเนื้ออ่อน         ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ /๒ 
ท ๒.๑ ป.๑ /๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒ 
ท ๔.๑ ป.๑/๒ 
ท ๕.๑ ป.๑ /๑ 
 

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง 
และ ข้อความท่ีประกอบด้วย    ค าพ้ืนฐาน  คือ    ค าท่ีใช้
ในชีวิตประจ าวัน         
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ        
การ เขียนตัวอักษรไทย 
- การเขียนสื่อสาร 
- ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง 

- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

-  ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว

และร้อยกรองส าหรับเด็ก 

20 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕ ไปโรงเรียนและมาเล่นกันไหม      ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ /๒ 
ท ๒.๑ ป.๑ /๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป.๑/๑ 
ท ๔.๑ ป.๑ / ๒                                                                           
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑ 
 

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง 
และ ข้อความท่ีประกอบด้วย    ค าพ้ืนฐาน  คือ ค าที่ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน         
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ        
การ เขียนตัวอักษรไทย 
- การเขียนสื่อสาร 
- ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง 

- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

-  ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว

และร้อยกรองส าหรับเด็ก 

20 ๕ 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๖ โรงเรียนลูกช้าง และ ของเธอ
ของฉัน        

ท ๑.๑ ป.๑ /๑ /๓ 
ท ๒.๑ ป.๑ /๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ / ๑ /๒ 
ท ๔.๑ ป.๑ / ๒/๓                                                                           
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑ 
 

-  อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง 
และ ข้อความท่ีประกอบด้วย    ค าพ้ืนฐาน  คือ ค าที่ใช้   
ในชีวิตประจ าวัน         
- ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ        
การเขียนตัวอักษรไทย      
- การเขียนสื่อสาร 
-  ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง 
- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
- เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 

20 ๕ 

๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือนรักเพ่ือนเล่น และ ฝนตก
แดดออก     

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

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า   ค าคล้องจอง 
และ ข้อความท่ีประกอบด้วย    ค าพ้ืนฐาน  คือ ค าที่ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน         
-  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ       
การเขียนตัวอักษรไทย     
- การเขียนสื่อสาร 
-  ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง    
 - การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
-  เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
-  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย

20 10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 
เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

 
 

แก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 

๘ พูดเพราะ และ เรารักเมืองไทย    ท ๑.๑ ป.๑ /๑/๓ 
ท ๒.๑ ป.๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒ 
ท ๔.๑ ป.๑ / ๒/ ๓ 
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑                                                                    

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า 
- ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ        
การเขียนตัวอักษรไทย 
- ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง 
- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
- เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 

- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม    

 ร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 

20 5 
 
 
 
 

๙ เกือบไป และ ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน     ท ๑.๑ ป.๑ /๑/๓ 
ท ๒.๑ ป.๑ /๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒/๓ 
ท ๔.๑ ป.๑ / ๒/ ๓ 
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑                                                                    

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า 
- ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นความรู้สึกจาก
เรื่องท่ีฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  
- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
- เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 

- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม    ร้อย

แก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 

18 9 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑๐ เพ่ือนรู้ใจ และ แมวเหมียว     ท ๑.๑ ป.๑ /๓/๖/๘ 
ท ๒.๑ ป.๑ /๑/๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒/๓ 
ท ๔.๑ ป.๑ / ๑/๒/ ๓ 
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑ /๒                                                                   

- ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
- การอ่านหนังสือตามความสนใจ 
- มารยาทในการอ่าน   
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ        
การเขียนตัวอักษรไทย 
- เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก จาก
เรื่องท่ีฟังและดู ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
-  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์   เลขไทย 
- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
- เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 

- ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว

และร้อยกรองส าหรับเด็ก 

-   บทอาขยานและบทร้อยกรอง 

-  บทอาขยานตามที่ก าหนด 

20 5 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑๑ ช้างน้อยน่ารักและกระต่ายกับ
เต่า 

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

- การอ่านหนังสือตามความสนใจ 
-  มารยาทในการอ่าน   
-  ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
- เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจาก
เรื่องท่ีฟังและดู ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
-  พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์   เลขไทย 
- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
- เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 

- ข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว

และร้อยกรองส าหรับเด็ก 
-   บทอาขยานและบทร้อยกรอง 
-  บทอาขยานตามท่ีก าหนด 

20 5 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชม.) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑๒ วันสงกรานต์ ท ๑.๑ ป.๑ /๑/๒/๓/๖/๘ 
ท ๒.๑ ป.๑ /๑/๒ 
ท ๓.๑ ป.๑ /๒/๓ 
ท ๔.๑ ป.๑ / ๑/๒/๓ 
ท ๕.๑ ป.๑ / ๑ /๒                   

- อ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง 
และ ข้อความท่ีประกอบด้วยค าพ้ืนฐาน   

- ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน      
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบ        
การเขียนตัวอักษรไทย 
- การเขียนสื่อสาร 
- การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก  
จากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  
- บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย 
- เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 
-  การแต่งประโยค 

- บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อย

แก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
-   บทอาขยานและบทร้อยกรอง 
-  บทอาขยานตามที่ก าหนด 

๑๐ 5 

รวมระหว่ำงภำค/ปี 198 ๗๐ 
สอบปลำยภำค/ปี ๒ ๓๐ 
รวมตลอดภำค/ปี 200 ๑๐๐ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 1 
 

รำยวิชำพื้นฐำน       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วย เรื่อง ใบโบกใบบัว  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1    เวลำ  10  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
สำระท่ี 1 กำรอ่ำน 
มำตรฐำน    
ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1.2  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ 
ป.1.3  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.1.8  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี 2 กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำว 
 ในรูปแบบต่ำงๆ  เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.1/3  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี 3 กำรฟัง กำรดูและกำรอ่ำน 
มำตรฐำน 
ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 
ป.1/5  มีมารยาทในการฟัง การดู และ การพูด 

สำระท่ี 4 หลักกำรใช้ภำษำ 
มำตรฐำน 
ท 4.1 เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ ภูมิปัญญำทำง
ภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1 บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ  การรู้ความหมายของค า  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด  การฟังอย่างตั้งใจและปฏิบัติตามได้ การรู้หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เลข
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ไทย  และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดูและพูด  เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าไปใช้
ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  สำระกำรเรียนรู้ 
 3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า ค าคล้องจอง และข้อความ ได้แก ่ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์
และไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
  3.1.2  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 
  3.1.3  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 
  3.1.4  มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  - สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 
  3.1.5  การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าสั่งง่าย ๆ 
  3.16  มารยาทในการฟัง  ได้แก่  ตั้งใจฟัง  ตามองผู้พูด 
  3.1.7  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 

                    ไม่มี   
4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู ้
5.2  มุ่งม่ันในการท างาน 
5.3  มีจิตสาธารณะ 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
6.2  การท าแบบฝึกทักษะภาษาการเขียนพยัญชนะ  สระ  และตัวเลข    
6.3  การปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ    
6.4  การร่วมกิจกรรมชวนท าชวนคิด  
6.5  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
6.6   การน าเสนอบัตรค าที่นักเรียนท าเอง   

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
ให้นักเรยีนท าบัตรค าคนละ 1 บัตร โดยเลือกพยัญชนะและสระที่ก าหนดให้  ได้แก่  ก, จ, ด, ต,  บ,  ป,  อ,  

สระอา  แล้วน ามาผสมกันให้เป็นค าที่มีความหมาย  เขียนลงในในบัตรที่ครูจัดเตรียมให้  และน าออกมาอ่านและบอก
ความหมายของค าให้เพ่ือนฟัง  เสร็จแล้วน าไปติดไว้ที่กระเป๋าผนัง  

 
 
 
 
 



 

         หลักสูตรภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3       18 

7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  

การอ่าน 
ผ่านระดับ “ดี” 

การท าแบบฝึกทักษะ ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 
การปฏิบัติตามค าสั่ง สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 
การร่วมกิจกรรมชวนท า
ชวนคิด 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 

 
7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
บัตรค าและการน าเสนอ
บัตรค า 

ประเมินการจัดท า
บัตรค า  และการ
น าเสนอบัตรค า 

แบบประเมินการจัดท า
บัตรค าและการ
น าเสนอ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

8.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง ใบโปก  ใบบัว พร้อมกับการบอกความหมายของค า และมารยาทในการ
อ่าน (2 ชั่วโมง) 

8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย  (1 ชั่วโมง) 

8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการฟัง
ค าแนะน า ค าสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม (1ชั่วโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  
ร้องเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่องใบโปก  ใบบัว (2 ชั่วโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
บทเรียน  และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา   (2 ชั่วโมง) 

8.6  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนท าบัตรค า
คนละ 1 บัตร โดยเลือกพยัญชนะและสระที่ก าหนดให้  ได้แก่  ก, จ, ด, ต,  บ,  ป,  อ,  สระอา  แล้วน ามาผสมกันให้
เป็นค าที่มีความหมาย  เขียนลงในในบัตรที่ครูจัดเตรียมให้  และน าออกมาอ่านและบอกความหมายของค าให้เพ่ือนฟัง  
เสร็จแล้วน าไปติดไว้ที่กระเป๋าผนัง  (2 ชั่วโมง) 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดภาษาพาที 
 9.2  แผนภูมิการเขียนอักษรไทย 
 9.3  แบบฝึกทักษะทางภาษา 
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 9.4  บัตรค า เช่น ค าใหม่ในบทเรียน ,ค าพ้ืนฐาน,พยัญชนะและสระ 
 9.5   พจนานุกรม 
 9.6   ใบความรู้เรื่องมารยาทในการอ่าน 
 9.7   กระเป๋าผนัง   
 

แบบประเมินกำรอ่ำน 
 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มตีิดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

4 

2.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

3 

3.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
3  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 2  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
1  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย 3 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

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

คะแนน   0-๑๐          หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป 

ค ำสั่งที่ 1 ค ำสั่งที2่ ค ำสั่งที่ 3 ค ำสั่งที่ 4 ค ำสั่งที่ 5 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
จ ำนวน

ข้อ 
ระดับ

คุณภำพ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “ใบโบกใบบัว" 
 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

กำ
รร

้อง
เพ

ลง
 

กำ
รท

 ำท
่ำท

ำง
เก

ี่ยว
กับ

คว
ำม

หม
ำย

 
กำ

รอ่
ำน

ตำ
มค

รู 

กำ
รอ่

ำน
แจ

กล
ูก 

กำ
รอ่

ำน
ออ

กเ
สีย

งอ่
ำน

คล
่อง

 
ร้อ

งเล
่น 

กำ
รต

อบ
ปร

ิศน
ำค

 ำท
ำย

 

กำ
รป

ฏิบ
ัติต

ำม
ลอ

งค
ิด 

กำ
รป

ฏิบ
ัติต

ำม
ลอ

งท
 ำ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบประเมินกำรชิ้นงำนและกำรน ำเสนอ 
 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
ชิ้นงาน 

เขียนค าได้
ถูกต้อง  ทั้ง
พยัญชนะและ
สระ  และค ามี
ความหมาย มี
มารยาทในการ
เขียน 
 

เขียนค าได้แต่
เขียนพยัญชนะ
ไม่ถูกต้อง  วาง
รูปสระถูกต้อง 
ค ามีความหมาย
มีมารยาทในการ
เขียน 

เขียนค าได้แต่
เขียนพยัญชนะ
ไม่ถูกต้อง  วาง
รูปสระไม่ถูกต้อง 
แต่ค ามี
ความหมาย ไม่มี
มารยาทในการ
เขียน 

เขียนค าได้แต่
เขียนพยัญชนะไม่
ถูกต้อง  วางรูป
สระไม่ถูกต้อง 
และค าไม่มี
ความหมาย ไม่มี
มารยาทในการ
เขียน 

4 

2.  การน าเสนอชิ้นงาน อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
เสียงดังฟังชัด 
กล้าแสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
แต่เสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียงไม่
ถูกต้อง  ต้องคอย
บอก   บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้าแสดงออก 

3 

3  มารยาทในการฟัง  ดู  
และ พูด 

ตั้งใจ  มีสมาธิใน
การฟัง  ดู  และ 
พูด 

ไม่ค่อยตั้งใจ  แต่
มีสมาธิในการฟัง  
ดู  และ พูดเป็น
บางครั้ง 

ไม่ค่อยตั้งใจ  มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  น้อย
มาก 

ไม่ค่อยตั้งใจ  ไมมี่
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  
ตลอดเวลา 

3 

 
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0    -  ๑๐    หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75 ปรับปรุง  1.76 – 2.50 พอใช ้  2.51 – 3.25  ดี 3.26 – 4.00  ดีมาก     หรือ 
คะแนน   12 – 20     ปรับปรุง      21 – 30      พอใช ้          31 -39    ดี      40 – 48     ดีมาก 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่1  “ใบโบก  ใบบัว”  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา 10 ชั่วโมง 

ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   3   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /  สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /  สรุปผล   
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

         หลักสูตรภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3       24 

หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 2 
 

รำยวิชำพื้นฐำน            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วย เรื่อง ภูผำ           ชั้นประถมศึกษำปีท่ี   1               เวลำ  10  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
สำระท่ี 1  กำรอ่ำน 
มำตรฐำน    
ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ 
ป.1/2  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.1/3  ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   
ป.1/8  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี 2  กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.1/3  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี 3 กำรฟัง กำรดูและกำรพูด 
มำตรฐำน 
ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 
ป.1/5  มีมารยาทในการฟัง การดู และ การพูด 

สำระท่ี 4  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน 
ท 4.1 เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ  ภูมิปัญญำทำง
ภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
ป.1/2 เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า   

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
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การอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ  การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และ
เข้าใจเรื่องที่อ่าน  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การฟังอย่างตั้งใจ มีสมาธิในการฟังและปฏิบัติตามได้  การรู้
หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  เลขไทย  และเขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า   
และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดูและพูด  เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าไปใช้ในการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  สำระกำรเรียนรู้ 
 3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์   

3.1.2  การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น ๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง   
  3.1.3  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 
  3.1.4 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 
  3.1.5  มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 
  3.1.6  การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าสั่งง่าย ๆ 
  3.1.7  มารยาทในการฟัง  ได้แก่  ตั้งใจฟัง  ตามองผู้พูด 
  3.1.8  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  3.1.9  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
  3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 

                    ไม่มี   
4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู ้
5.2  มุ่งม่ันในการท างาน 
5.3  มีจิตสาธารณะ 
5.4 ซื่อสัตย์สุจริต 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
6.2  การท าแบบฝึกทักษะภาษาการเขียนพยัญชนะ  สระ  และตัวเลข    
6.3  การปฏิบัติตามค าสั่ง   
6.4  การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “ภูผา”  
6.5  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
6.6   การน าเสนอบัตรค าที่นักเรียนท าเอง   

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
ให้นักเรียนท าบัตรค าคนละ 2 บัตร โดยเลือกพยัญชนะและสระที่ก าหนดให้  ได้แก่  ข,  ฉ,  ถ,  ผ,  ส,  ห,  ง,  

ช,  พ,  ภ,  ม,  ร,  ล,  ว,   สระอี  สระอู  แล้วน ามาผสมกันให้เป็นค าที่มีความหมาย เขียนลงในในบัตรที่ครูจัดเตรียม
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ให้  และน าออกมาอ่านเป็นค าและสะกดค า  และบอกความหมายของค าให้เพ่ือนฟัง  เสร็จแล้วน าไปติดไว้ที่กระเป๋า
ผนัง  
7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  

การอ่าน 
ผ่านระดับ “ดี” 

การท าแบบฝึกทักษะ ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 
การปฏิบัติตามค าสั่ง สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่านระดับ “ดี” 
การปฏิบัติกจิกรรมใน
บทเรียน “ภูผา” 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 

  
 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
บัตรค าและการน าเสนอ
บัตรค า 

ประเมินการจัดท า
บัตรค า  และการ
น าเสนอบัตรค า 

แบบประเมินการจัดท า
บัตรค าและการ
น าเสนอ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

8.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง ภูผา พร้อมกับการบอกความหมายของค า ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  
และมารยาทในการอ่าน (2 ชั่วโมง) 

8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย ที่มใีนบทเรียน      (1 ชั่วโมง) 

8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการฟัง
ค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม (1ชั่วโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  
ร้องเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  ภูผา  (2 ชั่วโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
บทเรียน  และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา   (2 ชั่วโมง) 

8.6  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนท าบัตรค า
คนละ 2 บัตร โดยเลือกพยัญชนะและสระที่ก าหนดให้  ได้แก่  ข,  ฉ,  ถ,  ผ,  ส,  ห,  ง,  ช,  พ,  ภ,  ม,  ร,  ล,  ว,   
สระอี  สระอู  แล้วน ามาผสมกันให้เป็นค าที่มีความหมาย  เขียนลงในในบัตรที่ครูจัดเตรียมให้  และน าออกมาอ่านเป็น
ค าและสะกดค า  และบอกความหมายของค าให้เพ่ือนฟัง  เสร็จแล้วน าไปติดไว้ที่กระเป๋าผนัง (2 ชั่วโมง) 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้  
 9.1   หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดภาษาพาที 
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 9.2  ตัวอย่างการคัดลายมือ 
 9.3  แบบฝึกทักษะทางภาษา 
 9.4  บัตรค า 
 9.5  กระเป๋าผนัง 
 9.6   แผนภูมิพยัญชนะและสระ 
 

 
แบบประเมินกำรอ่ำน 

 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

4 

2.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

3 

3.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
3  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 2  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
1  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย 3 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0    -  ๑๐    หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป 

ค ำสั่งที่ 1 ค ำสั่งที2่ ค ำสั่งที่ 3 ค ำสั่งที่ 4 ค ำสั่งที่ 5 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
จ ำนวน

ข้อ 
ระดับ

คุณภำพ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 



 

         หลักสูตรภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3       29 

แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “ภูผำ" 
 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบประเมินกำรชิ้นงำนและกำรน ำเสนอ 
 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
ชิ้นงาน 

เขียนค าได้
ถูกต้อง  ทั้ง
พยัญชนะและ
สระ  และค ามี
ความหมาย มี
มารยาทในการ
เขียน 
 

เขียนค าได้แต่
เขียนพยัญชนะ
ไม่ถูกต้อง  วาง
รูปสระถูกต้อง 
ค ามีความหมาย
มีมารยาทในการ
เขยีน 

เขียนค าได้แต่
เขียนพยัญชนะ
ไม่ถูกต้อง  วาง
รูปสระไม่ถูกต้อง 
แต่ค ามี
ความหมาย ไม่มี
มารยาทในการ
เขียน 

เขียนค าได้แต่
เขียนพยัญชนะไม่
ถูกต้อง  วางรูป
สระไม่ถูกต้อง 
และค าไม่มี
ความหมาย ไม่มี
มารยาทในการ
เขียน 

4 

2.  การน าเสนอชิ้นงาน อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
เสียงดังฟังชัด 
กล้าแสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
แต่เสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียงไม่
ถูกต้อง  ต้องคอย
บอก   บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้าแสดงออก 

3 

3  มารยาทในการฟัง  ดู  
และ พูด 

ตั้งใจ  มีสมาธิใน
การฟัง  ดู  และ 
พูด 

ไม่ค่อยตั้งใจ  แต่
มีสมาธิในการฟัง  
ดู  และ พูดเป็น
บางครั้ง 

ไม่ค่อยตั้งใจ  มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  น้อย
มาก 

ไม่ค่อยตั้งใจ  ไม่มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  
ตลอดเวลา 

3 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0    -  ๑๐    หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75 ปรับปรุง  1.76 – 2.50 พอใช ้  2.51 – 3.25  ดี 3.26 – 4.00  ดีมาก            หรือ 
คะแนน   12 – 20     ปรับปรุง      21 – 30      พอใช ้          31 -39    ดี      40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2    “ภูผา”    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา 10 ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   3   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /  สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /  สรุปผล   
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 
  

รำยวิชำพื้นฐำน            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วย เพื่อนกัน   ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1          เวลำ  10  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
สำระท่ี 1  กำรอ่ำน 
มำตรฐำน    
ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ 
ป.1/2  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.1/3  ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   
ป.1/4 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน  
ป.1/8  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี 2 กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             

ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             
ป.1/2  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 
ป.1/3  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี 3  กำรฟัง กำรดูและกำรพูด 
มำตรฐำน 
ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 
ป.1/2 ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟัง  และดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง  

        ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
สำระท่ี 4  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน 
ท 4.1 เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ  ภูมิปัญญำทำง
ภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.1/1  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
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ป.1/2  เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า                                                                                    
ป.1/3  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ  การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และเข้าใจ

เรื่องท่ีอ่าน การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน  การเขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ   การฟังอย่างตั้งใจ มีสมาธิในการฟังและ
ปฏิบัติตามได้  การตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ ความบันเทิง  การพูดแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูหลักการเขียนและรูปแบบการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขียนสะกดค าและ
บอกความหมายของค า  การเรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  และการเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพูดเป็น
ทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  สำระกำรเรียนรู้ 
 3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์   

3.1.2  การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้นๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   
  3.1.3  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 
  3.1.4 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 

3.1.5 การเขียนสื่อสาร – ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง - ประโยคง่าย 
  3.1.6  มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 
  3.1.7  การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ 

3.1.8  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ
บันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน   
  3.1.9  มารยาทในการฟัง  ได้แก่  ตั้งใจฟัง  ตามองผู้พูด 
  3.1.10  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  3.1.11  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
  3.1.12 การแต่งประโยค   
  3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 

                    ไม่มี   
4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

4.1   ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2  ความสามารถในการคิด 

4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5.1  ใฝ่เรียนรู ้
5.2  มุ่งม่ันในการท างาน 
5.3  มีจิตสาธารณะ 
5.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
5.5  มีวินัย 
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6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
6.2  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
6.3  การปฏิบัติตามค าสั่ง  การจับใจความส าคัญ และการแสดงความคิดเห็น 
6.4  การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “เพ่ือนกัน”  
6.5  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
6.6   การเรียงค าให้เป็นประโยคง่าย ๆ  และบอกความหมาย   

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
ให้นักเรียนร่วมกันอ่านค าและอธิบายความหมายของค าจากใบงาน  แล้วเลือกค าที่ก าหนดให้มาเรียงเป็น

ประโยคง่าย ๆ  คนละ  1  ประโยค  เขียนลงในบัตรแถบประโยคที่ครูจัดเตรียมให้  แล้วน าเสนอโดยการอ่านและ
อธิบายความหมาย   เสร็จแล้วน าไปติดไว้ที่บอร์ดจัดแสดงผลงานของนักเรียนเพ่ือร่วมกันอ่านผลงานทั้งหมดและแสดง
ความคิดเห็นต่อผลงาน 
 
7.  กำรวัดและประเมินผล 
 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  

การอ่าน 
ผ่านระดับ “ดี” 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 

การปฏิบัติตามค าสั่ง 
การจับใจความส าคัญ 
และการแสดงความ
คิดเห็น 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

การปฏิบัติกิจกรรมใน
บทเรียน “เพ่ือนกัน”  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ 80 

 
7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แถบประโยคและการ
น าเสนอแถบประโยค 

ประเมินการจัดท า
แถบประโยคและการ
น าเสนอ   

แบบประเมินการจัดท า
แถบประโยคและการ
น าเสนอ 

ผ่านระดับ “ดี” 
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8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
8.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียน

รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง เพ่ือนกัน พร้อมกับการบอกความหมายของค า การตอบค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และมารยาทในการอ่าน  (2 ชั่วโมง) 

8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย ที่มีในบทเรียน และการเขียนสื่อสาร – 
ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง – ประโยคง่าย (1 ชั่วโมง) 

8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการฟัง
ค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม และการจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  
ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง  เช่น เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก - นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน  (1 ชั่วโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  
ร้องเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  เพ่ือนกัน  (2 ชั่วโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
บทเรียน  และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา   (2 ชั่วโมง) 

8.6  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนร่วมกัน
อ่านค าและอธิบายความหมายของค าจากใบงาน  แล้วเลือกค าที่ก าหนดให้มาเรียงเป็นประโยคง่าย ๆ  คนละ  1  
ประโยค  เขียนลงในบัตรแถบประโยคที่ครูจัดเตรียมให้  แล้วน าเสนอโดยการอ่านและอธิบายความหมาย เสร็จแล้ว
น าไปติดไว้ที่บอร์ดจัดแสดงผลงานของนักเรียนเพ่ือร่วมกันอ่านผลงานทั้งหมดและแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน (2 
ชั่วโมง) 
 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1   หนังสือแบบเรียนภาษาไทย   ชุดภาษาพาที 
 9.2   แบบอย่างการคัดลายมือที่สวยงามถูกต้อง 
 9.3   กิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จาก เรื่อง  เพ่ือนกัน   
 9.4   เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก เช่น นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน 
 9.5   ใบงานการอ่านค าและความหมายของค า 
 9.6   บัตรค า  เช่น ค าใหม่ในบทเรียน , ค าพ้ืนฐาน, ค าสั่ง 
 9.7   พจนานุกรม 
 9.8    แถบประโยค 
 9.9    แบบฝึกทักษะทางภาษา  
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แบบประเมินกำรอ่ำน 
 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

4 

2.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

3 

3.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
3  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 2  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
1  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย 3 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0    -  ๑๐    หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง 

 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป 

ค ำสั่งที่ 1 ค ำสั่งที2่ ค ำสั่งที่ 3 ค ำสั่งที่ 4 ค ำสั่งที่ 5 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
จ ำนวน

ข้อ 
ระดับ

คุณภำพ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบสังเกตกำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

มีส
มำ

ธิใ
นก

ำร
ฟัง

 ฟ
ังอ

ย่ำ
งต

ั้งใ
จ 

ตอ
บค

 ำถ
ำม

จำ
กเ

รื่อ
งท

ี่ฟัง
ได

้ 

กล
้ำแ

สด
งค

วำ
มค

ิดเ
ห็น

 

เค
ำร

พข
้อต

กล
งร

ะห
ว่ำ

งจ
ัด

กิจ
กร

รม
 

ใช
้ภำ

ษำ
ใน

กำ
รส

ื่อส
ำร

ได
้เข

้ำใ
จ 

เรีย
งล

 ำด
ับเ

หต
ุกำ

รณ
์จำ

กเ
รื่อ

ง
ได

้ 
แส

ดง
คว

ำม
รู้ส

ึกจ
ำก

เรื่อ
งที่

ฟัง
ได

้ 

มีม
ำร

ยำ
ทใ

นก
ำร

 ฟ
ัง ด

ู  แ
ละ

พูด
 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “เพื่อนกัน” 
 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

ชว
นฟ

ัง ข
วน

ร้อ
ง 

ฝึก
อ่ำ

น 

ฝึก
เข

ียน
 

ลอ
งค

ิด 
 

ลอ
งท

 ำ 

มำ
รย

ำท
ใน

กำ
รอ

่ำน
 

มำ
รย

ำท
ใน

กำ
รเข

ียน
 

มำ
รย

ำท
ใน

กำ
รฟ

ัง ด
ู แ

ละ
พูด

 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบประเมินกำรชิ้นงำนและกำรน ำเสนอ 
 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
ชิ้นงาน 

เขียนค าได้
ถูกต้อง  ทุกค ามี
ความหมาย และ
ถูกต้องตาม
โครงสร้างของ
ประโยค  มี
มารยาทในการ
เขียน 
 

เขียนค าได้
ถูกต้อง  ทุกค ามี
ความหมาย แต่
ไม่ถูกต้องตาม
โครงสร้างของ
ประโยค  มี
มารยาทในการ
เขียน 
 

เขียนค าบางค า
ไม่ถูกต้อง  บาง
ค าไม่มี
ความหมาย 
เรียงล าดับค า
ตามโครงสร้าง
ของประโยคไม่
ถูกต้อง   แต่มี
มารยาทในการ
เขียน 

เขียนค าบางค าไม่
ถูกต้อง  บางค าไม่
มีความหมาย 
เรียงล าดับค าตาม
โครงสร้างของ
ประโยคไม่ถูกต้อง   
และไม่มีมารยาท
ในการเขียน 
 

4 

2.  การน าเสนอชิ้นงาน อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
เสียงดังฟังชัด 
กล้าแสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
แต่เสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียงไม่
ถูกต้อง  ต้องคอย
บอก   บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้าแสดงออก 

3 

3  มารยาทในการฟัง  ดู  
และ พูด 

ตั้งใจ  มีสมาธิใน
การฟัง  ดู  และ 
พูด 

ไม่ค่อยตั้งใจ  แต่
มีสมาธิในการฟัง  
ดู  และ พูดเป็น
บางครั้ง 

ไม่ค่อยตั้งใจ  มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  น้อย
มาก 

ไม่ค่อยตั้งใจ  ไม่มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  
ตลอดเวลา 

3 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

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

คะแนน   0-๑๐          หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75 ปรับปรุง  1.76 – 2.50 พอใช ้  2.51 – 3.25  ดี 3.26 – 4.00  ดีมาก        หรือ 
คะแนน   12 – 20     ปรับปรุง      21 – 30      พอใช ้          31 -39    ดี      40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  “เพ่ือนกัน”      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา 10 ชั่วโมง 

ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   3   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                     2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /   สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย / สรุปผล   
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 4 
 

รำยวิชำพื้นฐำน               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วย เรื่อง ตำมหำ และเจ้ำเนื้ออ่อน               ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1                        เวลำ  19 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
สำระท่ี 1  กำรอ่ำน 
มำตรฐำน    
ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ 
ป.1/2  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.1/3  ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   
ป.1/4  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
ป.1/6  อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและ 
ป.1/8  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี 2  กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             

ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             
ป.1/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.1/3  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี 3  กำรฟัง กำรดูและกำรพูด 
มำตรฐำน 
ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 
ป.1/2 ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟัง  และดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  

        ป.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
สำระท่ี 4  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน 
ท 4.1 เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ  ภูมิปัญญำทำง
ภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.1/1  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
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ป.1/2  เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า                                                                                     
ป.1/4  ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 

สำระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน   
ท 5.1  เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.1/1  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ  การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่าน การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน  การรู้วิธีการเลือกหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่
อ่าน  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด    การฟังอย่างตั้งใจ มีสมาธิในการฟังและปฏิบัติตามได้ การตอบค าถามและ
เล่าเรื่องที่ฟังและดู  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  การต่อค าคล้องจองง่าย ๆ   การบอกข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านหรือการฟังวรรณกรรม  และเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพูดเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ   และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน    
3.  สำระกำรเรียนรู้ 
 3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์   

3.1.2  การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น ๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

3.1.3  การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่นหนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย                   - 
หนังสือที่ครูและนักเรียนก าหนดร่วมกัน 

3.1.4  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 
3.1.4 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย                                  

 3.1.5 มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 
  3.1.6  การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า  ค าสั่งง่าย ๆ 
  3.1.7  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ
บันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน   

3.1.8  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  3.1.9  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
  3.1.10  ค าคล้องจอง 
  3.1.11  วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น  
บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  
  3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 

   นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  บทอาขยาน  บทร้อยกรองในท้องถิ่น 
4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
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4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู ้
5.2  มุ่งม่ันในการท างาน 
5.3  มีจิตสาธารณะ 
5.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
5.5  มีวินัย 
5.6  อยู่อย่างพอเพียง 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
6.2  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
6.3  การปฏิบัติตามค าสั่ง  การจับใจความส าคัญ และการแสดงความคิดเห็น 
6.4  การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “ตามหา” 
6.5  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
6.6  ทดสอบการอ่านบท “เจ้าเนื้ออ่อนเอย” 
6.7  ปฏิบัติกิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จากบท“เจ้าเนื้ออ่อนเอย”          
6.8   การแต่งเรื่องต่อ ๆ กัน   

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
ให้นักเรียนช่วยกันแต่งเรื่องคนละ 1 ประโยค  โดยครูตั้งต้นประโยคแรก  แล้วให้นักเรียนช่วยกันต่อคนละ 1 

ประโยคให้เป็นเรื่องเดียวกัน  โดยครูจะเป็นผู้เขียนประโยคที่นักเรียนบอกในแผ่นกระดาษชาร์จ  ซึ่งก่อนเขียนครูและ
นักเรียนจะร่วมกันวิเคราะห์ประโยคที่นักเรียนบอก  ว่าถูกต้องสามารถต่อเป็นเรื่องเดียวกันได้หรือไม่  เสร็จแล้วร่วมกัน
อ่านโดยคุณครูอ่านน า  แล้วให้นักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดกลับไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังที่บ้าน 
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7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  

การอ่าน 
ผ่านระดับ “ดี” 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 
การปฏิบัติตามค าสั่ง การ
จับใจความส าคัญ และการ
แสดงความคิดเห็น 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

การปฏิบัติกิจกรรมใน
บทเรียน “ตามหา” 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 
การอ่านบทเจ้าเนื้ออ่อนเอย ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การสังเกตกิจกรรมชวนคิด 
อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  
เล่น จากบท“เจ้าเนื้ออ่อน
เอย”          

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

 
7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแต่งเรื่อง ประเมินการแต่งเรื่อง   แบบประเมินการแต่งเรื่อง ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

8.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง ตามหา พร้อมกับการบอกความหมายของค า การตอบค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และมารยาทในการอ่าน  (2 ชั่วโมง) 

8.2 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็น
ค า  และค าคล้องจอง  ที่มีในบทเรียน  (2 ชั่วโมง) 

8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการฟัง
ค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม และการจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  
ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน  ทั้งท่ีมีใน
บทเรียนหรือในท้องถิ่น (2 ชั่วโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  
ร้องเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  ตามหา  (3 ชั่วโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
บทเรียน  และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา   (3 ชั่วโมง) 
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8.6   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง   เจ้าเนื้ออ่อนเอย (3 ชั่วโมง) 

8.7  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
การเรียนรู้จากเรื่อง จ้าเนื้ออ่อนเอย และการท ากิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น   (2 ชั่วโมง) 

8.8 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนช่วยกันแต่ง
เรื่องคนละ 1 ประโยค  โดยครูตั้งต้นประโยคแรก  แล้วให้นักเรียนช่วยกันต่อคนละ 1 ประโยคให้เป็นเรื่องเดียวกัน  
โดยครูจะเป็นผู้เขียนประโยคที่นักเรียนบอกในแผ่นกระดาษชาร์จ  ซึ่งก่อนเขียนครูและนักเรียนจะร่วมกันวิเคราะห์
ประโยคที่นักเรียนบอก  ว่าถูกต้องสามารถต่อเป็นเรื่องเดียวกันได้หรือไม่  เสร็จแล้วร่วมกันอ่านโดยคุณครูอ่านน า  แล้ว
ให้นักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดกลับไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังที่บ้าน  (2 ชั่วโมง) 
9.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1  หนังสือแบบเรียนภาษาไทย   ชุด ภาษาพาที 
 9.2 ใบความรู้ เรื่องมารยาทในการอ่าน 
 9.3  ตัวอย่างการคัดลายมือตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย   
 9.4 เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก เช่น นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน 
 9.5 แบบฝึกทักษะทางภาษา 
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แบบประเมินกำรอ่ำน 
 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

4 

2.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

3 

3.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
3  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 2  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
1  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย 3 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

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

คะแนน   0-๑๐          หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง 
 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป 

ค ำสั่งที่ 1 ค ำสั่งที2่ ค ำสั่งที่ 3 ค ำสั่งที่ 4 ค ำสั่งที่ 5 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
จ ำนวน

ข้อ 
ระดับ

คุณภำพ 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบสังเกตกำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

มีส
มำ

ธิใ
นก

ำร
ฟัง

 ฟ
ังอ

ย่ำ
งต

ั้งใ
จ 

ตอ
บค

 ำถ
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จำ
กเ

รื่อ
งท

ี่ฟัง
ได

้ 

กล
้ำแ

สด
งค

วำ
มค

ิดเ
ห็น

 

เค
ำร

พข
้อต

กล
งร

ะห
ว่ำ

งจ
ัด

กิจ
กร

รม
 

ใช
้ภำ

ษำ
ใน

กำ
รส

ื่อส
ำร

ได
้เข

้ำใ
จ 

เรีย
งล

 ำด
ับเ

หต
ุกำ

รณ
์จำ

กเ
รื่อ

ง
ได

้ 
แส

ดง
คว

ำม
รู้ส

ึกจ
ำก

เรื่อ
งที่

ฟัง
ได

้ 

มีม
ำร

ยำ
ทใ

นก
ำร

 ฟ
ัง ด

ู  แ
ละ

พูด
 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “ตำมหำ” 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

อ่ำ
นค

ล่อ
ง  

ร้อ
งเล

่น 

กิจ
กร

รม
ชว

นพ
ูด 

 ช
วน

ฟัง
 

ฝึก
อ่ำ

น 

ฝึก
เข

ียน
 

ลอ
งค

ิด 
 ล

อง
ท ำ

 

มำ
รย

ำท
กำ

รอ
่ำน

 

มำ
รย

ำท
กำ

รเข
ียน

 

มำ
รย

ำท
กำ

รฟ
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ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่ำน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จำกบท“เจ้ำเนื้ออ่อนเอย”          

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป กิจกรรมที่ 

1 
กิจกรรมที่

2 
กิจกรรมที่

3 
กิจกรรมที่ 

4 
กิจกรรมที่ 

5 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
จ ำนวน
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภำพ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรแต่งเรื่อง 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. การบอกประโยค
แต่งเรื่อง 

ประโยคได้
ใจความ สามารถ
ต่อเป็นเรื่องได้ 
 

ประโยคได้
ใจความ  แต่ต้อง
ปรับปรุงเล็กน้อย
จึงสามารถต่อ
เป็นเรื่องได้ 
 

ประโยคยังไม่ได้
ใจความ  ส่วน
ใหญ่ต้อง
ปรับปรุง จึง
สามารถต่อเป็น
เรื่องได้ 
 

ประโยคยังไม่ได้
ใจความ  ต้อง
ปรับปรุงทั้งหมด 
จึงสามารถต่อเป็น
เรื่องได้ 
 

4 

2.  การร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์
ประโยต 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  มีเหตุผล
สนับสนุนและ
หักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ดี 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  แต่ไม่
สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น  แต่
สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น  และไม่
สามารถหาเหตุผล
สนับสนุนและ
หักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

3 

3  มารยาทในการฟัง  ดู  
และ พูด 

ตั้งใจ  มีสมาธิใน
การฟัง  ดู  และ 
พูด 

ไม่ค่อยตั้งใจ  แต่
มีสมาธิในการฟัง  
ดู  และ พูดเป็น
บางครั้ง 

ไม่ค่อยตั้งใจ  มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  น้อย
มาก 

ไม่ค่อยตั้งใจ  ไม่มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  
ตลอดเวลา 

3 

  
 ระดับคุณภำพ     คะแนน   31  -  40    หมำยถึง   ดีมำก              

                               คะแนน   21  -  30    หมำยถึง   ดี                         
                               คะแนน   10  -  20    หมำยถึง   พอใช้              
                                        คะแนน   10            หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75 ปรับปรุง  1.76 – 2.50 พอใช ้  2.51 – 3.25  ดี 3.26 – 4.00  ดีมาก            หรือ 
คะแนน   12 – 20     ปรับปรุง      21 – 30      พอใช ้          31 -39    ดี      40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  “ตามหาและเจ้าเนื้ออ่อน”ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา 19 ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   3   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /   สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย /  สรุปผล   
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 5 
 

รำยวิชำพื้นฐำน                         กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วย เรื่อง ไปโรงเรียนและมำเล่นกันไหม     ชั้นประถมศึกษำชั้นปีที่ 1                  เวลำ   19     ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
สำระท่ี 1  กำรอ่ำน 
มำตรฐำน    
ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ 
ป.1/2  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.1/3  ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   
ป.1/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
ป.1/6  อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน 
ป.1/8  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี 2  กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             

ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             
ป.1/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.1/2  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ   
ป.1/3  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี 3  กำรฟัง กำรดูและกำรพูด 
มำตรฐำน 
ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/3  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.1/4  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 

สำระท่ี 4  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน 
ท 4.1 เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ  ภูมิปัญญำทำง
ภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.1/1  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
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ป.1/2  เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า                                                                                    
ป.1/3  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 

สำระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน   
ท 5.1  เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.1/1  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ  การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่าน การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน  การรู้วิธีการเลือกหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่
อ่าน  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด    การฟังอย่างตั้งใจ มีสมาธิในการฟังและปฏิบัติตามได้ การตอบค าถามและ
เล่าเรื่องที่ฟังและดู  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนพยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า  การต่อค าคล้องจองง่าย ๆ   การบอกข้อคิดที่ได้จาก
การอ่านหรือการฟังวรรณกรรม  และเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพูดเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ   และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน    
3.  สำระกำรเรียนรู้ 
 3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์   

3.1.2  การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น ๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

3.1.3  การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่นหนังสือท่ีนักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย  - หนังสือที่ครูและ
นักเรียนก าหนดร่วมกัน 
  3.1.4  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 
  3.1.4 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 
  3.1.5   การเขียนสื่อสาร – ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง – ประโยคง่าย ๆ  

3.1.6  มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 
  3.1.7  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ
บันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน 
   3.1.8  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ- การกล่าวค า
ขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ  
  3.1.9  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  3.1.10 การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
  3.1.11 การแต่งประโยค 
  3.1.12 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  
บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  
  3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
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   นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  บทอาขยาน  บทร้อยกรองในท้องถิ่น 
4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู ้
5.2  มุ่งม่ันในการท างาน 
5.3  มีจิตสาธารณะ 
5.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
5.5  มีวินัย 
5.6  อยู่อย่างพอเพียง 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
6.2  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
6.3  การปฏิบัติตามค าสั่ง  การจับใจความส าคัญ และการแสดงความคิดเห็น 
6.4  การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “ไปโรงเรียน” 
6.5  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
6.6  ทดสอบการอ่านบท “มาเล่นกันไหม” 
6.7   สังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จากบท “มาเล่นกันไหม”          
6.8   การแต่งเรื่องต่อ ๆ กัน   

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
ให้นักเรียนช่วยกันแต่งเรื่อง (ไม่ซ้ ากับหน่วยที่ 4)  คนละ 1 ประโยค  โดยครูตั้งต้นประโยคแรก  แล้วให้

นักเรียนช่วยกันต่อคนละ 1 ประโยคให้เป็นเรื่องเดียวกัน  โดยครูจะเป็นผู้เขียนประโยคที่นักเรียนบอกในแผ่นกระดาษ
ชาร์จ  ซึ่งก่อนเขียนครูและนักเรียนจะร่วมกันวิเคราะห์ประโยคที่นักเรียนบอก  ว่าถูกต้องสามารถต่อเป็นเรื่องเดียวกัน
ได้หรือไม่  เสร็จแล้วร่วมกันอ่านโดยคุณครูอ่านน า  แล้วให้นักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุดกลับไปอ่านให้
ผู้ปกครองฟังที่บ้าน 
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7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  

การอ่าน 
ผ่านระดับ “ดี” 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 
การปฏิบัติตามค าสั่ง การ
จับใจความส าคัญ และการ
แสดงความคิดเห็น 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน 6ข้อขึ้นไป 

การปฏิบัติกิจกรรมใน
บทเรียน “ไปโรงเรียน” 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 
การอ่านบทมาเล่นกันไหม ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การสังเกตกิจกรรมชวนคิด 
อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น 
จากบท “มาเล่นกันไหม”          

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

 
7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแต่งเรื่อง ประเมินการแต่งเรื่อง   แบบประเมินการแต่งเรื่อง ผ่านระดับ “ดี” 
 
8.  กิจกรรมกำรเรียนรู ้

8.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง ไปโรงเรียน พร้อมกับการบอกความหมายของค า การตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  
การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และมารยาทในการอ่าน (2 ชั่วโมง) 

8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า  และค า
คล้องจอง  ที่มีในบทเรียน  (2 ชั่วโมง) 

8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการฟังค าแนะน า ค าสั่ง
ง่ายๆ และปฏิบัติตาม และการจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความ
บันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การต์ูน  -  เรื่องขบขัน  ทั้งที่มีในบทเรียนหรือในท้องถิ่น (2 ชั่วโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  ร้องเล่น  
และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  ไปโรงเรียน (3 ชั่วโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุปบทเรียน  
และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา (3 ชั่วโมง) 
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8.6   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนอ่านวรรณคดี
และวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง  มาเล่นกันไหม (3 ชั่วโมง) 

8.7  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุปการ
เรียนรู้จากเรื่อง  มาเล่นกันไหม  และการท ากิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น   (2 ชัว่โมง) 

8.8 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรยีนช่วยกันแต่งเรื่อง 
(ไม่ซ้ ากับหน่วยที่ 4)  คนละ 1 ประโยค  โดยครูตั้งต้นประโยคแรก  แล้วให้นักเรียนช่วยกันต่อคนละ 1 ประโยคให้เป็นเรื่อง
เดียวกัน  โดยครูจะเป็นผู้เขียนประโยคที่นักเรียนบอกในแผ่นกระดาษชาร์จ  ซึ่งก่อนเขียนครูและนักเรียนจะร่วมกันวิเคราะห์
ประโยคที่นักเรียนบอก  ว่าถูกต้องสามารถต่อเป็นเรื่องเดียวกันได้หรือไม่  เสร็จแล้วรว่มกันอ่านโดยคุณครูอ่านน า  แล้วให้
นักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทดัลงในสมุดกลับไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังที่บ้าน   (2 ชั่วโมง) 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1    หนังสื่อแบบเรียนภาษาไทย   ชุดภาษาพาท ี
 9.2   ใบความรู้เรื่องมารยาทการอ่าน 
 9.3   เรื่องเล่าและสารคดีส าหรบัเด็ก เช่น นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน 
 9.4   บัตรค า เช่น  ค าใหม่ในบทเรียน,ค าพ้ืนฐาน 
 9.5   พจนานุกรม 
 9.6   เรื่องเล่าและสารคดีส าหรบัเด็ก เช่น นิทาน , การ์ตูน, เรื่องขบขัน   
 9.7   แบบฝึกปฏิบัติอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง  มาเล่นกันไหม 
 9.8   แบบฝึกทักษะทางภาษา 
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แบบประเมินกำรอ่ำน 
 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

4 

2.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

3 

3.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
3  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 2  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
1  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย 3 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0    -  ๑๐    หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “ไปโรงเรียน” 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่ำน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จำกบท “มำเล่นกันไหม”          

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป กิจกรรมที่ 

1 
กิจกรรมที่

2 
กิจกรรมที่

3 
กิจกรรมที่ 

4 
กิจกรรมที่ 

5 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
จ ำนวน
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภำพ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรแต่งเรื่อง 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. การบอกประโยค
แต่งเรื่อง 

ประโยคได้
ใจความ สามารถ
ต่อเป็นเรื่องได้ 
 

ประโยคได้
ใจความ  แต่ต้อง
ปรับปรุงเล็กน้อย
จึงสามารถต่อ
เป็นเรื่องได้ 
 

ประโยคยังไม่ได้
ใจความ  ส่วน
ใหญ่ต้อง
ปรับปรุง จึง
สามารถต่อเป็น
เรื่องได้ 
 

ประโยคยังไม่ได้
ใจความ  ต้อง
ปรับปรุงทั้งหมด 
จึงสามารถต่อเป็น
เรื่องได้ 
 

4 

2.  การร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์
ประโยต 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  มีเหตุผล
สนับสนุนและ
หักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ดี 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  แต่ไม่
สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น  แต่
สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น  และไม่
สามารถหาเหตุผล
สนับสนุนและ
หักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

3 

3  มารยาทในการฟัง  ดู  
และ พูด 

ตั้งใจ  มีสมาธิใน
การฟัง  ดู  และ 
พูด 

ไม่ค่อยตั้งใจ  แต่
มีสมาธิในการฟัง  
ดู  และ พูดเป็น
บางครั้ง 

ไม่ค่อยตั้งใจ  มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  น้อย
มาก 

ไม่ค่อยตั้งใจ  ไม่มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  
ตลอดเวลา 

3 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0    -  ๑๐    หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75 ปรับปรุง  1.76 – 2.50 พอใช ้  2.51 – 3.25  ดี 3.26 – 4.00  ดีมาก     หรือ 
คะแนน   12 – 20     ปรับปรุง      21 – 30      พอใช ้          31 -39    ดี      40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  “ไปโรงเรียน และ มาเล่นกันไหม”  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา 19 ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   3   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง    1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม / สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย / สรุปผล   
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 6 
 

รำยวิชำพื้นฐำน            กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วย เรื่อง โรงเรียนลูกช้ำง และ ของเธอของฉัน       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1             เวลำ  19 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
สำระท่ี 1  กำรอ่ำน 
มำตรฐำน    
ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.1/1   อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ 
ป.1/2  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.1/3   ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

         ป.1/4  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
ป.1/7   บอกความหมายของ เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
ป.1/8  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี 2  กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             

ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              
ป.1/2  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ   
ป.1/3  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี 3  กำรฟัง กำรดูและกำรพูด 
มำตรฐำน 
ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด  
  ป.1/1  ฟังค าแนะน า ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 

ป.1/2  ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง                                                                                                                                           
ป.1/4  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 
ป.1/5  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  

สำระท่ี 4  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน 
ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทาง
ภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
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ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              
ป.1/1  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
ป.1/2  เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า                                                                                    
ป.1/3  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 
ป.1/4  ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ   

สำระท่ี 5  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน   
ท 5.1  เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.1/1  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
ป.1/2 ท่องจ าบทอาขยาน ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความสนใจ   

2.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ   การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และเข้าใจเรื่องที่อ่าน การ

เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน  การบอกความหมายของ เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน ชีวิตประจ าวัน  การคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ   การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  
การฟังอย่างตั้งใจ มีสมาธิในการฟังและปฏิบัติตามได้ การตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู  การพูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์   
หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขียนสะกดค าและบอก ความหมายของค า  การเรียบ
เรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  การต่อค าคล้องจองง่าย ๆ   การบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม   ท่องจ าบทอาขยาน
ตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความสนใจและเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพูดเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ   และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  สำระกำรเรียนรู้ 
 3.1  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

3.1.1  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์   

3.1.2  การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น ๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                              

การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย – เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น 
ในชีวิตประจ าวัน  - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 
  3.1.3  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 
  3.1.4 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 
  3.1.5 การเขียนสื่อสาร – ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง–ประโยคง่าย ๆ  

3.1.6  มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 
  3.1.7  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ
บันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน 
   3.1.8  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค า
ขอบคุณ -  การกล่าวค าขอโทษ  
  3.1.9  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
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  3.1.10 การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
  3.1.11 การแต่งประโยค 
  3.1.12 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น  
บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  
  3.2  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 

   นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  บทอาขยาน  บทร้อยกรองในท้องถิ่น 
4.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
4.2  ความสามารถในการคิด 
4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5.1  ใฝ่เรียนรู ้
5.2  มุง่มั่นในการท างาน 
5.3  มีจิตสาธารณะ 
5.4  ซื่อสัตย์สุจริต 
5.5  มีวินัย 
5.6  อยู่อย่างพอเพียง 

6. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
6.1  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
6.2  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
6.3   การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการจับใจความส าคัญ และการแสดงความคิดเห็น 
6.4   การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “โรงเรียนลูกช้าง” 
6.5   การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
6.6   ทดสอบการอ่านบท “ของเธอของฉัน” 
6.7   การปฏิบัติกิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จากบท“ของเธอของฉัน”          
6.8   การเขียนค าและเล่าเรื่อง 

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
     ให้นักเรียนเขียนค าที่มีความหมายตรงกับภาพ (ภาพเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน 

ชีวิตประจ าวัน) ในใบงานให้ถูกต้อง  แล้วน าค าและภาพมาแต่งเรื่องเล่าให้เพ่ือนฟังตามความคิดตามจินตนาการของนักเรียน  
และเปิดโอกาสให้เพ่ือน ๆ ซักถามเรื่องที่เล่าได้ 
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7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.1  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 
การพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน 4 ข้อขึ้นไป 

การปฏิบัติกิจกรรมใน
บทเรียน “โรงเรียนลูกช้าง” 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  80 
การอ่านบทของเธอของฉัน ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน             ผ่านระดับ “ดี” 
การปฏิบัติกิจกรรมชวนคิด 
อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น 
จากบท  “ของเธอของฉัน”          

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน 6 ข้อขึ้นไป 

 7.2  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

การเขียนค าและเล่าเรื่อง ประเมินการแต่งเรื่อง   แบบประเมินการแต่งเรื่อง ผ่านระดับ “ดี” 
 
8.  กิจกรรมกำรเรียนรู ้

8.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง โรงเรียนลูกช้าง  พร้อมกับการบอกความหมายของค า การตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และมารยาทในการอ่าน  (2 ชั่วโมง) 

8.2   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัดลายมือตัว
บรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า    ที่มีใน
บทเรียน การเขียนสื่อสาร – ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง – ประโยคง่าย ๆ  และ
มารยาทการเขียน (2 ชั่วโมง) 

8.3  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค าขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ  และ
การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  เชน่  - เรื่องเล่าและ
สารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน  ทั้งที่มีในบทเรียนหรือในท้องถิ่น (2 ชั่วโมง) 

8.4  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  ร้องเล่น  
และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  โรงเรียนลูกช้าง   (3 ชั่วโมง) 

8.5  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุปบทเรียน  
และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา   (3 ชั่วโมง) 

8.6   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนอ่านวรรณคดี
และวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง  ของเธอของฉัน  (3 ชั่วโมง) 

8.7  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุปการ
เรียนรู้จากเรื่อง  ของเธอของฉัน  และการท ากิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น   (2 ชั่วโมง) 
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8.8 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนเขียนค าที่มี
ความหมายตรงกับภาพ ( ภาพเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ส าคัญท่ีมักพบเห็นใน ชีวิตประจ าวัน) ในใบงานให้ถูกต้อง  
แล้วน าค าและภาพมาแต่งเรื่องเล่าให้เพื่อนฟังตามความคิดตามจินตนาการของนักเรียน ให้นักเรียนเขียนค าที่มี
ความหมายตรงกับภาพในใบงานให้ถูกต้อง  แล้วน าค าและภาพมาแต่งเรื่องเล่าให้เพ่ือนฟังตามความคิดตามจินตนาการของ
นักเรียน  และเปิดโอกาสให้เพ่ือน ๆ ซักถามเรื่องที่เล่าได้  (2 ชัว่โมง) 
9. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 9.1     หนังสื่อแบบเรียนภาษาไทย   ชุดภาษาพาท ี เรื่อง โรงเรยีนลูกช้าง   
 9.2    แบบอย่างการคัดลายมือตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย   
 9.3    ใบความรู้เรื่องมารยาทการอ่าน 
 9.4    บัตรค า เช่น  ค าใหม่ในบทเรียน,ค าพ้ืนฐาน,ค าที่ใช้ในชีวติประจ าวัน, ค าคล้องจอง 
 9.5    พจนานุกรม 
 9.6    เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก เช่น นิทาน , การ์ตูน, เรื่องขบขัน   
 9.7    แบบฝึกปฏิบัติการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรยีน  เรื่อง  มาเล่นกันไหม 
 9.8    แบบฝึกทักษะทางภาษา 
 9.9     แบบฝึกปฏิบัต ิ ในเรื่องการอ่านคล่อง  ร้องเล่น    
 9.10   ใบกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  โรงเรยีนลูกช้าง 
 9.11   รูปภาพเครื่องหมาย หรอืสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน ชีวิตประจ าวัน 
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แบบประเมินกำรอ่ำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

4 

2.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

3 

3.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
3  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 2  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
1  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย 3 

  
ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0    -  ๑๐    หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมนิ 4  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         หลักสูตรภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3       73 

แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “โรงเรียนลูกช้ำง” 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  6  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่ำน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จำกบท “ของเธอของฉัน”          

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป กิจกรรมที่ 

1 
กิจกรรมที่

2 
กิจกรรมที่

3 
กิจกรรมที่ 

4 
กิจกรรมที่ 

5 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
ผ่าน ไม่

ผ่าน 
จ ำนวน
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภำพ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรเขียนค ำและแต่งเรื่องเล่ำ 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมำก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช้) 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
การเขียนค า 

เขียนถูกต้อง 
ทุกค า 

เขียนผิด 1 ค า เขียนผิด 2 ค า เขียนผิดมากกว่า 
2 ค า 

4 

2.  การแต่งเรื่องเล่า แต่งเป็นเรื่องราว
ได้  และเล่าได้
อย่างไม่ติดขัด 

แต่งเป็นเรื่องราว
ได้ แต่การเล่ามี
ติดขัดบ้าง 

แต่งเป็นเรื่องราว
ได้ แต่การเล่ามี
ติดขัดเป็นส่วน
ใหญ่  ต้องคอย
ช่วยเหลือ 

แต่งเป็นเรื่องราว
ไม่ได้ และการเล่ามี
ติดขัดเป็นส่วนใหญ่  
ต้องคอยช่วยเหลือ 

3 

3  การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  มีเหตุผล
สนับสนุนและ
หักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ดี 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  แต่ไม่
สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น  แต่
สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น  และไม่
สามารถหาเหตุผล
สนับสนุนและ
หักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

2 

4. มารยาทในการฟัง ดู พูด ตั้งใจ  มีสมาธิใน
การฟัง  ดู  และ 
พูด 

ไม่ค่อยตั้งใจ  แต่
มีสมาธิในการฟัง  
ดู  และ พูดเป็น
บางครั้ง 

ไม่ค่อยตั้งใจ  มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  น้อย
มาก 

ไม่ค่อยตั้งใจ  ไม่มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  
ตลอดเวลา 

1 

  
ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0    -  ๑๐    หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.75 ปรับปรุง  1.76 – 2.50 พอใช ้  2.51 – 3.25  ดี 3.26 – 4.00  ดีมาก หรือ 
คะแนน   12 – 20     ปรับปรุง      21 – 30      พอใช ้          31 -39    ดี      40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  “โรงเรียนลูกช้าง และ ของเธอของฉัน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เวลา 19 ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
 ระดับกำรปฏิบัติ   3   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                    2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง    1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

    

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน / 
ภาระงาน 

    

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
      รวม /  สรุปผล      

หรือ    เฉลี่ย / สรุปผล   
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ๗ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วยเรื่อง เพื่อนรักเพื่อนเล่น และ ฝนตกแดดออก    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑       เวลำ  ๑๙ ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
สำระท่ี ๑ กำรอ่ำน 
มำตรฐำน    
ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๑   อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ 
ป.๑/๒  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.๑/๓   ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 

        ป.๑/๕  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
ป.๑/๗  บอกความหมายของ เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน ชีวิตประจ าวัน 
ป.๑/๘  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี ๒   กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   
ป.๑/๒  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ   
ป.๑/๓  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี ๓  กำรฟัง กำรดูและกำรอ่ำน 
มำตรฐำน 
ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด  

ป.๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
        ป.๑/๔  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 

ป.๑/๕  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  
สำระท่ี ๔  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน 
ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ  ภูมิปัญญำ
ทำงภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                               
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ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
ป.๑/๒  เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า                                                                                     
ป.๑/๔  ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ   

สำระท่ี ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน   
ท ๕.๑  เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง         
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                               

ป.๑/๑  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
ป.๑/๒  ท่องจ าบทอาขยาน ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความสนใจ   

๒. สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ   การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และเข้าใจเรื่องที่อ่าน   

การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องทีอ่่าน การบอกความหมายของ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นในชวีิตประจ าวัน     
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทดั  การเขียนสื่อสาร ด้วยค าและประโยคง่าย ๆ   การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง
และดู  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดสื่อสารได้ตามวตัถุประสงค ์ หลักการเขียนและรูปแบบการ
เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขียนสะกดค าและบอก ความหมายของค า  การต่อค าคล้องจองง่าย ๆ  การบอกข้อคิดที่ได้
จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม   ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความสนใจและเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน  
เขียน  ฟัง  ด ู และพูดเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้อื่น ๆ   และน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
๓.  สำระกำรเรียนรู้ 
 ๓.๑  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์   

๓.๑.๒  การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น ๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                                

๓.๑.๓  การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย – เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น 
ในชีวิตประจ าวัน  - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 
  ๓.๑.๔  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 

  ๓.๑.๔ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 
  ๓.๑.๕ การเขียนสื่อสาร – ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง–ประโยคง่าย ๆ  

๓.๑.๖  มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 
  ๓.๑.๗  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ
บันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน 
   ๓.๑.๘  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค า
ขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ 
  ๓.๑.๙  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
  ๓.๑.๑๐  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  ๓.๑.๑๑ การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
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  ๓.๑.๑๒ ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 
  ๓.๑.๑๓ วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย           บทร้อง
เล่น  บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  
  ๓.๑.๑๔ บทอาขยายและบทร้อยกรอง – บทอาขยานที่ก าหนด  - บทร้อยกรองตามความสนใจ 
  ๓.๒  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
   นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  บทร้อยกรองในท้องถิ่น 
๔.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 
๔.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
๕.๒  มุ่งม่ันในการท างาน 
๕.๓  มีจิตสาธารณะ 
๕.๔  ซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๕  มีวินัย 
๕.๖  อยู่อย่างพอเพียง 

๖. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
๖.๑  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
๖.๒  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๓  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการจับใจความส าคัญ และการแสดงความคิดเห็น 
๖.๔  การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “เพ่ือนรักเพ่ือนเล่น” 
๖.๕  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๖  ทดสอบการอ่านบท “ฝนตกแดดออก” 
๖.๗   สังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จากบท“ฝนตกแดดออก”          
๖.๘   การเขียนค าและเล่าเรื่อง 

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
     ให้นักเรียนเขียนค าที่มีความหมายตรงกับภาพ ( ภาพผัก  ผลไม้) ในใบงานให้ถูกต้อง  แล้วน าค าและภาพมาแต่ง

เรื่องเล่าให้เพ่ือนฟังตามความคิดตามจินตนาการของนักเรียน  และเปิดโอกาสให้เพ่ือน ๆ ซักถามเรื่องที่เล่าได้ 
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๗.  กำรวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  

การอ่าน 
ผ่านระดับ “ดี” 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 
การพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๔ ข้อขึ้นไป 

การปฏิบัติกิจกรรมใน
บทเรียน “เพ่ือนรักเพ่ือน
เล่น” 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การอ่านบทฝนตกแดดออก ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน             ผ่านระดับ “ดี” 
การสังเกตกิจกรรมชวนคิด 
อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น 
จากบท   “ฝนตกแดดออก”          

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

   
 ๗.๒  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนค าและเล่าเรื่อง ประเมินการแต่งเรื่อง   แบบประเมินการแต่ง

เรื่อง 
ผ่านระดับ “ดี” 

 
๘.  กิจกรรมกำรเรียนรู ้

๘.๑  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง เพ่ือนรักเพ่ือนเล่น  พร้อมกับการบอกความหมายของค า การตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และมารยาทในการอ่าน  (๒ ชั่วโมง) 

๘.๒  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็น
ค า    ที่มีในบทเรียน การเขียนสื่อสาร – ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน –  ค าคล้องจอง – ประโยค
ง่าย ๆ  และมารยาทการเขียน (๒ ชั่วโมง) 

๘.๓  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการพูดสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค าขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ  
และการจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  เช่น  - 
เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน  ทั้งท่ีมีในบทเรียนหรือในท้องถิ่น (๒ ชั่วโมง) 

๘.๔  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  
ร้องเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  เพ่ือนรักเพ่ือนเล่น   (๓ ชั่วโมง) 
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๘.๕  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
บทเรียน  และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา   (๓ ชั่วโมง) 

๘.๖   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง  ฝนตกแดดออก  การท่องบทอาขยาย  และการต่อค าคล้องจองง่ายๆ  (๓
ชั่วโมง) 

๘.๗  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
การเรียนรู้จากเรื่อง  ฝนตกแดดออก  และการท ากิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น   (๒ชั่วโมง) 

๘.๘ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนเขียนค าที่มี
ความหมายตรงกับภาพ ( ภาพผัก  ผลไม้) ในใบงานให้ถูกต้อง  แล้วน าค าและภาพมาแต่งเรื่องเล่าให้เพ่ือนฟังตาม
ความคดิตามจินตนาการของนักเรียน ให้นักเรียนเขียนค าท่ีมีความหมายตรงกับภาพในใบงานให้ถูกต้อง  แล้วน าค าและ
ภาพมาแต่งเรื่องเล่าให้เพ่ือนฟังตามความคิดตามจินตนาการของนักเรียน  และเปิดโอกาสให้เพ่ือน ๆซักถามเรื่องที่เล่า
ได้  (๒ ชั่วโมง) 
         
 
๙. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 

๙.๑ หนังสื่อเรียนภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง เพื่อนรักเพ่ือนเล่น   
๙.๒ แบบอย่างการคัดลายมือตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย   
๙.๓ ใบความรู้เรื่องมารยาทการอ่าน 
๙.๔ ใบความรู้เรื่องมารยาทการเขียน 
๙.๕ พจนานุกรม 
๙.๖ นิทาน, เรื่องสั้น ๆ, บทรอ้งเล่น, และบทเพลง   
๙.๗ บัตรค า เช่น ค าใหม่ในบทเรียน, ค าพ้ืนฐาน, ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน, ค าคล้องจอง 
๙.๘ แบบฝึกทักษะทางภาษา 
๙.๙ แบบฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  ร้องเล่น    
๙.๑๐ ใบกิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น เรื่อง เพื่อนรักเพ่ือนเล่น     
๙.๑๑ แบบฝึกปฏิบัติ การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง  ฝนตกแดดออก 
๙.๑๒ บทอาขยาน   
 ๙.๑๓  เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  เช่น นิทาน, การ์ตูน,  เรื่องขบขัน   

 ๙.๑๔  ใบงานให้นักเรียนเขียนค าที่มีความหมายตรงกับรูปภาพภาพผัก  ผลไม้พร้อมเขียนค าคล้องจอง 
 ๙.๑๕  กระเป๋าผนัง 
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แบบประเมินกำรอ่ำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

๔ 

๒.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกอืบทุกค า 

๓ 

๓.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
๓  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 ๒  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
๑  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย ๓ 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถงึ   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๑  -  ๒๗    หมำยถึง   พอใช้              

คะแนน   0-๑๐          หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน ๔  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “เพื่อนรักเพื่อนเล่น” 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่ำน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จำกบท“ฝนตกแดดออก”          

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป กิจกรรมที่ 

๑ 
กิจกรรมที่
๒ 

กิจกรรมที่
๓ 

กิจกรรมที่ 
๔ 

กิจกรรมที่ 
๕ 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภำพ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรเขียนค ำและแต่งเรื่องเล่ำ 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้องของ
การเขียนค า 

เขียนถกูต้อง 
ทุกค า 

เขียนผิด ๑ ค า เขียนผิด ๒ ค า เขียนผิดมากกว่า 
๒ ค า 

๔ 

๒.  การแต่งเรื่องเล่า แต่งเป็น
เรื่องราวได้  และ
เล่าได้อย่างไม่
ติดขัด 

แต่งเป็น
เรื่องราวได้ แต่
การเล่ามีติดขัด
บ้าง 

แต่งเป็น
เรื่องราวได้ แต่
การเล่ามีติดขัด
เป็นส่วนใหญ่  
ต้องคอย
ช่วยเหลือ 

แต่งเป็นเรื่องราว
ไม่ได้ และการเล่า
มีติดขัดเป็นส่วน
ใหญ่  ต้องคอย
ช่วยเหลือ 

๓ 

๓  การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  มี
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ดี 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  แต่ไม่
สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดง
ความคดิเห็น  
แต่สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น  
และไม่สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

๒ 

๔. มารยาทในการฟัง ดู 
พูด 

ตั้งใจ  มีสมาธิใน
การฟัง  ดู  และ 
พูด 

ไม่ค่อยตั้งใจ  แต่
มีสมาธิในการฟัง  
ดู  และ พูดเป็น
บางครั้ง 

ไม่ค่อยตั้งใจ  มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  น้อย
มาก 

ไม่ค่อยตั้งใจ  ไม่มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  
ตลอดเวลา 

๑ 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0    -  ๑๐    หมำยถึง   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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗  “เพ่ือนรักเพ่ือนเล่น และ ฝนตกแดดออก”ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๑๙ ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับกำรปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                  ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 
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   
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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      หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ๘ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน                  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วยเรื่อง พูดเพรำะ และ เรำรักเมืองไทย   ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                  เวลำ  ๒๐ ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
สำระท่ี ๑  กำรอ่ำน 
มำตรฐำน    
ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             
 ป.๑/๑  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ 

 ป.๑/๒  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
 ป.๑/๓  ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

           ป.๑/๕  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
ป.๑/๖  อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน   

 ป.๑/๘  มีมารยาท ในการอ่าน 
สำระท่ี ๒  กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   
ป.๑/๒  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ   
ป.๑/๓  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี ๓  กำรฟัง  กำรดูและกำรอ่ำน 
มำตรฐำน 

ท ๓                         ท๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 

          ตัวชี้วัด  
ป.๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๑/๔  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 
ป.๑/๕  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  

สำระท่ี ๔  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน 
ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ  ภูมิปัญญำ
ทำงภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
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ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                                  
  ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 

ป.๑/๒  เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า                                                                                     
ป.๑/๔  ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ  

สำระท่ี ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม  
มำตรฐำน   
ท ๕.๑  เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำ และน ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                               
  ป.๑/๑ บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 

ป.๑/๒ ท่องจ าบทอาขยาน ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความสนใจ   
๒.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ  การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และเข้าใจเรื่องที่
อ่าน  การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  การอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน การคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนสื่อสาร ด้วยค าและประโยคง่าย ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง
และดู  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขยีนสะกดค าและบอก ความหมายของค า  การต่อค าคล้องจองง่าย ๆ การบอกข้อคิดที่ได้จากการ
อ่าน  หรือการฟังวรรณกรรม   ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความสนใจและเรียนรู้ถึงมารยาทในการ
อ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพูดเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  และ
น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
๓.  สำระกำรเรียนรู้ 
 ๓.๑  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  ค าท่ีมีพยัญชนะ    ควบกล้ า  
ค าท่ีมีอักษรน า 

๓.๑.๒  การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น ๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                                

๓.๑.๓  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เช่น หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย  หนังสือที่ครูและ
นักเรียนก าหนดร่วมกัน 
  ๓.๑.๔  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 

  ๓.๑.๔ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 
  ๓.๑.๕ การเขียนสื่อสาร – ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง–ประโยคง่าย ๆ  

๓.๑.๖  มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไมเ่ขียนในที่สาธารณะ 
  ๓.๑.๗  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ
บันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน 
   ๓.๑.๘  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค า
ขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ 
   ๓.๑.๙  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
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  ๓.๑.๑๐  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  ๓๑.๑๑ การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
  ๓.๑.๑๒ ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 
  ๓.๑.๑๓ วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  เช่น นิทาน เรื่องสั้น ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น  บท
อาขยาน บทร้อยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  
  ๓.๑.๑๔ บทอาขยานและบทร้อยกรอง – บทอาขยานที่ก าหนด  - บทร้อยกรองตามความสนใจ 
  ๓.๒  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
   นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  บทร้อยกรองในท้องถิ่น 
๔.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 
๔.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
๕.๒  มุ่งม่ันในการท างาน 
๕.๓  มีจิตสาธารณะ 
๕.๔  ซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๕  มีวินัย 
๕.๖  อยู่อย่างพอเพียง 

๖. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
๖.๑  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
๖.๒  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๓  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการจับใจความส าคัญ และการแสดงความคิดเห็น 
๖.๔  การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “พูดเพราะ” 
๖.๕  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๖  ทดสอบการอ่านบท “เรารักเมืองไทย” 
๖.๗   สังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จากบท“เรารักเมืองไทย”          
๖.๘   การพูดข้อคิด  การเขียนค าคล้องจอง และการอ่านค าคล้องจอง 

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
     ให้นักเรียนฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าที่ครูเล่า  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อคิดเกี่ยวกับนิทาน  

ต่อจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพตัวละครในนิทานเพียง ๑ ตวั  แลว้แต่งค าคล้องจากภาพ  ๑  คู่  เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดไว้ใต้
ภาพ  เช่น  วาดภาพเต่า  ค าคล้องจอง  เช่น  ดูเต่ำ   เขำวัว  และอ่านค าคล้องจองให้เพ่ือนฟัง   
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7.  กำรวัดและประเมินผล 
 7.๑  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมิน                  

การอ่าน 
ผ่านระดับ “ดี” 

การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 
การพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๔ ข้อขึ้นไป 

การปฏิบัติกิจกรรมใน
บทเรียน “พูดเพราะ” 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การอ่านบทรักเมืองไทย ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน             ผ่านระดับ “ดี” 
การสังเกตกิจกรรมชวนคิด 
อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น 
จากบท   “รักเมืองไทย”          

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

 
 7.๒  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การพูดข้อคิด  การเขียน
ค าคล้องจอง และการ
อ่านค าคล้องจอง 

ประเมินการพูดข้อคิด  
การเขียนค าคล้อง
จอง และการอ่านค า
คล้องจอง 

แบบประเมินการพูด
ข้อคิด  การเขียนค า
คล้องจอง และการอ่าน
ค าคล้องจอง 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
๘.  กิจกรรมกำรเรียนรู ้

๘.๑  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง พูดเพราะ  พร้อมกับการบอกความหมายของค า การตอบค าถามเก่ียวกับ
เรื่องท่ีอ่าน การแสดงความคิดเห็นและข้อคิด  เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และมารยาทในการอ่าน  (๒ ชั่วโมง) 

๘.๒  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็น
ค า    ที่มีในบทเรียน การเขียนสื่อสาร – ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน –  ค าคล้องจอง – ประโยค
ง่าย ๆ  และมารยาทการเขียน (๒ ชั่วโมง) 

๘.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการพูดสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค าขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ  
และการจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  เช่น  - 
เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน  ทั้งท่ีมีในบทเรียนหรือในท้องถิ่น (๒ ชั่วโมง) 

๘.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  
ร้องเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  พูดเพราะ   (๓ ชั่วโมง) 
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๘.๕ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
บทเรียน  และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา   (๓ ชั่วโมง) 

๘.๖ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง รักเมืองไทย การท่องบทอาขยาย  และการต่อค าคล้องจองง่าย ๆ  (๓
ชั่วโมง) 

๘.๗  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
การเรียนรู้จากเรื่อง รักเมืองไทย และการท ากิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น (๓ ชั่วโมง) 

๘.๘ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนฟังนิทาน
เรื่องกระต่ายกับเต่าที่ครูเล่า  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อคิดเกี่ยวกับนิทาน  ต่อจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพตัวละครใน
นิทานเพียง ๑ ตัว  แล้วแต่งค าคล้องจากภาพ  ๑  คู่ เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดไว้ใต้ภาพ  เชน่  วาดภาพเต่า  ค าคล้องจอง  เชน่  
ดูเต่ำ   เขำวัว   และอ่านค าคล้องจองให้เพ่ือนฟัง  (๒ ชั่วโมง) 
๙.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 ๙.๑ หนังสือเรียนภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง พูดเพราะ   
 ๙.๒  ใบความรู้เรื่องมารยาทในการอ่าน   
 ๙.๓  แบบอย่างการคัดลายมือตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย   
 ๙.๔  ใบความรู้เรื่องมารยาทการเขียน 
 ๙.๕  บัตรค า เช่น ค าใหม่ในบทเรียน,ค าพ้ืนฐาน,ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ,ค าคล้องจอง 
 ๙.๖  เรื่องเล่าและสารคดีส าหรบัเด็ก  เช่น นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน   
 ๙.๗  แบบฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  ร้องเล่น   

๙.๘  ใบกิจกรรมการฝึกปฏิบัติชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  พูดเพราะ 
๙.๙  แบบฝึกทักษะทางภาษา 

 ๙.๑๐ แบบฝึกการอ่านวรรณคดแีละวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง  รักเมืองไทย   
๙.๑๑ บทอาขยาน   

 ๙.๑๒ นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่า 
 ๙.๑๓  กระดาษ เอสี ่
 ๙.๑๔  กระเป๋าผนัง 
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แบบประเมินกำรอ่ำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

๔ 

๒.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

๓ 

๓.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
๓  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 ๒  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
๑  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย ๓ 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

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

คะแนน    0  -  ๑๐     หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสังเกตกำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
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เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน ๔  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “พูดเพรำะ” 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่ำน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จำกบท“รักเมืองไทย”          

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป กิจกรรมที่ 

๑ 
กิจกรรมที่
๒ 

กิจกรรมที่
๓ 

กิจกรรมที่ 
๔ 

กิจกรรมที่ 
๕ 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภำพ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕  กิจกรรม   หมำยถึง    ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓  กิจกรรม   หมำยถึง    ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓  กิจกรรม   หมำยถึง    พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรเขียนค ำและกำรอ่ำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้องของ
ภาพและการเขียนค า
คล้องจอง 

 ค าสัมพันธ์กับ
ภาพ   สัมผัส
ถูกต้อง  ครบ
ตามท่ีก าหนด 

 ค ายังไม่สัมพันธ์
กับภาพ   แต่
สัมผัสถูกต้อง  
ครบตามท่ี
ก าหนด 

ค าสัมพันธ์กับ
ภาพ  แต่สัมผัส
ไม่ถูกต้อง  ไม่
ครบตามท่ี
ก าหนด 

ค าไม่สัมพันธ์กับ
ภาพ  และสัมผัส
ไม่ถูกต้อง  ไม่ครบ
ตามท่ีก าหนด 

๔ 

๒.  การอ่านค า อ่านถูกต้องทุก
ค า 
เสียงดังฟังชัด 

กล้าแสดงออก 

อ่านถูกต้องทุก
ค า 
แต่เสียงเบา 
 กล้าแสดงออก 

บางค าอ่านไม่
ถูกต้องทุกค า 
เสียงดังฟังชัด 
 กล้าแสดงออก 

บางค าอ่านไม่
ถูกต้องทุกค า 
เสียงเบา 
 ไม่กล้าแสดงออก 

๓ 

๓  การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  มี
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ดี 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  แต่ไม่
สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น  
แต่สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น  
และไม่สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

๒ 

๔. มารยาทในการเขียน เขียนให้อ่านง่าย  
สะอาด  ไม่ขีด
ฆ่าขูดลบ 

เขียนให้อ่านง่าย  
สะอาด  แต่มีไม่
ขีดฆ่าขูดลบ 

เขียนให้อ่านง่าย 
แต่สกปรก     
ไม่ขีดฆ่าขูดลบ 

เขียนอ่านยาก
สกปรก     มีขีด
ฆ่าขูดลบ 

๑ 

  
 ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0  -  ๑๐      หมำยถึง   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 

     แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘  “พูดเพราะ และ รักเมืองไทย”ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับกำรปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                  ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 
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   

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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      หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ๙ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วย เรื่อง  เกือบไป และ ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑          เวลำ  ๒๐ ชั่วโมง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี ๑ กำรอ่ำน 
มำตรฐำน    
ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำ 
           ในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.๑/๑   อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ 
ป.๑/๒  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.๑/๓   ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
ป.๑/๖  อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน   
ป.๑/๘  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี ๒  กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๒  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ   
ป.๑/๓  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี ๓  กำรฟัง  กำรดูและกำรอ่ำน 
มำตรฐำน 
ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด  

ป.๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๑/๔  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 
ป.๑/๕  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  

สำระท่ี ๔ หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน 
ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำ และพลังของภำษำ  ภูมิปัญญำ
ทำงภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
           ป.๑/๒  เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
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              ป.๑/๓  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ                                                                                       
              ป.๑/๔  ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 
สำระท่ี ๕  วรรณคดี และวรรณกรรม   
มำตรฐำน   
ท ๕.๑  เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง       
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                                                 

ป.๑/๑  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
  ป.๑/๒ ท่องจ าบทอาขยาน ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความสนใจ   

๒.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า  ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ  การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และเข้าใจเรื่องที่

อ่าน  การอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและน าเสนอเรื่องที่อ่าน การเขียนสื่อสาร ด้วยค าและประโยคง่าย ๆ  การ
ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่
ฟังและดู หลักการเขียนและรูปแบบการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขียนสะกดค าและบอก ความหมาย
ของค า การเรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ การต่อค าคล้องจองง่าย ๆ  การบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม   
ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความสนใจและเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ด ู และพูด
เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  
๓.  สำระกำรเรียนรู้ 
 ๓.๑  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  ค าท่ีมีพยัญชนะ ควบกล้ า   
ค าท่ีมีอักษรน า 

๓.๑.๒  การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น ๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                                

๓.๑.๓  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  เช่น หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย  หนังสือที่ครูและ
นักเรียนก าหนดร่วมกัน 
  ๓.๑.๔  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 

  ๓.๑.๔ การเขียนสื่อสาร – ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง–ประโยคง่าย  ๆ
  ๓.๑.๕ มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 

๓.๑.๖  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ
บันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน 
  ๓.๑.๗  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค า
ขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ 
   ๓.๑.๘  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
  ๓.๑.๙  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  ๓.๑.๑๐  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
  ๓.๑.๑๑  การแต่งประโยค 
  ๓.๑.๑๒  ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 
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  ๓.๑.๑๓ วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น  
บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  
  ๓.๑.๑๔ บทอาขยานและบทร้อยกรอง – บทอาขยานที่ก าหนด  - บทร้อยกรองตามความสนใจ 
  ๓.๒  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
   นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  บทร้อยกรองในท้องถิ่น 
๔.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 
๔.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๔.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
๕.๒  มุ่งม่ันในการท างาน 
๕.๓  มีจิตสาธารณะ 
๕๔  ซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๕  มีวินัย 
๕.๖  อยู่อย่างพอเพียง 

๖. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
๖.๑  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
๖.๒  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๓  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการจับใจความส าคัญ และการแสดงความคิดเห็น 
๖.๔   การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “เกือบไป” 
๖.๕  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๖  ทดสอบการอ่านบท “ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน” 
๖.๗   สังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จากบท“ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน”          
๖.๘   การฟังนิทาน  การพูดข้อคิด  การเขียนค าคล้องจอง และการอ่านค าคล้องจอง 

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
     ให้นักเรียนฟังนิทานเรื่อง (.........................) ที่ครูเล่า  แลว้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อคิดเกี่ยวกับนิทาน  

ต่อจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพตัวละครในนิทานเพียง ๑ ตวั  แลว้แต่งค าคล้องจากภาพ  ๒  คู่  เช่น   
วาดภาพผู้ชาย   ค าคล้องจอง  เช่น  ผู้ชำย   ขำยหน้ำ   ผา้ไหม  ไขไ่ก่  และอ่านค าคล้องจองให้เพ่ือนฟัง   
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๗.  กำรวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 
การพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๔ ข้อขึ้นไป 

การปฏิบัติกิจกรรมใน
บทเรียน “เกือบไป” 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การอ่านบทตั้งไข่ล้มต้มไข่
กิน 

ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน             ผ่านระดับ “ดี” 

การสังเกตกิจกรรมชวนคิด 
อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  
เล่น จากบท   “ตั้งไข่ล้ม
ต้มไข่กิน”          

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

 
๗.๒  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การพูดข้อคิด  การเขียน
ค าคล้องจอง และการ
อ่านค าคล้องจอง 

ประเมินการพูดข้อคิด  
การเขียนค าคล้อง
จอง และการอ่านค า
คล้องจอง 

แบบประเมินการพูด
ข้อคิด  การเขียนค า
คล้องจอง และการอ่าน
ค าคล้องจอง 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
๘.  กิจกรรมกำรเรียนรู ้

๘.๑  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง เกือบไป  พร้อมกับการบอกความหมายของค า การตอบค าถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน การแสดงความคิดเห็นและข้อคิด  เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และมารยาทในการอ่าน  (๒ ชั่วโมง) 

๘.๒   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย การสะกดค า  การแจกลูก  และการ
อ่านเป็นค าที่มีในบทเรียน การเขียนสื่อสาร – ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน –  ค าคล้องจอง – 
ประโยคง่าย ๆ  และมารยาทการเขียน (๒ ชั่วโมง) 

๘.๓  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการพูดสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค าขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ  
และการจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  เช่น  - 
เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน  ทั้งท่ีมีในบทเรียนหรือในท้องถิ่น (๒ ชั่วโมง) 
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๘.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  
ร้องเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  เกือบไป (๓ ชั่วโมง) 

๘.๕ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
บทเรียน  และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา (๓ ชั่วโมง) 

๘.๖ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง  ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน  การท่องบทอาขยาย  และการต่อค าคล้องจองง่าย ๆ  (๓
ชั่วโมง) 

๘.๗  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
การเรียนรู้จากเรื่อง  ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน  และการท ากิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น       (๓ ชัว่โมง) 

๘.๘ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนฟังนิทาน
เรื่อง (.........................) ที่ครูเล่า  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อคิดเกี่ยวกับนิทาน  ต่อจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพตัวละคร
ในนิทานเพียง ๑ ตัว  แล้วแต่งค าคล้องจากภาพ  ๒  คู่  เช่น  วาดภาพผู้ชาย   ค าคล้องจอง  เช่น  ผู้ชำย   ขำยหน้ำ   ผ้า
ไหม  ไขไ่ก่  และอ่านค าคล้องจองให้เพ่ือนฟัง  (๒ ชั่วโมง) 
๙.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 ๙.๑ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง เกือบไป   
 ๙.๒ พจนานุกรม 
 ๙.๓ ใบความรู้เรื่องมารยาทในการอ่าน   
 ๙.๔ แบบอย่างการคัดลายมือตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย   
 ๙.๕ บัตรค า เช่น ค าใหม่ในบทเรียน,ค าพ้ืนฐาน,ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ,ค าคล้องจอง 
 ๙.๖ ใบความรู้เรื่องมารยาทการเขียน 
 ๙.๗ เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  เช่น นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน   
 ๙.๘ ใบฝึกปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  เกือบไป  
 ๙.๙  แบบฝึกทักษะทางภาษา    
 ๙.๑๐ แบบฝึกการอ่านวรรณคดแีละวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง  ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน  
 ๙.๑๑ บทอาขยาน   
 ๙.๑๒  นิทานเรื่อง................................ 
 ๙.๑๓ กระดาษ เอสี่ 
 ๙.๑๔  กระเป๋าผนัง 
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แบบประเมินกำรอ่ำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

๔ 

๒.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

๓ 

๓.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
๓  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 ๒  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
๑  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย ๓ 

  
 ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0  -  ๑๐      หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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พูด
 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน ๔  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “เกือบไป” 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่ำน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จำกบท“ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน” 

เลขที่ ชือ่ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป กิจกรรมที่ 

๑ 
กิจกรรมที่
๒ 

กิจกรรมที่
๓ 

กิจกรรมที่ 
๔ 

กิจกรรมที่ 
๕ 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภำพ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรเขียนค ำและกำรอ่ำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้องของ
ภาพและการเขียนค า
คล้องจอง 

 ค าสัมพันธ์กับ
ภาพ   สัมผัส
ถูกต้อง  ครบ
ตามท่ีก าหนด 

 ค ายังไม่สัมพันธ์
กับภาพ   แต่
สัมผัสถูกต้อง  
ครบตามท่ี
ก าหนด 

ค าสัมพันธ์กับ
ภาพ  แต่สัมผัส
ไม่ถูกต้อง  ไม่
ครบตามท่ี
ก าหนด 

ค าไม่สัมพันธ์กับ
ภาพ  และสัมผัส
ไม่ถูกต้อง  ไม่ครบ
ตามท่ีก าหนด 

๔ 

๒.  การอ่านค า อ่านถูกต้องทุก
ค า 
เสียงดังฟังชัด 

กล้าแสดงออก 

อ่านถูกต้องทุก
ค า 
แต่เสียงเบา 
 กล้าแสดงออก 

บางค าอ่านไม่
ถูกต้องทุกค า 
เสียงดังฟังชัด 
 กล้าแสดงออก 

บางค าอ่านไม่
ถูกต้องทุกค า 
เสียงเบา 
 ไม่กล้าแสดงออก 

๓ 

๓  การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  มี
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ดี 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น  แต่ไม่
สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น  
แต่สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น  
และไม่สามารถหา
เหตุผลสนับสนุน
และหักล้าง
ข้อเสนอแนะได้ 

๒ 

๔. มารยาทในการเขียน เขียนให้อ่านง่าย  
สะอาด  ไม่ขีด
ฆ่าขูดลบ 

เขียนให้อ่านง่าย  
สะอาด  แต่มีไม่
ขีดฆ่าขูดลบ 

เขียนให้อ่านง่าย 
แต่สกปรก     
ไม่ขีดฆ่าขูดลบ 

เขียนอ่านยาก
สกปรก     มีขีด
ฆ่าขูดลบ 

๑ 

  
 ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0  -  ๑๐      หมำยถึง   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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙  “เกือบไป และ ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน”ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับกำรปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                  ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 
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   

กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ๑๐ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วยเรื่อง  เพื่อนรู้ใจ และ แมวเหมียว    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                       เวลำ  ๒๐ ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
สำระท่ี ๑  กำรอ่ำน 
มำตรฐำน    
ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำ 
ในกำรด ำเนนิชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.๑/๑   อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้นๆ 
ป.๑/๒  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.๑/๓   ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
ป.๑/๔  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
ป.๑/๗  บอกความหมายของ เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน ชีวิตประจ าวัน 
ป.๑/๘  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี ๒  กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำว 

             ในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ตัวช้ีวัด    

ป.๑/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.๑/๒  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ   
ป.๑/๓  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี ๓  กำรฟัง กำรดูและกำรอ่ำน 
มำตรฐำน 
ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด  

ป.๑/๒  ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟัง และดู ทั้งท่ีเป็นความรู้ และความบันเทิง   
ป.๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๑/๔  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 
ป.๑/๕  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  

สำระท่ี ๔  หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน 
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ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ  ภูมิปัญญำ
ทำงภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
ป.๑/๒ เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.๑/๔ ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 

สำระท่ี ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม  
มำตรฐำน   
ท ๕.๑  เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๑ บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
ป.๑/๒ ท่องจ าบทอาขยาน ตามท่ีก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความสนใจ   

๒. สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ   การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และเข้าใจเรื่องที่อ่าน 

การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน  การบอกความหมายของ เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน ชีวิตประจ าวัน  การคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนสื่อสาร ด้วยค าและประโยคง่าย ๆ    การตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  หลักการเขียน
และรูปแบบการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขียนสะกดค าและบอก ความหมายของค า การต่อค าคล้องจอง 
ง่าย ๆ    การบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม   ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความ
สนใจและเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพูดเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ   และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  
๓.  สำระกำรเรียนรู้ 
 ๓.๑ สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา ค าที่มีพยัญชนะ ควบกล้ า   
ค าท่ีมีอักษรน า 

๓.๑.๒ การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น ๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                                

๓.๑.๓ การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย – เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประ
วันวัน - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 
  ๓.๑.๔ มารยาทในการอ่าน  เชน่  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน ไม่ท าลายหนังสือ 
  ๓.๑.๕ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   

  ๓.๑.๖ การเขียนสื่อสาร – ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง–ประโยคง่าย  ๆ
  ๓.๑.๗ มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 

๓.๑.๘ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ
บันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน 
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  ๓.๑.๗  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค า
ขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ 
   ๓.๑.๘  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
   ๓.๑.๙  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  ๓.๑.๑๐ การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
  ๓.๑.๑๑ ต่อค าคล้องจองง่าย ๆ 
  ๓.๑.๑๒ วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  
บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 
  ๓.๑.๑๓ บทอาขยานและบทร้อยกรอง – บทอาขยานที่ก าหนด  - บทร้อยกรองตามความสนใจ 
       ๓.๒  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
   นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  บทร้อยกรองในท้องถิ่น 
๔.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 
๔.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๔.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
๕.๒  มุ่งม่ันในการท างาน 
๕.๓  มีจิตสาธารณะ 
๕.๔  ซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๕  มีวินัย 
๕.๖  อยู่อยา่งพอเพียง 

๖. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
๖.๑  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
๖.๒  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๓  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการจับใจความส าคัญ และการแสดงความคิดเห็น 
๖.๔  การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “เพ่ือนรู้ใจ” 
๖.๕  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๖  ทดสอบการอ่านบท “แมวเหมียว” 
๖.๗   สังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จากบท“แมวเหมียว”          
๖.๘   การการแต่งประโยคสนทนา  และการพูดบทสนทนา 

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
      ให้นักเรียนจับคู่คิดบทสนทนาการพูดเพ่ือการแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค าขอบคุณ  -  
การกล่าวค าขอโทษ  คู่ละ ๑  อย่าง  แล้วเขียนบทสนทนาที่คิดได้คนละ ๑  ประโยค ในบัตรแถบประโยคท่ีครูเตรียมไว้
ให้   แล้วออกมาสนทนาตามประโยคที่เขียน (ค าไหนเขียนไม่ได้ถามคุณครูได้) 
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๗.  กำรวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 
สังเกตการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๔ ข้อขึ้นไป 

การปฏิบัติกิจกรรมใน
บทเรียน “เพ่ือนรู้ใจ” 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านบทแมวเหมียว ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน             ผ่านระดับ “ดี” 
การสังเกตกิจกรรมชวน
คิด อ่าน เขียน เรียน  
ร้อง  เล่น จากบท   
“แมวเหมียว”          

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

 
๗.๒  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแต่งประโยคสนทนา  
และการพูดบทสนทนา 

ประเมินการแต่ง
ประโยคสนทนา  
และการพูดบท
สนทนา 

แบบประเมินการแต่ง
ประโยคสนทนา  และ
การพูดบทสนทนา 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
๘.  กิจกรรมกำรเรียนรู ้

๘.๑  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง  เพ่ือนรู้ใจ  พร้อมกับการบอกความหมายของค า การตอบค าถามเก่ียวกับ
เรื่องท่ีอ่าน การแสดงความคิดเห็นและข้อคิด  เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และมารยาทในการอ่าน  (๒ ชั่วโมง) 

๘.๒   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็น
ค า    ที่มีในบทเรียน การเขียนสื่อสาร – ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน –  ค าคล้องจอง – ประโยค
ง่าย ๆ  และมารยาทการเขียน (๒ ชั่วโมง) 

๘.๓  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการพูดสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค าขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ  
และการจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 
เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน  ทั้งท่ีมีในบทเรียนหรือในท้องถิ่น และการ
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อ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย – เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประวันวัน – 
เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย  (๒ ชั่วโมง) 

๘.๔  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  
ร้องเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง เพื่อนรู้ใจ   (๓ ชั่วโมง) 

๘.๕  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
บทเรียน  และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา (๓ ชั่วโมง) 

๘.๖   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง  แมวเหมียว  การท่องบทอาขยาย  และการต่อค าคล้องจองง่าย ๆ  (๓
ชั่วโมง) 

๘.๗  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
การเรียนรู้จากเรื่อง  แมวเหมียว  และการท ากิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น (๓ ชั่วโมง) 

๘.๘ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดย ให้นักเรียนจับคู่คิดบท
สนทนาการพูดเพ่ือการแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค าขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ  คู่ละ ๑  
อย่าง  แล้วเขียนบทสนทนาที่คิดได้คนละ ๑  ประโยค ในบัตรแถบประโยคที่ครูเตรียมไว้ให้   แล้วออกมาสนทนาตาม
ประโยคที่เขียน (ค าไหนเขียนไม่ได้ถามคุณครูได้  (๒ ชั่วโมง) 
๙.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 ๙.๑ หนังสือเรียนภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง เพ่ือนรู้ใจ 
 ๙.๒ พจนานุกรม 
 ๙.๓ ใบความรู้เรื่องมารยาทในการอ่าน   
 ๙.๔ แบบอย่างการคัดลายมือตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย   
 ๙.๕ บัตรค า เช่น ค าใหม่ในบทเรียน,ค าพ้ืนฐาน, ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน, ค าคล้องจอง, ค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์
,ค าท่ีไม่มีรูปวรรณยุกต์, ค าที่มีพยัญชนะ ควบกล้ า  ค าที่มีอักษรน า, ค าที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตาม
มาตรา   
 ๙.๖ แถบประโยคง่าย ๆ   
 ๙.๗ ใบความรู้เรื่องมารยาทการเขียน 
 ๙.๘ เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  เช่น นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน 
 ๙.๙ รูปภาพเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประวันวัน  
 ๙.๑๐ แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง เพื่อนรู้ใจ   
 ๙.๑๑ แบบฝึกทักษะทางภาษา    
 ๙.๑๒ แบบฝึกการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  เรื่อง  แมวเหมียว  
 ๙.๑๓ บทอาขยาน   
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แบบประเมินกำรอ่ำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

๔ 

๒.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

๓ 

๓.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
๓  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 ๒  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
๑  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย ๓ 

  
 ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0  -  ๑๐      หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึน้ไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน ๔  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “เพื่อนรู้ใจ” 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่ำน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จำกบท“แมวเหมียว” 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป กิจกรรมที่ 

๑ 
กิจกรรมที่
๒ 

กิจกรรมที่
๓ 

กิจกรรมที่ 
๔ 

กิจกรรมที่ 
๕ 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภำพ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรเขียนประโยคสนทนำ และกำรพูดบทสนทนำ 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้องของ
ประโยคสนทนา 

ถูกต้องตรงตาม
หัวข้อ  ทั้ง  ๒  
ประโยค  ไม่ต้อง
มีการแก้ไข 

ถูกต้องตรงตาม
หัวข้อ  แต่  ๒  
ประโยค  แต่ต้อง
มีการแก้ไขบาง
ค าในประโยค
เดียว 

ถูกต้องตรงตาม
หัวข้อ  แต่  ๒  
ประโยค  แต่ต้อง
มีการแก้ไขบาง
ค าท้ัง ๒ประโยค 

ไม่ถูกต้องตาม
หัวข้อ  และ  ๒  
ประโยค  แต่ต้องมี
การแก้ไขบางค า
ทั้ง ๒ประโยค 

๔ 

๒.  การพูดบทสนทนา พูดได้ถูกต้องทุก
ค าในประโยคที่
รับผิดชอบ 
เสียงดังฟังชัด 

กล้าแสดงออก 

พูดได้ถูกต้องทุก
ค าในประโยคที่
รับผิดชอบ 
แต่เสียงเบา ไม่

ค่อยกล้าแสดงออก 

พูดไม่ถูกต้องเป็น
บางค าในประโยค
ที่รับผิดชอบ 
เสียงเบา ไม่ค่อย

กล้าแสดงออก 

พูดไม่ถูกต้องทุกค า
ในประโยคที่
รับผิดชอบ 
เสียงเบา ไม่ค่อย

กล้าแสดงออก 

๓ 

๓  มารยาทการพูด ใช้ถ้อยค าและ
กริยาที่สุภาพ
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ ไม่พูด
สอดแทรกใน
ขณะที่ผู้อ่ืนก าลัง
พูด 

ใช้ถ้อยค าและ
กริยาที่สุภาพ
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ แต่ชอบ
พูดสอดแทรกใน
ขณะที่ผู้อ่ืนก าลัง
พูด 

ใช้ถ้อยค าและ
กริยาที่ไม่สุภาพ
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ แต่ไม่
พูดสอดแทรกใน
ขณะที่ผู้อ่ืนก าลัง
พูด 

ใช้ถ้อยค าและ
กริยาที่ไม่สุภาพ
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และชอบ
พูดสอดแทรกใน
ขณะที่ผู้อ่ืนก าลัง
พูด 

๒ 

๔. มารยาทในการเขียน เขียนให้อ่านง่าย  
สะอาด  ไม่ขีด
ฆ่าขูดลบ 

เขียนให้อ่านง่าย  
สะอาด  แต่มีไม่
ขีดฆ่าขูดลบ 

เขียนให้อ่านง่าย 
แต่สกปรก     
ไม่ขีดฆ่าขูดลบ 

เขียนอ่านยาก
สกปรก     มีขีด
ฆ่าขูดลบ 

๑ 

 
 ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0  -  ๑๐      หมำยถึง   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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐  “เพ่ือนรู้ใจ และ แมวเหมียว”ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับกำรปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                  ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 
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   
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ๑๑ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วย เรื่อง  ช้ำงน้อยน่ำรักและกระต่ำยกับเต่ำ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑               เวลำ  ๒๐ ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด  
สำระท่ี ๑ กำรอ่ำน   
มำตรฐำน    
ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                             

ป.๑/๑   อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ 
ป.๑/๒  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.๑/๓   ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
ป.๑/๔  เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน 
ป.๑/๕  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน   
ป.๑/๗  บอกความหมายของ เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน ชีวิตประจ าวัน 
ป.๑/๘  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี ๒  กำรเขียน   
มำตรฐำน 
ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ตัวช้ีวัด    

ป.๑/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
ป.๑/๒  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ   
ป.๑/๓  มีมารยาทในการเขียน 

สำระท่ี ๓ กำรฟัง กำรพูดและ กำรอ่ำน   
มำตรฐำน 
ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด  

ป.๑/๒  ตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟัง และดู ทั้งท่ีเป็นความรู้ และความบันเทิง   
ป.๑/๓  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ป.๑/๔  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 
ป.๑/๕  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  

สำระท่ี ๔ หลัก กำรใช้ภำษำไทย   
มำตรฐำน 
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ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ  ภูมิปัญญำ
ทำงภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
ป.๑/๒  เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า 
ป.๑/๓  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 

สำระท่ี ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม  
มำตรฐำน   
ท ๕.๑  เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                               

                  ป.๑/๑  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
                  ป.๑/๒ ท่องจ าบทอาขยาน ตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความสนใจ   

๒.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 
การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ   การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และเข้าใจเรื่องที่อ่าน 

การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน  การบอกความหมายของ เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ส าคัญที่มักพบเห็นใน ชีวิตประจ าวัน  การคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนสื่อสาร ด้วยค าและประโยคง่าย ๆ    การตอบค าถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้
และความบันเทิง  การพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  หลักการเขียน
และรูปแบบการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขียนสะกดค าและบอก ความหมายของค า การต่อค าคล้องจอง 
ง่าย ๆ    การบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม   ท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนด  และบทร้อยกรอง ตามความ
สนใจและเรียนรู้ถึงมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพูดเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ   และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  
๓.  สำระกำรเรียนรู้ 
 ๓.๑  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์  ค าท่ีมีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  ค าท่ีมีพยัญชนะ    ควบกล้ า  
ค าท่ีมีอักษรน า 

๓.๑.๒  การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น ๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น                                

๓.๑.๓  การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย – เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประ
วันวัน - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 
  ๓.๑.๔  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 
  ๓.๑.๕  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด   

  ๓.๑.๖  การเขียนสื่อสาร – ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง–ประโยคง่าย  ๆ
  ๓.๑.๗  มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 

๓.๑.๘  การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งท่ีเป็นความรู้และความ
บันเทิง  เช่น  - เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน 
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  ๓.๑.๗  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค า
ขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ 
   ๓.๑.๘  มารยาทในการฟัง  ดู  พูด   
   ๓.๑.๙  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  ๓.๑.๑๐  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
  ๓.๑.๑๑  การแต่งประโยค 
  ๓.๑.๑๒ วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย           บทร้อง
เล่น  บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน 
  ๓.๑.๑๓ บทอาขยานและบทร้อยกรอง – บทอาขยานที่ก าหนด  - บทร้อยกรองตามความสนใจ 
  ๓.๒  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
   นิทาน  เรื่องสั้น  ปริศนาค าทาย  บทร้องเล่น  บทร้อยกรองในท้องถิ่น 
๔.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

๔.๑  ความสามารถในการสื่อสาร 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 
๔.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๔.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
๕.๒  มุ่งม่ันในการท างาน 
๕.๓  มีจิตสาธารณะ 
๕.๔  ซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๕  มีวินัย 
๕.๖  อยู่อย่างพอเพียง 

๖. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
๖.๑  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
๖.๒  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๓  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการจับใจความส าคัญ และการแสดงความคิดเห็น 
๖.๔  การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “ช้างน้อยน่ารัก” 
๖.๕  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๖  ทดสอบการอ่านบท “กระต่ายกับเต่า” 
๖.๗  สังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จากบท“กระต่ายกับเต่า”          
๖.๘  การการแต่งประโยคสนทนา  และการพูดบทสนทนา 

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
      ให้นักเรียนจับคู่คิดบทสนทนาการพูดเพ่ือการแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค าขอบคุณ  -  
การกล่าวค าขอโทษ  คู่ละ ๑  อย่าง  แล้วเขียนบทสนทนาที่คิดได้คนละ ๒  ประโยค ในบัตรแถบประโยคท่ีครูเตรียมไว้
ให้   แล้วออกมาสนทนาตามประโยคที่เขียน  (ค าไหนเขียนไม่ได้ถามคุณครูได้) 
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๗.  กำรวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๒  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแต่งประโยคสนทนา  
และการพูดบทสนทนา 

ประเมินการแต่ง
ประโยคสนทนา  
และการพูดบท
สนทนา 

แบบประเมินการแต่ง
ประโยคสนทนา  และ
การพูดบทสนทนา 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
๘.  กิจกรรมกำรเรียนรู ้

๘.๑  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง  ช้างน้อยน่ารัก  พร้อมกับการบอกความหมายของค า การตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การแสดงความคิดเห็นและข้อคิด  เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และมารยาทในการอ่าน  (๒ ชั่วโมง) 

๘.๒   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย การสะกดค า  การแจกลูก  และการ
อ่านเป็นค า    ที่มีในบทเรียน การเขียนสื่อสาร – ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน –  ค าคล้องจอง – 
ประโยคง่าย ๆ  และมารยาทการเขียน (๒ ชั่วโมง) 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะภาษา ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 
สังเกตการพูดสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๔ ข้อขึ้นไป 

การปฏิบัติกิจกรรมใน
บทเรียน “ช้างน้อย
น่ารัก” 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านบทกระต่ายกับเต่า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน             ผ่านระดับ “ดี” 
การสังเกตกิจกรรมชวน
คิด อ่าน เขียน เรียน  
ร้อง  เล่น จากบท   
กระต่ายกับเต่า          

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 



 

         หลักสูตรภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3       129 

๘.๓  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการพูดสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  - การแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค าขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ  
และการจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  เช่น  - 
เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  -  นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน  ทั้งท่ีมีในบทเรียนหรือในท้องถิ่น และการอ่าน
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย – เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประวันวัน – เครื่องหมาย
แสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย  (๒ ชั่วโมง) 

๘.๔  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  
ร้องเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง ช้างน้อยน่ารัก   (๓ ชั่วโมง) 

๘.๕  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
บทเรียน  และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา   (๓ ชั่วโมง) 

๘.๖   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนอ่าน
วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  เรื่อง  กระต่ายกับเต่า  การท่องบทอาขยาย  และการต่อค าคล้องจองง่ายๆ  (๓
ชั่วโมง) 

๘.๗  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
การเรียนรู้จากเรื่อง  กระต่ายกับเต่า  และการท ากิจกรรมชวนคิด อ่าน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น (๓ ชั่วโมง) 

๘.๘ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดย ให้นักเรียนจับคู่คิดบท
สนทนาการพูดเพ่ือการแนะน าตัว  - การขอความช่วยเหลือ  - การกล่าวค าขอบคุณ  -  การกล่าวค าขอโทษ  คู่ละ ๑  
อย่าง  แล้วเขียนบทสนทนาที่คิดได้คนละ ๒ ประโยค ในบัตรแถบประโยคที่ครูเตรียมไว้ให้   แล้วออกมาสนทนาตาม
ประโยคที่เขียน (ค าไหนเขียนไม่ได้ถามคุณครูได้  (๒ ชั่วโมง) 
๙.  สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 ๙.๑    หนังสือเรียนภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง ช้างน้อยน่ารัก   
 ๙.๒   พจนานุกรม 
 ๙.๓   ใบความรู้เรื่องมารยาทในการอ่าน   
 ๙.๔   แบบอย่างการคัดลายมือตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย   
 ๙.๕   บัตรค า เช่น ค าใหม่ในบทเรียน,ค าพ้ืนฐาน,ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ,ค าคล้องจอง 
 ๙.๖   แถบประโยคง่าย ๆ   
 ๙.๗   ใบความรู้เรื่องมารยาทการเขียน 
 ๙.๘   เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  เช่น นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน 
 ๙.๙   รูปภาพเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประวัน  
 ๙.๑๐ แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง ช้างน้อยน่ารัก    
 ๙.๑๑  แบบฝึกทักษะทางภาษา    
 ๙.๑๒  แบบฝึกการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  เรื่อง  กระต่ายกับเต่า   
 ๙.๑๓   บทอาขยาน  
 ๙.๑๔   กระเป๋าผนัง  
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ประเมินกำรอ่ำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถกูต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

๔ 

๒.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

๓ 

๓.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
๓  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 ๒  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
๑  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย ๓ 

 
 ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0  -  ๑๐      หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน ๔  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “ช้ำงน้อยน่ำรัก” 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมนิ 
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แบบสังเกตกิจกรรมชวนคิด อ่ำน เขียน เรียน  ร้อง  เล่น จำกบท“กระต่ำยกับเต่ำ” 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป กิจกรรมที่ 

๑ 
กิจกรรมที่
๒ 

กิจกรรมที่
๓ 

กิจกรรมที่ 
๔ 

กิจกรรมที่ 
๕ 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

จ ำนวน
กิจกรรม 

ระดับ
คุณภำพ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบประเมินกำรเขียนประโยคสนทนำ และกำรพูดบทสนทนำ 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้องของ
ประโยคสนทนา 

ถูกต้องตรงตาม
หัวข้อ  ทั้ง  ๒  
ประโยค  ไม่ต้อง
มีการแก้ไข 

ถูกต้องตรงตาม
หัวข้อ  แต่  ๒  
ประโยค  แต่ต้อง
มีการแกไ้ขบาง
ค าในประโยค
เดียว 

ถูกต้องตรงตาม
หัวข้อ  แต่  ๒  
ประโยค  แต่ต้อง
มีการแก้ไขบาง
ค าท้ัง ๒ประโยค 

ไม่ถูกต้องตาม
หัวข้อ  และ  ๒  
ประโยค  แต่ต้องมี
การแก้ไขบางค า
ทั้ง ๒ประโยค 

๔ 

๒.  การพูดบทสนทนา พูดได้ถูกต้องทุก
ค าในประโยคที่
รับผิดชอบ 
เสียงดังฟังชัด 

กล้าแสดงออก 

พูดได้ถูกต้องทุก
ค าในประโยคที่
รับผิดชอบ 
แต่เสียงเบา ไม่

ค่อยกล้าแสดงออก 

พูดไม่ถูกต้องเป็น
บางค าในประโยค
ที่รับผิดชอบ 
เสียงเบา ไม่ค่อย

กล้าแสดงออก 

พูดไม่ถูกต้องทุกค า
ในประโยคที่
รับผิดชอบ 
เสียงเบา ไม่ค่อย

กล้าแสดงออก 

๓ 

๓  มารยาทการพูด ใช้ถ้อยค าและ
กริยาที่สุภาพ
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ ไม่พูด
สอดแทรกใน
ขณะที่ผู้อ่ืนก าลัง
พูด 

ใช้ถ้อยค าและ
กริยาที่สุภาพ
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ แต่ชอบ
พูดสอดแทรกใน
ขณะที่ผู้อ่ืนก าลัง
พูด 

ใช้ถ้อยค าและ
กริยาที่ไม่สุภาพ
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ แต่ไม่
พูดสอดแทรกใน
ขณะที่ผู้อ่ืนก าลัง
พูด 

ใช้ถ้อยค าและ
กริยาที่ไม่สุภาพ
เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และชอบ
พูดสอดแทรกใน
ขณะที่ผู้อ่ืนก าลัง
พูด 

๒ 

๔. มารยาทในการเขียน เขียนให้อ่านง่าย  
สะอาด  ไม่ขีด
ฆ่าขูดลบ 

เขียนให้อ่านง่าย  
สะอาด  แต่มีไม่
ขีดฆ่าขูดลบ 

เขียนให้อ่านง่าย 
แต่สกปรก     
ไม่ขีดฆ่าขูดลบ 

เขียนอ่านยาก
สกปรก     มีขีด
ฆ่าขูดลบ 

๑ 

  
ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              

                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         
                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0  -  ๑๐      หมำยถึง   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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑  “ช้างน้อยน่ารัก และ กระต่ายกับเต่า”ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๒๐ ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับกำรปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                  ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 
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  
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ๑๒ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน        กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชื่อหน่วย เรื่อง  วันสงกรำนต์            ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑                      เวลำ  ๑๐  ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ / ตวัชี้วัด 
สำระท่ี ๑ กำรอ่ำน  
มำตรฐำน    
ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิด เพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำ ในกำรด ำเนนิชีวิตและมีนิสัย
รักกำรอ่ำน    
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๑  อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ 
ป.๑/๒  บอกความหมายของค า และข้อความที่อ่าน 
ป.๑/๓  ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  
 ป.๑/๕  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน   
ป.๑/๗ บอกความหมายของ เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ส าคัญท่ีมักพบเห็นใน ชีวิตประจ าวัน 
ป.๑/๘  มีมารยาท ในการอ่าน 

สำระท่ี ๒  กำรเขียน 
มำตรฐำน 
ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม  และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ  เขียนรำยงำน
ข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ตัวช้ีวัด  

ป.๑/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด                                                                                                                                                                      
ป.๑/๒  เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่าย ๆ 

 ป.๑/๓  มีมารยาทในการเขียน 
สำระท่ี ๓ กำรฟัง กำรพูดและกำรอ่ำน 
มำตรฐำน 
ท ๓.๑ สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณ และพูดแสดงควำมรู้  ควำมคิด และ ควำมรู้สึกในโอกำสต่ำง ๆ 
อย่ำงมีวิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                                

ป.๑/๔  พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ 
ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 
สำระท่ี ๔ หลักกำรใช้ภำษำไทย 
มำตรฐำน 
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ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย  กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำ 
           และพลังของภำษำ  ภูมิปัญญำทำงภำษำ  และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์  และเลขไทย 
ป.๑/๒  เขียนสะกดค าและบอกความหมาย ของค า                                                                                    
ป.๑/๓  เรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ 

สาระที่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
มำตรฐำน   
ท ๕.๑  เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็น วิจำรณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็นคุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริง 
ตัวช้ีวัด                                                                                                                                                              

ป.๑/๑  บอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองส าหรับเด็ก 
๒.  สำระส ำคัญ / ควำมคิดรวบยอด 

การอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง  และข้อความสั้น ๆ   การรู้ความหมายของค าและข้อความ  การรู้และเข้าใจเรื่องที่อ่าน 
การเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน  การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  การบอกความหมายของ เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์
ส าคัญที่มักพบเห็นใน ชีวิตประจ าวัน  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนสื่อสาร ด้วยค าและประโยคง่าย ๆ     การพูด
สื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์  หลกัการเขียนและรูปแบบการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  การเขียนสะกดค าและ
บอก ความหมายของค า การเรียบเรียงค าเป็นประโยคง่าย ๆ  การบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม  และเรียนรู้
ถึงมารยาทในการอ่าน  เขียน  ฟัง  ดู  และพูดเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ  และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน    
๓.  สำระกำรเรียนรู้ 
 ๓.๑  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

๓.๑.๑  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของค า  ค าคล้องจอง  และข้อความ   ได้แก่ ค าที่มีรูป
วรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์   

๓.๑.๒  การจับใจความส าคัญจากสื่อต่าง ๆ  เช่น  นิทาน  เรื่องสั้น ๆ  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจาก
บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   

๓.๑.๓  การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย – เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประ
วันวัน - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 
  ๓.๑.๔  มารยาทในการอ่าน  เช่น  ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน  ไม่ท าลายหนังสือ 

  ๓.๑.๕ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย 
๔.๑.๖ การเขียนสื่อสาร – ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง - ประโยคง่าย 

  ๓.๑.๗  มารยาทในการเขียน เช่น - เขียนให้อ่านง่าย  สะอาด  ไม่ขีดฆ่า  - ไม่เขียนในที่สาธารณะ 
  ๓.๑.๘  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น – การแนะน าตัว – การขอความช่วยเหลือ – การกล่าวค า
ขอบคุณ - การกล่าวค าขอโทษ 

๓.๑.๙  มารยาทในการฟัง  ได้แก่  ตั้งใจฟัง  ตามองผู้พูด 
  ๓.๑.๑๐  พยัญชนะ  สระ  และพยัญชนะ  เลขไทย 
  ๓.๑.๑๑  การสะกดค า  การแจกลูก  และการอ่านเป็นค า   
  ๓.๑.๑๑  การแต่งประโยค 
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  ๔.๑.๑๒ บทอาขยานและบทร้อยกรอง – บทอาขยานที่ก าหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ 
  ๓.๒  สำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
                    ไม่มี   
๔.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

๔.๑   ความสามารถในการสื่อสาร 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 
๔.๓  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
๔.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

๕.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๑  ใฝ่เรียนรู ้
๕.๒  มุ่งม่ันในการท างาน 
๕.๓  มีจิตสาธารณะ 
๕.๔  ซื่อสัตย์สุจริต 
๕.๕  มีวินัย 
๕.๖  รักความเป็นไทย 

๖. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
๖.๑  ทดสอบการอ่านค าน าเรื่อง  และบทอ่านเป็นรายบุคคล   
๖.๒  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๓   การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
๖.๔   การปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “วันสงกรานต์”  
๖.๕  การท าแบบฝึกทักษะภาษา  
๖.๖   การเรียงค าให้เป็นประโยค  และบอกความหมาย   

        ลักษณะงำนสุดท้ำย 
ให้นักเรียนร่วมกันอ่านค าและอธิบายความหมายของค าจากใบงาน  แล้วเลือกค าที่ก าหนดให้มาเรียงเป็น

ประโยค  คนละ  ๒  ประโยค  เขียนลงในบัตรแถบประโยคที่ครูจัดเตรียมให้  แล้วน าเสนอโดยการอ่านและอธิบาย
ความหมาย   เสร็จแล้วน าไปติดไว้ที่บอร์ดจัดแสดงผลงานของนักเรียนเพื่อร่วมกันอ่านผลงานทั้งหมดและแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงาน 
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๗.  กำรวัดและประเมินผล 
 ๗.๑  กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่านค า ประเมินการอ่าน แบบประเมินการอ่าน ผ่านระดับ “ดี” 
การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ  ๘๐ 

การปฏิบัติตามค าสั่ง 
การจับใจความส าคัญ 
และการแสดงความ
คิดเห็น 

สังเกตการปฏิบัติ แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

การปฏิบัติกิจกรรมใน
บทเรียน “วันสงกรานต์”  

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต ผ่าน ๖ ข้อขึ้นไป 

การท าแบบฝึกทักษะ
ภาษา 

ตรวจแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะภาษา ผ่านร้อยละ ๘๐ 

 
๗.๒  กำรประเมินสิ้นสุดกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แถบประโยคและการ
น าเสนอแถบประโยค 

ประเมินการจัดท า
แถบประโยคและการ
น าเสนอ   

แบบประเมินการจัดท า
แถบประโยคและการ
น าเสนอ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
๘.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

๘.๑  ใช้กระบวนการสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการอ่านค า  จากค าน าเรื่อง  และบทอ่าน ในหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง  วันสงกรานต์  พร้อมกับการบอกความหมายของค า การตอบค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประกอบด้วย – 
เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประวันวัน - เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย  และ
มารยาทในการอ่าน  (๒ ชั่วโมง) 

๘.๒   ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย การบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการคัด
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย  สระ  และเลขไทย ที่มีในบทเรียน และการเขียนสื่อสาร – 
ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน – ค าพ้ืนฐานในบทเรียน – ค าคล้องจอง – ประโยคง่าย  (๑ ชั่วโมง) 

๘.๓  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการการพูด
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  เช่น – การแนะน าตัว – การขอความช่วยเหลือ – การกล่าวค าขอบคุณ - การกล่าวค าขอโทษ  
(๑ชั่วโมง) 

๘.๔  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ  การสร้างความรู้  และฝึกปฏิบัติ  ในเรื่องการอ่านคล่อง  
ร้องเล่น  และปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง  วันสงกรานต์  (๒ ชั่วโมง) 

๘.๕  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักแสวงหาความรู้  โดยการสรุป
บทเรียน  และการท าแบบฝึกทักษะทางภาษา (๒ ชั่วโมง) 
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๘.๖  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้มาสร้างชิ้นงานได้  โดยให้นักเรียนร่วมกัน
อ่านค าและอธิบายความหมายของค าจากใบงาน  แล้วเลือกค าที่ก าหนดให้มาเรียงเป็นประโยค คนละ  ๒  ประโยค  
เขียนลงในบัตรแถบประโยคที่ครูจัดเตรียมให้  แล้วน าเสนอโดยการอ่านและอธิบายความหมาย   เสร็จแล้วน าไปติดไว้ที่
บอร์ดจัดแสดงผลงานของนักเรียนเพ่ือร่วมกันอ่านผลงานทั้งหมดและแสดงความคิดเห็นต่อผลงาน   (๒ ชั่วโมง)  
 
๙. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
 ๙.๑    หนังสือเรียนภาษาไทย  ภาษาพาที  เรื่อง วันสงกรานต์   
 ๙.๒   พจนานุกรม 
 ๙.๓   ใบความรู้เรื่องมารยาทในการอ่าน   
 ๙.๔   แบบอย่างการคัดลายมือตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย   
 ๙.๕   บัตรค า เช่น ค าใหม่ในบทเรียน,ค าพ้ืนฐาน,ค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ,ค าคล้องจอง 
 ๙.๖   แถบประโยคง่าย ๆ   
 ๙.๗   ใบความรู้เรื่องมารยาทการเขียน 
 ๙.๘   เรื่องเล่าและสารคดีส าหรับเด็ก  เช่น นิทาน -  การ์ตูน  -  เรื่องขบขัน 
 ๙.๙   รูปภาพเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประวันวัน  
 ๙.๑๐ รูปภาพเครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย 
 ๙.๑๑  แบบฝึกทักษะทางภาษา    
 ๙.๑๒  แบบฝึกการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม  เรื่อง  แมวเหมียว  
 ๙.๑๓   บทอาขยาน   
 ๙.๑๔  กระเป๋าผนัง 
 ๙.๑๕  แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมชวนท า  ชวนคิด จากเรื่อง เพ่ือนรู้ใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         หลักสูตรภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3       142 

แบบประเมินกำรอ่ำน 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้อง อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าอย่างไม่
ติดขัด 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
บ้างเล็กน้อย 

อ่านได้ถูกต้อง
ทุกค าแต่มีติดขัด 
น้อยกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

อ่านได้ถูกต้องทุก
ค าแต่มีติดขัด 
มากกว่าครึ่งของ
ค าท่ีอ่าน 

๔ 

๒.  น้ าเสียงในการอ่าน เสียงดังฟังชัด 
ตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทุกค า  

เสียงดังฟังชัดไม่
ครบทุกค า 
มีบ้างค าไม่ชัด  

เสียงดังฟังชัดเป็น
บางค า ส่วนใหญ่
ฟังไม่ชัด  

ไม่กล้าออกเสียงใน
การอ่าน  ฟังไม่ชัด
เกือบทุกค า 

๓ 

๓.  บอกมารยาทในการ
อ่าน (3 ข้อ)  

บอกได้ครบทั้ง  
๓  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง 
 ๒  ข้อ 

บอกได้ครบทั้ง  
๑  ข้อ 
 

บอกไม่ได้เลย ๓ 

  
  

ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              
                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         

                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0  -  ๑๐      หมำยถึง   ควรปรับปรุง    
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แบบสังเกตกำรพูดสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 

เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 

รำยกำรที่ปฏิบัติ 
สรุป แนะน ำ

ตนเอง 
ขอควำม
ช่วยเหลือ 

ขอบคุณ ขอโทษ ไม่เป็นไร 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

จ ำนวน
ข้อ 

ระดับ
คุณภำพ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

เกณฑ์กำรตัดสินระดับคุณภำพ      ปฏิบัติได้     ๕   กิจกรรม   หมำยถึง     ดีมำก 
                                          ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     ดี 
                                       ปฏิบัติได้     ๓   กิจกรรม   หมำยถึง     พอใช้ 
                                          ปฏิบัติได้     ต่ ำกว่ำ ๓ กิจกรรม ลงไป   หมำยถึง    ต้องปรับปรุง 
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แบบสังเกตกำรจับใจควำมส ำคัญและกำรพูดแสดงควำมคิดเห็น 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียน “วันสงกรำนต์” 
เลขที่ ชื่อ - นำมสกุล 
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ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

หมำยเหตุ   ต้องผ่ำนกำรประเมิน  ๖  ข้อขึ้นไป  จึงจะได้รับกำรตัดสินว่ำ  “ผ่ำน” กำรประเมิน 
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แบบประเมินกำรชิ้นงำนและกำรน ำเสนอ 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้องของ
ชิ้นงาน 

เขียนค าได้
ถูกต้อง  ทุกค ามี
ความหมาย และ
ถูกต้องตาม
โครงสร้างของ
ประโยค  มี
มารยาทในการ
เขียน 
 

เขียนค าได้
ถูกต้อง  ทุกค ามี
ความหมาย แต่
ไม่ถูกต้องตาม
โครงสร้างของ
ประโยค  มี
มารยาทในการ
เขียน 
 

เขียนค าบางค า
ไม่ถูกต้อง  บาง
ค าไม่มี
ความหมาย 
เรียงล าดับค า
ตามโครงสร้าง
ของประโยคไม่
ถูกต้อง   แต่มี
มารยาทในการ
เขียน 

เขียนค าบางค าไม่
ถูกต้อง  บางค าไม่
มีความหมาย 
เรียงล าดับค าตาม
โครงสร้างของ
ประโยคไม่ถูกต้อง   
และไม่มีมารยาท
ในการเขียน 
 

๔ 

๒.  การน าเสนอชิ้นงาน อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
เสียงดังฟังชัด 
กล้าแสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายได้ 
แต่เสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง  บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้า
แสดงออก 

อ่านออกเสียงไม่
ถูกต้อง  ต้องคอย
บอก   บอก
ความหมาย หรือ
ท าท่าทางบอก
ความหมายไม่ได้ 
และเสียงไม่ดัง ไม่
ค่อยกล้าแสดงออก 

๓ 

๓  มารยาทในการฟัง  ดู  
และ พูด 

ตั้งใจ  มีสมาธิใน
การฟัง  ดู  และ 
พูด 

ไม่ค่อยตั้งใจ  แต่
มีสมาธิในการฟัง  
ดู  และ พูดเป็น
บางครั้ง 

ไม่ค่อยตั้งใจ  มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  น้อย
มาก 

ไม่ค่อยตั้งใจ  ไม่มี
สมาธิในการฟัง  ดู  
และ พูด  
ตลอดเวลา 

๓ 

  
  

ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑  -  ๔๐    หมำยถึง   ดีมำก              
                                 คะแนน   ๒๑  -  ๓๐    หมำยถึง   ดี                         

                                 คะแนน   ๑๐  -  ๒๐    หมำยถึง   พอใช้              
                                                       คะแนน   0  -  ๑๐      หมำยถึง   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 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๒  “วันสงกรานต์”                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๑๐ ชั่วโมง 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 ระดับกำรปฏิบัติ   ๓   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด     ๓  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                                  ๒   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง   ๑   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 
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  
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
คณะที่ปรึกษำ 

 นายอนันต์      กัลปะ                                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                                                               
   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 
 นายสุรินทร์   บัวงาม                                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                               ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2  
 นายทองใบ  ทองนาค รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                               ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2  
 นายปรีชา  บุปผาชาติ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 

     นายสมควร  คีรีนิล หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม 
  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นายสมโภชน์  หมื่นประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ 
  นายมานัต  เสียงใหญ่ ศึกษานิเทศก์ 

 
คณะท ำงำน 
 1.นางนิตยา    โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์   
 2.นางระเบียบ  ชุมภูแก้ว ครูโรงเรียนบ้านยางชุม  
 3.นางศรีสมร   พวนพ่วง ครูโรงเรียนบ้านวังข่อย 
 4.นางสาวภาวิณี  เทียมเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านปรือน้อย 
 5.นางกนกรส  เนียมศร ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม 
 6.นางฉวีวรรณ   บางน้ าเค็ม ครูโรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ 
 7.นางมารยาท   ชื่นเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเภา  
 8.นางสาวพรจงกล  สุขสนาน ครูโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 
 9.นายสนอง  ผิวนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 
 10.นางพรทิพย์  ธงไชย ครูโรงเรียนบ้านต าหรุ 
 11.นางศิรัชญา   เปลี่ยนปราณ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง 
 12.นางสาวเบญจมาภรณ์   กล่นพูน ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 
 13.นางสาวปิยะนารถ  สาลี ครูโรงเรียนบ้านศาลาลัย 
 14.นางสาวอุทุมพร   เดชคง ศึกษานิเทศก์   
 
 
 
 
 
 
 



 

         หลักสูตรภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3       149 

คณะที่ปรึกษำ 
 
 1.  นายอนันต์  กัลปะ                            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 2.  นายสุรินทร์  บัวงาม                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 3.  นายทองใบ  ทองนาค                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 4.  นายปรีชา  บุปผาชาติ                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 5.  นายสมควร  คีรีนิล หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                           

การจัดการศึกษา สพป.ปข. 2 
 6.  นายอวยพร  รัตนไพฑูรย์                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
 7.  นายสมโภชน์  หมื่นประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ 
 8.  นายปฐม  หิรัญ                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 
 9.  นายประนอม  เชื้อชาติ                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
 10. นางจิรพันธ์  สายสร้อย                            รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ 
 11. นางจิตรา  ดิษฐเณร ครูวิชาการโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 
 12. นายมานัต  เสียงใหญ่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปข. 2 
 

คณะท ำงำน 
 
 1.  นางนิตยา  โรจน์บวรวิทยา    ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                              ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2                           

2.  นางระเบียบ  ชุมภูแก้ว ครูโรงเรียนบ้านยางชุม               
3.  นางศรีสมร  พานพ่วง ครูโรงเรียนบ้านวังข่อย    
4.  นางสาวภาวิณี  เทียมเพ็ชร     ครูโรงเรียนบ้านปรือน้อย    
5.  นางกนกรส  เนียมศร ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม   
6.  นางฉวีวรรณ  บางน้ าเค็ม  ครูโรงเรียนบ้านปากน้ าปราณ   
7.  นางมารยาท  ชื่นเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเภา          
8.  นางสาวพรจงกล  สุขสนาน     ครูโรงเรียนบ้านพุใหญ่    
9.  นายสนอง  ผิวนิ่ม ครูโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน   
10. นางพรทิพย์  ธงไชย  ครูโรงเรียนบ้านต าหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 
11. นางศิรัชญา  เปลี่ยนปราณ                          ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง   
12.นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน                     ครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ   
13.นางสาวปิยะนารถ  สาลี                            ครูโรงเรียนบ้านศาลาลัย    
14.นางสาวอุทุมพร  เดชคง                              ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2               


