
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5            รหัสวิชา ส15101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห์  3.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                           ภาคเรียนที่ 2/2557              ครูผู้สอน มิสพิสมัย  ธนบดีศรีวิกรม

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. เศรษฐศาสตร์

    3.1 การผลิตสินค้า และบริการ

          และตัวอย่างการผลิตสินค้าและ

          บริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น (ท้องถิ่น)

    3.2 เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ

          พอเพียงตามวิถีของชุมชน 

          (ท้องถิ่น)

    3.3 สหกรณ์

    3.4 บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของ

          ธนาคาร

    3.5 การกู้ยืมเงิน

ส 3.1

ส 3.2

ป.5/1 อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้า และบริการ

ป.5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ

          ทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

ป.5/3 อธิบายหลักสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์

ป.5/1 อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร

ป.5/2 จำแนกผลดี และผลเสียของการกู้ยืม

4. ภูมิศาสตร์

    4.1 การใช้แผนที่เพื่อหาตำแหน่ง 

          ระยะ และหาทิศของส่ิงต่างๆ 

          ในภูมิภาคของตนเอง และประเทศ

          เพื่อนบ้านอาเซียน (ASEAN)

    4.2 ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ 

    4.3 ภูมิลักษณ์ทางกายภาพกับสังคมใน

          ภูมิภาคต่างๆ (พฤกษศาสตร์) 

          (ท้องถิ่น)

    4.4 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกับ

          การต้ังถิ่นฐานของประชากร

    4.5 ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติกับวิถี

          ชีวิต และการสร้างสรรค์

          วัฒนธรรม

    4.6 ส่ิงแวดล้อมในภูมิภาค (ท้องถิ่น)

ส 5.1

ส 5.2

ป.5/1 รู้ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะ ทิศทาง

          ของภูมิภาคของตนเอง 

ป.5/2 ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่

ป.5/3 อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทาง

          สังคมในภูมิภาคของตนเอง

ป.5/1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ

          การต้ังถิ่นฐาน และการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค

ป.5/2 อธิบายอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถี

          ชีวิต และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค

ป.5/3 นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษา และการ

          ทำลายสภาพแวดล้อม และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพ

          แวดล้อมในภูมิภาค
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ตรวจสมุดงาน

2. การทดสอบย่อย

3. ตรวจสมุดภาพเศรษฐกิจ

    พอเพียง

1. แบบตรวจสมุดงาน

2. แบบทดสอบ

3. แบบประเมินสมุดภาพ

25 ส 3.1 ป.5/1-3

ส 3.2 ป.5/1-3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 3.1 ป.5/1-3

ส 3.2 ป.5/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจสมุดงาน

2. การทดสอบย่อย

3. ตรวจ Mind Map เรื่อง

    ผลของการรักษาและทำลาย

    สภาพแวดล้อม

1. แบบตรวจสมุดงาน

2. แบบทดสอบ

3. แบบตรวจ Mind Map 

25 ส 5.1 ป.5/1-3

ส 5.2 ป.5/1-5

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 5.1 ป.5/1-3

ส 5.2 ป.5/1-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ การสังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

การอ่าน คิด วิเคราะห์ และ

เขียน

แบบทดสอบการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยY์ Y                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตY Y Y

3.   มีวินัยY Y Y Y Y Y 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง Y Y Y Y Y 6.   มุ่งม่ันในการทำงานY Y

7.   รักความเป็นไทยY Y Y Y Y 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขY Y Y Y 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารY Y Y Y 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาY Y Y Y 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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