
รายละเอียดวิชา

วิชา คณิตศาสตร์์  3                                               รหัสวิชา ค13101            จำนวน  5  คาบ / สัปดาห์  5.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผู้สอน มิสชุติมา   พรหมมาศ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

9.  รูปเรขาคณิต

     9.1  จุด ส่วนของเส้นตรง รังสี 

            เส้นตรง มุมและจุดตัด

     9.2  ชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ 

            รูปเรขาคณิตสามมิติ

     9.3  รูปที่มีแกนสมมาตร

ค 3.1 

ค 3.2

ป.3/1  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของ

           ส่ิงของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ

ป.3/2  ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่กำหนดให้

ป.3/3  เขียนชื่อจุด  ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุมและเขียน

           สัญลักษณ์

ป.3/1  เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ในแบบต่างๆ

ป.3/2  บอกรูปเรขาคณิตต่างๆที่อยู่ในส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

10. แบบรูปและความสัมพันธ์

     10.1  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มข้ึน

     10.2  แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

     10.3  แบบรูปของส่ิงของหรือรูปภาพ

              ที่สัมพันธ์กัน

ค 4.1  ป.3/1 บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่

           เพิ่มข้ึน ทีละ 3 ทีละ4 ทีละ25 ทีละ50 และลดลง ทีละ 3 

           ทีละ 4  ทีละ 25  ทีละ50  และแบบรูปซ้ำ

ป.3/2  บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  

           ขนาด  หรือสีที่มีความสัมพันธ์กันสองลักษณะ

11. การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

     11.1 การคูณที่ตัวคูณหนึ่งหลัก

     11.2 การคูณจำนวนสองหลัก

     11.3 การหารตัวต้ังไม่เกินส่ีหลักตัว

             หารหนึ่งหลัก

     11.4 โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์

             ปัญหาการหาร

ค 1.2

ค 6.1

ป.3/1  การบวกลบคูณหารระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน

           และศูนย์พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ป.3/2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์

           ปัญหาระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์พร้อม 

           ตระหนังถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสร้างโจทย์ได้ 

ป.3/2  ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ

           แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ป.3/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปได้อย่างเหมาะสม

ป.3/6  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. การทดสอบย่อย

2. ตรวจแบบฝึกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝึกหัด

25 ค 2.1 ป.3/3-4

ค 2.2 ป.3/1

ค 6.1 ป.3/2
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 2.1 ป.3/4-6

ค 2.2 ป.3/1

ค 6.1 ป.3/2

3. หลังกลางภาค 1. การทดสอบย่อย

2. ตรวจแบบฝึกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝึกหัด

25 ค 3.1 ป.3/1-3

ค 3.2 ป.3/1-2

ค 4.1 ป.3/1-2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.2 ป.3/1-2

ค 6.1 ป.3/2-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

1. การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

ตรวจแบบฝึกหัด แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยW์ W                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตW W W

3.   มีวินัยW W W W W W 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง W W W W W 6.   มุ่งม่ันในการทำงานW W

7.   รักความเป็นไทยW W W W W 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขW W W W 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารW W W W 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาW W W W 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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