
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5            รหัสวิชา ส15101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                           ภาคเรียนที่ 1/2557              ครูผูสอน มิสพิสมัย  ธนบดีศรีวิกรม

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

     1.1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

     1.2 พุทธประวัติ

     1.3 พุทธสาวก  ชาดก 

           พุทธศาสนิกชนตัวอยาง  และ

           ประวัตินักบุญหลุยส มารี กรีญอง 

           เดอรมงฟอรต (FSG)

     1.4 พระไตรปฎก

     1.5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

     1.6 การบริหารจิต และเจริญปญญา

     1.7 หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและ

           ส่ิงแวดลอม

     1.8 หนาที่ชาวพุทธ

     1.9 ศาสนพิธี วันสำคัญทางพระพุทธ

           ศาสนา และกิจกรรมทางศาสนา

           ในทองถิ่น (ทองถิ่น)

     1.10 มารยาทชาวพุทธ

ส 1.1

ส 1.2

ป.5/1 วิเคราะหความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

          นับถือในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และหลักในการ

          พัฒนาชาติไทย

ป.5/2 สรุปพุทธประวัติต้ังแตเสด็จกรุงกบิลพัสดุจนถึงพุทธกิจ

          สำคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ป.5/3 เห็นคุณคา และประพฤติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและ

          ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และศาสนิกชน

          ตัวอยางตามที่กำหนด

ป.5/4 อธิบายองคประกอบ และความสำคัญของพระไตรปฎก หรือ

          คัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ

ป.5/5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขา และ

          หลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของ

          ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ป.5/6 เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตามีสติเปนพื้นฐานของสมาธิ

          ในพระพุทธศาสนา หรือพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่

          ตนนับถือตามที่กำหนด

ป.5/7 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการ

          พัฒนาตนเอง และส่ิงแวดลอม

ป.5/1 จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออยางเรียบงาย มีประโยชน 

          และปฏิบัติตนถูกตอง

ป.5/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา 

          ตามที่กำหนด และอภิปรายประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม

          กิจกรรม

ป.5/3 มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด

2.  หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม 

     และการดำเนินชีวิตในสังคม

     2.1 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ  

           และหนาที่ของพลเมือง

     2.2 สิทธิเด็ก และการปกปองคุมครอง

           สิทธิเด็กในสังคมไทย

     2.3 วัฒนธรรมไทย(ทองถิ่น)

     2.4 ภูมิปญญาทองถิ่นและตัวอยาง

           ภูมิปญญาในทองถิ่น (ทองถิ่น) 

ส 2.1 ป.5/1 ยกตัวอยางและปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ 

          และหนาที่ในฐานะพลเมืองดี

ป.5/2 เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเองหรือผูอื่นจากการละเมิด

          สิทธิเด็ก

ป.5/3 เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยที่มีผลตอการดำเนินชีวิตในสังคม

          ไทย

ป.5/4 มีสวนรวมในการอนุรักษ และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของ

          ชุมชน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (ตอ)

     2.5 การปกครองสวนทองถิ่น อำนาจ

           หนาที่ และความสำคัญของการ

           ปกครองสวนทองถิ่น

     2.6 อำนาจในการบริหารองคกร

           ปกครองสวนทองถิ่น (ทองถิ่น)

     2.7 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

           บริการสาธารณประโยชนใน

           ชุมชน (ทองถิ่น)

ส 2.2 ป.5/1 อธิบายโครงสราง อำนาจ หนาที่และความสำคัญของการ

          ปกครองสวนทองถิ่น

ป.5/2 ระบุบทบาทหนาที่ และวิธีเขาดำรงตำแหนงของผูบริหาร

          ทองถิ่น

ป.5/3 วิเคราะหประโยชนที่ชุมชน จะไดรับจากองคกรปกครองสวน

          ทองถิ่น และรัฐบาล

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ตรวจสมุดงาน

2. การทดสอบยอย

3. ตรวจรายงานประวัติ

    นักบุญหลุยส มารี กรีญอง

    เดอรมงฟอรต

1. แบบตรวจสมุดงาน

2. แบบทดสอบ

3. แบบตรวจรายงาน

25 ส 1.1 ป.5/1-7

ส 1.2 ป.5/1-3

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 1.1 ป.5/1-7

ส 1.2 ป.5/1-3

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจสมุดงาน

2. การทดสอบยอย

3. ตรวจ Mind Map เรื่อง

    ภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัด

    ชลบุรี

1. แบบตรวจสมุดงาน

2. แบบทดสอบ

3. แบบตรวจ Mind Map 

25 ส 2.1 ป.5/1-4

ส 2.2 ป.5/1-3

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

ส 2.2 ป.5/1-3

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

- -
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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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