แผนการวัดผลประเมินผลตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน ปลายภาคเรี ยน =80:20
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ครู ผสู้ อน นางสาวปาลินี เพชรทอง , นางสาวดาราราย กัววงศ์
การวัดผล
ก่อนสอบกลาง
ภาค 30 คะแนน

สั ปดาห์ ที่/
วันที่
4

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ส 1.1 ม.4/1,4,5 วิเคราะห์สังคม
ชมพูทวีปและคติความเชื่อทาง
ศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรื อ
สังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ

สั ดส่ วน
คะแนน
K P
5
2

รวม
คะ
แนน
7

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง ลักษณะ
ของสังคมชมพูทวีปด้าน
การเมืองการปกครอง
ใบงานที่ 1.2 เรื่ อง ลักษณะ
ของสังคมชมพูทวีปด้าน
สังคม
ใบงานที่ 1.3 เรื่ อง ลักษณะ
ของสังคมชมพูทวีปด้าน
ศาสนาหรื อลัทธิความเชื่อ
ใบงานที่ 1.4 เรื่ อง ลักษณะ
เด่นของสังคมชมพูทวีป

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือในการวัดผล
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล

การวัดผล

สั ปดาห์ ที่/
วันที่
12

20

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สั ดส่ วน
คะแนน
K P
6
2

ส1.1ม.4/2วิเคราะห์พระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู้ ึ กตนได้
อย่างสู งสุ ดในการตรัสรู ้ การก่อตั้ง
วิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุ
ทะศาสนา หรื อวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
ส 1.1 ม.4/13 วิเคราะห์หลักธรรม 10
ในกรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักคา
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ

รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค

21

รวม
คะแนน
8

5

15

9

30

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
ใบงานที่เรื่ อง พุทธประวัติ

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่องมือในการวัดผล
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานรายบุคคล

ใบงานที่ เรื่ อง พระอัสสชิ แบบประเมินการนาเสนอ
ใบงานที่ เรื่ อง พระกีสาโคต ผลงาน
มีเถรี
แบบบันทึกการอ่าน
ใบงานที่ เรื่ อง พระนาง
มัลลิกา
ใบงานที่ เรื่ อง หมอชีวกโก
มารภัจจ์

สอบกลางภาค
20
คะแนน

29

ส1.1ม.4/13,15วิเคราะห์หลักธรรม
ในกรอบอริ ยสัจ4หรื อหลักคาสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหคุณค่าและความสาคัญ
ของการสังคายนาพระ
ไตรปิ ฏกหรื อคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือและการเผยแผ่

8

2

10

ส 1.2 ม.4/1 ปฎิบตั ิตนเป็ นศาสนิก
ชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกใน
ครอบครัวและคนรอบข้าง

8

2

10

16

4

20

ส1.2ม.4/2,3,4 ปฎิบตั ิตนถูกต้อง 12
ตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรื อ
แสดงตนเป็ นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา
และเทศกาลที่สาคัญของศาสนาที่

3

15

รวมสอบกลางภาค
หลังสอบ
กลางภาค
30
คะแนน

34

-แบบทดสอบ

-ทดสอบ
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ

ใบงานเรื่ อง หลักธรรมที่ แบบประเมินการนาเสนอ
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธ
ผลงาน
ศาสนา
แบบบันทึกการอ่าน
ใบงานเรื่ อง ศาสนพิธี

39

สอบปลาย
ภาค 20
คะแนน

40

ตนนับถือ และปฎิบตั ิตนได้อย่างถู
ต้อง
ส1.1ม.4/19,20 เห็นคุณค่า เชื่ อมัน่
และมุ่งมัน่ พัฒนาชีวติ ด้วยการ
พัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิ การ
สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริ หารจิต
และเจริ ญปัญญาตามหลักสติปัฎ
ฐานหรื อตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือ
ส.1.1 ม.4/12 วิเคราะห์ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
การศึกษาที่สมบูรณ์ การเมือง และ
สันติภาพหรื อแนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ส.1.1 ม.4/17 อธิบายปริ วตั ิศาสดา
ของศาสนาอื่น ๆ

รวมคะแนนสอบปลายภาค

6

4

15

ใบงานเรื่ อง การบริ หารจิต
และเจริ ญปัญญา

5

4

10

แบบทดสอบ

5
10

4
8

10
20

แบบประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
แบบบันทึกการอ่าน
การนัง่ สมาธิ เจริ ญปั ญญา

-ทดสอบ
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ

รวมคะแนนทั้งหมด

46

26

100

