
รายละเอียดวิชา

วิชา คณิตศาสตร  4                                               รหัสวิชา ค14101            จำนวน  4  คาบ / สัปดาห  4.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                                           ภาคเรียนที่ 2/2557                    ครูผูสอน มิสเทวี   ศรีจรัส

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

8.  พื้นที่

     8.1  การหาพื้นที่เปนตารางหนวย 

            และตารางเซนติเมตร

     8.2  การหาพื้นที่รูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก

ค 2.1 ป.4/2  หาพื้นที่ของส่ีเหลี่ยมมุมฉาก

9.  เงิน

     9.1  ชนิดของเงิน  การเขียนจำนวน

            เงินโดยใชจุด

     9.2  การเปรียบเทียบจำนวนเงินและ

            การแลกเงิน

     9.3  โจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน

     9.4  การบันทึกรายรับรายจาย

     9.5  ใหนักเรียนรูจักเปรียบเทียบการ

            แลกเงินในกลุมประเทศอาเซียน 

            (ASEAN)

ค 2.2 ป.4/1  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง  เงิน และ

           เวลา

ป.4/2  เขียนบันทึกรายรับ รายจาย

10. เศษสวน

     10.1  ความหมายการอานการเขียน

              เศษสวน

     10.2  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

              เศษสวนที่ตัวสวน   เทากัน

     10.3  การบวก ลบ เศษสวนที่ตัวสวน

              เทากัน

ค 1.1

ค 1.2

ป. 4/1  เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

            แสดงจำนวนนับ ศูนย เศษสวน และทศนิยมหนึ่งตำแหนง

ป.4/2   เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับและศูนย  เศษสวน

            และทศนิยมหนึ่งตำแหนง

ป.4/3  บวกลบเศษสวนที่ตัวสวนเทากัน

11. เวลา

     11.1  บอกเวลาจากหนาปดนากา

     11.2  การเขียนบอกเวลาโดยใชจุด

              และการอาน         

     11.3  ความสัมพันธของมาตราเวลา

     11.4  โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา

     11.5  การอานการเขียนบันทึก

              กิจกรรมหรือเหตุการณระบุ

              เวลา และการอานตารางเวลา

  ค 2.1

 

ค 2.2

ป.4/1  บอกความสัมพันธของหนวยการวัดความยาว  น้ำหนัก 

           ปริมาตร หรือ ความจุ เงิน และเวลา.     

ป.4/3  บอกเวลาบนหนาปดนากาเขียนและอานเวลาโดยใชจุด และ

           บอกระยะเวลา

ป.4/1  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  เงิน และ

           เวลา

ป.4/3  อานเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณระบุเวลา
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

12. ทศนิยม

     12.1  ความหมายการอาน เขียน

              ทศนิยมหนึ่งตำแหนง

     12.2  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

              ทศนิยมหนึ่งตำแหนง

     12.3  โจทยปญหาเกี่ยวกับทศนิยม 

              อยางงาย

ค 1.1 ป. 4/1  เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

            แสดงจำนวนนับ ศูนย เศษสวน และทศนิยมหนึ่งตำแหนง

ป.4/2   เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับและศูนย  เศษสวน

            และทศนิยมหนึ่งตำแหนง

13. บทประยุกต

     13.1  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน

     13.2  การเฉลี่ย

     13.3  โจทยปญหาการบวก  ลบ  คูณ

              หารระคน

     13.4  สรางโจทยปญหาการคูณ การ

              หาร โดยนำส่ิงที่มีอยูในทองถิ่น

              มาสรางโจทยสถานการณ

ค 1.2

ค 6.1

ป.4/1  บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ

           และศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

           คำตอบ

ป.4/2  วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาระคนของ

           จำนวนนับและศูนย พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล

           ของคำตอบและการสรางโจทยได

ป.4/1  ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ป.4/2  ใชความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรและ

           เทคโนโลยี ในการแกปญหาในสถานการณตางๆได อยาง

           เหมาะสม

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค การทดสอบยอย แบบทดสอบ 25 หนวยที่  8-10

ค 1.1  ป.4/1-2

ค 1.2  ป.4/3

ค 2.1  ป.4/2

ค 2.2  ป.4/1-2  

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หนวยที่  8-10

ค 1.1  ป.4/1-2

ค 1.2  ป.4/3

ค 2.1  ป.4/2

ค 2.2  ป.4/1-2  
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

3. หลังกลางภาค การทดสอบยอย แบบทดสอบ 25 หนวยที่ 11-13 

ค 1.1  ป.4/1-2

ค 1.2  ป.4/1-2 

ค 2.1  ป.4/1, 3

ค 2.2  ป.4/1, 3

ค 6.1  ป.4/1-2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หนวยที่ 11-13 

ค 1.1  ป.4/1-2

ค 1.2  ป.4/1-2 

ค 2.1  ป.4/1, 3

ค 2.2  ป.4/1, 3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจแบบฝกหัด แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย[ [                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต[ [ [

3.   มีวินัย[ [ [ [ [ [ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง [ [ [ [ [ 6.   มุงม่ันในการทำงาน[ [

7.   รักความเปนไทย[ [ [ [ [ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข[ [ [ [ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร[ [ [ [ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา[ [ [ [ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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