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โรงเรียนศรีบุณยานนท์
กาหนดการสอน (Course Outline)
รหัสวิชา
ส 33101
ชื่อวิชา
สังคมศึกษา 5
จานวนหน่วยการเรียน
1.0 หน่วยกิต (2 คาบ/1สัปดาห์)
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา
2559
ครูผู้สอน
นางสาววิมลวรรณ อุไรรงค์
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 : 20
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1
รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ส1.1ม.4-6/2 วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ส1.1ม.4-6/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหารและการธารงรักษาศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ส1.1ม.4-6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ส1.1ม.4-6/10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม
และโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
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ส1.1ม.4-6/11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ส1.1ม.4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ4 หรือหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
ส1.1ม.4-6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กาหนด
ส1.1ม.4-6/15 วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับ
ถือและการเผยแผ่
ส1.1ม.4-6/19 เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ส1.1ม.4-6/20 สวดมนต์แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานหรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ส 1.2 ม.4-6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง
ส 1.2 ม.4-6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
ส 1.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนาและ
เทศกาลที่สาคัญของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ส 1.2 ม.4-6/5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน
พัฒนาชาติและโลก
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ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส 33101
หน่วยที่

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

1
พระพุทธ

1.ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนามีความสาคัญ
หลายด้าน ได้แก่ พระพุทธศาสนา
เป็นหลักแห่งการศึกษา เน้น
ความสาคัญของเหตุปัจจัยและ
วิธีการแก้ปัญหา ฝึกคนไม่ให้
ประมาท มุ่งประโยชน์และ
สันติภาพ เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาแบบยั่งยืน
2.พุทธประวัติ คือ สรุปและ
วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการ
บริหารการธารงรักษา
พระพุทธศาสนา
3.ชาดก คือ เรื่องราวในอดีตของ
พระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาประสูติและ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติ
สุดท้าย เราควรนาข้อคิดจาก
การศึกษาชาดกดังกล่าวมาประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
คาสาคัญ
1.ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
2.พุทธประวัติ
3.พระมหาชนก

จานวน
การวัดและประเมินผล
คาบ
9
1.แบบทดสอบก่อนเรียน
2.ตรวจแบบฝึกหัด/ตรวจ
ผลงาน/กิจกรรมเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม
3.การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล/รายกลุ่ม
ตามหลักค่านิยม12 ประการ
4.แบบทดสอบหลังเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.การทาแบบทดสอบ/
แบบฝึกหัด
2.การอภิปรายเกี่ยวกับ
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ
(4 คะแนน)
4.การแสดงบทบาทสมมติ
พระมหาชนก
(5 คะแนน)
5.การนาเสนองาน
เรื่อง พุทธประวัติ
(4 คะแนน)
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ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส 33101
หน่วยที่
2
พระธรรม

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

จานวน
การวัดและประเมินผล
คาบ
1.ธรรมะหรือพระธรรมเป็น
9
1.แบบทดสอบก่อนเรียน
องค์ประกอบหนึ่งของพระรัตนตรัย
2.ตรวจแบบฝึกหัด/ตรวจ
หมายถึง คาสั่งสอนของ
ผลงาน/กิจกรรมเป็น
พระพุทธเจ้า
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม
2.อริยสัจเป็นหลักความจริง
3.การสังเกตพฤติกรรม
อันประเสริฐ เป็นหลักแห่งเหตุและ
รายบุคคล/รายกลุ่ม
ผล มี 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์
ตามหลักค่านิยม12 ประการ
สมุทัย นิโรธ และมรรค อริยสัจจึง
4.แบบทดสอบหลังเรียน
เป็นหลักคาสอนที่เป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา หลักธรรมคาสอน
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลกธรรม
3.พุทธศาสนสุภาษิตเป็นคาสุภาษิต
ทางพระพุทธศาสนา เป็นคาสอนที่
มีลักษณะเป็นข้อความสั้น ๆ แต่มี
ความหมายลึกซึ้ง แฝงไปด้วยข้อคิด
หรือคติสอนใจให้ปฏิบัติตาม
4.พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่สาคัญ
ของพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น 3
คัมภีร์หรือหมวดหมู่ ได้แก่
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก
และพระอภิธรรมปิฎก
คาสาคัญ
1.พระรัตนตรัย
2.อริยสัจ 4
3.ราชา มุข มนุสฺสาน
4.สติ โลกสฺมิ ชาคโร
5.นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง
6.นิพพานัง ปรมัง สุขัง

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.การทาแบบทดสอบ/
แบบฝึกหัด
2.การนาเสนองานรูปแบบ
Power point เรื่อง
ธรรมในกรอบอริยสัจ 4
4.แผนผังความคิด
พุทธศาสนสุภาษิต
(13 คะแนน)
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ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส 33101
หน่วยที่
3
พระสงฆ์

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

จานวน
การวัดและประเมินผล
คาบ
1.พุทธสาวก คือ สาวกหรือศิษย์
5
1.แบบทดสอบก่อนเรียน
ของพระพุทธเจ้าฝ่ายชาย พุทธ
2.ตรวจแบบฝึกหัด/ตรวจ
สาวิกาคือ สาวกหรือศิษย์ของ
ผลงาน/กิจกรรมเป็น
พระพุทธเจ้าฝ่ายหญิง และเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม
พุทธบริษัท 4 ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีชีวิต
3.การสังเกตพฤติกรรม
อยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมี
รายบุคคล/รายกลุ่ม
พระชนชีพอยู่ และส่วนใหญ่เป็น
ตามหลักค่านิยม12 ประการ
พระอริยบุคคล ตามที่ปรากฏใน
4.แบบทดสอบหลังเรียน
พระไตรปิฎกและอรรถกถา
2.ชาวพุทธตัวอย่าง คือ บุคคลที่
เกิดไม่ทันพบพระพุทธเจ้า ซึ่งอาจ
ไม่เป็นพระอริยบุคคลก็ได้ แต่ชีวิต
ของบุคคลเหล่านั้น เป็นแบบอย่าง
ของการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธ
คาสาคัญ
1.พระอานนท์
2.พระปฏาจาราเถรี
3.จูฬสุภัททา
4.สุมนมาลาการ
5.รัชการที่ 5
6.พระโพธิญาณเถระ
7.พระพรหมคุณากรณ์
8.อนาคาริก ธรรมปาละ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.การทาแบบทดสอบ/
แบบฝึกหัด
2.การเล่าเรื่องและวิเคราะห์
ข้อคิดและคุณธรรมของ
พุทธสาวกและพุทธสาวิกา
3.การศึกษาและนาเสนอ
ประวัติ ผลงาน และคุณธรรม
ของชาวพุทธตัวอย่างโดยใช้
บทละคร
4.แผนผังความคิดของพุทธ
สาวก พุทธสาวิกา และ
ชาวพุทธตัวอย่าง
(12คะแนน)
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ตารางกาหนดการสอน รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส 33101
หน่วยที่
4

เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ

1. ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตร ภรรยา
การปฏิบัติตน สามี
เป็นชาวพุทธ 2.พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ที่ดี
ชอบ ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรม
วินัย และเป็นศาสนทายาทผู้สืบ
ทอดพระพุทธศาสนา
3.ศาสนพิธีแม้มิใช่แก่นแท้ของ
ศาสนา แต่มีความสาคัญ ให้คติ
ธรรม คุณค่า และประโยชน์แก่ผู้
ปฏิบัติ
4.การบริหารจิตและการเจริญ
ปัญญาเป็นวิธีการทาจิตให้สงบ
มั่นคง เข้มแข็ง และเกิดความรู้
ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ
ตามสภาพที่เป็นจริง เราจึงควร
หมั่นฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา
อย่างสม่าเสมอด้วยการฝึกการยืน
การเดิน การนั่ง และการนอนอย่าง
มีสติตามหลักสติปัฏฐาน
คาสาคัญ
1.ทิศ 6
2.ศาสนพิธี
3.มรรยาทชาวพุทธ
4.โยนิโสมนสิการ

จานวน
การวัดและประเมินผล
คาบ
15
1.แบบทดสอบก่อนเรียน
2.ตรวจแบบฝึกหัด/ตรวจ
ผลงาน/กิจกรรมเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม
3.การสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล/รายกลุ่ม
ตามหลักค่านิยม12 ประการ
4.แบบทดสอบหลังเรียน

ภาระงาน/ชิ้นงาน

คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน

1.การอภิปรายการปฏิบัติตน
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะ
เป็นผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้
ปกครองที่ดีตามหลักทิศ
เบื้องหลัง
2.การฝึกปฏิบัติตนต่อ
พระสงฆ์ทั้งทาง กาย วาจา ใจ
3.การตอบคาถามเรื่อง
การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระสงฆ์ตามหลักปฏิสันถาร
4. การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสาคัญ คติธรรม
คุณค่าและประโยชน์ของศา
สนพิธี
5.การฝึกสวดมนต์ไหว้พระ
6.การแสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับพิธีบรรพชาอุปสมบท
7.การสวดมนต์แปลและแผ่
เมตตา
8.การฝึกบริหารจิตด้วยวิธีการ
ต่างๆตามหลักสติปัฏฐาน
เน้นอานาปานสติ
9.แผ่นพับวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
(22 คะแนน)
60 คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค(1 ชั่วโมง)

20 คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค(1 ชั่วโมง)

20 คะแนน

เวลาเรียนทั้งหมด (40 ชั่วโมง)

100 คะแนน
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ลงชื่อ…………………………………………….

(นางสาววิมลวรรณ อุไรรงค์)
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ
...........................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................
(นายณรงค์ศักดิ์ สันทัดเลขา)
ความคิดเห็นของวิชาการ
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ว่าที่..............................................
(ร.ต. วิศิษฐ พชรวโรทัย)

ความคิดเห็นของผู้อานวยการ □ เห็นชอบ □ ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ................................................
(นายโพยม จันทร์ น้อย)

ผู้อานวยการโรงเรี ยนศรี บณ
ุ ยานนท์

