
รายละเอียดวิชา

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

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                          ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผูสอน  มิสนงคราญ  ศิริศักด์ิ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. วัฒนธรรมไทย

    1.1 เรื่องจากผาแตมสูอียิปต , เรื่อง

          ควาย ขาวและชาวนา , คำศัพท

          (FSG)

    1.2 การอานวัน เดือน ปแบบไทย

    1.3 การอานคำควบกล้ำและอักษรนำ

    1.4  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็ม

           บรรทัด(FSG)

    1.5 คำนาม

    1.6 การอานเร็ว,การอานขาวและ

          เหตุการณสำคัญ (FSG)

    1.7 การเขียนส่ือสาร   (คำขวัญ ,

          ประกาศ)

    1.8 การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง(FSG)

ท 1.1

       

       

      

ท 2.1

       

ท 4.1

ป.6/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง

ป.6/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยคและขอความที่เปนโวหาร

ป.6/3 อานเรื่องส้ันๆ อยางหลากหลายโดยจับเวลาแลวถามเกี่ยวกับ

          เรื่องที่อาน

ป.6/5 อธิบายการนำความรูและความคิดจากเรื่องที่อานไปตัดสินใจ

          แกปญหาในการดำเนินชีวิต

ป.6/9 มีมารยาทในการอาน

ป.6/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

ป.6/2 เขียนส่ือสารโดยใชคำไดถูกตอง ชัดเจนและเหมาะสม

ป.6/3 เขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อใชพัฒนางานเขียน

ป.6/1 วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค

2. กวางไกลงานเขียน

    2.1 เรื่องอานปายไดสาระ ,กทลี  

          ตานี ,นากพระโขนงที่2 (FSG)

    2.2 การคนควาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส

          (FSG)

    2.3 คำสรรพนาม

    2.4 กลุมคำหรือวลี

    2.5 สวนประกอบของประโยค , 

          ประโยคส่ือสาร

    2.6 ภาษาพูด ภาษาเขียน

    2.7  คำกริยา

    2.8 การพูดรณรงคความสะอาด (FSG)

    2.9 การเดินทางของพลายนอย,การ

          อานทำนองเสนาะ , การถอด

          ความ ,คุณคาที่ไดจากการอาน

          วรรณคดี ,คำศัพท(FSG)

    2.10 การอานหนังสือตามความสนใจ 

            (FSG)

ท 1.1

       

      

       

ท 2.1

ท 3.1

ท 4.1

 

ท 5.1

ป.6/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ป.6/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยคและขอความที่เปนโวหาร

ป.6/7 อธิบายความหมายของขอมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิและ

          กราฟ

ป.6/8 อานหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณคาที่ไดรับ

ป.6/9 มีมารยาทในการอาน

ป.6/5 เขียนยอความจากเรื่องที่อาน

ป.6/1 พูดแสดงความรู ความเขาใจจุดประสงคของเรื่องที่ฟงและดู

ป.6/5 พูดโนมนาวอยางมีเหตุผลและนาเชื่อถือ

ป.6/6 มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด

ป.6/1 วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค

ป.6/2 ใชคำไดเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

ป.6/4 ระบุลักษณะของประโยค

ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อาน

ป.6/2 เลานิทานพื้นบานทองถิ่นตนเองและนิทานพื้นบานของ

          ทองถิ่นอื่น

ป.6/3 อธิบายคุณคาของวรรณคดีที่อานและนำไปใชในชีวิตจริง
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. เรียนรูส่ือสาร

    3.1 เรื่องดูละครยอนคิด ,คำศัพท ,

          การปฏิบัติตนในการอยูรวมกันใน

          สังคม(FSG)

    3.2 เรื่องกลอนกานทจากบานไทย

          (FSG)

    3.3 การเขียนเรียงความ ,มารยาทการ

          เขียน

    3.4 คำวิเศษณ , คำบุพบท , คำเชื่อม , 

          คำอุทาน

    3.5 เรื่องกวาแผนดินจะกลบหนา,คำ

          ศัพท (FSG)

    3.6 แผนภาพความคิด (FSG)

    3.7 จดหมายสวนตัว

    3.8 การกรอกแบบรายการ

ท 1.1

ท 2.1

ท 4.1

ป.6/1 อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ป.6/6 อานงานเขียนเชิงอธิบาย คำส่ัง ขอแนะนำและปฏิบัติตาม

ป.6/9 มีมารยาทในการอาน

ป.6/3 เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใชพัฒนา

          งานเขียน

ป.6/4 เขียนเรียงความ

ป.6/6 เขียนจดหมายสวนตัว

ป.6/7 กรอกแบบรายการตางๆ

ป.6/8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและสรางสรรค

ป.6/9 มีมารยาทในการเขียน

ป.6/1 วิเคราะหชนิดและหนาที่ของคำในประโยค

4.  รวมผสานอนุรักษ

    4.1 การพูด

    4.2 การวิเคราะหสำนวน คำพังเพย

          สุภาษิต

    4.3 บทอาขยาน (FSG)

    4.4 สำนวนเปรียบเทียบ

    4.5 บทรอยแกวและบทรอยกรอง ,

          ไมงานในสวนแกว (พฤกษศาสตร)

    4.6 กลอนสุภาพ (FSG)

ท 1.1

ท 3.1

ท 4.1

      

       

ท 5.1

ป.6/1อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง

ป.6/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยค และขอความที่เปนโวหาร

ป.6/4 แยกขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเรื่องที่อาน

ป.6/2 ต้ังคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟงและดู

ป.6/3 วิเคราะหความนาเชื่อถือจากการฟงและดูส่ือโฆษณาอยาง

          มีเหตุผล

ป.6/4 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาคนควาจากการฟง การดู

          และการสนทนา

ป.6/6 มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด

ป.6/3 รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาตางประเทศที่ใชใน

          ภาษาไทย

ป.6/5 แตงบทรอยกรอง

ป.6/6 วิเคราะหและเปรียบเทียบสำนวนที่เปนคำพังเพยและสุภาษิต

ป.6/4 ทองจำบทอาขยานตามที่กำหนด
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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. ทดสอบยอย ชนิดของ

    ประโยค

2. ภาระงาน

    - การอานคำควบกล้ำและ

      อักษรนำ

    - ฟงเรื่องแลวตอบคำถาม

3. ชิ้นงาน

    - แผนภาพโครงเรื่อง

    - คัดไทย

1. แบบทดสอบ

2. แบบประเมินการอาน

3. แบบประเมินการฟง

4. แบบประเมินชิ้นงาน

5. แบบประเมินการเขียน

25 ท 1.1 ป.6/1, 9

ท 2.1 ป.6/1, 3, 9

ท 3.1 ป.6/1-2

ท 4.1 ป.6/4

2. สอบกลางภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.6/1-3,5, 

7-9

ท 2.1 ป.6/2-5

ท 3.1 ป.6/5

ท 4.1 ป.6/1-2, 4

ท 5.1 ป.6/1,3

3. หลังกลางภาค 1. ภาระงาน

    - การอานทำนองเสนาะ

    - การพูดรายงานเรื่องหรือ

      ประเด็นที่ศึกษาคนควาจาก

      การฟง

2. ชิ้นงาน

    - การเขียนเรียงความ

    - วิเคราะหสำนวน

1. แบบประเมินการอาน

2. แบบประเมินการพูด

3. แบบประเมินการเขียน

4. แบบประเมินชิ้นงาน

25 ท 1.1 ป.6/1,9

ท 2.1 ป.6/4,8-9

ท 3.1 ป.6/4,6

ท 4.1 ป.6/6

4. สอบปลายภาค การทดสอบ แบบทดสอบ 20 ท 1.1 ป.6/1-2,4,

6-7

ท 2.1 ป.6/2-4,6-7 

ท 3.1 ป.6/3

ท 4.1 ป.6/1-3,5-6

ท 5.1 ป.6/1-4

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต

ตรวจผลงาน

แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การตรวจผลงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

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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