แผนการวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
รายวิชาสั งคมศึกษา รหัสวิชา ส21101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 3 ชั่วโมง/สั ปดาห์ จานนวน 60 ชั่วโมง
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาคเรียน = 80 : 20
ครู ผ้ สู อน นายศรีสุวรรณ บรมสุ ข ,นางสาวนิตยาพร จันทร์ ประสิ ทธิ์
การวัดผล
ก่อนสอบ
กลางภาค
30
คะแนน

สั ปดาห์
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ที/่ วันที่
1-10 มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ
ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรื อศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมัน่
และปฎิบตั ิตามหลักธรรมเพื่ออยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
1.อธิ บายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับ
ถือ
2.วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนา
ตนเองและครอบครัว
3.วิเคราะห์พุทธประวัติต้ งั แต่ประสุ ติจนถึงบาเพ็ญทุกร
กิริยา หรื อประวัติศาสนดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
4.วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนิ น

สั ดส่ วนคะแนน
K P A

รวม
ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
คะแนน
30
-ใบกิจกรรมกิจกรรม เรื่ อง การ
สังคายนา และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ ประเทศไทย
-ใบกิจกรรม เรื่ อง ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย

1

1

2

2

2

2

2

2

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือใน
การวัดผล
-นักเรี ยนทาแบบทดสอบ ปรนัย
เรื่ อง การสังคายนา และการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา จานวน 10
ข้อ 2 คะแนน

-นักเรี ยนทาแบบทดสองเรื่ อง
ความสาคัญของ
-ใบกิจกรรม เรื่ อง พุทธประวัติ พุทธ พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
สาวก พุทธสาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง แบบ ถามตอบ จานวน 12 ข้อ 4
คะแนน
-ใบกิจกรรม เรื่ อง พุทธสาวก พุทะ
สาวิกา และชาดก ศาสนิกชน
-นักเรี ยนทาแบบทดสอบ แบบ
ตัวอย่าง
ถาม-ตอบ เรื่ อง พุทธประวัติ
จานวน 12 ข้อ 4 คะแนน
-ใบกิจกรรม เรื่ อง พุทธคุณ และ

ชีวติ
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กาหนด
5.อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริ ยสัจ 4
หรื อหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด เห็น
คุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว
6.เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรี ยนรู ้และการ
ดาเนินชีวติ ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ คือ วิธีคิด
แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และ
ทางออกหรื อพัฒนาจิตตามแนวทางออกหรื อพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
7.สวดมนต์ แผ่เมตตา บริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาด้วย
อาณาปานสติหรื อตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
8. วิเคราะห์และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตน
นับถือในการดารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข

อริ ยสัจ 4 และพุทธศาสนสุ ภาษิต

2

2

-นักเรี ยนทาแบบทดสอบปรนัย
เรื่ อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
-ใบกิจกรรม เรื่ อง วิธีคิดแบบโยนิโส ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง
มนสิ การ
จานวน 12 ข้อ 4 คะแนน
-.สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา

2

2

-นักเรี ยนทาแบบทดสอบ แบบ
ปรนัย เรื่ อง ชาดก และ ศาสนา
นิกชนตัวอย่าง 12 ข้อ 4 คะแนน
-นักเรี ยนทา My map เรื่ อง
พุทธคุณ 9 และอริ ยสิ จ 4
ทั้งหมด 4 คะแนน

2
2

2
2

-นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดเรื่ อง วิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิ การ
จานวน 4 คะแนน
- นักเรี ยนสอบสวดมนต์แปล
และแผ่เมตตา จานวน 4 คะแนน

สอบกลาง
ภาค
20
คะแนน

11

15
รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ
10
ศาสดาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตน
นับถือและศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมัน่ และ
ปฎิบตั ิตามหลักธรรมเพื่ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
1.อธิ บายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตน
นับถือ
2.วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือ
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนา
ตนเองและครอบครัว
3.วิเคราะห์พุทธประวัติต้ งั แต่ประสุ ติจนถึงบาเพ็ญทุกร
กิริยา หรื อประวัติศาสนดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
4.วิเคราะห์และประพฤตนตามแบบอย่างการดาเนิน
ชีวติ
และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่ องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กาหนด
5.อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริ ยสัจ 4
หรื อหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและ
ครอบครัว
6.เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรี ยนรู ้และการ

15
10

30
20

ข้อสอบกลางภาค

นักเรี ยนทาข้อสอบกลางภาค
-ข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ 5 คะแนน
-ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ 15
คะแนน

ดาเนินชีวติ ด้วยวิธีคิดแบบดยนิโสมนสิ การ คือ วิธีคิด
แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ
และทางออกหรื อพัฒนาจิตตามแนวทางออกหรื อพัฒนา
จิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
7.สวดมนต์ แผ่เมตตา บริ หารจิตและเจริ ญปั ญญาด้วย
อาณาปานสติหรื อตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
8. วิเคราะห์และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือในการดารงชีวติ แบบพอเพียง และดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม เพื่อการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสันติสุข

หลังสอบ
กลางภาค
30
คะแนน

11-20

10
รวมคะแนนสอบกลางภาค
ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี
และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั
1.บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับ ถือ
1
2.อธิ บายจริ ยวัตรของสาวกเพื่อเป็ นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฎิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่
ตนนับถือ
3.ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
1
4.จัดพิธีกรรมและปฏิบตั ิตนในศาสนาพิธี พีกรรมได้

10

1

1

20
30

-ใบกิจกรรม เรื่ อง การบาเพ็ญ
ประโยชน์และการบารุ งรักษาวัด
-ใบกิจกรรม เรื่ อง มารยาทในการ
เข้าพบพระภิกษุ
-ใบกิจกรรม เรื่ อง การแสดงความ
เคารพ การประนมมือ การไหว้ การ
กราบ การเคารพพระรัตนตรัย การ
ฟังเจริ ญพระพุทธมนต์ การฟังพระ
สวดอภิธรรม การฟังพระธรรม
เทศนา
-ใบงานการจัดโต๊ะหมู่บูชา

-นักเรี ยนทาแบบทดสอบ อัตนัย
เรื่ อง มารยาทในการเข้าพบ
พระภิกษุ 5 ข้อ 2 คะแนนลงใน
สมุด
-นักเรี ยนทาแบบทดสอบอัตนัย
เรื่ อง มารยาทของการไปวัด ลง
ในสมุด 5 ข้อ 2 คะแนน
-นักเรี ยนทาแบบทดสอบ อัตนัย
เรื่ อง การแสดงความเคารพ การ
ประนมมือ การไหว้ การกราบ
การเคารพพระรัตนตรัย การฟัง

ถูกต้อง
5. อธิบายประวัติและความสาคัญและการปฏิบตั ิตนใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ได้ถูกต้อง
(สาระหน้ าทีพ่ ลเมือง)
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษาประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย ดารงชี วติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
1.ปฎิบตั ิตามกฏหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคล
2.ระบุความสามารถของตนเองในการทาประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ
3.อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป้ นปัจจัยใน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรื ออาจนาไปสู่ ความเข้าใจ
ผิดต่อกัน
4.แสดงออกถึงการเคารพในสิ ทธิเสรี ภาพของตนเอง
และผูอ้ ื่น
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซ่ ึ งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั

1

1

2
2

2
2

2

2

-

-

-ใบงาน เรื่ อง คาอาราธนาศิล 5
อาราธนาพระปริ ตร อาราธนาธรรม
-.ใบกิจกรรม เรื่ อง วันสาคัญทาง
พระพุทธศานา
(สาระหน้าที่พลเมือง)
-ใบกิจกรรม เรื่ อง บทบาทและ
หน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
-ใบกิจกรรม เรื่ อง จิตสาธารณะ
-ใบกิจกรรม เรื่ อง การปฎิบตั ติตน
ในการเคารพสิ ทธิของตนเองและ
ผูอ้ ื่น
-ใบกิจกรรม เรื่ อง กฏหมาย
รัฐธรรมนูญ
-ใบกิจกรรม เรื่ อง การถ่วงดุลอานาจ
-.ใบกิจกรรม เรื่ อง กฏหมาย
คุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุตคคล กฎหมาย
คุม้ ครองเด็ก กฎหมายการศึกษา
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์
-ใบกิจกรรม เรื่ อง วัฒนธรรมไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เจริ ญพระพุทธมนต์ การฟังพระ
สวดอภิธรรม การฟังพระธรรม
เทศนา จานวน 10 ข้อ 2คะแนน
ลงในสมุด
- นักเรี ยนสาธิ ตการจัดโต๊ะหมู่
บูชา 4 คะแนน
-นักเรี ยนสอบท่อง คา
อารธนาศิล 4 คะแนน
-นักเรี ยนไปทากิจกรรมที่วดั ใน
วันสาคัญทางศาสนาต่างๆ 4
คะแนน
-นักเรี ยนทาแบบทดสอบ ปรนัย
เรื่ อง บทบาทหน้าที่ของเยาวชน
และจิตสาธารณะ 12 ข้อ 4
คะแนน
-นักเรี ยนทาแบบทดสอบ อัตนัย
ลงในสมุด เรื่ อง กฏหมาย
คุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล 12 ข้อ
4 คะแนน
-นักเรี ยนทาแบบทดสอบ ปรนัย
เรื่ อง วัฒนธรรมของไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 12 ข้อ
4 คะแนน

1.อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและ
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบับ
ปัจจุบนั โดยสังเขป
2.วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอานาจอธิ ปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั
3.ปฏิบตั ิตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

สอบ
ปลายภาค
20
คะแนน

20

2

2

2

2

2

2

13
รวมคะแนนหลังสอบกลางภาค
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รวมคะแนนระหว่างเรียน
ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดี 20
และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรื อศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วดั
1.บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับ
ถือ
2.อธิ บายจริ ยวัตรของสาวกเพื่อเป็ นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฎิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่
ตนนับถือ
3.ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
4.จัดพิธีกรรมและปฏิบตั ิตนในศาสนาพิธี พีกรรมได้

16
42

30
80
20

ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ 15
คะแนน
อัตนัย 1 ข้อ 5 คะแนน

ถูกต้อง
5. อธิบายประวัติและความสาคัญและการปฏิบตั ิตนใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ได้ถูกต้อง
(สาระหน้ าทีพ่ ลเมือง)
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ น
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษาประเพณี และ
วัฒนธรรมไทย ดารงชี วติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วดั
1.ปฎิบตั ิตามกฏหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคล
2.ระบุความสามารถของตนเองในการทาประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ
3.อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป้ นปั จจัยใน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรื ออาจนาไปสู่ ความเข้าใจ
ผิดต่อกัน
4.แสดงออกถึงการเคารพในสิ ทธิเสรี ภาพของตนเอง
และผูอ้ ื่น
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซ่ ึ งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วดั

1.อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและ
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบับ
ปัจจุบนั โดยสังเขป
2.วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอานาจอธิ ปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั
3.ปฏิบตั ิตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซ่ ึ งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
1.วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็ นที่ทุกคนต้องศึกษาเรี ยนรู้
ศาสนาอื่นๆ
2.ปฏิบตั ิตนต่อศาสกนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างเหมาะสม
3.วิเ คราะห์ ก ารกระท าของบุ ค คลอื่ นที่ เป็ นแบบอย่า ง
ด้า นศาสนสั ม พันธ์ และน าเสนอแนวทางการปฏิ บ ัติ
ของตนเอง
4.ระบุความสามารถของตนเองในการทาประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ
5.อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้างและ
สาระสาคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั

โดยสังเขป
6.ปฏิบตั ิตนตามกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิของ
บุคคล
7.แสดงออกถึงการเคารพในสิ ทธิเสรี ภาพของตนเอง
และผูอ้ ื่น
8.อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็ นปั จจัยใน
การสร้าง
9.ปฏิ บตั ิตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอา
นาจักรไทยฉบับปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
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