
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาไทย 6                                                    รหัสวิชา ท16101            จำนวน  4  คาบ / สัปดาห  4.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                          ภาคเรียนที่ 2/2557                   ครูผูสอน  มิสนงคราญ  ศิริศักด์ิ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5.  มรดกของไทย

     5.1  ครื้นเครงเพลงพื้นบาน , คำศัพท

            (FSG)

     5.2  ประโยคและขอความที่เปน

            โวหาร

     5.3  การอานงานเขียนเชิงอธิบาย ,

            คำส่ัง

     5.4  ชอนกลางสรางสุขภาพ , คำศัพท  

            (FSG)

     5.5  การพูดแสดงความคิดเห็นเชิง

            วิจารณ

     5.6  การพูดปฏิเสธหรือโตแยง

     5.7  การยอความ, แจงความ, 

            แถลงการณ, จดหมาย,

            พระบรมราโชวาท, คำปราศรัย

            สุนทรพจน, ระเบียบ (FSG)

     5.8  ศึกสายเลือด, คำศัพท(FSG)

     5.9  การถอดคำประพันธ, การอาน

            กลอนบทละคร

ท 1.1

     

       

       

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.6/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ป.6/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และขอความที่เปนโวหาร

ป.6/5  อธิบายการนำความรูและความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจ

           แกปญหาในการดำเนินชีวิต

ป.6/6  อานงานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง ขอแนะนำและปฏิบัติตาม

ป.6/9  มีมารยาทในการอาน

ป.6/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

ป.6/5  เขียนยอความจากเรื่องที่อาน

ป.6/9  มีมารยาทในการเขียน

ป.6/1  พูดแสดงความรูความเขาใจในจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและ

           ดูจากส่ือตางๆเชนส่ือส่ิงพิมพหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส

ป.6/2  ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.6/1  วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค

ป.6/4  ระบุลักษณะของประโยค

ป.6/1  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน

ป.6/3  อธิบายคุณคาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อานและนำไป

           ประยุกตใชในชีวิตจริง

6.  รอยใจใสภาษา

     6.1  สวยรายสายลับ, คำศัพท (FSG)

     6.2  การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

            และสรางสรรค (FSG)

     6.3  การอานแผนที่ แผนผัง

     6.4  ส่ีศิษยพระดาบส, คำศัพท (FSG)

     6.5  การพิจารณาขอเท็จจริงจาก

            โฆษณา

     6.6  การเขียนโฆษณา

     6.7  การพูดรายงาน

     6.8  วิธีการสืบคนขอมูลจากส่ือ 

            อิเล็กทรอนิกส

     6.9  การพูดโตวาที

ท 1.1

      

ท 2.1

  ท 3.1

ป.6/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรอง

ป.6/5  อธิบายการนำความรูและความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจ

           แกปญหาในการดำเนินชีวิต

ป.6/7  อธิบายความหมายของขอมูลจากการอานแผนผัง แผนภูมิ

           และกราฟ

ป.6/3  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนา

           งานเขียน

ป.6/4  เขียนเรียงความ

ป.6/8  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค

ป.6/9  มีมารยาทในการเขียน

ป.6/3  วิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟงและดุส่ือโฆษณา

ป.6/4  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดู

           และการสนทนา

ป.6/5  พูดโนมนาวในสถานการณตางๆ เชนการโตวาที

ป.6/6  มีมารยาทในการฟงการดูและการพูด
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7.  รวมหรรษางานเขียน

     7.1  หนึ่งในประชาคมอาเซียน (FSG)

            คำศัพท , ประชาคมอาเซียน  

            (อาเซียน)

     7.2  คำที่มาจากภาษาตางประเทศ

            (FSG)

     7.3  การเขียนจดหมายสวนตัว, 

            จดหมายขอโทษ, จดหมายแสดง

            ความขอบคุณ, จดหมายแสดงค

            ความเห็นใจ, จดหมายแสดง

            ความยินดี (FSG)

     7.4  เสียแลวไมกลับคืน , คำศัพท  

            (FSG)

     7.5  การดู การฟงและการอานขาว

     7.6  การพูดโทรศัพท

     7.7  ขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น

     7.8  การอานกราฟและแผนภูมิ

     7.9  อยาชิงสุกกอนหามไมงามดี

ท 1.1

       

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

      

ท 5.1

ป.6/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ป.6/4  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่อง

ป.6/7  อธิบายความหมายของขอมูลจากการอานแผนผัง แผนภูมิ

           และกราฟ

ป.6/6  เขียนจดหมายสวนตัว

ป.6/9  มีมารยาทในการเขียน

ป.6/1  พูดแสดงความรูความเขาใจในจุดประสงคจองเรื่องที่ฟง 

           และดู

ป.6/6  มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด

ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาตางประเทศที่ใชใน

           ภาษาไทย

ป.6/4  ระบุลักษณะของประโยค

ป.6/6  วิเคราะหและเปรียบเทียบสำนวนที่เปนคำพังเพยและสุภาษิต

ป.6/4  ทองจำบทอาขยานและบทรอยกรองที่มีคุณคาตามความ

           สนใจ

8.  พากเพียรฉันทลักษณ

     8.1  นิทานแสนสนุก, คำศัพท (FSG)

     8.2  นิทานพื้นบาน (ทองถิ่น),

            บทความ

     8.3  การกรอกแบบรายการ

     8.4  เสนดายกับสายชีวิต

     8.5  พางเพี้ยงพสุธา,คำศัพท (FSG)

     8.6  คำราชาศัพท, ภาษาถิ่น

     8.7  การใชพจนานุกรม

     8.8  คำอวยพร

ท 1.1

ท 2.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.6/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ป.6/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และขอความที่เปนโวหาร           

ป.6/3  อานเรื่องส้ันอยางหลากหลายโดยจับเวลาแลวถามเกี่ยวกับ

           เรื่องที่อาน

ป.6/6  อานงานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง ขอแนะนำและปฏิบัติตาม

ป.6/8  อานหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณคาที่ไดรับ

ป.6/2  เขียนส่ือสารโดยใชคำไดถูกตอง ชัดเจนและเหมาะสม

ป.6/7  กรอกแบบรายการตางๆ

ป.6/2  ใชคำไดเหมาะกับกาลเทศะและบุคคล

ป.6/5  แตงบทรอยกรอง

ป.6/2  เลานิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและนิทานพื้นบานของ

           ทองถิ่นอื่น
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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. ภาระงาน

     - การพูดโตวาที

     - การอานแผนที่แผนผัง

2. ชิ้นงาน

    - การเขียนยอความ

    - วิเคราะหโฆษณา

    - เขียนเรื่องตามจินตนาการ

1. แบบประเมินการพูด

2. ตรวจความถูกตองในการอาน 

3. แบบทดสอบ

4. แบบประเมินการเขียน

5. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1 ป.6/7

ท 2.1 ป.6/5, 8-9

ท 3.1 ป.6/1, 3,   

          5-6

2. สอบกลางภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.6/1-2, 

          5-6

ท 2.1 ป.6/1, 3-5

ท 3.1 ป.6/2-4

ท 4.1 ป.6/1, 4

ท 5.1 ป.6/1, 3

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย เรื่องพจนานุกรม

2. ภาระงาน

    - การทองบทอาขยาน

3. ชิ้นงาน

    - การเขียนจดหมาย

    - คำราชาศัพท

    - นิทานพื้นบาน

1.  แบบทดสอบ

2.  แบบประเมินการอาน

3.  แบบประเมินการเขียน

4.  แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1 ป.6/6, 8

ท 2.1 ป.6/6

ท 4.1 ป.6/2

ท 5.1 ป.6/2, 4

4. สอบปลายภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.6/1-7, 9

ท 2.1 ป.6/2, 6-7

ท 4.1 ป.6/3, 5-6

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การตรวจผลงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย̂ ^                                               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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