
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3            รหัสวิชา ส13101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                           ภาคเรียนที่ 2/2557               ครูผู้สอน มิสพิศมัย  ธนบดีศรีวิกรม

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. เศรษฐศาสตร์

    3.1 สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน

    3.2 การวางแผนการใช้จ่าย และการทำ

          บัญชีใช้จ่ายของตนเองและ

          ครอบครัว (ท้องถิ่น)

    3.3 ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการ

          บริโภคสินค้าและบริการ

    3.4 สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาให้แก่

          ประชาชน

    3.5 ภาษีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

    3.6 การแข่งขันทางการค้า

ส 3.1

ส 3.2

ป.3/1 จำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและ

          บริการในการดำรงชีวิต

ป.3/2 วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง

ป.3/3 อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมีผลต่อการผลิตและ

          บริโภคสินค้าและบริการ

ป.3/1 บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน

ป.3/2 บอกความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการ

          เสียภาษี

ป.3/3 อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้า

          ลดลง

4. ภูมิศาสตร์

    4.1 แผนผัง แผนที่ และภาพถ่าย

          ในชุมชน 

    4.2 ฝึกเขียนแผนผังอย่างง่ายของ

          โรงเรียนและชุมชน (ท้องถิ่น)

    4.3 ความสัมพันธ์ของลักษณะ

          กายภาพกับลักษณะทางสังคมของ

          ชุมชน

    4.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

          ในชุมชน

    4.5 การพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและ

          ทรัพยากรธรรมชาติ

          (พฤกษศาสตร์) 

    4.6 การก่อมลพิษและผลของมลพิษ

    4.7 ความแตกต่างของเมืองและชนบท

    4.8 การเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อม

          ในชุมชน

ส 5.1

ส 5.2

ป.3/1 ใช้แผนที่ แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์

          ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป.3/2 การเขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ต้ังของสถานที่

          สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน

ป.3/3 บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคม

          ของชุมชน

ป.3/1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจาก

          อดีตถึงปัจจุบัน

ป.3/2 อธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการ

          สนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบ

          อาชีพ

ป.3/3 อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์

ป.3/4 อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท

ป.3/5 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมในชุมชน
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ตรวจสมุดงาน

2. การทดสอบย่อย

3. ตรวจสมุดภาพการจำแนก

ประเภทของสินค้าและ

บริการ

1. แบบตรวจสมุดงาน

2. แบบทดสอบ

3. แบบตรวจสมุดภาพการ

จำแนกประเภทของสินค้า

    และบริการ

25 ส 3.1 ป.3/1-3

ส 3.2 ป.3/1-3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 3.1 ป.3/1-3

ส 3.2 ป.3/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจสมุดงาน

2. การทดสอบย่อย

3. ตรวจสมุดภาพทรัพยากร

    ในท้องถิ่น

1. แบบตรวจสมุดงาน

2. แบบทดสอบ

3. แบบตรวจสมุดภาพทรัพยากร

ในท้องถิ่น

25 ส 5.1 ป.3/1-3

ส 5.2 ป.3/1-5

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 5.1 ป.3/1-3

ส 5.2 ป.3/1-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ การสังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

การทดสอบการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียน

แบบทดสอบการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย[์ [                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต[ [ [

3.   มีวินัย[ [ [ [ [ [ 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง [ [ [ [ [ 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน[ [

7.   รักความเป็นไทย[ [ [ [ [ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข[ [ [ [ 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร[ [ [ [ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา[ [ [ [ 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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