
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3            รหัสวิชา ส13101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                                           ภาคเรียนที่ 1/2557               ครูผูสอน มิสพิศมัย  ธนบดีศรีวิกรม

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

     1.1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

     1.2 พุทธประวัติ

     1.3 พุทธสาวก / ชาดก / 

           พุทธศาสนิกชนตัวอยางและ

           ประวัตินักบุญหลุยส มารี กรีญอง 

           เดอรมงฟอรต (FSG)

     1.4 พระไตรปฎก และคัมภีรศาสนา

           อื่น

     1.5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

     1.6 การบริหารจิตและเจริญปญญา

     1.7 ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และ

           ศาสนบุคคล 

     1.8 มารยาทชาวพุทธ

     1.9 ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา

           และกิจกรรมในวันสำคัญของ

           ทองถิ่น (ทองถิ่น)

     1.10 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ

ส 1.1

ส 1.2

ป.3/1 อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

          นับถือ ในฐานะที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมไทย

ป.3/2 สรุปพุทธประวัติต้ังแตการบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือ

          ประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ป.3/3 ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจาก 

          ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่

          กำหนด

ป.3/4 บอกความหมาย ความสำคัญของพระไตรปฎก หรือคัมภีรของ

          ศาสนาที่ตนนับถือ

ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักโอวาท 3 

          ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

          ตามกำหนด

ป.3/6 เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตามีสติที่เปนพื้นฐานของ

          สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ

          ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ป.3/7 บอกชื่อ ความสำคัญและการปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมตอ

          ศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ

ป.3/1 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกศาสนสถาน ศาสนวัตถุของ

          ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนดไดอยางถูกตอง

ป.3/2 เห็นคุณคา และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญ

          ทางศาสนาตามที่กำหนดไดถูกตอง

ป.3/3 แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของ

          ศาสนาที่ตนนับถือ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ

ดำเนินชีวิตในสังคม

    2.1 ประเพณีและวัฒนธรรมใน

          ครอบครัวและทองถิ่นเชน 

          ประเพณีกองขาว (ทองถิ่น)

    2.2 การดำเนินชีวิตของตนเองภูมิภาค

          ตางๆ ของประเทศไทย และ

          ประเทศสมาชิกอาเซียน ในกระแส

          วัฒนธรรมที่หลากหลาย(ASEAN)

    2.3 วันสำคัญของไทย

    2.4 บุคคลสำคัญในทองถิ่นของไทย 

          และประวัติเจาพระยาสุรศักด์ิ

          มนตรี(ทองถิ่น)

    2.5 ประชาธิปไตยในชั้นเรียน โรงเรียน

          และชุมชน

    2.6 การออกเสียงโดยตรง การเลือก

          ตัวแทนออกเสียง และ ตัวอยาง

          การเลือกต้ังหัวหนาในชั้นเรียน

          ของตน (ทองถิ่น)

    2.7 การเปลี่ยนแปลงจากการตัดสินใจ

          ของบุคคลแตละกลุม

ส 2.1

ส 2.2

ป.3/1 สรุปประโยชนและปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรม

          ในครอบครัวและทองถิ่น

ป.3/2 บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง และผูอื่นที่อยูใน

          กระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ป.3/3 อธิบายความสำคัญของวันหยุดราชการที่สำคัญ

ป.3/4 ยกตัวอยางบุคคลซ่ึงมีผลงานที่เปนประโยชนแกชุมชนและ

          ทองถิ่นของตน

ป.3/1 ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีสวนรวมใน

          กิจกรรมตางๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย

ป.3/2 วิเคราะหความแตกตางของกระบวนการการตัดสินใจใน

          ชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและ

          เลือกตัวแทนออกเสียง

ป.3/3 ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนที่

          เปนผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลแตละกลุม

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ตรวจสมุดงาน

2. การทดสอบยอย

3. ตรวจรายงานประวัติ

    นักบุญหลุยส มารี กรีญอง 

    เดอรมงฟอรต

1. แบบตรวจสมุดงาน

2. แบบทดสอบ

3. แบบตรวจรายงานประวัติ

    นักบุญหลุยส มารี กรีญอง

    เดอรมงฟอรต

25 ส 1.1 ป.3/1-7

ส 1.2 ป.3/1-3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 1.1 ป.3/1-7

ส 1.2 ป.3/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจสมุดงาน

2. การทดสอบยอย

3. ตรวจรายงานประเพณี

    กองขาว

1. แบบตรวจสมุดงาน

2. แบบทดสอบ

3. แบบตรวจรายงานประเพณี

    กองขาว

25 ส 2.1 ป.3/1-4

ส 2.2  ป.3/1-3
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 2.1 ป.3/1-4

ส 2.2  ป.3/1-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ การสังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การทดสอบการอาน คิด 

วิเคราะห และเขียน

แบบทดสอบการอาน คิด 

วิเคราะห และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย̀ `                                               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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