
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาไทย 5                                                    รหัสวิชา ท15101            จำนวน  4  คาบ / สัปดาห  4.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                          ภาคเรียนที่ 2/2557                  ครูผูสอน  มิสกิ่งแกว   พงษศิริ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5.  ภาษาโลกส่ือสาร            

     5.1 กาวใหไกล  ไปใหถึง

     5.2 ชีวิตมีคา

     5.3 อธิบายความหมายของคำ ที่มีตัว

           การันต   คำควบกล้ำ   อักษรนำ 

     5.4 อานงานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง  

           คำแนะนำ  และปฏิบัติตามเชน

           การใชวัสดุ   อุปกรณ  ฉลากยา

     5.5 พูดรายงานจากการคนควาจากส่ือ

           อิเล็กทรอนิกส

     5.6 คัดลายมือ

     5.7 เขียนจดหมายถึงผูปกครองและ 

           ญาติ

     5.8 แตงกาพยยานี 11(พฤกษศาสตร)

     5.9 ตนเปนที่พึ่งแหงตน

     5.10 บทอาขยาน (FSG)

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.5/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง

ป.5/2  อธิบายความหมายของคำ  ประโยค   และขอความที่เปน

           การบรรยาย  และการพรรณา

ป.5/6  อานงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  ขอแนะนำ  และปฏิบัติตาม

ป.5/5  เขียนจดหมายถึงผูปกครองและญาติ

ป.5/1  พูดแสดงความรู  ความคิดเห็น  และความรูสึกจากเรื่องที่ฟง 

           และดู

ป.5/4  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นศึกษาคนควาจากการฟง  การดู

           การสนทนา

ป.5/6  แตงบทรอยกรอง

ป.5/2  ระบุความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีหรือวรรณกรรม 

           ที่สามารถนำไปใชในชีวิตจริง

ป.5/4  ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทรอยกรองที่มีคุณคา   

           ตามความสนใจ

6.  รากฐานภาษาไทย

     6.1 ปลอดภัยไวกอน

     6.2 หนาตางที่เปดกวาง

     6.3 อธิบายคำที่มีตัวการันต  

           คำควบกล้ำ  อักษรนำ

     6.4 อานคูมือเอกสารเกี่ยวกับนักเรียน

     6.5 ยอความจากคำสอน

     6.6 การวิเคราะหความนาเชื่อถือจาก

           เรื่องที่ฟงและดูในชีวิตประจำวัน

     6.7 สำนวนที่เปนคำพังเพยและ

           สุภาษิต

     6.8 คบคนพาล  พาลพาไปหาผิด

     6.9 เพลงพื้นบาน

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.5/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง

ป.5/2  อธิบายความหมายของคำ  ประโยค   และขอความที่เปน

           การบรรยาย  และการพรรณา

ป.5/6  อานงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  ขอแนะนำ  และปฏิบัติตาม

ป.5/4  เขียนยอความจากเรื่องที่อาน  

ป.5/3  วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล

ป.5/7  ใชสำนวนไดถูกตอง

ป.5/1  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน

ป.5/2  ระบุความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีหรือวรรณกรรม

           ที่สามารถนำไปใชในชีวิตจริง
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7.  สรางสรรคใชถอยคำ

     7.1 ภาษาจรรโลงใจ

     7.2 รูไวไดประโยชน

     7.3 อธิบายความหมายของคำที่มีตัว 

           การันต   คำควบกล้ำ   อักษรนำ

     7.4 เขียนคำแนะนำและอธิบาย

           ข้ันตอนการประดิษฐของใชจาก

           เศษวัสดุ

     7.5 ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

     7.6 การกรอกแบบรายการ

     7.7 วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่อง

           ที่ฟงและดูขาวและเหตุการณ

           ประจำวัน

     7.8 เหตุการณในบานสวน

     7.9 เลือกอานวรรณคดีและ

           วรรณกรรมตามความสนใจ

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.5/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง

ป.5/2  อธิบายความหมายของคำ  ประโยค   และขอความที่เปน

           การบรรยาย  และการพรรณา

ป.5/2  เขียนส่ือสารโดยใชคำไดถูกตองชัดเจนและเหมาะสม

ป.5/7  กรอกแบบรายการตางๆ

ป.5/3  วิเคราะหความนาเชื่อถือจากเรื่องที่ฟงและดูอยางมีเหตุผล

ป.5/4  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นศึกษาคนควาจากการฟง  การดู

           การสนทนา

ป.5/3  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

ป.5/3  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรม

8.  เลิศล้ำความเปนไทย

     8.1 แรงกระทบ

     8.2 วิธีชีวิตไทย

     8.3 อธิบายความหมายของคำที่มีตัว

           การันต  คำควบกล้ำ   อักษรนำ

     8.4 ขอความที่มีความหมายโดยนัย

     8.5 เขียนแสดงความรูสึกและแสดง

           ความคิดเห็นจากเรื่องเลา

     8.6 การเขียนคำอวยพร 

     8.7 คำที่มาจากภาษาตางประเทศใน

           ภาษาไทย (ASEAN)

     8.8 ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.5/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง

ป.5/2  อธิบายความหมายของคำ  ประโยค   และขอความที่เปน

           การบรรยาย  และการพรรณา

ป.5/3  อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อานอยางหลากหลาย   

ป.5/5  วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนำไป

           ใชในการดำเนินชีวิต

ป.5/2  เขียนส่ือสารโดยใชคำไดถูกตองชัดเจนและเหมาะสม

ป.5/6  เขียนแสดงความรูสึกและความคิดเห็นไดตรงตามเจตนา

ป.5/1  พูดแสดงความรู  ความคิดเห็น  และความรูสึกจากเรื่องที่ฟง

           และดู

ป.5/2  ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.5/5  บอกคำภาษาตางประเทศในภาษาไทย

ป.5/1  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน

ป.5/2  ระบุความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีหรือวรรณกรรม

           ที่สามารถนำไปใชในชีวิตจริง
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ทดสอบ

2. ใบงานฉลากยา

3. ใบงานเขียนจดหมาย

4. ชิ้นงานสำนวน  สุภาษิต 

    คำพังเพย

5. ทองบทอาขยาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินใบงานฉลากยา

3. แบบประเมินใบงานเขียน

    จดหมาย

4. แบบประเมินชิ้นงานสำนวน  

    สุภาษิต   คำพังเพย

5. แบบประเมินการทองบท

    อาขยาน

25 ท 1.1  ป.5/1-2, 6

ท 2.1  ป.5/4-5

ท 3.1  ป.5/1, 3-4

ท 4.1  ป.5/6-7 

ท 5.1  ป.5/2, 4

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1  ป.5/2 

ท 2.1  ป.5/5

ท 4.1  ป.5/6-7 

ท 5.1  ป.5/2

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบ

2. โครงงานภาษาถิ่น

3. ใบงานการกรอกแบบ

    รายการ

4. ชิ้นงานบัตรอวยพร

5. ใบงานภาษาตางประเทศใน

    ภาษาไทย

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินโครงงาน

    ภาษาถิ่น

3. แบบประเมินใบงานการกรอก  

    แบบรายการ

4. แบบประเมินชิ้นงาน บัตร

    อวยพร

5. แบบประเมินใบงานภาษาตาง 

    ประเทศในภาษาไทย

25 ท 1.1  ป.5/5

ท 2.1  ป.5/2, 6-7

ท 3.1  ป.5/2

ท 4.1  ป.5/3, 5

ท 5.1  ป.5/1, 3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1  ป.5/3

ท 2.1  ป.5/2, 7

ท 4.1  ป.5/3, 5

ท 5.1  ป.5/2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต

ตรวจผลงาน

แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การตรวจผลงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -
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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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