
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6            รหัสวิชา ส16101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห์  3.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                           ภาคเรียนที่ 2/2557              ครูผู้สอน    ม.ถาวร  เจริญเตีย  

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  หน้าที่พลเมือง ส 2.1

ส 2.2

ป.6/1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ

          ครอบครัวและชุมชน 

ป.6/2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรง

          รักษาวัฒนธรรม  อันดีงาม

ป.6/3 แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ

ป.6/4 อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตก ต่างกันระหว่างกลุ่มคนใน

          สังคมไทย

ป.6/5 ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

          เลือกรับและใช้ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม

ป.6/1 เปรียบเทียบบทบาท  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          และรัฐบาล  

ป.6/2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยใน

          ท้องถิ่นและประเทศ

ป.6/3 อภิปราย บทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง

          ตามระบอบประชาธิปไตย (ส.๒.๒.๓)

2. เศรษฐศาสตร์ ส 3.1

ส 3.2

ป.6/1 อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ 

ป.6/2 อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน

ป.6/3 บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ป.6/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และ

          รัฐบาล

ป.6/2 ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. งานเด่ียว งานแผนผังความรู้

    ความคิด (Mind Map)

2. งานรายงานตามหัวข้อที่

    กำหนดให้

1.  เกณฑ์การให้คะแนนการ

     ทำงานแผนผังความรู้ความ

     คิด (Mind Map) 

2.  เกณฑ์การให้คะแนนการทำ

     รายงาน

25 ส 2.1 ป.6/1-5

ส 2.2 ป.6/1-3
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 2.1 ป.6/1-5

ส 2.2 ป.6/1-3

3. หลังกลางภาค 1. งานเด่ียว งานแผนผังความรู้

    ความคิด (Mind Map)

2. งานรายงานตามหัวข้อที่

    กำหนดให้

1.  เกณฑ์การให้คะแนนการ

     ทำงานแผนผังความรู้ความ

     คิด (Mind Map) 

2.  เกณฑ์การให้คะแนนการทำ

     รายงาน

25 ส 3.1 ป.6/1-3

ส 3.2 ป.6/1-2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 3.1 ป.6/1-3

ส 3.2 ป.6/1-2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ 1. งานเด่ียว งานแผนผังความรู้

    ความคิด (Mind Map)

    ตามหัวหลักในหนังสือเรียน

2. งานรายงานตามหัวข้อที่

    กำหนดให้

แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1. งานเด่ียว งานแผนผังความรู้

    ความคิด (Mind Map)

    ตามหัวหลักในหนังสือเรียน

2. งานรายงานตามหัวข้อที่

    กำหนดให้

แบบทดสอบการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริยZ์ Z                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริตZ Z Z

3.   มีวินัยZ Z Z Z Z Z 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง Z Z Z Z Z 6.   มุ่งม่ันในการทำงานZ Z

7.   รักความเป็นไทยZ Z Z Z Z 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขZ Z Z Z 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสารZ Z Z Z 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหาZ Z Z Z 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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