
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  2            รหัสวิชา ส12101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                                           ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผูสอน มิสยุภาวรรณ  ชัยแกว

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. พุทธประวัติ

    1.1  ความสำคัญ

    1.2  ประวัติต้ังแตประสูติถึงออก

           ผนวช

    1.3  ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น

    1.4  ประวัติสาวก/ชาดก

    1.5  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา/

           ศาสนาอื่น

    1.6  ศาสนพิธี     

    1.7  ศาสนิกชนตัวอยางนักบุญหลุยส

ส 1.1

ส 1.2

ป.2/1  บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

ป.2/2  สรุปพุทธประวัติต้ังแตประสูติจนถึงการออกผนวช หรือ

           ศาสดาที่ตนนับถือตามกำหนด

ป.2/3  ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจาก

           ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามที่

           กำหนด

ป.2/4  บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติ

           ตามหลักธรรมในดอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลัก

           ธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ป.2/5  ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัวและใน

           โรงเรียนตามหลักศาสนา

ป.2/6  เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา มีสติที่เปนพื้นฐานของ

           สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง

           ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ป.2/7  บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีรของศาสนา   

           ที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ

ป.2/1  ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ 

           ตามที่กำหนดไดถูกตอง

ป.2/2  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา

2.  วิถีชีวิตไทยในสังคม กฎ ระเบียบ วินัย

     ตางๆ

     2.1  วิถีชีวิตไทยในสังคม กฎ ระเบียบ

            วินัยตางๆ

     2.2  มารยาทไทย

     2.3  สิทธิ เสรีภาพ

     2.4  บทบาทหนาที่ของบุคคลใน

            สังคม

ส 2.1

ส 2./2

ป.2/1  ปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหนาที่ที่ตอง

           ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ป.2/2  ปฏิบัติตามมารยาทไทย

ป.2/3  แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อ และ

           การปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติ

ป.2/4  เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น

ป.2/1  อธิบายความสัมพันธของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวใน

           ฐานะปนสวนหนึ่งของชุมชน

ป.2/2  ระบุผูมีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียน และ

           ชุมชน
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค ใบงาน แบบประเมินใบงาน 25 ส 1.1 ป.2/1-7

ส 1.2 ป.2/1-2

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

ส 1.2 ป.2/1-2

3. หลังกลางภาค ใบงาน แบบประเมินใบงาน 25 ส 2.1 ป.2/1-4

ส 2.2  ป.2/1-2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 2.1 ป.2/1-4

ส 2.2  ป.2/1-2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ตรวจงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย[ [                                               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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