
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  4            รหัสวิชา ส14101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                                           ภาคเรียนที่ 1/2557               ครูผูสอน มิสยุภาวรรณ   ชัยแกว

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. พระพุทธศาสนา

    1.1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

    1.2 พุทธประวัติ

    1.3 ประวัติสาวก  /  ชาดก

    1.4 พระไตรปฎก

    1.5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

    1.6 การบริหารจิตและเจริญปญญา

    1.7 การอยูรวมกัน

    1.8 ประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ

    1.9 หนาที่ชาวพุทธ                             

    1.10 มารยาทชาวพุทธ

    1.11 ศาสนพิธี  พิธีกรรม และ

            วันสำคัญทางศาสนา

  ส 1.1

ส 1.2

ป.4/1 อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตน

          นับถือในฐานะเปนศูนยรวมจิตใจของศาสนิกชน 

ป.4/2 สรุปพุทธประวัติต้ังแตบรรลุธรรมจนถึงประกาศธรรม  หรือ

          ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  

ป.4/3 เห็นคุณคา และปฏิบัติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและ

          ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง 

          ตามที่กำหนด    

ป.4/4 แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ

          หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ

          ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  

ป.4/5 ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียน

          และชุมชนตามหลักศาสนา พรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการ

          ดำเนินชีวิต    

ป.4/6 เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตามีสติที่เปนพื้นฐานของ

          สมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ

          ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด   

ป.4/7 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยู

          รวมกันเปนชาติไดอยางสมานฉันท  

ป.4/8 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป  

ป.4/1 อภิปรายความสำคัญ และมีสวนรวมในการบำรุงรักษา

          ศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  

ป.4/2 มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด

ป.4/3 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา 

          ตามที่กำหนดไดถูกตอง  
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. หนาที่พลเมืองและวัฒนธรรม

    2.1 พลเมืองดีของชุมชน

    2.2 การเปนผูนำและผูตามที่ดี

    2.3 สิทธิพื้นฐานของเด็ก

    2.4 วัฒนธรรมไทยในภูมิภาค

    2.5 การอยูรวมกันอยางสันติสุข

    2.6 การปกครองระบอบประชาธิปไตย

    2.7 การเลือกต้ัง

    2.8 สถาบันพระมหากษัตริย

ส 2.1

ส 2.2

ป.4/1 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิก

          ที่ดีของชุมชน  

ป.4/2 ปฏิบัติตนในการเปนผูนำและผูตามที่ดี 

ป.4/3 วิเคราะหสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงไดรับตามกฎหมาย 

ป.4/4 อธิบายความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุมคนในทองถิ่น 

ป.4/5 เสนอวิธีการที่จะอยูรวมกันอยาง     สันติสุขในชีวิตประจำวัน 

ป.4/1 อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบ

          ประชาธิปไตย

ป.4/2 อธิบายบทบาทหนาที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกต้ัง

ป.4/3 อธิบายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตามระบอบ

          ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. สอบยอย

2. วาดภาพการนำหลักธรรมไป

    ประยุกตใชเพื่อการอยูรวม

    กันอยางสมานฉันทและ

    เขียนบรรยายใตภาพ

3. ทำแผนพับเรื่อง พุทธประวัติ     

1. แบบทดสอบ

2. เกณฑการใหคะแนนวาดภาพ

    การนำหลักธรรมไปประยุกต

    ใช

3. เกณฑการใหคะแนนแผนพับ

    เรื่อง พุทธประวัติ

25 ส 1.1 ป.4/1-8

ส 1.2 ป.4/1-3

2. สอบกลางภาค    ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 1.1 ป.4/1-8

ส 1.2 ป.4/1-3

3. หลังกลางภาค 1. สอบยอย

2. วาดภาพการมีสวนรวมตาม

    ระบอบประชาธิปไตยและ

    เขียนบรรยายใตภาพ

3. เขียนแผนผังความคิดสรุป  

    เรื่อง วัฒนธรรมไทย  4  ภาค

 

1. แบบทดสอบ

2.  เกณฑการใหคะแนนวาดภาพ

     การมีสวนรวมตามระบอบ

     ประชาธิปไตยและเขียน

     บรรยายใตภาพ

3.  เกณฑการใหคะแนนเขียน

     แผนผัง  เรื่อง วัฒนธรรมไทย  

     4  ภาค

25 ส 2.1 ป.4/1-5

ส 2.2 ป.4/1-3

4. สอบปลายภาค    ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 2.1 ป.4/1-5

ส 2.2 ป.4/1-3
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ การสังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

การอาน คิด วิเคราะห และ

เขียน

แบบทดสอบการอาน คิด 

วิเคราะห และเขียน

- -

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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