กำหนดกำรเรียนรู้รำยชั่วโมงและสิ่งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม (ฉบับออกอำกำศ)
รายวิชา สังคมศึกษา รหัส ส15101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ครั้ง
ที่
1
2
3
4
5

วัน/เดือน/ปี จำนวน
เรื่องที่สอน
(ออกอำกำศ) ชัว่ โมง
18 พ.ค. 63
1
การผลิตสินค้าละบริการ
(12.30-13.30น.)
19พ.ค. 63
1
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ ใ
(10.30-11.30น.)
21 พ.ค.63
1
ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ
(12.30-13.30น.)
25 พ.ค. 63
1 สินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือแหล่ง
(12.30-13.30น.)
ผลิตสินค้าและบริการในชุมชน (1)

1
1

พฤติกรรมของผู้บริโภค(1)

ใบงานที่ 1 เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค

1

พฤติกรรมของผู้บริโภค(2)

สมุด

1

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

ใบงานที่ 1หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

1

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน
ชั่วโมง

13

15มิ.ย.63
(12.30-13.30น.)

1

7
8
9
10
11
12

ใบความรู้ เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ

ใบงานที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิต
สินค้าและบริการ
ใบงานที่ 2 เรื่อง ประโยชน์ของการผลิต
สินค้าและบริการ
ใบงานที่ 3 เรื่อง สินค้าและบริการที่มีอยู่
ในท้องถิ่นหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการ
ในชุมชน
สินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือแหล่ง ผลิตสินค้าและบริการในชุมชน (2)
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตผลิตสินค้าและ
ใบงานที่ 1 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
บริการ(1)
สินค้าและบริการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตผลิตสินค้าและ
ใบงานที่ 2 ปัจจัยในการเลือกสินค้าบริโภค
บริการ(2)
ปัจจัยที่กาหนดปริมาณสินค้าและบริการ
ใบงานที่ 3 ปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดสินค้า
และบริการ
บทบาทของผู้บริโภค

26พ.ค.63
(10.30-11.30น.)
28 พ.ค. 63
(12.30-13.30น.)
1มิ.ย. 63
(12.30-13.30น.)
2 มิ.ย.63
(10.30-11.30น.)
4มิ.ย.63
(12.30-13.30น.)
8 มิ.ย.63
(12.30-13.30น.)
9มิ.ย.63
(10.30-11.30น.)
11มิ.ย.63
(12.30-13.30น.)

6

สิ่งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม

1
1
1

เรื่องที่สอน
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
ใบงานที่ 2 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ครั้ง
ที่
27
28
29

16มิ.ย. 62
(10.30-11.30น.)
18มิ.ย. 63
(12.30-13.30น.)

1

22มิ.ย.63
(12.30-13.30น.)
23มิ.ย.63
(10.30-11.30น.)

1

25มิ.ย. 62
(12.30-13.30น.)
29 มิ.ย. 63
(12.30-13.30น.)
30มิ.ย. 63
(10.30-11.30น.)
2ก.ค.63
(12.30-13.30น.)
9 ก.ค.63
(12.30-13.30น.)
13 ก.ค.63
(12.30-13.30น.)
14 ก.ค.63
(10.30-11.30น.)
16 ก.ค. 63
(12.30-13.30น.)
20 ก.ค. 63
(12.30-13.30น.)

1

วัน/เดือน/ปี
21 ก.ค. 63
(10.30-11.30น.)
23 ก.ค. 63
(12.30-13.30น.)
27 ก.ค. 63
(12.30-13.30น.)

1

การประยุกต์ในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใน ครอบครัว(1)
การประยุกต์ใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน(2)

ใบงานที่ 1 เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
ใบงานที่ 1 เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

1

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ใบงานที่ 1 เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิด
ชุมชน(3)
เศรษฐกิจพอเพียง
การผลิตสินค้าและบริการในชุมชน
ใบงานที่ 2 เรื่อง วิเคราะห์บทความ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสามารถ **
** ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของท้องถิ่น
หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
ใบงานที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์
ในชุมชน
ประเภทของสหกรณ์
ใบงานที่ 2 สารวจสหกรณ์ในโรงเรียนและ
ชุมชน
การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ใน สมุด
ชีวิตประจาวัน
กระดาษA4
ความหมายของธนาคาร
สมุด

1

ประเภทของธนาคาร(1)

ใบงานที่ เรื่อง วิเคราะห์ธนาคาร 1

1

ประเภทของธนาคาร(2)

ใบงานที่ 2 ประเภทของธนาคาร

1

บทบาทหน้าที่ของธนาคาร

1

การฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบี้ยต่างๆ

ใบงานที่ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของ 3
ธนาคาร
สมุด

1

ความหมายของการกู้ยืมเงิน

ข่าว

1

1
1

จำนวน
เรื่องที่สอน
ชั่วโมง
1 ลักษณะของการกู้ยืมเงิน

สิ่งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม

1

ผลที่เกิดจากการกู้ยืม

สมุด
กระดาษA4
กระดาษA4

1

เงินและสกุลเงิน

สมุด

30

30 ก.ค. 63
(12.30-13.30น.)
31
3 ส.ค. 63
(12.30-13.30น.)
32
4 ส.ค. 63
(10.30-11.30น.)
33
6 ส.ค. 63
(12.30-13.30น.)
34
10 ส.ค. 63
(12.30-13.30น.)
35
11 ส.ค. 63
(10.30-11.30น.)

1

เงินและสกุลเงิน

1

วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต(1)

1

วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต(2)

1

คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดาเนินชีวิต

1

วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของคน
ไทยในปัจจุบัน(1)
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของคน
ไทยในปัจจุบัน(2)

36

1

การสืบสานวัฒนธรรม

ใบงานที1่ สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
ประเทศเพื่อนบ้าน
ใบงาน 1 เรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
ดาเนินชีวิตของคนในสังคม
ใบงาน 1 เรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
ดาเนินชีวิตของคนในสังคม
ใบงาน 2 เรื่องคุณค่าของวัฒนธรรมกับ
การดาเนินชีวิต
ใบความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อ
การดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทย
ใบงาน1เขียนแผนผัง เช่นพระพุทธศาสนา
ภาษาไทย อาชีพเกษตรกรรม วิธีการ
ดาเนินชีวิตและบุคลิกภาพคนศิลปะแขนง
ต่างๆ
ใบงานที่ 2 เรื่อง การสืบสานวัฒนธรรม

1
1

ความหมายและความสาคัญภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน(1)

ใบงานที่ เรื่อง ความสาคัญของภูมิ 1
ปัญญาท้องถิ่น
กระดาษบรู๊ฟ

1

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน(1)

ใบงานที่ 2 เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท**
ของท้องถิ่น
สิ่งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม

37
38
39

13 ส.ค. 63
(12.30-13.30น.)
17 ส.ค. 63
(12.30-13.30น.)
18 ส.ค. 63
(10.30-11.30น.)
20 ส.ค.63
(12.30-13.30น.)

1

ครั้ง
ที่
40

จำนวน
เรื่องที่สอน
ชั่วโมง
24 ส.ค. 63
1 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่
(12.30-13.30น.)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

41

25 ส.ค. 63
(10.30-11.30น.)
27 ส.ค. 63
(12.30-13.30น.)

1

31 ส.ค. 63
(12.30-13.30น.)

1

42
43

วัน/เดือน/ปี

1

สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และ
เสรีภาพในฐานพลเมืองดี(1)
สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และ
เสรีภาพในฐานพลเมืองดี(2)
สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ และ
เสรีภาพในฐานพลเมืองดี หน้าที่ (3)

จัดทาเป็นป้ายนิเทศการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
บทบาทสมมุ ติ เกี่ ย วกั บ สถานภาพและ
บทบาท
ใบงานที่ 1 เรื่อง สถานภาพ บทบาท
หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพในฐานพลเมืองดี
สิทธิแล)ะเสรีภาพ(
ใบความรู้ เรื่อง สถานภาพ บทบาท หน้าที่
สิทธิ และเสรีภาพในฐานะพลเมืองดี
ใบงาน2 เรื่องสถานภาพ บทบาท หน้าที่
สิทธิ และเสรีภาพในฐานพลเมืองดี

44
45
46
47
48
49

1 ก.ย. 63
(10.30-11.30น.)
3 ก.ย. 63
(12.30-13.30น.)
7 ก.ย. 63
(12.30-13.30น.)
8 ก.ย. 63
(10.30-11.30น.)
10 ก.ย. 63
(12.30-13.30น.)
14 ก.ย. 63
(12.30-13.30น.)

50

15 ก.ย. 63
(10.30-11.30น.)

51

17 ก.ย. 63
(12.30-13.30น.)

ครั้ง
ที่
52

วัน/เดือน/ปี

53
54
55
56

21 ก.ย. 63
(12.30-13.30น.)
22 ก.ย. 63
(10.30-11.30น.)
24 ก.ย. 63
(12.30-13.30น.)
28 ก.ย. 63
(12.30-13.30น.)
29 ก.ย. 63
(10.30-11.30น.)

1

คุณลักษณะของพลเมืองดี(1)

1

คุณลักษณะของพลเมืองดี(2)

1

ลักษณะของพลเมืองดี(3)

ใบความรู้ เรื่อง พลเมืองดีที่มีความสาคัญ
ต่อประเทศชาติ
ใบความรู้ เรื่อง คาสอนพ่อ
สมุด
ข่าว

1

สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน

ใบงานที่ 1 เรื่อง สิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน

1

การละเมิดสิทธิเด็ก

ใบความรู้ เรื่อง กรณีตัวอย่างที่มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาเด็กรายงานการละเมิดสิทธิเด็ก
1 แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือ
ใบงานที่ 2 เรื่อง แนวทางการปกป้อง
ผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็ก
คุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิด
สิทธิเด็ก
1 อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ใบงานที่ 1 เรื่อง อานาจหน้าที่ขององค์กร
ท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่นแผนผังความคิดลงใน
กระดาษA๔
1 ความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระดาษฟลิ ป ชาร์ ท ใบงานที่ เรื่ อ ง 2
ความส าคั ญ ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
จำนวน
เรื่องที่สอน
สิ่งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
ชั่วโมง
1 การปกครองท้องถิ่น(1)
ใบงานที1่ เรื่อง โครงสร้างการปกครอง
ท้องถิ่นทั่วไป
1 การปกครองท้องถิ่น(2)
ใบงานที1่ เรื่อง โครงสร้างการปกครอง
ท้องถิ่นทั่วไป
1 โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น(1)
ใบงานที่ เรื่อง 2 การปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ
1 โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น(2)
ใบงานที่ เรื่อง องค์กรปกครองส่วน 3
ท้องถิ่น
1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
ใบงานที่ ๑ เรื่อง บทบาท และหน้าที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น

