โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยการเรียน
ระดับชั้น
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
รายชื่อผู้สอน

ส22101
สังคมศึกษา3 (สาระภูมิศาสตร์,สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม)
1.5 หน่วยการเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
2559
1. นางทัศนีย์ คันธจันทน์
2. นางสาวจรรยา เผือกภู่
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค
80 : 20
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซี่งมีผลต่อกัน และกัน ในระบบ
ของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และสังคมของ
ทวีปยุโรปและแอฟริกา
2. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา
3. สารวจอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา
4. วิเคราะห์เหตุผลและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
แอฟริกา

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของชาวพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
2. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
3. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ
4. อภิปรายความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบทางสังคม
5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
6. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
7. อธิบายโครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฏก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
8. อธิบายคุณธรรมและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม
9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรือการพัฒนาจิตตามแนว
ทางของศาสนาที่ตนนับถือ
10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติหรือตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ
11. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดารงตนอย่างเหมาะสม
ในกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.

เข้าใจ ตระหนักและปฎิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กาหนด
วิเคราะห์คุณค่าของศาสนาพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
อธิบายคาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
อธิบายความแตกต่างของศาสนาพิธี พิธีกรรม ตามแนวทางปฏิบัติของศาสนา
อื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา3 (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส22101
หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

1
แผนที่และ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

1.แผนที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดย
การแสดงข้อมูลต่างๆบนพื้นผิวโลกลง
บนวัตถุแบนราบ
2.รูปถ่ายทางอากาศและภาพจาก
ดาวเทียมเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ที่ใช้ในการรวบรวมวิเคราะห์และ
นาเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์
คาสาคัญ
สถิติแผนที่ แผนที่รัฐกิจ แผนที่
ธรณีวิทยา อ่าวโอเอซิส เส้นชั้นความ
สูง
ระดับทะเลปานกลาง สมุทรศาสตร์

จานวน
คาบ
3

การวัดแลประเมินผล

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. การทดสอบ
2. การประเมินผลงาน/
กิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม
3. การประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

1.ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับแผนที่
2.อ่านข้อมูลจากแผนที่
3.การทาแบบทดสอบ
4.การนาเสนอผลงาน
5.การบันทึกความรู้
6.สร้างแผนที่ความคิด
(3คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา3 (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส22101

หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

จานวน
คาบ

การวัดแลประเมินผล

ภาระงาน/ชิ้นงาน

2
ทวีปยุโรป

ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีขนาด
เล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก
ตอนกลางของทวีปมีลักษณะ
เป็นที่ราบขนาดใหญ่และที่ราบ
สูงมีแนวเทือกเขาสูงทางตอนใต้
ลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยส่วน
ใหญ่เป็นแบบอบอุ่นทางตอน
เหนือมีอากาศหนาวเย็นแบบกึ่ง
ขั้วโลกและทุนดรา ทวีปยุโรปมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายโดยเฉพาะแร่มีทั้งแร่
เหล็กและก๊าซธรรมชาติ
ทวีปยุโรปมีประชากร
ร้อยละ 11 ของโลกแบ่งเป็นเชื้อ
ชาติได้ 3 กลุ่มคือกลุ่มนอร์ดิก
แอลไพน์และเมดิเตอร์เรเนียนมี
ภาษาอยู่ 3 กลุ่มได้แก่ภาษา
เยอร์มานิก โรแมนซ์หรือลาติน
และสลาวิก และเป็นทวีปที่มี
จานวนผู้นับถือคริสต์ศาสนา
มากที่สุดในโลก
คาสาคัญ
แหลมนอร์ทแคป
เทือกเขาคอเคซัล
คาบสมุทรไอบีเรีย
ช่องแคบยิบรอลตาร์ ทะเลเหนือ
แผ่นดินไหว อ่าวบีสเคย์
ธานน้าแข็ง ทุ่งหญ้าสเตปป์

7

1. การทดสอบ
2. การประเมินผล
งาน/กิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม
3. การประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

1.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับความเป็นมา
ลักษณะทางกายภาพ
ตลอดจนลักษณะทางสังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ทวีปยุโรป
2.วิเคราะห์และนาเสนอ
ผลงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะการ
ดารงชีวิตของประชากรใน
ทวีปยุโรปกับลักษณะทาง
กายภาพของทวีปยุโรป
3.บันทึกการเรียนรู้
4.การทาแบบทดสอบ
5.สร้างแผนที่ความคิด
(5คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา3 (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส22101

หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่
3
ทวีป เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย
แอฟริกา ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง
อากาศค่อนข้างแห้งแล้งเป็นทะเลทราย
แต่เป็นทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด ทั้งยังเป็น
แหล่งของพืชผลเมืองร้อนและเป็นตลาด
ของสินค้าอุตสาหกรรมที่สาคัญแห่ง 1
ของโลก
ประชากรของทวีปแอฟริกามีจานวน
มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีป
เอเชียประกอบด้วยประชากร2 กลุ่มคือ
พวกผิวดาและพวกผิวขาวมี ภาษาพูด
มากกว่า 1000 ภาษาเนื่องจากทวีป
แอฟริกามีประชากรอยู่หลายเผ่าพันธุ์
ชาวแอฟริกาส่วนใหญ่มีความเชื่อแบบ
ดั้งเดิมอาชีพสาคัญเช่นเกษตรกรรม การ
ทาประมง
การทาปุาไม้ การทาเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการค้า
คาสาคัญ
แหลมกู๊ดโฮป คลองสุเอซ เทือกเขา
แอตลาส แทนกันยีกา
ทะเลสาบวิกตอเรีย ทะเลสาบมาลาวี
ปุาดิบ

จานวน
คาบ

การวัดแลประเมินผล

ภาระงาน/ชิ้นงาน

7

1. การทดสอบ
2. การประเมินผล
งาน/กิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม
3. การประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

1.ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและลักษณะทาง
สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา
2.วิเคราะห์และนาเสนอ
ผลงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะการ
ดารงชีวิตของประชากรใน
ทวีปแอฟริกากับ
3.การทาแบบทดสอบ
4.การบันทึกความรู้
5.สร้างแผนที่ความคิด
(14คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา3 (ภูมิศาสตร์) รหัสวิชา ส22101

หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

จานวน
คาบ

การวัดแลประเมินผล

ภาระงาน/ชิ้นงาน

4
สถานการณืด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติของ
ทวีปยุโรป
และแอฟริกา

ทรัพยากรธรรมชาติใน
ปัจจุบันได้ประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนและความเสื่อมโทรม
เพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ต้องมีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
แนวทางและวิธีการต่าง ๆ เช่น
การบูรณะ ฟื้นฟู การใช้
ทรัพยากร อื่นทดแทน การใช้
หลัก reuse reduce recycle
จากปัญหาสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ ทาให้ทวีปยุโรป
และแอฟริกาได้รับผลกระทบ
อย่างรุงแรง เช่น เกิดภาวะน้า
ท่วมหนัก ภัยแล้ง ฝนกรด หิมะ
ละลาย เหล่านี้ทาให้ประเทศ
ต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและ
แอฟริกาจึงต้องร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
คาสาคัญ
ภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก
พื้นที่ชุ่มน้า ปุาชายเลน แนว
ปะการัง พายุดีเปรสชัน
พีธีสารมอนทรีออล

4

1. การทดสอบ
2. การสนทนาซักถาม
3. การประเมินผล
งาน/กิจกรรมเป็น
รายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม
3. การประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

1. ศึกษาค้นคว้าและนาเสนอ
ผลงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ทวีปยุโรปและแอฟริกา
2. ศึกษาค้นคว้าและ
อภิปรายเกี่ยวกับแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัยากร
ธรรมชาติและวิธีการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของทวีป
ยุโรปและแอฟริกา
3. วิเคราะห์และนาเสนอ
ผลงานเกี่ยวกับความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
กับนานาชาติผ่านอนุสัญญา
และพิธีสารต่างๆ
4. การบันทึกความรู้
5. การทาแบบทดสอบ
ความรู้
6. การสร้างแผนที่ความคิด
(4คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา3 (พระพุทธศาสนา) รหัสวิชา ส22101

หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

1
พระพุทธ

1. การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและการนั บ ถื อ
พระพุ ท ธศาสนาของประเทศเพื่ อ น
บ้านในปัจจุบัน
2. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่
ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
3.ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะ
1) รากฐานของวัฒนธรรม
2) เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
4. ความส าคั ญ ของพุ ท ธศาสนากั บ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบ
สังคม
5.สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
1) การผจญมาร
2) การตรัสรู้
3) การสั่งสอนธรรม
6.ศาสนิกชนตัวอย่าง
1) พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
2) สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระ
ยาวชิรญาณวโรสร
คาสาคัญ
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ มรดกของชาติ
พุทธประวัติ การผจญมาร การตรัสรู้
การสั่งสอนธรรมชาดก
มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก

จานวน
คาบ
10

การวัดและประเมินผล

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1. การทดสอบ
2. การประเมินผล/
กิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม
3. ประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

1. การทาแบบทดสอบ
2. การอภิปรายเกี่ยวกับ
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศเพื่อนบ้านและ
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอัน
ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. อภิปรายเกี่ยวกับ
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยและ
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาชุมชนและจัด
ระเบียบสังคม
4. นาเสนอพุทธประวัติ
ตั้งแต่ก่อนการผจญมาร
ถึงการสั่งสอนธรรม
5. วิเคราะห์ขอคิดจาก
มิตตวินทุกชาดก และ
ราโชวาทชาดก
6. การบันทึกความรู้
7. การสร้างแผนที่
ความคิด
(9คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา3 (พระพุทธศาสนา) รหัสวิชา ส22101

หน่วยที่
2
พระธรรม

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

จานวน การวัดและประเมินผล
คาบ
1. โครงสร้างและสาระสังเขปของพระ 10 1. การทดสอบ
วินัยปิ ฎก พระสุต ตันตปิ ฎก และพระ
2. การประเมินผล/
อภิธรรมปิฎก
กิจกรรมเป็นรายบุคคล
2. พระรัตนตรัย
หรือรายกลุ่ม
- ธรรมคุณ6
3. ประเมินด้าน
3. อริยสัจ4
คุณธรรม จริยธรรม
1) ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
และค่านิยม
- ขันธ์ 5
4. การประเมินด้าน
: อายตนะ
ทักษะ/กระบวนการ
2) สมุทัย(ธรรมที่ควรละ)
-หลักธรรม
: สมบัติ 4
: วิบัติ 4
(อกุศลกรรมบถ 10)
(อบายมุข 6)
3) นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
-สุข 2 (สามีสสุข นิรามิสสุข)
4) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
(1) บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา
(2) ดรุณธรรม 6
(3) กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
(4) สติปัฏฐาน 4
(5) มงคล 38 (ประพฤติธรรม เว้น
จากความชั่ว เว้นจากการดื่มน้าเมา)
4. พุทธศาสนาสุภาษิต
1) กมฺมุนา วตฺตตี โลโก (สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม)
2) กลฺ ยาณการี กลฺ ยาณ ปาปการี
จ ปาปก (ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. อ ภิ ป ร า ย เ รื่ อ ง
ธรรมคุณ6
2. วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ร ณี
ตั ว อ ย่ า ง โ ด ย ใ ช้ ห ลั ก
อริยสัจ4
3. ศึกษาและอภิปราย
เกี่ยวกับโครงสร้างและ
สาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก
4. วิ เ คราะห์ ข้ อ คิ ด หรื อ
ค ติ ส อ น ใ จ ข อ ง พุ ท ธ
ศาสนาสุภาษิตที่ศึกษา
5. การทาแบบทดสอบ
6. การนาเสนอผลงาน
7. การบันทึกความรู้
8. ก า ร ส ร้ า ง แ ผ น ที่
ความคิด
(11คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา3 (พระพุทธศาสนา) รหัสวิชา ส22101

หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
3) สุโข ปฺญฺญสฺส อุจฺจฺ โย (การสั่ง
สมบุญนาสุขมาให้)
4)ปูชโก ลภเต ปูช วนฺทโก ปฎิวนฺทน
(ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้
ไหว้เขา ย่อมได้รับการไหว้ตอบ)
คาสาคัญ
พระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก
พระรัตนตรัย ธรรมคุณ 6
อริยสัจ 4 ขันธ์ 5 สมบัติ 4 วิบัติ 4
สุข 2 พุทธศาสนสุภาษิต

จานวน
คาบ

การวัดและประเมินผล

ภาระงาน/ชิ้นงาน

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา3 (พระพุทธศาสนา) รหัสวิชา ส22101

หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

3
พระสงฆ์

1. พุทธสาวก พุทธสาวิกา
1) พระสารีบุตร
2) พระมหาโมคคัลลานะ
3) พระเจ้าพิมพิสาร
4) นางขุชชุตตรา
2. ศาสนิกชนตัวอย่าง
1) พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย)
2) สมเด็ จ พระมหาสมณะเจ้ า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
คาสาคัญ
พุทธสาวก อริยบุคคล พระสาวก
ดวงตาเห็นธรรม เอตทัคคะ
อัครสาวก

จานวน
คาบ
5

การวัดและประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การประเมินผล/
กิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม
3. ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.
และคุณธรรมของ
พุทธสาวก
2. เล่าเรื่องและ
วิเคราะห์ข้อคิดคุณธรรม
ของพุทธสาวิกาโดยใช้
บทละคร
3. ศึกษาและนาเสนอ
ประวัติผลงาน และ
คุณธรรมฃองชาวพุทธ
ตัวอย่างโดยใช้บทละคร
4. การทาแบบทดสอบ
5. การบันทึกความรู้
6. การส้รางแผนที่
ความคิด
(4คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา3 (พระพุทธศาสนา) รหัสวิชา ส22101

หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

4
1. หน้าที่ชาวพุทธ
การปฏิบัติตนเป็น 2. มารยาทขาวพุทธ
ชาวพุทธที่ดี
3. ศาสนพิธี
4. ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนา
อื่นๆ
5. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
6. การบริหารจิตและการเจริญ
ปัญญา
7. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ
คาสาคัญ
พิธีกรรม เบญจางคประดิษฐ์
ปฏิสันถาร งานมงคล งานอวมงคล
ภัตตุเทศก์ วันเข้าพรรษา ผ้าปุา กฐิน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา จาตุรงค์สันติบาต
อัฎฐมีบูชา ปฐมเทศนา ดวงตาเห็น
ธรรม มนุษยธรรม เบญจกัลยาณี
วันธรรมสวนะ วันมหาปวารณา
สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน
อานาปานสติ โยนิโสมนสิการ
อรรถธรรมสัมพันธ์

คะแนนเก็บระหว่างภาค
คะแนนสอบปลายภาค
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ( 60 ชั่วโมง)

จานวน
คาบ

การวัดและประเมินผล

ภาระงาน/ชิ้นงาน

12

1. การทดสอบ
2. การประเมินผล/
กิจกรรมเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่ม
3. ประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
4. การประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ

1. การอภิปรายวิธีการ
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีตาม
หลักทิศเบื้องหน้าในทิศ6
2. การตอบคาถามเรื่อง การ
ต้อนรับตามหลักปฏิสันถาร2
3. การฝึกปฏิบัติหน้าที่ชาว
พุทธ
4. การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับมารยาทในการแต่ง
กาย
5. การแสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับศาสนพิธี
6.
และการ
อภิปรายเกี่ยวกับศาสนพิธี
และพิธีกรรมของศาสนาอื่น
7. การศึกษาและอภิปราย
เกี่ยวกับวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
8. การสวดมนต์แปลและแผ่
เมตตา
9. ก
ตามหลักสติปัฏฐาน
เน้นอานาปานสติ
10.
โดยใช้วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรมและ
แบบอรรถธรรมสัมพันธ์
11. การทาแบบทดสอบ
12.การนาเสนอผลงาน
13. การบันทึกความรู้
14. การสร้างแผนที่ความคิด
(15คะแนน)
80 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ..............................................
(..................................................)
ครูผู้สอน

ลงชื่อ..............................................
(................................................)
ครูผู้สอน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ...........................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..................................................)
ความคิดเห็นของวิชาการ....................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(..................................................)
ความคิดเห็นของผู้อานวยการ □ เห็นชอบ □ ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ.............................................
(นายโพยม จันทร์น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

