
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6            รหัสวิชา ส16101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                                           ภาคเรียนที่ 1/2557              ครูผูสอน    ม.ถาวร  เจริญเตีย  

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  ศาสนา จริยธรรม ส 1.1

ส 1.2

ป.6/1 วิเคราะหความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนา

          ประจำชาติ  หรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ

ป.6/2 สรุปพุทธประวัติต้ังแตปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถาน 

          หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ป.6/3 เห็นคุณคาและประพฤติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและ

          ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และ ศาสนิกชน

          ตัวอยางตามที่กำหนด

ป.6/4 วิเคราะหความสำคัญและเคารพ  พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตาม

          ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือ

          หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

ป.6/5 ชื่นชมการทำความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนา   

          พรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

ป.6/6 เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตา และบริหารจิตเจริญปญญา 

          มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ

          พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา ที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด

ป.6/7 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแก

          ปญหาอบายมุขและ ส่ิงเสพติด

ป.6/8 อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป

ป.6/9 อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ 

          และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเม่ือตองเขารวมพิธี

ป.6/1 อธิบายความรูเกี่ยวกับสถานที่ตางๆในศาสนสถาน และ

          ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม  

ป.6/2 มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด  

ป.6/3 อธิบายประโยชนของการเขารวมใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม และ 

          กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และปฏิบัติตน

          ไดถูกตอง

ป.6/4 แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตนเปน ศาสนิกชนของ

          ศาสนาที่ตนนับถือ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. ภูมิศาสตร ส 5.1

ส 5.2

ป.6/1 ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ ภาพถายชนิดตาง ๆ) ระบุ

          ลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ

ป.6/2 อธิบายความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับ

          ปรากฏการณทางธรรมชาติของประเทศ

ป.6/1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกับ

          ส่ิงแวดลอมทางสังคมในประเทศ

ป.6/2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจาก

          อดีตถึงปจจุบัน และผลที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

ป.6/3 จัดทำแผนการใชทรัพยากรในชุมชน

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. งานเด่ียว งานแผนผังความรู

    ความคิด (Mind Map)

    ตามหัวหลักในหนังสือเรียน

2. งานรายงานตามหัวขอที่

    กำหนดให

1.  เกณฑการใหคะแนนการ

     ทำงานแผนผังความรูความ

     คิด (Mind Map) 

2.  เกณฑการใหคะแนนการทำ

     รายงาน

25 ส 1.1 ป.6/1-9

ส 1.2 ป.6/1-4

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 1.1 ป.6/1-9

ส 1.2 ป.6/1-4

3. หลังกลางภาค 1. งานเด่ียว งานแผนผังความรู

    ความคิด (Mind Map)

    ตามหัวหลักในหนังสือเรียน

2. งานรายงานตามหัวขอที่

    กำหนดให

1.  เกณฑการใหคะแนนการ

     ทำงานแผนผังความรูความ

     คิด (Mind Map) 

2.  เกณฑการใหคะแนนการทำ

     รายงาน

25 ส 5.1 ป.6/1-2

ส 5.2 ป.6/1-3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 5.1 ป.6/1-2

ส 5.2 ป.6/1-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

6. สมรรถนะ 1. งานเด่ียว งานแผนผังความรู

    ความคิด (Mind Map)

    ตามหัวหลักในหนังสือเรียน

2. งานรายงานตามหัวขอที่

    กำหนดให

แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1. งานเด่ียว งานแผนผังความรู

    ความคิด (Mind Map)

    ตามหัวหลักในหนังสือเรียน

2. งานรายงานตามหัวขอที่

    กำหนดให

แบบทดสอบการอาน คิด 

วิเคราะห 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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