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หลักสูตรสถานศึกษา 
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ค าน า 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖ 3)     
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 นี้ ได้ปรับปรุง และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มี ความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ หน่วยการเรียนรู้ ต้ังแต่ช่ือหน่วย การเรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ช้ินงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  และเวลาเรียน  
ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖3)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์ส าหรับ
ครูผู้สอน ในการน าไปใช้ในการจัดท า  ก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ท่ีช่วยปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ 

   

     โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
          มิถุนายน  ๒๕๖3 
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ความส าคัญและธรรมชาติวิชา 
 

ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้  ยัง
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความ
เข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมี คุณธรรม  สามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีความเช่ือม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   โดยได้ก าหนดสาระ
ต่างๆไว้ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมท้ังบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์  พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีส าคัญของโลก   

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 



 
 

๒ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา

ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่อ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี   และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ 2     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
 ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมท้ังเข้าใจ  
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.3.2    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกัน

ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ   
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 



 
 

๓ 
 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและผู้ท่ีอยู่รอบข้าง  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ท่ีอยู่อาศัย  
และเช่ืองโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง 

 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ  และมีข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาให้เป็น          
ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความเป็นพลเมืองดี  มี
ความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกันและการท างานกับผู้อื่น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน  และได้ฝึกหัด
ในการตัดสินใจ 

 ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณาการ  
ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับปัจจุบันและอดีต  มีความรู้พื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ข้อคิดเกี่ยวกับรายรับ-
รายจ่ายของครอบครัว เข้าใจถึงการเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค รู้จักการออมขั้นต้นและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจในขั้นที่สูงต่อไป 
 

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ท้ังเชิงประวัติศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมท้ังการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเน้นความเป็น
ประเทศไทย 

 ได้รับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
ค าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น  

 ได้ศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีของท้องถิ่น จังหวัด 
ภาค และประเทศ รวมท้ังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเอง
มากยิ่งขึ้น 

 ได้ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคต่างๆของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ได้รับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เพื่อขยายประสบการณ์ไปสู่การท าความเข้าใจ  ในภูมิภาค   ซีกโลกตะวันออก
และตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
การด าเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปล่ียนแปลงทางสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔ 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร          
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนโรงเรียน บ้านนาวัลเปรียง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต  
 3. มีวินัย  
 4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยู่อย่างพอเพียง  
 6. มุ่งมั่นในการท างาน  
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ  
 



 
 

๕ 
 

มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 

สาระที่ ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                          ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข            

ตัวชี้วัด 
ป.3/1 อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะท่ีเป็นรากฐานส าคัญ

ของวัฒนธรรมไทย 
ป.3/2 สรุปพุทธประวัติต้ังแต่การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือ

ตามท่ีก าหนด 
ป.3/3 ช่ืนชมและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศา

สนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด 
ป.3/4 บอกความหมาย ความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนา 

ท่ีตนนับถือ 
ป.3/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือ

หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

ป.3/6 เห็นคุณค่าและสวดมนต์  แผ่เมตตา มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการ

พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
ป.3/7 บอกช่ือ ความส าคัญและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสน

บุคคลของศาสนาอื่นๆ 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา         
                          หรอืศาสนาท่ีตนนบัถือ  

ตัวชี้วัด 
ป.3/1 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี

ก าหนดได้ถูกต้อง 
ป.3/2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดได้

ถูกต้อง 
ป.3/3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 

สาระที่  ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
ตัวชี้วัด 

ป.3/1  สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น 
ป.3/2  บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
ป.3/3  อธิบายความส าคัญของวันหยุดราชการท่ีส าคัญ    



 
 

๖ 
 

ป.3/4  ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 
 
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา 
                       ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 

ป.3/1 ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

ป.3/2  วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการ การตัดสินใจในช้ันเรียนโรงเรียนและชุมชนโดย
วิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

ป.3/3 ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลง ในช้ันเรียนโรงเรียน และชุมชนท่ีเป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคล
และกลุ่ม 
 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
 
 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ 
                         ทรพัยากรท่ีมีอยู่ กดัได้อย่างมีประสิทธภิาพและคุ้มค่ารวมท้ังเข้าใจหลักการของ 
                             เศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่การด ารงชีวติอย่างมีดุลยภาพ           
ตัวชี้วัด 

ป.3/1 จ าแนกความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต 
ป.3/2 วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง 
ป.3/3 อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดมีผลต่อ การผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ 

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความ 
                        จ าเป็นของการรว่มมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคม      
ตัวชี้วัด 

ป.3/1 บอกสินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน 
ป.3/2 บอกความส าคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี 
ป.3/3 อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง  

 
สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์ 
 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล ต่อกัน  

                          และกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา  

                          วเิคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธภิาพ                                                                                                                                      

ตัวชี้วัด 
ป.3/1ใช้แผนท่ี แผนผัง  และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

๗ 
 

ป.3/2 เขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
ป.3/3บอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด การ 
                           สร้างสรรค์วฒันธรรม  มีจิตส านกึ และมีส่วนรว่มในการอนรุกัษ์   ทรพัยากรและ  
                           ส่ิงแวดล้อม  เพือ่การพฒันาท่ีย่ังยืน  
ตัวชี้วัด 

ป.3/1 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ป.3/2 อธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของ

มนุษย์และการประกอบอาชีพ 
ป.3/3 อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ 
ป.3/4  อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท 
ป.3/5 ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในชุมชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน       

  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

  -  ชมรม 
๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา  ( ป.๑-ป.๖ ) เรียนท้ังปี เท่ากับ ๑ ,๐๐๐ ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลเป็นรายปี   



 
 

๙ 
 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ ทางโรงเรียนได้จัดการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน  จ านวน ๒๐๐ 
ช่ัวโมง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -๖   โดยไม่น าคะแนนและระดับผลการเรียนในรายวิชาสอนเสริมไปคิด
รวมเพื่อตัดสินการเล่ือนช้ันของนักเรียน มีรายวิชาและจ านวนช่ัวโมงดังนี้    
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
ชั้น   ป.๑ - ๖ จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี   เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา / 
กิจกรรมเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละช้ันปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐ 
 

  โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 

 
 

 
รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน

(ชม./ป)ี 
รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 

ท ๑3๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค ๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว ๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 
ส ๑3๑๐๑ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส ๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 
ศ ๑3๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 
ง ๑3๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
อ 13๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  
อ ๑3๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 ๔๐ 

 หน้าท่ีพลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๑๒๐) 

 แนะแนว + หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ เนตรนารี 

 ชมรม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 
 

โครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน 
 ช้ัน   ประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน    ๕   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
๑. วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ช่ัวโมง 
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๓. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  
๔. กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม    จ านวน  ๑ ช่ัวโมง  

 
 

 
 
 



 
 

๑๑ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                   
รหัสวิชา  ส13101  ช่ือวิชา  สังคมศึกษา         ชั้นประถมศึกษาปีที่  3           เวลา  ๔0  ชั่วโมง                                                
 บอกความหมาย  ความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ บอกพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตของตนเอง  และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  อธิบายความส าคัญขอ ง
วันหยุดราชการท่ีส าคัญ  สินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน  ความส าคัญของภาษีและ
บทบาทของประชาชนในการเสียภาษี ใช้แผนท่ี แผนผัง  และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เขียนแผนผังง่ายๆ  เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียนและ
ชุมชน บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน อธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนอง
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ  มลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์           
ความแตกต่างของเมืองและชนบท อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ในฐานะท่ี
เป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย  บอกช่ือ  ความส าคัญและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน  และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตามหลักธรรม
โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่    
การบ าเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  ยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมี
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตยวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในช้ัน
เรียน/โรงเรียนและ  ชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง การเปล่ียนแปลงในช้ัน
เรียน/โรงเรียนและชุมชนท่ีเป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม จ าแนกความต้องการและความจ าเป็น
ในการใช้สินค้าและบริการในการด ารง  ชีวิต วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง  อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่
จ ากัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ  เหตุผลการแข่งขันทางการค้า  ท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้า
ลดลง เห็นคุณค่า ช่ืนชม แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด สวดมนต์  แผ่เมตตา  มีสติท่ีเป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด  เห็นคุณค่า  การปฏิบัติตนต่อสาวก  ศาสนสถาน  ศาสน
วัตถุ ศาสนพิธีพิธีกรรม ของศาสนาท่ีตนนับถือ วันส าคัญทางศาสนา ตามท่ีก าหนดได้อย่างเหมาะสม แสดงตน
เป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็น ศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในชุมชน    โดย
ใช้กระบวนการบอก  เล่า ยกตัวอย่าง  การสืบเสาะหา ระบุ แยกแยะ เปรียบเทียบ และอธิบายเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้  และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน   
เพื่อให้มีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างาน อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย รักชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในท้องถิ่น มีวินัย และมีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒ 
 

ตัวชี้วัด   
ส 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 
ส 1.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 2.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4 
ส 2.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 3.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 3.2 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 5.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
ส 5.2 ป.3/1, ป. 3/2, ป. 3/3, ป.3/4, ป.3/5 
รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     รหัส  ส13101 
ชื่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3     เวลารวม 40 ชั่วโมง 
   
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ศาสนาของเรา ส 1.1   

ป.3/1 

ป.3/2 

ป.3/3  
 

ศาสนาทุกศาสนามีความสัมพันธ์กับ
การด าเนินชีวิตของ ศาสนิกชน และมี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรม
ประจ าชาติ เช่น พระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทย 
การศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ย่อมท าให้เกิดความเข้าใจ 
และเกิดความศรัทธาต่อศาสนาท่ีตน
นับถือ การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพุทธ
สาวก ชาดก และ ศาสนิกชนตัวอย่าง 
ท าให้เราเห็นแบบอย่างในการท า
ความดี และเกิดความช่ืนชมในการท า
ความดี 

4 5 

2 หลักธรรมน า
ความสุข 

ส 1.1   

ป.3/4 

ป.3/5 

ป.3/6 

ป.3/7 

ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมค าสอน
ส าหรับให้ ศาสนิกชนได้น าไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความสงบสุขใน
ชีวิตประจ าวัน และมี ศาสนวัตถุ 
ศาสนสถาน และศาสนบุคคลส าหรับ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ  

4 5 

3 พุทธศาสนิก 
ชนดีชีวีมีสุข 

ส 1.1   

ป.3/1   
ป.3/2 

ป.3/3 
            

ศาสนิกชนท่ีดีต้องรู้จักปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อศาสนาวัตถุ ศาสนสถาน 
และศาสนบุคคล เห็นคุณค่าและ
ปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
ส าคัญทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง สม
กับเป็นศาสนิกชนท่ีดีของศาสนา  

4 5 

 
 
 



 
 

๑๔ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 วิถีของเรา ส.2.1 

ป.3/1 

ป.3/2 

ป.3/3 

ป.3/4 
 
 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณี พฤติกรรมการด าเนินชีวิต 
วันหยุดราชการท่ีส าคัญ ตัวอย่าง
บุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ย่อมท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ เกิดการยอมรับ
และปฏิบัติได้ถูกต้อง 

4 10 

5 หลัก
ประชาธิปไตย 

ส.2.2 

ป.3/1 

ป.3/2 

ป.3/3 

การอยู่ร่วมกันในสังคม เราต้อง
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกท่ีดีใน
สังคมการเลือกผู้น าในระดับต่างๆ 
เช่น ระดับห้องเรียน โรงเรียน 
ชุมชน ถือเป็นกระบวนการ
ประชาธิปไตยท่ีส าคัญ และมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงในระดับต่างๆ เช่น 
ช้ันเรียน โรงเรียน และชุมชน 

4 8 

6 สินค้าและ
บริการกับการ
ด ารงชีวิต 

ส.3.1  
ป.3/1 

ป.3.3 

ความต้องการสินค้าและบริการของ
คนเราโดยท่ัวไปมีไม่จ ากัด หรือไม่
ส้ินสุด ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้
สินค้าท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตอย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
ความจ าเป็นมากกว่า 

4 8 

7 การวางแผนการ
ใช้จ่ายเงินของ
ตนเอง 

ส 3.1   

ป.3/2  
ส.3.2 

ป.3/1 

ป.3/2 
            

ในการใช้จ่ายเงินเราควรรู้จักท า
บัญชีรับจ่ายเพื่อวิเคราะห์การใช้
จ่ายของตนและวางแผนการใช้จ่าย 
การหารายได้และใช้เงินอย่าง
เหมาะสม เรียนรู้สินค้าและบริการท่ี
รัฐจัดหาให้ซึ่งเกิดจากเงินภาษีท่ี
ประชาชนเสียให้แก่รัฐ   
 

4 10 

 
 



 
 

๑๕ 
 

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

8 ทรัพยากรกับ
การผลิตและ
การบริโภค 

ส.3.1  
ป.3/3 

ส.3.2 

ป.3/3 

ทรัพยากรท่ีเราน ามาใช้ในการผลิต
เป็นสินค้าและบริการมีอยู่อย่าง
จ ากัด และมีผลต่อการผลิต การ
บริโภค การบบริการและการ
แข่งขันทางการค้า ดังนั้นเราจึงควร
ใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด คุ้มค่า ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังในฐานะท่ี
เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 

3 7 

9 ส่ิงต่างๆรอบตัว
เรา 

ส.5.1  
ป.3/1 

ป.3/2  
ป.3/3 

การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ในชุมชน ความสัมพันธ์
ของกลุ่มอาเซียนและต าแหน่งท่ีต้ัง
ของสถานท่ีต่างๆ และลักษณะทาง
กายภาพกับลักษณะทางสังคมโดย
ใช้แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่าย 
ย่อมท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจได้
ดียิ่งขึ้น 

3 5 

10 มนุษย์กับ
ส่ิงแวดล้อม  

ส 5.2   

ป.3/2  
ป.3/3 

ป.3/4 

ป.3/5 
            

สภาพแวดล้อมในแต่ละชุมชนจาก
อดีตถึงปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลาท าให้มีอิทธิพลต่อ
การเนินชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้น
เราจึงควรศึกษาท าความเข้าใจ
ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 
และช่วยกันดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์ตลอดไป   
 

4 7 

รวมระหว่างปี 38 70 
สอบกลางป/ีสอบปลายปี 2 30 

รวมตลอดปี 40 100 
 

 
 



 
 

๑๖ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้    ศาสนาของเรา     ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3        เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ศาสนาของเรา 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
   ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ตัวชี้วัด 
              ป.3/1 อธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือในฐานะเป็นศูนย์รวม  
   จิตใจของศาสนิกชน      
              ป.3/2  สรุปพุทธประวัติต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ    
   ตามท่ีก าหนด           

ป.3/3  ช่ืนชนและบอกแบบอย่างการด าเนินชีวิต ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและ  
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

 3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  ศาสนาทุกศาสนามีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของ ศาสนิกชน และ มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรมประจ าชาติ เช่น พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญของวัฒนธรรม
ไทย การศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือ ย่อมท าให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความศรัทธาต่อศาสนาท่ี
ตนนับถือ การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพุทธสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง ท าให้เราเห็นแบบอย่างในการท า
ความดี และเกิดความช่ืนชมในการท าความดี 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 ความส าคัญพระพุทธศาสนากับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น  
                         -  การสวดมนต์ 
                         -  การท าบุญใส่บาตร   
                                 -   การแสดงความเคารพ 
            -  การใช้ภาษา                                     

    4.1.2 พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อารสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความ
ศรัทธา เช่นวัด ภาพวาด พระพุทธรูป วรรณคดี สถาปัตยกรรมไทย  

                -  การสรุปพุทธประวัติ 
                -  ผจญมาร, ตรัสรู้  
                -  ปฐมเทศนา  
                -  ปรินิพพาน 



 
 

๑๗ 
 

             -  พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
     -  สามาเณรสังกิจจะ  
     -  ชาดก  
     -  อารามาทูสกชาดก  
       -  อารามทูสกชาดก  
       -   มหาวาณิชชาดก 

 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
    -  
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 รักความเป็นไทย 
6.2 ใฝ่เรียนรู้ 
6.3 ซื่อสัตย์ สุจริต        
6.4 มุ่งมั่นในการท างาน   
6.5  มีจิตรสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การอธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีตนนับถือ 
 7.2 การสรุปประวัติของศาสนา 
 7.3 เขียนคติธรรมข้อคิดจากนิทานชาดก   
    ลักษณะงานสุดท้าย 
ใช้กระบวนการคิด ศึกษา น าเสนอโดย แบ่งกลุ่มอธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีตนนับถือเขียนสรุปพุทธ
ประวัติ    แล้วศึกษานิทานชาดกท่ีชอบ 1 เรื่อง  เขียนสรุปคุณธรรมข้อคิดจากนิทานชาดกแล้ววาดภาพประกอบ 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การอธิบายเรื่องความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาท่ีตนนับถือ  

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับพอใช้ 

การสรุปประวัติของศาสนา ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับพอใช้ 
การสรุปประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ  ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับพอใช้ 
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8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เขียนสรุปคติธรรมข้อคิดจากนิทาน 
ชาดก วาดภาพประกอบ 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับพอใช้ 

9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสืบค้น น าเสนอ แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาท่ีตนนับถือ  (1 ช่ัวโมง) 
9.2 ศึกษาสืบค้น น าเสนอ สรุปพุทธประวัติด้วยส านวนของตนเอง โดยจัดท าลงในสมุด พร้อมวาด

ภาพประกอบ น ามาอ่านให้เพื่อนฟัง  (1ช่ัวโมง) 
           9.3 ศึกษาและสืบค้น น าเสนอ ให้แต่ละกลุ่มสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆ บันทึก
ข้อมูลน าเสนอ  (1 ช่ัวโมง)   
  9.4  ใช้กระบวนการคิด ศึกษา น าเสนอโดย แบ่งกลุ่มอธิบายความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีตนนับถือ
เขียนสรุปพุทธประวัติ แล้วศึกษานิทานชาดกท่ีชอบ 1 เรื่อง  เขียนสรุปคุณธรรมข้อคิดจากนิทานชาดกแล้ววาด
ภาพประกอบน าเสนอหน้าช้ันเรียน(1 ช่ัวโมง)  
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต  
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เกณฑ์การประเมิน เรื่อง ศาสนาที่ฉันนับถือ  
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.  การสรุปพุทธ
ประวัติหรือประวัติของ
ศาสดาท่ีตนนับถือ 
      

เขียนสรุปพุทธประวัติ
ต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรมได้
ใจความครบถ้วนตาม
ประเด็นท่ีก าหนด หรือ
สรุปประวัติของศาสดา
ท่ีตนนับถือได้ใจความ
ครบถ้วนตามประเด็นท่ี
ก าหนด 

เขียนสรุปพุทธประวัติ
ต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรมได้
ใจความตามประเด็นท่ี
ก าหนดเป็นส่วนใหญ่ 
หรือสรุปประวัติของ
ศาสดาท่ีตนนับถือได้
ใจความตามประเด็นท่ี
ก าหนดเป็นส่วนใหญ่ 

เขียนสรุปพุทธประวัติ
ต้ังแต่บรรลุธรรมจนถึง
ประกาศธรรมไม่ได้
ใจความตามประเด็นท่ี
ก าหนด หรือสรุป
ประวัติของศาสดาท่ีตน
นับถือไม่ได้ใจความตาม
ประเด็นท่ีก าหนด 

2.  การอธิบาย
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ        
      

เขียนอธิบาย
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้ 

อย่างน้อย 3 หัวข้อ   

เขียนอธิบาย
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้ 

อย่างน้อย 2 หัวข้อ   

เขียนอธิบาย
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือได้ 

อย่างน้อย 1 หัวข้อ   
3เขียนสรุปคุณธรรม
ข้อคิดจากนิทาน      
ชาดกวาดภาพประกอบ 

เขียนสรุปคุณธรรม
ข้อคิดจากนิทานชาดก
ได้5หัวข้อ  

เขียนสรุปคุณธรรม
ข้อคิดจากนิทานชาดก
ได้3หัวข้อ 

เขียนสรุปคุณธรรม
ข้อคิดจากนิทานชาดก
ได้อย่างน้อย1หัวข้อ 

 
ระดับคุณภาพ 
คะแนน  9-12  หมายถึง    ดี   คะแนน  5-8  หมายถึง    พอใช้    คะแนน  1-4  หมายถึง    ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้    หลักธรรมน าความสุข   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3        เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง หลักธรรมน าความสุข 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
   ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ตัวชี้วัด 
ป.3/4  บอกความหมาย ความส าคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ป.3/5  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท3 ในพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
ป.3/6  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติทีเป็นพื้นฐานของสมาธิ ในพระพุทธศาสนา หรือ
การพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
ป.3/7  บอกช่ือ ความส าคัญและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนาวัตถุศาสนสถาน และศาสน
บุคคล ของศาสนาอื่นๆ  

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  ศาสนาทุกศาสนามีหลักธรรมค าสอนส าหรับให้ศาสนิกชนได้น าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขใน
ชีวิตประจ าวัน และมีศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลส าหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ  
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 ความส าคัญของพระไตรปิฎก เช่น เป็นแหล่งอ้างอิงของหลักธรรม                                      

    4.1.2 พระรัตนตรัยศธัทธ 
    4.1.3 โอวาท 3 
 - ไม่ท าช่ัว ท าความดี ท าจิตใจให้บริสุทธิ์  
 - พุทธศาสนสุภาษิต  
 - ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ  
 - เช่ือและความส าคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล  
 - การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน และศาสนบุคคล                  

 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
    -  
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5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   

 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.5 รักความเป็นไทย 
6.6 ใฝ่เรียนรู้ 
6.7 ซื่อสัตย์ สุจริต        
6.8 มุ่งมั่นในการท างาน   
6.5  มีจิตรสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การบอกความหมายของพระไตรปิฏก 
 7.2 การอธิบายความส าคัญของคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ  
 7.3 สรุปโอวาท 3 บอกวิธีการน าไปใช้ 
 7.4 ฝึกสวดบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและบทแผ่เมตตา   
          7.5 แผนผังความคิดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา   
    ลักษณะงานสุดท้าย 
               นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 คน  กลุ่มท่ี 1 ร่วมอภิปรายประโยชน์การปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา 
บันทึกข้อมูล กลุ่มท่ 2 เขียนสรุปวิธีปฏิบัติตนต่อศาสนสถาน และศาสนวัตถุ กลุ่มท่ี 3 ร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา การฝึกสมาธิมีประโยชน์ด้านใดบ้าง เขียนแผนผังความคิดเห็น ทุกกลุ่ม
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
บอกความหมายของพระ
ไตรปิฏก 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับดี 

ท่องจ าสังคหวัตถุ4ฆราวาส
ธรรม 4   

สังเกตการท่อง แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับดี 

สรุปโอวาท 3 บอกวิธีการ
น าไปใช้ 

สังเกตการสรุป แบบประเมิน 
 

ผ่านระดับดี 

ฝึกสวดบทสรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัยและบทแผ่เมตตา         

สังเกตการสวดมนต์ แบบประเมิน 
 

ผ่านระดับดี 

บอกบทบาทหน้าท่ี ข้อควร
ปฏิบัติท่ีถูกต้อง ศาสนสถานของ
ทุกศาสนา 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
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8.3 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แผนผังความคิด
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  

ประเมินแผนผัง
ความคิดหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 

แผนผังความคิด
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  

ผ่านระดับพอใช้ 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ค้นคว้า น าเสนอ นักเรียนศึกษาความหมายของพระไตรปิฎก ของ
ศาสนาตนเอง และศาสนาต่างๆ กลุ่มละ 1 ศาสนา ร่วมกันแสดงความคิดเห็น บันทึกลงสมุด  
 (1 ช่ัวโมง) 

9.2 ใช้กระบวนการคิด สรุปความหมายของโอวาท 3 สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4  กตัญญูกตเวที
ร่วมแสดงความคิดเห็น ถ้าเราปฏิบัติผิดหลักเบญจศีล  จะท าให้เกิดผลเสียอย่างไร สรุปผลบันทึกลงสมุด      
(1 ช่ัวโมง)  
           9.3 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยแสดงความคิดเห็น เพราะเหตุใดเราจึงต้องกตัญญูกตเวทีต่อชุมชน 
และส่ิงแวดล้อม บันทึกลงสมุด   (1 ช่ัวโมง)   
    9.4 ใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 คน    
กลุ่มท่ี 1 ร่วมอภิปรายประโยชน์การปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา บันทึกข้อมูล กลุ่มท่ี 2 เขียนสรุปวิธี
ปฏิบัติตนต่อศาสนสถาน และศาสนวัตถุ กลุ่มท่ี 3 ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา 
การฝึกสมาธิมีประโยชน์ด้านใดบ้าง เขียนแผนผังความคิดเห็น ทุกกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน (1 ช่ัวโมง) 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๓ 
 

แบบประเมินแผนผังความคิดและการน าเสนอ 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ของ
เน้ือหา 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
และเน้ือหาถูกต้อง
ทั้งหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
แต่มีเน้ือหาไม่
ถูกต้องทั้งหมด 

ไม่ครบทุกประเด็น  
แต่เน้ือหาถูกต้อง
ตามประเด็นที่
รายงาน 

ไม่ครบทุกประเด็น  
และเน้ือหาไม่
ถูกต้องตาม
ประเด็นที่รายงาน 

3 

2.การออกแบบแผนภาพ
ความคิด 

น่าสนใจ  เชื่อมโยง
ภาพได้เหมาะสม
เข้าใจง่าย ตกแต่ง
สวยงาม 

น่าสนใจ  แต่การ
เชื่อมโยงภาพยังไม่
เหมาะสมท าให้
เข้าใจยาก ตกแต่ง
สวยงาม 

ไม่น่าสนใจ  การ
เชื่อมโยงภาพยังไม่
เหมาะสมท าให้
เข้าใจยากแต่
ตกแต่งสวยงาม 

ไม่น่าสนใจ  การ
เชื่อมโยงภาพยังไม่
เหมาะสมท าให้
เข้าใจยาก และ
ตกแต่งไม่สวยงาม 

2 

3.  การน าเสนอผลงาน เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  มี
ลีลาในการน าเสนอ
ดี 

เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
แต่เสียงเบาฟังไม่
ชัดเจน   
มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยังไม่
เหมาะสม แต่ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  แต่
ไม่มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยังไม่
เหมาะสม และใช้
ภาษาไม่เหมาะสม  
เสียงเบา  ไม่มีลีลา
ในการน าเสนอดี 

3 

4.  กระบวนการท างาน
กลุ่ม 

เป็นไปตามข้ันตอน
ทุกคนให้ความ
ร่วมมือ  

เป็นไปตามข้ันตอน
แต่มีคนส่วนน้อย
ไม่ให้ความร่วมมือ 

ไม่เป็นไปตาม
ข้ันตอนทุกคนให้
ความร่วมมือต้ังแต่
เริ่มต้นจน  

ไม่เป็นไปตาม
ข้ันตอน ส่วนมาก
ของกลุ่มที่ไม่ให้
ความร่วมมือ  

2 

                          
                ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              
                               คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน   10              หมายถึง   ควรปรับปรุง            
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๔ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้    พุทธศาสนิกชนดีชีวีมีสุข   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง พุทธศาสนิกชนดีชีวีมีสุข 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
   ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 ตัวชี้วัด 

ป.3/1  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนาวัตถุของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง  
ป.3/2  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาตามท่ีก าหนดให้  
ป.3/3  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  ศาสนิกชนท่ีดีต้องรู้จักปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนาวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล เห็น
คุณค่าและปฏิบัติศาสนพิธี พิธีกรรม และวันส าคัญทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง สมกับเป็นศาสนิกชนท่ีดีของ
ศาสนา 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 การฝึกปฏิบัติมารยาทชาวพุทธ                              

    4.1.2 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
    4.1.3 ความเป็นมาของการแสดงตนเป็น พุทธมามกะ  
    4.1.4 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
 - ขั้นเตรียมการ  
 - ขั้นพิธีการ  
                  

 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
    -  
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 
 



 
 

๒๕ 
 

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
6.1  มีวินัย 
6.2  รักความเป็นไทย 
6.3  ใฝ่เรียนรู้ 
6.4  อยู่อย่างพอเพียง        
6.5  มุ่งมั่นในการท างาน   
6.6  มีจิตสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การแสดงบทบาทสมมุติ รับพระสงฆ์ รับส่งส่ิงของให้พระสงฆ์ 
 7.2 การบอกการส ารวมกริยามารยาท 
 7.3 การบอกวิธีดูแลรักษาศาสนสถาน ศาสนาบุคคล เล่าประวัติพุทธจารย์โต พรหมรังสี  
 7.4 บอกความส าคัญของการจัดโต๊ะหมู่บูชา  
 7.5 การท่องค าอาราธนาศีล และการสมาทานศีล  
          7.6 การเขียนอธิบายและวาดภาพประกอบการจัดโต๊ะหมู่บูชา  
    ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนบอกประโยชน์การเป็นพุทธมามกะ สรุปข้ันตอนการอาราธนาศีล สมาทานศีล และให้นักเรียนเลือก
เขียนอธิบายการจัดโต๊ะหมู่บูชา 1 แบบ ท่ีถูกต้อง พร้อมวาดภาพประกอบ    
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การแสดงบทบาทสมมุติ 
รับพระสงฆ์ รับส่ง
ส่ิงของให้พระสงฆ์ 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับดี 

การบอกการส ารวม
กริยามารยาท 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับดี 

บอกวิธีดูแลรักษา   
ศาสนสถาน ศาสนา
บุคคล เล่าประวัติพุทธ
จารย์โต พรหมรังสี 

สังเกตการสรุปเล่า
ประวัติ 

แบบประเมิน 
 

ผ่านระดับดี 

บอกความส าคัญของ
การจัดโต๊ะหมู่บูชา  

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

การท่องค าอาราธนาศีล 
และการสมาทานศีล            
 

สังเกตการท่อง แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

  
 
 
 



 
 

๒๖ 
 

8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนอธิบายและ
วาดภาพประกอบการ
จัดโต๊ะหมู่บูชา 

ประเมินการเขียน
อธิบายและวาด
ภาพประกอบการจัด
โต๊ะหมู่บูชา 

เกณฑ์การประเมินการ
เขียนอธิบายและวาด
ภาพประกอบการจัด
โต๊ะหมู่บูชา 

ผ่านระดับดี 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ในการจัดการเรียนรู้ โดยการฝึกปฏิบัติน าเสนอ แบ่งกลุ่มผู้เรียน
กลุ่มละ  4-5 คน แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการลุกขึ้นยืน รับพระภิกษุ รับส่งของแก่พระภิกษุ เรื่องการ
สนทนากับพระภิกษุ การส ารวมกริยามารยาท การแต่งกายท่ีเหมาะสม ให้ส ารวจตนเองว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่ และเขียนสรุปในสมุด  (1 ช่ัวโมง) 

9.2 ใช้กระบวนการคิด สรุปวิธีดูแลรักษาศาสนวัตถุ และศาสนสถาน ศาสนบุคคล การจัดโต๊ะหมู่
บูชา ความส าคัญของการจัดโต๊ะหมู่บูชา เล่าให้เพื่อนฟัง บันทึกในสมุด น าเสนอหน้าช้ันเรียน   (1 ช่ัวโมง) 
  9.3  ใช้กระบวนการสืบค้น ฝึกปฏิบัติ เขียนค าอาราธนาศีล ท่องค าอาราธนาศีล บอกประโยชน์การเป็น
พุทธมามกะให้เพื่อนฟังหน้าช้ันเรียน   (1 ช่ัวโมง) 
    9.4  ใช้กระบวนการสืบค้น ฝึกปฏิบัติ สรุปข้ันตอนการอาราธนาศีล สมาทานศีล และให้นักเรียนเลือกเขียน
อธิบายการจัดโต๊ะหมู่บูชา 1 แบบ ท่ีถูกต้อง พร้อมวาดภาพประกอบ   (1 ช่ัวโมง)   
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๗ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
การเขียนและวาดภาพประกอบการจัดโต๊ะหมู่บูชา 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก 

4   (ดีมาก) 3   (ดี) 2  (พอใช้) 1  (ปรับปรุง) 
1. รูปแบบถูกต้อง 
สมบูรณ์ 

มีรูปแบบถูกต้อง
ครบถ้วน ตาม
รูปแบบท่ีเลือก 

มีรูปแบบถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน ตาม
รูปแบบท่ีเลือกมี
ผิด  1 ต าแหน่ง 

มีรูปแบบถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน ตาม
รูปแบบท่ีเลือกมี
ผิด  2  ต าแหน่ง 

มีรูปแบบถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน ตาม
รูปแบบท่ีเลือกมี
ผิดมากกว่า 2 
ต าแหน่ง 

3 

2. การวาด
ภาพประกอบ 

ถูกต้อง 
มีความประณีต 
สวยงาม 
เหมือนจริง 

ขาดคุณสมบัติ 
1 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
2 ข้อ 

ขาดคุณสมบัติ 
มากกว่า 2 ข้อ 

1 

3. ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ 
ส่งงานทันตาม
เวลาท่ีก าหนด 

มีความรับผิดชอบ  
แต่ส่งงานเกิน
เวลาท่ีก าหนด
เพียงเล็กน้อย 

มีความ
รับผิดชอบใน

การส่งงาน  แต่
ส่งงาน เกินเวลา

มาก 

ไม่มีความ
รับผิดชอบในการ

ส่งงาน  ต้อง
ติดตามทวงถาม 

1 

 
เกณฑ์ล าดับคุณภาพ            คะแนน  18 – 20 คะแนน     ล าดับคุณภาพ    ดีมาก  
                                    คะแนน  14 – 17 คะแนน     ล าดับคุณภาพ    ดี 
                                    คะแนน  10 – 13 คะแนน     ล าดับคุณภาพ   พอใช้ 
                                    คะแนน   0 – 9    คะแนน      ล าดับคุณภาพ   ปรับปรุง            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

๒๘ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้    วิถีชีวิตของเรา          ช้ันประถมศึกษาปีที่  3      เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง วิถีชีวิตของเรา 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 ตัวชี้วัด 

ป.3/1 สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรม ในครอบครัวและท้องถิ่น 
ป.3/2 บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นท่ีอยู่ในกระแสวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
ป.3/3 อธิบายความส าคัญของวันหยุดราชการท่ีส าคัญ 
ป.3/4 ยกตัวอย่างบุคคล ซึ่งมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน 

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี พฤติกรรมการด าเนินชีวิต วันหยุดราชการท่ีส าคัญ ตัวอย่าง
บุคคลซึ่งมีผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น ย่อมท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดการยอมรับและ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวเช่นการแสดงความเคารพ การเช่ือฟังผู้ใหญ่                              

    4.1.2 ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
    4.1.3 พฤติกรรมของตนเอง และเพื่อนๆ ในชีวิตประจ าวัน  
  - การทักทาย  
  - การท าความเคารพ  
    4.1.4 สาเหตุท่ีท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน  
    4.1.5 วันหยุดราชการท่ีส าคัญ 
  - วันหยุดเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์  
  - วันจักรี วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล  
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา   

4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
    -  
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   



 
 

๒๙ 
 

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
8.3 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
8.4 รักความเป็นไทย 
8.5 ใฝ่เรียนรู้    
8.6 มุ่งมั่นในการท างาน   
6.5  มีจิตรสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การรวบรวมประเพณี และวัฒนธรรม 
 7.2 การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 7.3 การบันทึกข้อมูลวันส าคัญ ประเพณี วัฒนธรรม   
 7.4 การสืบค้นวันหยุดราชการ    
             7.5 การน าเสนอข้อมูลจากการบันทึก 
      ลักษณะงานสุดท้าย 
 นักเรียนจับคู่กัน เขียนสรุปประโยชน์ของการปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สังเกตว่าตนกับเพื่อนปฏิบัติ
ตนต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “ถ้าในท้องถิ่นของตนมี
บุคคล มีผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนมาก จะส่งผลต่อชมชนอย่างไร .”สรุปผล บันทึกข้อมูล น าเสนอหน้าช้ันเรียน  
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การรวบรวมประเพณี 
และวัฒนธรรม 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับดี 

การศึกษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับดี 

แสดงความคิดเห็น 
ประเพณี วัฒนธรรม  
ในครอบครัว 

สังเกตการแสดงความ
คิดเห็น 

แบบประเมิน 
 

ผ่านระดับดี 

การสืบค้นบันทึกข้อมูล
วันหยุดราชกา ร 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

  

8.7 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การน าเสนอข้อมูลจาก
การบันทึก 

ประเมินการน าเสนอ
ข้อมูลจากการบันทึก 

แบบประเมินการ
น าเสนอข้อมูลจากการ
บันทึก 
 

ผ่านระดับพอใช้ 
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9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสืบค้นและรวบรวม น าเสนอ ประเพณีและวัฒนธรรม ในครอบครัวให้ได้มาก

ท่ีสุด น าเสนอ แบ่งกลุ่มอภิปราย แสดงความคิดเห็นว่า “ถ้าเราไม่ปฏิบัติตนตามประเพณี และวัฒนธรรม ใน
ครอบครัว” จะเกิดผลอย่างไร และถ้าปฏิบัติตาม จะเกิดผลอย่างไรบันทึกข้อมูลลงสมุด น าเสนอหน้าช้ันเรียน   
(1 ช่ัวโมง) 

9.2 ใช้กระบวนการสืบค้น น าเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการแบ่งกลุ่มศึกษาดังนี้ 
 - การสร้างท่ีอยู่อาศัย  
 - การแต่งกาย  
 - อาชีพ  
 - การใช้ภาษาไทย 

                     - วัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนา                              
                      - การรับประทานอาหาร 
 9.3  ใช้กระบวนการสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับวันหยุดราชการท่ีนักเรียนสนใจ มา 1 วัน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา การปฏิบัติตนในวันส าคัญ และเล่าประสบการณ์ท่ีเคยท าในวันหยุด  (1 ช่ัวโมง) 
 9. 4  ใช้กระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติ น าเสนอ นักเรียนจับคู่กัน เขียนสรุปประโยชน์ของการปฏิบัติตาม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สังเกตว่าตนกับเพื่อนปฏิบัติตนต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ในประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “ถ้าในท้องถิ่นของตนมีบุคคล มีผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนมาก จะส่งผลต่อ
ชุมชนอย่างไร สรุปผล บันทึกข้อมูลในหนังสือส่ีหน้า น าเสนอหน้าช้ันเรียน (1 ช่ัวโมง)  
  
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
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แบบประเมินชิ้นงานและการน าเสนอ 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุก
หัวข้อ และ
เนื้อหาถูกต้อง
ท้ังหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุก
หัวข้อ แต่มี
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
ท้ังหมด 

ไม่ครบทุก
ประเด็น  แต่
เนื้อหาถูกต้อง
ตามประเด็นท่ี
รายงาน 

ไม่ครบทุกประเด็น  
และเนื้อหาไม่
ถูกต้องตาม
ประเด็นท่ีรายงาน 

4 

2.  การออกแบบ รูปแบบน่าสนใจ  
มีความเช่ือมโยง
ระหว่างข้อความ
อย่างต่อเนื่อง  มี
สีสันสวยงาม 

รูปแบบน่าสนใจ  
แต่บางช่วงยังขาด
ความเช่ือมโยง
ระหว่างข้อความ  
ไม่ต่อเนื่อง  มี
สีสันสวยงาม 

รูปแบบไม่ค่อย
น่าสนใจ  แต่มี
ความเช่ือมโยง
ระหว่างข้อความ  
เป็นบางช่วง  มี
สีสันสวยงาม 

รูปแบบไม่น่าสนใจ  
ไม่มีความเช่ือมโยง
ระหว่างข้อความ  
สีสันไม่สวยงาม 

3 

3.  การน าเสนอ
ผลงาน 

เนื้อหาชัดเจน
เป็นล าดับ
ขั้นตอน ใช้ภาษา
เหมาะสม  เสียง
ดังฟังชัด  มีลีลา
ในการน าเสนอดี 

เนื้อหาชัดเจน
เป็นล าดับ
ขั้นตอน ใช้ภาษา
เหมาะสม  แต่
เสียงเบาฟังไม่
ชัดเจน   
มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เนื้อหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยัง
ไม่เหมาะสม แต่
ใช้ภาษา
เหมาะสม  เสียง
ดังฟังชัด  แต่ไม่
มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เนื้อหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยัง
ไม่เหมาะสม และ
ใช้ภาษาไม่
เหมาะสม  เสียง
เบา  ไม่มีลีลาใน
การน าเสนอดี 

3 

  
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

                                คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                         
                                คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้              

          คะแนน   10  - 0       หมายถึง   ควรปรับปรุง    
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้    หลักประชาธิปไตย         ช้ันประถมศกึษาปทีี ่3    เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง หลักประชาธิปไตย 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส2.2 เข้าใจระบบการเมือง การปกครอง ในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตัวชี้วัด 

ป.3/1 ระบุบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก ของชุมชนในการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 
ป.3/2 วิเคราะห์ความแตกต่าง ของกระบวนการตัดสินใจในช้ันเรียน โรงเรียน ชุมชน โดยวิธีการ
ออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 
ป.3/3 ยกตัวอย่างการเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน โรงเรียน และชุมชน ท่ีเป็นผลจากการตัดสินใจของ
บุคคลและกลุ่ม  

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  การอยู่ร่วมกันในสังคม เราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกท่ีดีใน
สังคมการเลือกผู้น าในระดับต่างๆ เช่น ระดับห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน ถือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยท่ี
ส าคัญ และมีผลต่อการเปล่ียนแปลงในระดับต่างๆ เช่น ช้ันเรียน โรงเรียน และชุมชน 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในชุมชน                          

    4.1.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
    4.1.3 การออกเสียงโดยตรง และการเลือกตัวแทนออกเสียง 
    4.1.4 วิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้อง และเหมาะสม   
    4.1.5 การตัดสินใจของบุคคล และกลุ่มท่ีมีผลต่อเปล่ียนแปลงในช้ันเรียน โรงเรียน ชุมชน  
  - การเลือกหัวหน้าช้ัน  
  - คณะกรรมการห้องเรียน  
  - ประธานนักเรียน  
  - คณะกรรมการนักเรียน, ผู้ใหญ่, ก านัน 

4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
    -  
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5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการส่ือสาร   

 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
6.2  รักความเป็นไทย 
6.3  ใฝ่เรียนรู้    
6.4  มุ่งมั่นในการท างาน   
6.5  มีจิตสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การเขียนบทบาทหน้าท่ีของตนเองในชุมชน 
 7.2 บอกบทบาทหน้าท่ีของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมในชุมชน 
 7.3 การอภิปรายการเลือกหัวหน้าห้อง ประธานนักเรียน 
 7.4 การบอกบทบาทหน้าท่ีของผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ส. อบต.  
              7.5 การแสดงความคิดเห็นการเลือกผู้น าท่ีดี หรือผู้น าไม่ดีมาเป็นผู้น า 
    ลักษณะงานสุดท้าย 
 ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น “ถ้าเราเลือกผู้น าท่ีดี หรือผู้น าไม่ดีมาเป็นผู้น า จะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างไร บันทึกข้อมูลลงสมุด แต่ละกลุ่ม  น าเสนอหน้าช้ันเรียน  
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองในชุมชน 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับดี 

บอกบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองท่ีเกี่ยวกับ
กิจกรรมในชุมชน 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับดี 

การอภิปรายการเลือก
หัวหน้าห้อง ประธาน
นักเรียน 

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับดี 

การบอกบทบาทหน้าท่ี
ของผู้น าชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน อบต.  

สังเกตการอภิปราย แบบประเมิน 
การอภิปราย 

ผ่านระดับดี 

  
 
 
 



 
 

๓๔ 
 

8.2  การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
แสดงความคิดเห็นการ
เลือกผู้น าท่ีดี หรือผู้น า
ไม่ดีมาเป็นผู้น า 

ประเมินการแสดงความ
คิดเห็นการเลือกผู้น าท่ี
ดี หรือผู้น าไม่ดีมาเป็น
ผู้น า 

แบบสัประเมินการ
แสดงความคิดเห็นการ
เลือกผู้น าท่ีดี หรือผู้น า
ไม่ดีมาเป็นผู้น า 

ผ่านระดับดี 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ ศึกษา น าเสนอ เขียนบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และบุคคลในชุมชน
ตามท่ีก าหนดให้ลงในสมุด ดังนี้ บทบาท ครู พ่อค้า แม่ค้า ต ารวจ  พระสงฆ์ แพทย์ ผู้ใหญ่บ้าน   ( 1 ช่ัวโมง) 

9.2 ใช้กระบวนการคิด อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า การคิดเลือกหัวหน้าห้อง ประธานนักเรียน 
ควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสม บอกเหตุผลประกอบ สรุปผลบันทึกข้อมูลลงสมุด (1 ช่ัวโมง) 
           9.3 ใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และสมาชิก 
อบจ. แล้วบันทึกข้อมูล อภิปรายผลดีของผู้น าชุมชน  ค้นคว้าข่าวผู้น าชุมชนท่ีดี น าเสนอหน้าช้ันเรียน    (1 ช่ัวโมง)   
  9.4  ใช้กระบวนการคิด อภิปราย น าเสนอ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนอภิปราย แสดงความคิดเห็น “ถ้าเราไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในชุมชนจะมีผลดีอย่างไร”   
   1. เปรียบเทียบผลดีผลเสียของวิธีการเลือกตัวแทนนักเรียน  
   2. การเลือกตัวแทนออกเสียง  
   3. การออกเสียงโดยตรง  
ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น “ถ้าเราเลือกผู้น าท่ีดี หรือผู้น าไม่ดีมาเป็นผู้น า จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
อย่างไร บันทึกข้อมูลลงสมุดแต่ ละกลุ่ม น า เสนอหน้าช้ันเรียน (1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

๓๕ 
 

แบบประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น 
 

ประเด็น                 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
น้ าหนัก
จุดเน้น 4 

(ดีมาก) 
3 
(ดี) 

2 
(พอใช)้ 

1 
(ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์ของ
เน้ือหา 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
และเน้ือหาถูกต้อง
ทั้งหมด 

ครบถ้วนตรง
ประเด็นทุกหัวข้อ 
แต่มีเน้ือหาไม่
ถูกต้องทั้งหมด 

ไม่ครบทุกประเด็น  
แต่เน้ือหาถูกต้อง
ตามประเด็นที่
รายงาน 

ไม่ครบทุกประเด็น  
และเน้ือหาไม่
ถูกต้องตาม
ประเด็นที่รายงาน 

4 

2.  พูดตรงตาม    หัวข้อ
ที่ก าหนด 

พูดได้ตรงตาม
หัวข้อที่ก าหนด 

พูดได้ตรงตามขาด
หัวข้อที่ก าหนด1
ส่วน 

พูดได้ตรงตาม
หัวข้อที่ก าหนดขาด
หัวข้อที่ก าหนด2
ส่วน 

พูดไม่ตรงตาม
หัวข้อที่ก าหนด 

3 

3.  การน าเสนอผลงาน เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  มี
ลีลาในการน าเสนอ
ดี 

เน้ือหาชัดเจนเป็น
ล าดับข้ันตอน ใช้
ภาษาเหมาะสม  
แต่เสียงเบาฟังไม่
ชัดเจน   
มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยังไม่
เหมาะสม แต่ใช้
ภาษาเหมาะสม  
เสียงดังฟังชัด  แต่
ไม่มีลีลาในการ
น าเสนอดี 

เน้ือหาไม่ชัดเจน
ล าดับข้ันตอนยังไม่
เหมาะสม และใช้
ภาษาไม่เหมาะสม  
เสียงเบา  ไม่มีลีลา
ในการน าเสนอดี 

2 

4.  กระบวนการท างาน
กลุ่ม 

เป็นไปตามข้ันตอน
ทุกคนให้ความ
ร่วมมือ  

เป็นไปตามข้ันตอน
แต่มีคนส่วนน้อย
ไม่ให้ความร่วมมือ 

ไม่เป็นไปตาม
ข้ันตอนทุกคนให้
ความร่วมมือต้ังแต่
เริ่มต้นจน  

ไม่เป็นไปตาม
ข้ันตอน ส่วนมาก
ของกลุ่มที่ไม่ให้
ความร่วมมือ  

1 

 
 ระดับคุณภาพ      คะแนน   31  -  40    หมายถึง   ดีมาก              

                         คะแนน   21  -  30    หมายถึง   ดี                     
                                คะแนน   11  -  20    หมายถึง   พอใช้                                     
                                        คะแนน   10  -  0      หมายถึง   ควรปรับปรุง            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๖ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้     สินค้าและบริการ กับการด าเนินชีวิต  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3          
เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง สินค้าและบริการ กับการด าเนินชีวิต 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมี
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  
 ตัวชี้วัด 

ป.3/1 จ าแนกความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารงชีวิต  
ป.3/3 อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด มีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ  

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  ความต้องการสินค้าและบริการของคนเราโดยท่ัวไปมีไม่จ ากัด หรือไม่ส้ินสุด ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้
สินค้าท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาความจ าเป็นมากกว่า  
 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 สินค้าและบริการท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน   

    4.1.2 สินค้าและบริการท่ีได้มาโดยไม่ใช้เงิน 
    4.1.3 สินค้าและบริการท่ีได้มาจากการใช้เงินซื้อ เช่น อาหาร เครื่องบริโภค โทรศัพท์  
    4.1.4 วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า 
    4.1.5 ทรัพยากรท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  
    4.1.6 ทรัพยากรส่วนรวม โต๊ะ เก้าอี้ สาธารณูปโภคต่างๆ  
 

4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
    -  
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร  
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 
 



 
 

๓๗ 
 

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
6.1  อยู่อย่างพอเพียง 
6.2  รักความเป็นไทย 
6.3  ใฝ่เรียนรู้    
6.4  มุ่งมั่นในการท างาน   
6.5  มีจิตสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การเขียนแผนผังความคิด ปัจจัย 4  
 7.2 การส ารวจความต้องการสินค้า 5 ชนิด 
 7.3 การเขียนสรุปความต้องการสินค้าท่ีจ าเป็น 
 7.4 เขียนบทสนทนาการไปสัมภาษณ์พ่อแม่  
           7.5 การน าเสนอสินค้าและบริการท่ีเป็นส่ิงจ าเป็น 
    ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าและบริการท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นและท่ีเป็นส่ิงท่ีตนเองต้องการมาอย่างละ 2 ตัวอย่าง 
พร้อมยกเหตุผลประกอบ น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน   
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เขียนแผนผังความคิด 
ปัจจัย 4 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

ส ารวจความต้องการ
สินค้า 5 ชนิด 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

การเขียนสรุปความ
ต้องการสินค้าท่ีจ าเป็น 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

เขียนบทสนทนาการไป
สัมภาษณ์พ่อแม่  

สังเกตการสนทนา แบบประเมิน ผ่านระดับดี 

  

8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การน าเสนอสินค้าและ
บริการท่ีเป็นส่ิงจ าเป็น 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับพอใช้ 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยการศึกษา น าเสนอ เขียนแผนผังความคิดปัจจัย4 พร้อมบอก
ประโยชน์ของปัจจัย 4 น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  (1 ช่ัวโมง) 



 
 

๓๘ 
 

9.2 ใช้กระบวนการคิด เขียนสรุปหลักในการเลือกซื้อสินค้าท่ีจ าเป็นลงสมุด วิเคราะห์ว่าตนเองเคย
ปฏิบัติตามหลักการข้อใดบ้าง และไม่ปฏิบัติตามหลักข้อใด เพราะอะไร  (1 ช่ัวโมง) 
           9.3 ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ เขียนบทสนทนาไปสัมภาษณ์คุณพ่อ คุณแม่ ว่ามีหลักในการเลือกซื้อสินค้าท่ี
จ าเป็นอย่างไร จากนั้นออกมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง     (1 ช่ัวโมง)   
  9.4  ใช้กระบวนการคิด  น าเสนอ ให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าและบริการท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นและท่ีเป็นส่ิงท่ี
ตนเองต้องการมาอย่างละ 2 ตัวอย่าง พร้อมยกเหตุผลประกอบ น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  (1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๙ 
 

แบบประเมินแผนผังความคิด  
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.  การระบุปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ     
สินค้าและบริการ     
 

ยกตัวอย่างปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคได้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ยกตัวอย่างปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

ยกตัวอย่างปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 
 

ยกตัวอย่างปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคได้เป็นส่วน
น้อย 

2.  หลักการเลือกซื้อ     
     สินค้าและบริการ 

บอกหลักและวิธีการ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

บอกหลักและวิธีการ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้ถูกต้อง  
แต่มีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

บอกหลักและวิธีการ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้ แต่มี
ข้อบกพร่อง 
เป็นบางส่วน 

บอกหลักและวิธีการ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้ แต่มี
ข้อบกพร่อง 
เป็นส่วนใหญ่  

3. การตัดสินใจเลือก 
    ซื้อสินค้า และ           
    บริการ 

บอกเหตุผลพร้อม
ยกตัวอย่างการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของ
ตนเองได้ 4 ข้อข้ึนไป 

บอกเหตุผลพร้อม
ยกตัวอย่างการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ 
ของตนเองได้ 3 ข้อ 

บอกเหตุผลพร้อม
ยกตัวอย่างการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ 
ของตนเองได้ 2 ข้อ 

บอกเหตุผลพร้อม
ยกตัวอย่างการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบริการ 
ของตนเองได้ 1 ข้อ 

4. การบอกสิทธิ    
    พ้ืนฐาน ในฐานะ  
    ผู้บริโภค 
   

บอกสิทธิพ้ืนฐาน 
ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
 4 ข้อ 

บอกสิทธิพ้ืนฐาน 
ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
3 ข้อ 

บอกสิทธิพ้ืนฐาน 
ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
 2 ข้อ 

บอกสิทธิพ้ืนฐาน 
ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
1 ข้อ 

   5.การอธิบาย 
     หลักการ 
     ของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 

เขียนอธิบายหลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้ถูกต้องครบถ้วน 
ทุกประเด็น 

เขียนอธิบายหลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้ถูกต้องเกือบ 
ครบถ้วน 

เขียนอธิบายหลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้ถูกต้องเป็น 
บางส่วน 

เขียนอธิบายหลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 
 

  การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
คะแนน    18 - 20    หมายถึง ดีมาก   
คะแนน    14 - 17    หมายถึง ดี 
คะแนน    10 - 13    หมายถึง  พอใช้   
 
 
 
 
         



 
 

๔๐ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่7 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้     การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3      เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมี
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  
 ตัวชี้วัด 

ป.3/2 วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด 
ป.3/1 บอกสินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน 
ป.3/2 บอกความส าคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี  

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  ในการใช้จ่ายเงินเราควรรู้จักท าบัญชีรับจ่ายเพื่อวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนและวางแผนการใช้จ่าย 
การหารายได้และใช้เงินอย่างเหมาะสม เรียนรู้สินค้าและบริการท่ีรัฐจัดหาให้ซึ่งเกิดจากเงินภาษีท่ีประชาชน
เสียให้แก่รัฐ   
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 ใช้บันชีรายรับ รายจ่าย วิเคราะห์การใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  

    4.1.2 วางแผนการจ่ายเงินของตนเอง 
    4.1.3 วางแผนการแสวงหารายได้ท่ีสุจริต และเหมาะสม  
    4.1.4 วางแผนการน าเงินท่ีเหลือมาใช้อย่างเหมาะสม 
    4.1.5 สินค้าและบริการทุกระดับท่ีภาครัฐจักหาให้กับประชาชน  
    4.1.6 ความหมายและความส าคัญของภาษีท่ีรัฐน ามาสร้างความเจริญให้ประชาชน  
 4.1.7 ตัวอย่างภาษี  
  - ภาษีทางตรง   - ภาษีทางอ้อม   - ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 4.1.8 บทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการเสียภาษี  
 4.1.9 ความส าคัญและผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลท าให้สินค้าลดลง   



 
 

๔๑ 
 

4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
         ไม่มี-  
 
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร  
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1  อยู่อย่างพอเพียง 
6.2  รักความเป็นไทย 
6.3  ใฝ่เรียนรู้    
6.4  มุ่งมั่นในการท างาน   
6.5 มีจิตสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
 7.2 การน าเสนองานกลุ่ม 
 7.3 การแสดงความคิดเห็น 
          7.4 การวาดภาพประกอบสินค้าและบริการ 
    ลักษณะงานสุดท้าย 
 แบ่งกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการท่ีรัฐจัดหาให้แก่ประชาชนว่ามีอะไรบ้าง บอกประโยชน์ของ
สินค้าหรือบริการนั้น 1 อย่าง วาดภาพประกอบ น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

น าเสนองานกลุ่ม 
 

สังเกตการอภิปรายกลุ่ม แบบประเมิน ผ่านระดับดี 

การแสดงความคิดเห็น 
 

สังเกตการแสดงความ
คิดเห็น 

แบบประเมิน ผ่านระดับพอใช้ 

  

6.5 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การวาดภาพประกอบ
สินค้าและบริการ 

ตรวจช้ินงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 



 
 

๔๒ 
 

9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยการวิเคราะห์  น าเสนอ ให้นักเรียนท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

ของตนเอง มีความเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่างไร บันทึกข้อมูล น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  (1 
ช่ัวโมง) 

9.2 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ โดยแบ่งกลุ่มศึกษา หัวข้อดังต่อไปนี้  
- การวางแผนหารายได้ท่ีเหมาะสม 
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออมเงิน 
-ส ารวจตนเองเกี่ยวกับการบริจาคเงินช่วยเหลือการกุศลใดบ้าง  
แล้วผลัดกันออกมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง    (1 ช่ัวโมง)  
9.3 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ แสดงความคิดเห็น ท าไมประชาชนจึงมีหน้าท่ีในการเสียภาษี ให้รัฐ 

และรัฐน าเงินภาษีเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง อธิบายครอบครัวของนักเรียนเสียภาษีใดบ้าง (1 
ช่ัวโมง) 
           9.4 ใช้กระบวนกลุ่มสืบค้น น าเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการท่ีรัฐจัดหาให้แก่ประชาชนว่ามีอะไรบ้าง 
บอกประโยชน์ของสินค้าหรือบริการนั้น 1 อย่าง  วาดภาพประกอบน าเสนอหน้าช้ันเรียน  และเล่าประสบการณ์
การเสียภาษีของครอบครัวตนเองให้เพื่อนฟัง จดบันทึกข้อมูล (1 ช่ัวโมง)   
  
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๔๓ 
 

แบบประเมินรายงาน  
                                                เรือ่ง  การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.  การท าบัญชีรายรับรายจ่า
รายจ่าย 

เขียนแสดงรายการ  
การท าบัญชีได้ 
ถูกต้องครบถ้วน  

เขียนแสดงรายการ 
ท าบัญชีได้ถูกต้อง 
เกือบครบถ้วน 

เขียนแสดงรายการ 
ท าบัญชีได้ถูกต้อง 
บางส่วน 

 เขียนแสดงรายการ 
ท าบัญชีได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนน้อย 

2.  การอธิบาย
หน้าท่ีเบ้ืองต้นของ
เงินในระบบ     
เศรษฐกิจ    

เขียนอธิบายหน้าท่ี 
เบ้ืองต้นของเงินใน 
ระบบเศรษฐกิจได้ 
ถูกต้องครบถ้วน 

เขียนอธิบายหน้าท่ี 
เบ้ืองต้นของเงินใน 
ระบบเศรษฐกิจได้ 
ถูกต้องเกือบครบถ้วน 

เขียนอธิบายหน้าท่ี 
เบ้ืองต้นของเงินใน 
ระบบเศรษฐกิจได้ 
ถูกต้องบางส่วน 

เขียนอธิบายหน้าท่ี 
เบ้ืองต้นของเงินใน 
ระบบเศรษฐกิจได้ 
ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 

3.. อาชีพ สินค้า 
และบริการต่างๆ 
 ท่ีรัฐจัดหาให้ 

เขียนรายการ
ส ารวจอาชีพ สินค้า 
และบริการท่ีรัฐ
จัดหาให้ ชัดเจน 
5-6 รายการ 

เขียนรายการ
ส ารวจอาชีพ สินค้า 
และบริการท่ีรัฐ
จัดหาให้ ชัดเจน 
3-4รายการ 

เขียนรายการ
ส ารวจอาชีพ สินค้า 
และบริการท่ีรัฐ
จัดหาให้ ชัดเจน 2 
รายการ 

เขียนรายการ
ส ารวจอาชีพ สินค้า 
และท่ีรัฐจัดหาให้ 
ชัดเจน  
1 รายการ 

4.แสดงความ
คิดเห็น. การเสีย
ภาษีให้รัฐ 

แสดงความคิดเห็น. 
การเสียภาษีให้รัฐ
ได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 

แสดงความคิดเห็น. 
การเสียภาษีให้รัฐ
ได้ถูกต้อง สมบูรณ์
ได้ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ่ 

แสดงความคิดเห็น. 
การเสียภาษีให้รัฐ
ได้ได้ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

แสดงความคิดเห็น. 
การเสียภาษีให้รัฐ
ได้ได้เป็นส่วนน้อย 

การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
คะแนน    18 - 20    หมายถึง ดีมาก   
คะแนน    14 - 17    หมายถึง ดี 
คะแนน    10 - 13    หมายถึง  พอใช้            
คะแนนต่ ากว่า   10   หมายถึง ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๔ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่8 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้     ทรัพยากรกับการบริโภค   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   เวลา  3  ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ทรัพยากรกับการบริโภค 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมี
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมท้ังเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมี
ดุลยภาพ  
 ตัวชี้วัด 

ป.3/3 อธิบายได้ว่าทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด มีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตัวชี้วัด 
ป3/3 อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง  

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  ทรัพยากรท่ีเราน ามาใช้ในการผลิตเป็นสินค้าและบริการมีอยู่อย่างจ ากัด และมีผลต่อการผลิต การ
บริโภค การบบริการและการแข่งขันทางการค้า ดังนั้นเราจึงควรใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด คุ้มค่า ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดท้ังในฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค  

    4.1.2 ความหมายของสินค้าและบริการ 
    4.1.3 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความหายาก ของทรัพยากรกับความต้องการของ
มนุษย์ท่ีมีไม่จ ากัด  
    4.1.4 ความส าคัญและผลกระทบของการแข่งขันทางการค้าท่ีมีผลท าให้ราคาสินค้าลดลง  
 
  4.2  สาระการเรียนอภิปรายรู้ท้องถ่ิน 

    ไม่มี 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 
 

5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการส่ือสาร  

 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1  อยู่อย่างพอเพียง 
6.2  รักความเป็นไทย 
6.3  ใฝ่เรียนรู้    
6.4  มุ่งมั่นในการท างาน   
6.5  มีจิตสาธารณะ 

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การเขียนอธิบายความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
          7.2 การเขียนแสดงความคิดเห็นสินค้าและบริการ 
 7.3 การอภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
    ลักษณะงานสุดท้าย 
 อภิปราย/น าเสนอ “ถ้าทรัพยากรมีอยู่จ ากัด จะส่งผลต่อการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการอย่างไร
บ้าง”   นักเรียนร่วมอภิปราย  น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนอธิบาย
ความหมายของผู้ผลิต
และผู้บริโภค 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

การเขียนแสดงความ
คิดเห็นสินค้าและบริการ 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

แสดงความคิดเห็นการ
แข่งขันทางการค้า 

สังเกตการแสดงความ
คิดเห็น 

แบบประเมิน ผ่านระดับดี 

  

6.5 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
อภิปราย/น าเสนอ
ทรัพยากรมีอยู่จ ากัด 

สังเกตการอภิปราย เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

 
 
 



 
 

๔๖ 
 

9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ สืบค้นความหมายของผู้ผลิต  ผู้บริโภค   เขียนแสดงความคิดเห็น 

เพราะเหตุใด ผู้ผลิตจึงต้องศึกษา และตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะผลิตสินค้าและบริการอะไร ปริมาณเท่าไร 
ใช้ทรัพยากรอะไร แล้วสรุปบันทึกการอภิปรายลงสมุด    (1 ช่ัวโมง)  

9.3 ใช้กระบวนการคิด ร่วมกันอภิปราย/แสดงความคิดเห็นการแข่งขันทางการค้าเกิดผลดีอย่างไร 
สรุปผลการอภิปราย น าเสนอหน้าช้ันเรียน   (1 ช่ัวโมง) 
           9.4 ใช้กระบวนการสร้างความคิด อภิปราย/น าเสนอ “ถ้าทรัพยากรมีอยู่จ ากัด จะส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการอย่างไรบ้าง”นักเรียนร่วมอภิปรายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  น าเสนอ
ผลงานหน้าช้ันเรียน (1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๗ 
 

แบบประเมินแผนผังความคิด  
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.  การระบุปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ     
สินค้าและบริการ     
 

ยกตัวอย่างปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคได้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ยกตัวอย่างปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

ยกตัวอย่างปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

ยกตัวอย่างปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคได้เป็นส่วน
น้อย 

2.  หลักการเลือกซื้อ     
     สินค้าและบริการ 

บอกหลักและวิธีการ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

บอกหลักและวิธีการ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้ถูกต้อง  
แต่มีข้อบกพร่อง
เล็กน้อย 

บอกหลักและวิธีการ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้ แต่มี
ข้อบกพร่อง 
เป็นบางส่วน 

บอกหลักและวิธีการ
เลือกซื้อสินค้าและ
บริการได้ แต่มี
ข้อบกพร่อง 
เป็นส่วนใหญ่  

3. การตัดสินใจเลือก 
    ซื้อสินค้า และ           
    บริการ 

บอกเหตุผลพร้อม
ยกตัวอย่างการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของ
ตนเองได้ 4 ข้อข้ึนไป 

บอกเหตุผลพร้อม
ยกตัวอย่างการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ 
ของตนเองได้ 3 ข้อ 

บอกเหตุผลพร้อม
ยกตัวอย่างการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ 
ของตนเองได้ 2 ข้อ 

บอกเหตุผลพร้อม
ยกตัวอย่างการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบริการ 
ของตนเองได้ 1 ข้อ 

4. การบอกสิทธิ    
    พ้ืนฐาน ในฐานะ  
    ผู้บริโภค 
   

บอกสิทธิพ้ืนฐาน 
ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
 4 ข้อ 

บอกสิทธิพ้ืนฐาน 
ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
3 ข้อ 

บอกสิทธิพ้ืนฐาน 
ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
 2 ข้อ 

บอกสิทธิพ้ืนฐาน 
ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภคได้ถูกต้อง 
1 ข้อ 

   5.การอธิบาย 
     หลักการ 
     ของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 

เขียนอธิบายหลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้ถูกต้องครบถ้วน 
ทุกประเด็น 

เขียนอธิบายหลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้ถูกต้องเกือบ 
ครบถ้วน 

เขียนอธิบายหลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้ถูกต้องเป็น 
บางส่วน 

เขียนอธิบายหลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย 
 

 การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
คะแนน    18 - 20    หมายถึง ดีมาก   
คะแนน    14 - 17    หมายถึง ดี 
คะแนน    10 - 13    หมายถึง  พอใช้            
คะแนนต่ ากว่า   10   หมายถึง ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๘ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่9 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้     สิ่งต่างๆ รอบตัว      ช้ันประถมศกึษาปทีี ่3     เวลา  3  ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกัน ใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 

ป.3/1ใช้แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ป.3/2 เขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
ป.3/3 บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน 

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  การเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนและต าแหน่งท่ีต้ัง
ของสถานท่ีต่างๆ และลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมโดยใช้แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่าย ย่อมท า
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 แผนท่ี แผนผัง และภาพถ่าย  

    4.1.2 ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ระยะทิศทาง  
    4.1.3 ต าแหน่งท่ีต้ัง สัมพันธ์ ของสถานท่ีส าคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานท่ีราชการ 
อ าเภอ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย์  
    4.1.4 ภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีมีผลต่อสภาพในชุมชน  
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

    -  
 
5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการส่ือสาร  
 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 
 
 



 
 

๔๙ 
 

6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
6.1  อยู่อย่างพอเพียง 
6.2  รักความเป็นไทย 
6.3  ใฝ่เรียนรู้    
6.4  มุ่งมั่นในการท างาน   
6.5 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การเขียนสรุปความหมายของแผนท่ี  
 7.2 การเขียนแผนผังโรงเรียนของตนเอง 
 7.3 การเขียนส ารวจลักษณะต่างๆ ในชุมชน 
           7.4 เขียนอธิบายลักษณะทางกายภาพของชุมชน  
    ลักษณะงานสุดท้าย 
 เขียนอธิบายลักษณะทางกายภาพของชุมชนท่ีตนอาศัยอยู่ว่า มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางสังคมอย่างไร
บ้าง อธิบายและวาดภาพประกอบมาพอเข้าใจ แล้วน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เขียนสรุปความหมาย
ของแผนท่ี  

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

เขียนแผนผังโรงเรียน
ของตนเอง 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

เขียนส ารวจลักษณะ
ต่างๆ ในชุมชน 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน ผ่านระดับดี 

  

8.2 การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
เขียนอธิบายลักษณะ
ทางกายภาพของชุมชน 

สังเกต แบบประเมิน ผ่านระดับพอใช้ 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ใช้กระบวนการ สืบค้น น าเสนอ โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับแผนท่ีจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ แล้วเขียนบันทึกข้อมูลตามหัวข้อดังนี้  

- ความหมายของแผนท่ี 
- ประเภทของแผนท่ี 
- ประโยชน์ของแผนท่ี                                                                                                     

จากนั้นน าเสนอผลงานหน้าช้ัน   (1 ช่ัวโมง) 



 
 

๕๐ 
 

9.2 ใช้กระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติ น าเสนอ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังโรงเรียนของตนเอง 
พร้อมบอกท่ีต้ัง สถานท่ีต้ังของสถานท่ีภายในโรงเรียน พร้อมสรุปประโยชน์ของแผนผัง น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
บันทึกลงสมุด     (1 ช่ัวโมง)  

9.3 ใช้กระบวนการสืบค้น ส ารวจชุมชนของตนตามหัวข้อต่อไปนี้  
- ลักษณะทางภูมิประเทศในชุมชน  
- ลักษณะทางภูมิอากาศในชุมชน 
- ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
- ลักษณะความสัมพันธ์ทางกายภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน                                                                                    

แล้วน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน   (1 ช่ัวโมง) 
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๑ 
 

แบบประเมิน 
การใช้แผนที่เขียนอธิบายลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง  

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.  ลักษณะส าคัญของ

การใช้แผนท่ี 
เขียนอธิบายลักษณะ 

ส าคัญของการใช้แผนท่ี
ตนเองได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

เขียนอธิบายลักษณะ 

ส าคัญของการใช้แผนท่ี
ตนเองได้ถูกต้อง เป็นส่วน
ใหญ่ 

เขียนอธิบายลักษณะ 

ของการใช้แผนท่ีไม่ได้ 

2.  แหล่งทรัพยากรและ 

     ส่ิงต่างๆ ของจังหวัด 

บอกแหล่งทรัพยากรและ
ส่ิงต่างๆ ของจังหวัด 

ตนเองได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

บอกแหล่งทรัพยากรและ
ส่ิงต่างๆ ของจังหวัด
ตนเองได้ถูกต้อง เป็น
ส่วนใหญ่ 

บอกแหล่งทรัพยากรและ
ส่ิงต่างๆ ของจังหวัด
ตนเองได้เพียงเล็กน้อย 

3.  ความสัมพันธ์ของ 

     ส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
จังหวัด 

บอกข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆ ในจังหวัดของ
ตนเองได้ถูกต้อง ชัดเจน 

บอกข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆ ในจังหวัดของ
ตนเองได้ถูกต้อง เป็น
ส่วนใหญ่ 

บอกข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ของส่ิง
ต่างๆ ในจังหวัดของ
ตนเองได้ถูกต้องเพียง
เล็กน้อย 

4. เขียนแผนผังของ
โรงเรียน 

 

 

เขียนแผนผังของโรงเรียนได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

เขียนแผนผังของโรงเรียน
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

เขียนแผนผังของโรงเรียน
ไม่ได้ 

 
เกณฑ์ล าดับคุณภาพ     
 

คะแนน  7 – 9    คะแนน     ล าดับคุณภาพ    ดี 
คะแนน  4 – 6    คะแนน     ล าดับคุณภาพ   พอใช้  
คะแนน   1 – 3   คะแนน      ล าดับคุณภาพ   ปรับปรุง            

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๒ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่10 
รายวิชาพื้นฐาน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้     มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   เวลา  4  ช่ัวโมง 

 

1.   ชื่อหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 
2.   มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ส5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด การสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ตัวชี้วัด 

ป.3/1 เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  
ป.3/2 อธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ และการประกอบอาชีพ 
ป.3/3 อธิบายเกี่ยวกับมลพิษ และการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ 
ป.3/4 อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท 
ป.3/5ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

3.   สาระส าคัญ /ความคิดรวบยอด 
  สภาพแวดล้อมในแต่ละชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาท าให้มีอิทธิพล
ต่อการเนินชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นเราจึงควรศึกษาท าความเข้าใจตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น และ
ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป   
 
4.   สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
         4.1.1 สภาพแวดล้อมในชุมชนในอดีตและปัจจุบัน  

    4.1.2 การพึ่งพาส่ิงแวดล้อมในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น การคมนาคม บ้านเรือน และการ
ประกอบอาชีพในชุมชน 
    4.1.3 การประกอบอาชีพทางธรรมชาติในชุมชม  
    4.1.4 มลพิษที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
 4.1.5 ลักษณะของเมือง และชนบท  
 4.1.6 การเพิ่มและสูญเสียส่ิงแวดล้อม ท าให้ชุมชนเปล่ียนแปลง    
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

   ไม่มี  
 
 
 
 



 
 

๕๓ 
 

5.   สมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
5.1 ความสามารถในการส่ือสาร  

 5.2 ความสามารถในการ คิด(คิดวิเคราะห์) 
 5.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

5.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
6.   คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1  อยู่อย่างพอเพียง 
6.2  รักความเป็นไทย 
6.3  ใฝ่เรียนรู้    
6.4  มุ่งมั่นในการท างาน   
6.5 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

7.   ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 7.1 การเขียนเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมชุมชนในอดีต-ปัจจุบัน  
 7.2 การอภิปรายผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 7.3 การเขียนบรรยายภาพชุมชนเมืองและชนบท 
 7.4 การพูดแสดงความคิดเห็น สาเหตุการเปล่ียนแปลงในชุมชน  
          7.5 การเขียนค าขวัญตระหนักในการดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
 
    ลักษณะงานสุดท้าย 
 ให้นักเรียนแต่งค าขวัญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชน มาคนละ 1 ค าขวัญ 
พร้อมวาดภาพประกอบจากนั้นรวบรวมผลงานน าไปติดท่ีป้ายนิเทศ  
8.   การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนเปรียบเทียบ
สภาพแวดล้อมชุมชนใน
อดีต-ปัจจุบัน  

สังเกต แบบประเมิน ผ่านระดับดี 

อภิปรายผลเสียต่อ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

สังเกต แบบประเมิน ผ่านระดับดี 

เขียนบรรยายภาพ
ชุมชนเมืองและชนบท 

ตรวจผลงาน เกณฑ์การประเมิน แบบประเมิน 

การพูดแสดงความ
คิดเห็น สาเหตุการ
เปล่ียนแปลงในชุมชน 

สังเกต แบบประเมิน แบบประเมิน 

  
 
 
 



 
 

๕๔ 
 

8.2  การประเมินเมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ช้ินงาน/ภาระงาน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
การเขียนค าขวัญ
ตระหนักในการดูแล
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

ประเมินการเขียนค า
ขวัญตระหนักในการ
ดูแลส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

แบบประเมินการเขียน
ค าขวัญตระหนักในการ
ดูแลส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 

ผ่านระดับดี 

 
9.   กิจกรรมการเรียนรู้ 

9.1 ใช้กระบวนการศึกษา เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของชุมชนในอดีตและปัจจุบัน  ร่วมกัน
อภิปรายสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชนและเขียนอธิบายการพึ่งพาส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ และวิธีการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม กลุ่มละ 5 วิธี บันทึกผล น าเสนอมาอย่างละ 
5 ข้อ  และเลือกวาดภาพของชุมชน ในอดีตและ ปัจจุบันอย่างละ 1  ภาพ  น าเสนอหน้าช้ันเรียน (1 ช่ัวโมง) 

9.2 ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ น าเสนอ โดย ติดภาพชุมชนเมืองและชุมชนชนบทลงในกระดาษ A4 
เขียนอธิบายความแตกต่างของชุมชนท้ัง 2 ประเภท (1 ช่ัวโมง) 

9.3 ใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ น าเสนอ โดยส ารวจการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ในชุมชนของ
ตน และผลท่ีเกิดขึ้นจากนั้นให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เกิดจากสาเหตุใด ควรแก้ไขอย่างไร  (1 ช่ัวโมง) 
          9.4 ใช้กระบวนการสร้างความคิด ฝึกปฏิบัติ น าเสนอ ให้นักเรียนแต่งค าขวัญเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักในอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน มาคนละ 1 ค าขวัญ พร้อมวาดภาพประกอบเขียนบอกวิธี อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมน าไปติดท่ีป้ายนิเทศ  (1 ช่ัวโมง)   
 
10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้   
      10.1   แบบเรียน 
      10.2   ใบงาน 
      10.3   ห้องสมุด 
      10.4   อินเตอร์เน็ต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๕ 
 

แบบประเมิน 
เรื่อง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1การแต่งค าขวัญอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
การแต่งค าขวัญอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้อง ครบถ้วน และมี
ภาพประกอบ 

การแต่งค าขวัญอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  
มีภาพประกอบบ้าง
เล็กน้อย 

การแต่งค าขวัญอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องเพียงเล็กน้อย 

2.  ภาพประกอบวิธี
อนุรักษ์
สภาพแวดล้อม 

ภาพประกอบวิธีอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมถูกต้อง 
ครบถ้วน 

.  ภาพประกอบวิธี
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ 

.  ภาพประกอบวิธี
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพียงเล็กน้อย 

3.  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อม 

บอกผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ในชุมชนของตนเองได้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

บอกผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ในชุมชนของตนเองได้
ถูกต้อง เป็นส่วนใหญ่ 

บอกผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ในชุมชนของตนเองได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน 

4.  วิธีอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม 

บอกวิธีอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมได้ถูกต้อง
ครบท้ัง 3 ข้อ 

บอกวิธีอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมได้ถูกต้อง     
2 ข้อ 

บอกวิธีอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมได้ถูกต้อง
เพียง 1 ข้อ 

                                  
 การประเมินผลรวมมีระดับคุณภาพดังนี้ 
                                    คะแนน  9 – 12 คะแนน     ล าดับคุณภาพ    ดี 
                                    คะแนน  5 – 8   คะแนน     ล าดับคุณภาพ   พอใช้ 
                                    คะแนน   1 – 4  คะแนน      ล าดับคุณภาพ   ปรับปรุง           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๖ 
 

คณะผู้จัดท า 
 

๑.นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๔. นางสุนีย์  ชิวปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกล่ิน  ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๗. นางสาวสุชาดา  พึ่งพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๙. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
11. นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 


