
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  1            รหัสวิชา ส11101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผูสอน มิสพรพิมล   พัวโสพิศ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. ศาสนาในประเทศไทย

    1.1  พระพุทธศาสนาเปนศาสนา

           ประจำชาติไทย และพุทธประวัติ

    1.2  ประวัติพุทธสาวก ชาดก ชาวพุทธ

           ตัวอยาง และประวัตินักบุญหลุยส 

           มารี กรีญอง เดอรมงฟอรต (FSG)

    1.3  ศรัทธาในพระคุณของพระ

           รัตนตรัย และหลักธรรมทาง

           พระพุทธศาสนา

    1.4  การบริหารจิตและเจริญปญญา

    1.5  หนาที่ชาวพุทธ และมารยาท

           ชาวพุทธ

    1.6  การแสดงตนเปนพุทธมามกะ

    1.7  ศาสนพิธี และวันสำคัญทาง

           พระพุทธศาสนา

ส 1.1

ส 1.2 

ป.1/1  บอกพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดย

           สังเขป

ป.1/2  ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจาก

           ประวัติสาวก ชาดกเรื่องเลาและศาสนิกชน ตัวอยางตามที่

           กำหนด

ป.1/3  บอกความหมายความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัยปฏิบัติ

           ตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรม

           ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ป.1/4  เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา มีสติเปนพื้นฐานของ

           สมาธิในพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวของศาสนาที่

           ตนนับถือตามที่กำหนด

ป.1/1  บำเพ็ญประโยชนตอวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตน

           นับถือ

ป.1/2  แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของ

           ศาสนาที่ตนนับถือ

ป.1/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญศาสนา ตามที่

           กำหนดไดถูกตอง

2. หนาที่พลเมืองที่ดี

    2.1  การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว

           และโรงเรียน (ทองถิ่น)

    2.2 ลักษณะความสามารถและลักษณะ

          ความดีของตนเองและผูอื่น

    2.3 โครงสราง และความสัมพันธของ 

          บทบาทหนาที่ของสมาชิกใน  

          ครอบครัวและโรงเรียน (ทองถิ่น)

    2.4 หนาที่ของฉันในครอบครัว และ

          โรงเรียน (ทองถิ่น)

    2.5 การปกครองระบอบประชาธิปไตย

          ในครอบครัว และโรงเรียน 

          (ทองถิ่น)

ส 2.1

ส 2.2

ป.1/1  บอกประโยชนและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว

           และโรงเรียน

ป.1/2  ยกตัวอยางความสามารถและความดีของตนเองผูอื่นและบอก

           ผลจากการกระทำนั้น

ป.1/1  บอกโครงสรางบทบาทและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว

           และโรงเรียน

ป.1/2  ระบุบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเองในครอบครัวและ

           โรงเรียน

ป.1/3  มีสวนรวมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและ

           โรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. เศรษฐกิจพอเพียง

    3.1  สินคาและบริการที่ใชอยูในชีวิต  

           ประจำวัน

    3.2  การเลือกซ้ือสินคาและบริการ

           อยางคุมคา และออมเงินไว ใชให

           เปน

    3.3  ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน

ส 3.1 ป.1/1  ระบุสินคาและบริการที่ใชประโยชนในชีวิตประจำวัน

ป.1/2  ยกตัวอยางการใชจายในชีวิตประจำวันที่ไมเกินตัวและเห็น

           ประโยชนของการออม

ป.1/3  ยกตัวอยางการใชทรัพยากรในชีวิตประจำวันอยางประหยัด

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ตรวจแบบฝกหัด

2. ตรวจชิ้นงาน

    (สมุดภาพพุทธประวัติ)

1. แบบฝกหัด

2. แบบประเมินชิ้นงาน

15

10

ส 1.1 ป.1/1-4

ส 1.2 ป.1/1-3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 1.1 ป.1/1-4

ส 1.2 ป.1/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจแบบฝกหัด

2. ตรวจชิ้นงาน

    (วาดภาพครอบครัวและ

เขียนหนาที่ของแตละบุคคล)

1. แบบฝกหัด

2. แบบประเมินชิ้นงาน

15

10

ส 1.2 ป.1/1-3

ส 2.2 ป.1/1-3

ส 3.1 ป.1/1-3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 1.2 ป.1/1-3

ส 2.2 ป.1/1-3

ส 3.1 ป.1/1-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การทดสอบการอาน คิด

วิเคราะห และเขียน

แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย̂ ^                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต^ ^ ^

3.   มีวินัย^ ^ ^ ^ ^ ^ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง ^ ^ ^ ^ ^ 6.   มุงม่ันในการทำงาน^ ^

7.   รักความเปนไทย^ ^ ^ ^ ^ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข^ ^ ^ ^ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร^ ^ ^ ^ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา^ ^ ^ ^ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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