
รายละเอียดวิชา

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

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                    ครูผูสอน มิสเทวี   ศรีจรัส

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  จำนวนนับที่มากกวา 100,000

     1.1 การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิค 

           ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดง

           จำนวนนับและการอาน

     1.2 การเขียนในรูปกระจาย

     1.3 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ

           จำนวน

     1.4 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มข้ึนหรือ

           ลดลงทีละเทากัน 

ค 1.1

ค 4.1

ค 6.1

ป.4/1 เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิค  ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

          แสดงจำนวนนับ ศูนยเศษสวนและทศนิยมหนึ่งตำแหนง

ป.4/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ และศูนย เศษสวน

          และทศนิยมหนึ่งตำแหนง

ป.4/1 บอกจำนวนและความสัมพันธของจำนวนที่เพิ่มข้ึนหรือลดลง

          ทีละเทากัน

ป.4/2 บอกรูปและความสัมพันธแบบรูปของรูปที่กำหนดให

ป.4/4 ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสาร 

          การส่ือสารความหมาย และนำเสนอไดอยางถูกตองและ

          เหมาะสม

2.  การบวกและการลบ

     2.1 การบวก  การลบ

     2 .2 โจทยปญหาการบวกลบ

     2.3 การสรางโจทยปญหาการบวก

           การลบ

ค 1.2 ป.4/1 บวก ลบ  คูณหารและบวกลบ คูณหาร ระคนของจำนวนนับ

          และศูนยพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ป.4/2 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาระคนของ

          จำนวนนับพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

          คำตอบและสรางโจทยได

3.  เรขาคณิต

     3.1 สวนประกอบของมุม

     3.2 การเขียนชื่อและสัญลักษแทนมุม

     3.3 เสนขนานและสัญลักษณแสดง

           การขนาน

     3.4 สวนประกอบของรูปวงกลม 

     3.5 รูปส่ีเหลี่ยมมุมฉาก

     3.6 รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสและส่ีเหลี่ยม

           ผืนผา

     3.7 รูปที่มีแกนสมมาตร

     3.8 การประดิษฐลวดลายใชรูป

           เรขาคณิต

     3.9 แบบรูปของเรขาคณิต และรูป

           อื่น ๆ

ค 3.1

ค 3.2

ค 4.1

ค 6.1

ป.4/1 บอกชนิดของมุม ชื่อมุมสวนประกอบของมุมและเขียน

          สัญลักษณ

ป.4/2 บอกไดวาเสนตรงหรือสวนของเสนตรงคูใดขนานกันพรอม

          ทั้งใชสัญญลักษณแสดงการขนาน

ป.4/3 บอกสวนประกอบของรูปวงกลม

ป.4/4 บอกไดวารูปใดหรือสวนใดของส่ิงของมีลักษณเปนรูป

          ส่ีเหลี่ยมมุมฉากและจำแนกไดวาเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสหรือ

          ผืนผา

ป.4/5 บอกไดวารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเปนรูปที่มีแกนสมมาตร

          และบอกจำนวนแกนสมมาตร

ป.4/1 นำรูปเรขาคณิตมาประดิษฐเปนลวดลายตาง ๆ 

ป.4/1 เขาใจวิเคราะห็แบบรูปความสัมพันธุและฟงกชั่น

ป.4/2 บอกรูปและความสัมพันธในแบบรูปที่กำหนด

ป.4/6 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  การคูณ 

     4.1 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ

           จำนวนมากกวาส่ีหลัก

     4.2 การคูณจำนวนมากกวาหนึ่งหลัก

           กับจำนวนที่มากกวาสองหลัก

     4.3 โจทยปญหาการคูณ

     4.4 การสรางโจทยปญหาการคูณ

ค 1.2

ค 6.1

ป.4/1 บวก ลบ  คูณหารและบวกลบระคนของจำนวนนับและศูนย

          พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตูสมผลของคำตอบ

ป.4/2 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาระคนของ

          จำนวนนับพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

          คำตอบและสรางโจทยได

ป.4/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปไดอยางเหมาะสม

5.  การหาร

     5.1 การหารที่ตัวหารไมเกินสามหลัก

     5.2 การบวก การลบ  การคูณ การหาร

           ระคน

     5.3 โจทยปญหาการหารที่ตัวหาร

           ไมเกิน 3 หลัก

     5.4 การสรางโจทยปญหาการหาร

ค 1.2

ค 6.1

ป.4/1 บวก ลบ  คูณหารและบวกลบระคนของจำนวนนับและศูนย

          พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตูสมผลของคำตอบ

ป.4/2 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาระคนของ

          จำนวนนับพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

          คำตอบและสรางโจทยได

ป.4/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปไดอยางเหมาะสม

6.  สถิติและความนาจะเปน

     6.1 การเก็บรวบรวมขอมูลและการ

           จำแนกขอมูล

     6.2 การอานแผนภูมิรูปภาพ

     6.3 การอานแผนภูมิแทง  

     6.4 การอานตาราง

     6.5 การเขียนแผนภูมิรูปภาพและ

           แผนภูมิแทง

ค 5.1

ค 6.1

ป.4/1 รวบรวมและจำแนกขอมูล

ป.4/2 อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง

ป.4/3 เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทง

ป.4/5 เชื่อมโยงความรูตางๆ ในคริตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตร

          กับศาสตรอื่นๆ

7.  การวัด

     7.1 ความสัมพันธของหนวยความ 

           ยาว  เซนติเมตรกับมิลลิเมตร  

           เมตรกับเซนติเมตร  กิโลเมตรกับ 

           เมตร วากับเมตร

     7.2 การคาดคะเนความยาว (เมตร  

           เซนติเมตร วา

     7.3 มาตราสวน

     7.4 โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัด

           ความยาว                                  

     7.5 ความสัมพันธของหนวยการชั่ง

     7.6 โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง

     7.7 ความสัมพันธของหนวยการตวง

     7.8 การคาดคะเนน้ำหนัก (กิโลกรัม

           ขีด )                     

     7.9 การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ 

           (ลิตร)

    7.10 โจทยปญหาเกี่ยวกับการตวง

ค 2.1

ค 2.2

ป.4/1 บอกความสัมพันธของหนวยการวัดความยาว  น้ำหนัก

          ปริมาตร หรือ ความจุและเวลา            

ป.4/4 คาดคะเนความยาว น้ำหนักปริมาตรหรือความจุ

ป.4/1 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวงเงินและ

          เวลา
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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. การทดสอบยอย

2. ตรวจแบบฝกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

25 หนวยที่  1-5

ค 1.1  ป.4/1-2

ค 1.2  ป.4/1-2

ค 3.1  ป.4/1-5

ค 3.2  ป.4/1 

ค 4.1  ป.4/1-2 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หนวยที่  1-5

ค 1.1  ป.4/1-2

ค 1.2  ป.4/1-2

ค 3.1  ป.4/1-5

ค 3.2  ป.4/1 

ค 4.1  ป.4/1-2 

3. หลังกลางภาค 1. การทดสอบยอย

2. ตรวจแบบฝกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

25 หนวยที่ 4 – 7 

ค 1.2  ป.4/1-2

ค 2.1  ป.4/1,4 

ค 2.2  ป.4/1

ค 3.2  ป.4/1 

ค 4.1  ป.4/1

ค 5.1  ป.4/1-3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 หนวยที่ 4 – 7 

ค 1.2  ป.4/1-2

ค 2.1  ป.4/1,4 

ค 2.2  ป.4/1

ค 3.2  ป.4/1 

ค 4.1  ป.4/1

ค 5.1  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

- -
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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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