
รายละเอียดวิชา

วิชา คณิตศาสตร  3                                               รหัสวิชา ค13101            จำนวน  5  คาบ / สัปดาห  5.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผูสอน มิสชุติมา   พรหมมาศ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  จำนวนไมเกิน 100,000

     1.1 การเขียน และการอานตัวเลขฮินดู  

           อารบิก ตัวเลขไทย และ

           ตัวหนังสือแสดงจำนวน          

     1.2 หลักและคาของเลขโดดในแตละ

           หลัก และการใช  0 เพื่อยึด

           ตำแหนงของหลัก                  

     1.3 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใน

           รูปกระจาย                  

     1.4 การเปรียบเทียบจำนวนและการ

           ใชเครื่องหมาย =  ≠  ≤   ≥   การ

           เรียงลำดับจำนวนไมเกินหา

           จำนวน     

ค 1.1

ค 6.1

ป.3/1  เขียนและอานตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ

           แสดงปริมาณของส่ิงของหรือจำนวนนับไมเกินหนึ่งแสน

           และศูนย

ป.3/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไมเกินหนึ่งแสนและ

           ศูนย

ป.3/4  ใชภาษาและสัญลักษณทางคณิตศาสตรในการส่ือสารส่ือ

           ความหมาย และการนำเสนอไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ป.3/5  เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตรและเชื่อมโยง

           คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ

2.  การบวก

     2.1 การบวกจำนวนสองจำนวนใน

           แนวต้ัง การบวกจำนวนสอง

           จำนวนในแนวนอน

     2.2 โจทยปญหาการบวกการสราง

           โจทยปญหาการบวก      

ค 1.2 ป.3/1 การบวกลบคูณหารระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งแสน

          และศูนย พรอมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ป.3/2 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

          ปญหาระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งแสนและศูนยพรอม

          ตระหนังถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสรางโจทยได

3.  การลบ

     3.1 การลบจำนวนในแนวต้ัง  การลบ

           จำนวนในแนวนอน

     3.2 โจทยปญหาการลบ  การสราง

           โจทยปญหาการลบ

ค 1.2 ป.3/1 การบวกลบคูณหารระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งแสน 

          และศูนยพรอมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ป.3/2 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

          ปญหาระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งแสนและศูนยพรอม

          ตระหนังถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสรางโจทยได
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  การคูณและการหาร

     4.1 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ

           จำนวนไมเกินส่ีหลัก

     4.2 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับ

           จำนวนที่มีสองหลัก

     4.3 การหารที่ตัวต้ังไมเกินส่ีหลักตัว

           หารหนึ่งหลัก

     4.4 โจทยปญหาการคูณ  การหาร

     4.5 สรางโจทยปญหา เกี่ยวกับขอมูล

           หรือสถานการณในทองถิ่น 

           (ทองถิ่น)

ค 1.2

ค 6.1

ป.3/1 การบวกลบคูณหารระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งแสน 

          และศูนยพรอมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ

ป.3/2 วิเคราะหและแสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหาและโจทย

          ปญหาระคนของจำนวนนับไมเกินหนึ่งแสนและศูนย พรอม

          ตระหนังถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสรางโจทยได 

ป.3/2 ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการ

          แกปญหาในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม

ป.3/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปไดอยางเหมาะสม

5.  การวิเคราะหและการนำเสนอขอมูล

     5.1 การอานแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิ

           แทง

     5.2 การเก็บรวบรวมการจำแนกและ

           การนำเสนอขอมูล

ค 5.1 ป.3/1 รวบรวมและจำแนกขอมูลเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดลอม

          ใกลตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

ป.3/2 อานขอมูลจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแทงอยางงาย

6.  การวัด  การชั่งการตวง

     6.1 การวัดความยาว (เมตร, 

           เซนติเมตร) การเลือกเครื่องมือ

           การวัด  เปรียบเทียบความยาว  

           คะเนความยาว ความสัมพันธของ

           หนวยการวัดความยาว  คะเน

           ระยะหางของตนไม

           (พฤกษศาสตร)

     6.2 โจทยปญหาเกี่ยวกับการวัด

           ความยาว

     6.3 การชั่ง(กิโลกรัม กรัม ขีด)

           การเลือกเครื่องชั่ง   การเปรียบ

           เทียบน้ำหนักการคะเนน้ำหนัก 

           ความสัมพันธของหนวยการชั่ง

     6.4 โจทยปญหาเกี่ยวกับการชั่ง

     6.5 การตวง(ลิตร,มิลลิลิตร)

           การเลือกเครื่องตวง การเปรียบ

           เทียบปริมาตรของส่ิงของหรือ

           ความจุของภาชนะความสัมพันธ

           ของหนวยการตวง

     6.6 โจทยปญหาเกี่ยวกับการตวง

ค 2.1

ค 2.2

ค 6.1

ป.3/1 บอกความยาวเปนเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตรเลือกเครื่องวัดที่

          เหมาะสมและเปรียบเทียบความยาว

ป.3/2 บอกน้ำหนักเปนกิโลกรัม กรัมและขีด เลือกเครื่องชั่งที่

          เหมาะสม  และเปรียบเทียบน้ำหนัก

ป.3/3 บอกปริมาณและความจุเปนลิตร  มิลลิลิตรเลือกเครื่องตวงที่

          เหมาะสมและเปรียบเทียบปริมาณความจุในหนวยเดียวกัน

ป.3/5 บอกความสัมพันธของหนวยการวัดความยาว  น้ำหนักและ

          เวลา

ป.3/1 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง  การตวง  เงิน    

          และเวลา 

ป.3/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา

ป.3/2 ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการ

          แกปญหาในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม

ป.3/3 ใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอยางสมเหตุ

          สมผล
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

7.  เวลา

     7.1 บอกเวลาเปนนากาและนาที  

           การเขียนเวลาโดยใชจุดและการ

           อานเวลา

     7.2 ความสัมพันธของหนวยเวลา

     7.3 โจทยปญหาเกี่ยวกับเวลา

     7.4 เขียนบันทึกกิจกรรมหรือ

           เหตุการณระบุเวลา

ค 2.1

ค 2.2

ค 6.1

ป.3/4 บอกเวลาบนหนาปดนากา(ชวง 5นาที)อานและเขียนบอก

          เวลาโดยใชจุด

ป.3/5 บอกความสัมพันธของหนวยการวัด  น้ำหนักและเวลา

ป.3/1 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง  การตวง  เงิน    

          และเวลา 

 ป3/3 อานและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณที่ระบุเวลา

ป.3/2 ใชความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการ

          แกปญหาในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม

8.  เงิน

     8.1 การเขียนจำนวนเงินโดยใชจุด

           และการอาน

     8.2 การบอกจำนวนเงิน

     8.3 โจทยปญหาเกี่ยวกับเงิน

     8.4 บันทึกรายรับรายจาย

     8.5 เงินสกุลในประเทศสมาชิก

           อาเซียน(ASEAN)

ค 2.1

ค 2.2

ป.3/6 อานและเขียนจำนวนเงินโดยใชจุด

ป.3/1 แกปญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง  การตวง  เงิน   และ 

          เวลา 

ป.3/2 อานเขียนบันทึกรายรับรายจาย

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. การทดสอบยอย

2. ตรวจแบบฝกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

25 ค 1.1 ป.3/1-2

ค 6.1 ป.3/4-5

ค 1.2 ป.3/1-2

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 1.1 ป.3/1-2

ค 1.2 ป.3/1-2

ค 6.1 ป.3/2

3. หลังกลางภาค 1. การทดสอบยอย

2. ตรวจแบบฝกหัด

1. แบบทดสอบ

2. แบบฝกหัด

25 ค 5.1 ป.3/1-2

ค 2.1 ป.3/1-5

ค 2.2 ป.3/1-3

ค 6.1 ป.3/1-3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ค 5.1 ป.3/1-2

ค 2.1 ป.3/1-5

ค 2.2 ป.3/1-3

ค 6.1 ป.3/1-3
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

1. การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจแบบฝกหัด แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย_ _                                               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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