แผนการวัดผลประเมินผลตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน ปลายภาคเรี ยน = 80:20
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนรที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ครู ผสู้ อน นางสาวปาลินี เพชรทอง
การวัดผล
ก่ อนสอบกลาง
ภาค 30 คะแนน

สัปดาห์ ท/ี่
วันที่
4

12

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

สัดส่ วน
คะแนน
K
P

รวม
คะ
แนน

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัดผล

ส 1.1 ม.4/1,4,5 วิเคราะห์สงั คมชมพู 4
ทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้าหรื อสังคมสมัย
ของศาสดาที่ตนนับถือ

3

7

ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง ลักษณะของ
สังคมชมพูทวีปด้านการเมืองการ
ปกครอง
ใบงานที่ 1.2 เรื่ อง ลักษณะของ
สังคมชมพูทวีปด้านสังคม
ใบงานที่ 1.3 เรื่ อง ลักษณะของ
สังคมชมพูทวีปด้านศาสนาหรื อ
ลัทธิความเชื่อ
ใบงานที่ 1.4 เรื่ อง ลักษณะเด่น
ของสังคมชมพูทวีป

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

ส1.1ม.4/2วิเคราะห์พระพุทธเจ้าใน

3

8

ใบงานที่เรื่ อง พุทธประวัติ

ตรวจแบบบันทึกการอ่าน

5

20

ฐานะเป็ นมนุษย์ผฝู ้ ึ กตนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู ้ การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทะศาสนา
หรื อวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ตนนับ
ถือตามที่กาหนด
ส 1.1 ม.4/13 วิเคราะห์หลักธรรมใน 10
กรอบอริ ยสัจ 4 หรื อหลักคาสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

5

15

11

30

ส1.1ม.4/13,15วิเคราะห์หลักธรรมใน 7
กรอบอริ ยสัจ4หรื อหลักคาสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
วิเคราะหคุณค่าและความสาคัญของ
การสังคายนาพระไตรปิ ฏกหรื อคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือและการเผยแผ่

3

10

ส 1.2 ม.4/1 ปฎิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชน 7
ที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและ
คนรอบข้าง

3

10

รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค
สอบกลางภาค
20
คะแนน

29

ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

19

ใบงานที่ เรื่ อง พระอัสสชิ
ใบงานที่ เรื่ อง พระกีสาโคตมีเถรี
ใบงานที่ เรื่ อง พระนางมัลลิกา
ใบงานที่ เรื่ อง หมอชีวกโกมาร
ภัจจ์

แบบประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
แบบบันทึกการอ่าน

-แบบทดสอบ

-ทดสอบ
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ

รวมสอบกลางภาค
หลังสอบกลาง
ภาค
30
คะแนน

34

39

สอบปลายภาค
20 คะแนน

40

14

6

20

ส1.2ม.4/2,3,4 ปฎิบตั ิตนถูกต้อง
10
ตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ
แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรื อแสดง
ตนเป็ นศาสนิกชนของศาสนาที่ตน
นับถือ
วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา
และเทศกาลที่สาคัญของศาสนาที่ตน
นับถือ และปฎิบตั ิตนได้อย่างถูตอ้ ง
ส1.1ม.4/19,20 เห็นคุณค่า เชื่อมัน่
10
และมุ่งมัน่ พัฒนาชีวติ ด้วยการพัฒนา
ชีวติ ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิ การ
สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริ หารจิต
และเจริ ญปั ญญาตามหลักสติปัฎฐาน
หรื อตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับ
ถือ
ส.1.1 ม.4/12 วิเคราะห์ความสาคัญ
5
ของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ
การศึกษาที่สมบูรณ์ การเมือง และ
สันติภาพหรื อแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด

5

15

ใบงานเรื่ อง หลักธรรมที่
แบบประเมินการนาเสนอ
เกี่ยวเนื่องกับ
ผลงาน
พระพุทธศาสนา แบบบันทึกการอ่าน
ใบงานเรื่ อง ศาสนพิธี

5

15

ใบงานเรื่ อง การบริ หารจิตและ
เจริ ญปั ญญา

แบบประเมินการนาเสนอ
ผลงาน
แบบบันทึกการอ่าน
การนัง่ สมาธิ เจริ ญปั ญญา

5

10

แบบทดสอบ

-ทดสอบ
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ

ส.1.1 ม.4/17 อธิบายปริ วตั ิศาสดาของ
ศาสนาอื่น ๆ
รวมคะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนทั้งหมด

12

8

20

60

40

100

การวัดผล
ก่อนสอบกลาง
ภาค 30 คะแนน

แผนการวัดผลประเมินผลตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน ปลายภาคเรี ยน = 80:20
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 31102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
ครู ผสู้ อน นางสาวปาลินี เพชรทอง
สั ดส่ วน รวม
สั ปดาห์ ที่/
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
คะแนน คะแนน
ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
วันที่
K P
ส 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์
4 3
7 ใบงาน1 เรื่ องสถาบันครอบครัว
ความสาคัญของโครงสร้างทาง
2.ใบง 2 เรื่ อง สถาบันเศรษฐกิจ
1
สังคมการขัดเกลาทางสังคม และ
ใบงา- 3 เรื่ อง สถาบันการเมืองการ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปกครอง
ใบงา14 เรื่ อง สถาบันการศึกษา 5
เรื่ อง สถาบันศาสนา
6
เรื่ อง สถาบันนันทนาการ 7
เรื่ อง การปฏิบตั ิตนเพื่อเป็ น
สมาชิกที่ดีของสถาบันทาง
สังคม
8 เรื่ อง ข่าวปั ญหาเด็กและ
เยาวชนสมัยใหม่
9.เรื่ อง สังคมยุคโลกาภิวตั น์

ปี การศึกษา 2561

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัดผล
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

การวัดผล

สั ปดาห์ ที่/
วันที่
7

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ส2.1 ม.4-6/5วิเคราะห์ความ
จาเป็ นที่จะต้องมีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงอนุรักษ์วฒั นธรรม
ไทย และเลือกรับวัฒนธรรม
สากล

สั ดส่ วน
คะแนน
K P
5 3

รวม
คะแนน
8

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย
1.ใบงานเรื่ อง ความสาคัญ
ของวัฒนธรรม
2.ใบงานที่เรื่ อง ลักษณะของ
วัฒนธรรมไทย
3.ใบงานที่เรื่ อง วัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคเหนือ
4.ใบงานที่เรื่ อง วัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคกลาง
5.ใบงานที่เรื่ อง วัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
6.ใบงานที่เรื่ อง วัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้
7.ใบงานที่เรื่ อง วิเคราะห์
วัฒนธรรม
8.สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัดผล
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
รายบุคคล

การวัดผล

สั ปดาห์ ที่/
วันที่
12

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
ส 2.1 ม.4-6/3 ปฎิบตั ิตนและมี
ส่ วนสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นประพฤติ
ปฎิบตั ิเพื่อเป็ นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก

รวมคะแนนก่อนสอบกลางภาค
ส2.1 ม.4-6/4 ประเมิน
สอบกลางภาค
14
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
20
ประเทศไทยและเสนอแนวทาง
คะแนน
พัฒนา
รวมสอบกลางภาค

สั ดส่ วน
คะแนน
K P
10 5

19
16

11
4

13

7

รวม
คะแนน

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัดผล

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
15 ใบง.1 1.ใบงานที่1 เรื่ อง พลเมืองดี
แบบบันทึกการอ่าน
เป็ นศรี ประเทศ
2. 2.ใบงานที่ 2 เรื่ อง แนว
ทางการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมือง
ดี
3.ใบงานที่ 3เรื่ อง วิเคราะห์
พลเมืองดี
30
-ทดสอบ
20 ป้ าย นิเทศสอบ
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ

20

หลังสอบ
กลางภาค
30
คะแนน

การวัดผล

16

สั ปดาห์ ที่/
วันที่

ส2.2 ม.4-6/1,2,3 วิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่สาคัญใน
ประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั
-เสนอแนวทางการเมืองการ
ปกครองที่นาไปสู่ ความเข้าใจ
และการประสานประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างประเทศ
-วิเคราะห์ความสาคัญและความ
จาเป็ นที่ตอ้ งธารงรักษาไว้ซ่ ึงการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี

10

5

สั ดส่ วน
คะแนน
K P

15 ใบงา11.เรื่ อง การเมืองการปกครอง
2.เรื่ อง การใช้อานาจอธิปไตย
3.เรื่ อง ฐานะและพระราช
อานาจของพระมหากษัตริ ย ์
ไทย
4.เรื่ อง พระราชกรณี ยกิจของ
พระมหากษัตริ ยไ์ ทย

รวม
คะแนน

ชิ้นงานทีม่ อบหมาย

5เรื่ อง 5 เรื่ องวิเคราะห์ปัญหาการ
เมืองไทย
เม6. 6.เรื่ อง การประสานประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างประเทศ

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

วิธีการ/รู ปแบบของเครื่องมือ
ในการวัดผล

พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
18

สอบปลาย
ภาค 20
คะแนน

20

ส2.2 ม.4-6/4 เสนอแนวทางและ 11
มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการ
ใช้อานวจรัฐ
ส.2.1 ม.4-6/1 วิเคราะห์และ
5
ปฎิบตั ิตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ประเทศชาติ และสังคม
โลก

รวมคะแนนสอบปลายภาค
รวมคะแนนทั้งหมด

4 ใบงานที
15 ่ 1.1 เรื่ ใบงานที่ 1.1 เรื่ อง รัฐธรรมนูญ แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
เป็ นกลุ่ม
5

10

12

8

20

61

39

100

แบบทดสอบ

-ทดสอบ
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ

