
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาไทย 4                                                    รหัสวิชา ท14101            จำนวน  4  คาบ / สัปดาห  4.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                                          ภาคเรียนที่ 1/2557             ครูผูสอน  มิสนิภาภรณ   เวียงพระปรก

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. ขนมไทยไรเทียมทาน

    1.1 การอานออกเสียงและบอกความ

          หมายคำควบกล้ำ , อักษรนำ

    1.2 การคัดลายมือ

    1.3 มาตราตัวสะกด , การผันอักษร

    1.4 น้ำผึ้งหยดเดียว

ท 1.1 

ท 2.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.4/1อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ป.4/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจากเรื่องที่อาน

ป.4/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

ป.4/1 สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทตางๆ

ป.4/2 อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนำไปใชในชีวิตจริง

2.  ผักสมุนไพรใบหญามีคุณคาทั้งนั้น

     2.1 การอานออกเสียงและบอกความ

           หมายของเครื่องหมายวรรค และ

           อักษรยอ

     2.2 มีมารยาทในการอาน

     2.3 คำขวัญ ,คำแนะนำ

     2.4 คำเปน คำตาย , คำพอง

     2.5 ตำนานเขาสามมุก

ท 1.1 

ท 2.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.4/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ป.4/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจากเรื่องที่อาน

ป.4/8 มีมารยาทในการอาน

ป.4/2 เขียนส่ือสารโดยใชคำไดถูกตองชัดเจน และเหมาะสม

ป.4/1 สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทตางๆ

ป.4/1 ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทานคติธรรม

3.  ชีวิตที่ถูกเมิน

     3.1 การอานออกเสียงและบอกความ

           หมาย

     3.2 แผนภาพความคิด

     3.3 การจำแนกขอเท็จจริงและขอ

           คิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู

     3.4 มีมารยาทในการฟงการดูและการ

           พูด

     3.5 ชนิดของคำ

     3.6 การผจญภัยของสุดสาคร

ท 1.1 

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.4/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ป.4/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจากเรื่องที่อาน

ป.4/3 เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนา

          งานเขียน

ป.4/1 จำแนกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.4/6 มีมารยาทในการฟงการดูและการพูด

ป.4/2 ระบุชนิดและหนาที่ของคำในประโยค

ป.4/2 อธิบายขอคิดจากการอานเพื่อนำไปใชในชีวิตจริง
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  ไวรัสวายราย

     4.1 อานออกเสียงและบอกความ

           หมาย

     4.2 อานเรื่องส้ัน

     4.3 แผนภาพโครงเรื่อง

     4.4  มารยาทในการเขียน 

     4.5  ขาวและเหตุการณ

     4.6  การใชพจนานุกรม

     4.7 นิทานคติธรรม

ท 1.1 

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.4/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ป.4/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยคและสำนวนจากเรื่องที่อาน

ป.4/3 อานเรื่องส้ันๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่อง

          ที่อาน

ป.4/3 เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนา

          งานเขียน

ป.4/8 มีมารยาทในการเขียน

ป.4/2 พูดสรุปความจากการฟงและดู

ป.4/3 ใชพจนานุกรมคนหาความหมายของคำ

ป.4/1 ระบุขอคิดจากนิทานพื้นบานหรือนิทานคติธรรม

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ทดสอบยอย

2. ภาระงาน ( คัดลายมือ)

3. ชิ้นงาน ( นิทานพื้นบาน)

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการคัดลายมือ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1 ป.4/1-2 

ท 2.1 ป.4/1 

ท 5.1 ป.4/1 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.4/1-2,8 

ท 2.1 ป.4/2

ท 4.1 ป.4/1

ท 5.1 ป.4/2

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบยอย

2. ภาระงาน (พูดสรุปความ)

3. ชิ้นงาน ( แผนภาพโครงเรื่อง

    และบอกขอคิด)

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการพูด

3. แบบประเมินชิ้นงาน
25

ท 3.1 ป4/1-2,6 

ท 2.1 ป.4/3

ท 5.1 ป.4/1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.4/1-3

ท 2.1 ป.4/3

ท 4.1 ป.4/2-3

ท 5.1 ป.4/2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การตรวจผลงานการเขียนการ

อานและเขียนจากการอาน

แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยY Y                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตY Y Y

3.   มีวินัยY Y Y Y Y Y 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Y Y Y Y Y 6.   มุงม่ันในการทำงานY Y

7.   รักความเปนไทยY Y Y Y Y 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขY Y Y Y 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารY Y Y Y 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาY Y Y Y 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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