
รายละเอียดวิชา

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

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                          ภาคเรียนที่ 1/2557                  ครูผูสอน  มิสกิ่งแกว   พงษศิริ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ภาษานั้นสำคัญไฉน

     1.1  สายน้ำสายชีวิต

     1.2  อธิบายความหมายของคำควบ

            กล้ำ

     1.3  ครอบครัวพอเพียง

     1.4  มารยาทในการอาน

     1.5  มารยาทในการเขียน

     1.6  คัดลายมือ

     1.7  แผนภาพโครงเรื่อง

     1.8  แผนภาพความคิด

     1.9  พูดแสดงความรู   ความคิดเห็น 

            และความรูสึกจากเรื่องเลา

     1.10  คำบุพบท

     1.11  กำเนิดผิดพนคนทั้งหลาย 

     1.12  นิทานพื้นบาน(ทองถิ่น)

     

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.5/5  วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนำ

           ไปใชในการดำเนินชีวิต

ป.5/8  มีมารยาทในการอาน

ป.5/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

ป.5/3  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด เพื่อใชพัฒนา

           งานเขียน

ป.5/9  มีมารยาทในการอาน

ป.5/1  พูดแสดงความรู  ความคิดเห็น  และความรูสึกจากเรื่องที่ฟง

           และดู

ป.5/1  ระบุบชนิดและหนาที่ของคำ  

ป.5/1  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน

ป.5/2  ระบุความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีหรือวรรณกรรม

           ที่สามารถนำไปใชในชีวิตจริง

2.  รอยใจใสถอยคำ

     2.1  คนละไมคนละมือ

     2.2  ภัยเงียบ

     2.3   ประชาธิปไตยใบกลาง

     2.4  อธิบายความหมายของคำ

            อักษรนำ

     2.5  อักษรยอ

     2.6  เครื่องหมายวรรคตอน

     2.7  อานงานเขียนเชิงอธิบาย 

            ทางราชการ

     2.8  คำขวัญ

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.5/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง

ป.5/6  อานงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  ขอแนะนำ  และปฏิบัติตาม

ป.5/2  เขียนส่ือสารโดยใชคำไดถูกตองชัดเจนและเหมาะสม

ป.5/4  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นศึกษาคนควาจากการฟง  การดู

           การสนทนา

ป.5/5  มีมารยาทในการฟง  การดูและการพูด

ป.5/1  ระบุบชนิดและหนาที่ของคำ  

ป.5/2  ระบุความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีหรือวรรณกรรม

           ที่สามารถนำไปใชในชีวิตจริง
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  ผูนำการส่ือสาร

     3.1  รวมแรงรวมใจ

     3.2  งานเขียนโนมนาวใจ โฆษณา

     3.3  ฟงและพูดแสดงความคิดเห็น

            และความรูสึกจากขาวและ

            เหตุการณ

     3.4  คัดลายมือ

     3.5  เขียนยอความ

     3.6  คำอุทาน

     3.7  วิชาเหมือนสินคา

     3.8  การเลือกหนังสือตามความสนใจ

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.5/4  แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน

ป.5/5  วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานเพื่อนำ

           ไปใชในการดำเนินชีวิต

ป.5/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

ป.5/4  เขียนยอความจากเรื่องที่อาน  

ป.5/1  พูดแสดงความรู  ความคิดเห็น  และความรูสึกจากเรื่องที่ฟง

           และดู

ป.5/1  ระบุบชนิดและหนาที่ของคำ  

ป.5/1  สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อาน

4.  เชี่ยวชาญประเภทคำ    

     4.1  จากคลองสูหองแอร

     4.2  ด่ังหยาดทิพยชโลมใจ

     4.3  อธิบายความหมายของคำ ที่มีตัว

            การันต

     4.4  การใชพจนานุกรม

     4.5  เขียนเรื่องจากจินตนาการ

     4.6  คำราชาศัพท

     4.7  โฆษณา

     4.8  พอคาจากเมืองเมาะตะมะ

     4.9  ประโยคและสวนประกอบของ

            ประโยค

     4.10  รายงานบุคคลสำคัญในทองถิ่น

             (ทองถิ่น)

     4.11  จับใจความและพูดแสดงความรู 

              ความคิดในเรื่องที่ฟงและดูจาก

              โฆษณา

ท 1.1

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

ท 5.1

ป.5/1  อานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง

ป.5/6  อานงานเขียนเชิงอธิบาย  คำส่ัง  ขอแนะนำ  และปฏิบัติตาม

ป.5/8  เขียนเรื่องตามจินตนาการ

ป.5/2  ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.5/2  จำแนกสวนประกอบของประโยค

ป.5/4  ใชคำราชาศัพท

ป.5/2  ระบุความรูและขอคิดจากการอานวรรณคดีหรือวรรณกรรม

           ที่สามารถนำไปใชในชีวิตจริง

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ทดสอบ

2. ใบงานแผนภาพโครงเรื่อง

3. ใบงานแผนภาพความคิด

4. ชิ้นงานนิทานพื้นบาน

5. ใบงานอักษรยอ

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1  ป.5/1,8

ท 2.1  ป.5/1-3, 9

ท 3.1  ป.5/4-5

ท 4.1  ป.5/1 

ท 5.1  ป.5/1-2
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค 1. ทดสอบ 1. แบบทดสอบ 20 ท 1.1  ป.5/1-6

ท 2.1  ป.5/9

ท 3.1  ป.5/5

ท 4.1  ป.5/1 

ท 5.1  ป.5/2

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบ

2. ใบงานยอความ

3. คัดลายมือ

4. ใบงานคำราชาศัพท

5. รายงานบุคคลสำคัญใน

    ทองถิ่น

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบประเมินคัดลายมือ

4. แบบประเมินรายงาน

25 ท 1.1  ป.5/4-5, 7

ท 2.1  ป.5/1,4,8

ท 3.1  ป.5/1-2

ท 4.1  ป.5/2,4 

ท 5.1  ป.5/2

4. สอบปลายภาค 1. ทดสอบ 1. แบบทดสอบ 20 ท 1.1  ป.5/6

ท 4.1  ป.5/2, 4

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

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยZ Z                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตZ Z Z

3.   มีวินัยZ Z Z Z Z Z 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Z Z Z Z Z 6.   มุงม่ันในการทำงานZ Z

7.   รักความเปนไทยZ Z Z Z Z 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขZ Z Z Z 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารZ Z Z Z 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาZ Z Z Z 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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