
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7           รหัสวิชา ส21105 6 6  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 6  6                        ภาคเรียนที่ 1 / 2557               ครูผูสอน  มิสสุภัทรา , ม.ณรงคฤทธ์ิ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. พระพุทธ

    1.1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

          ตอสังคมไทย

    1.2 พุทธประวัติ

    1.3 ชาดก

    1.4 วันสำคัญทางศาสนา

ส 1.1 

ส 1.2

ม.1/2 วิเคราะหความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

          นับถือที่มีตอสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว

ม.1/3 วิเคราะหพุทธประวัติต้ังแตประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา

          หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ

ม.1/4 วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและ

          ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง

          ตามที่กำหนด

ม.1/5 อธิบายประวัติ ความสำคัญและปฏิบัติตนในวันสำคัญทาง

          ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2. พระธรรม

    2.1 การสังคายนา ครั้งที่ 1 -11

    2.2 พระรัตนตรัย

    2.3 พุทธคุณ 9,อริยสัจ 4

    2.4 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4

    2.5 พุทธศาสนสุภาษิต

    2.6 หลักธรรมในการดำรงชีวิตแบบ

          พอเพียงและดูแลรักษา

          ส่ิงแวดลอม

    2.7 หลักธรรมเพื่อการปฏิบัติตนอยาง

          เหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ

    2.8 บัญญัติแหงความรัก หลักธรรรม

          ในการดำเนินชีวิตของนักบุญ

          มงฟอรต (FSG)

    2.9 วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม 

          วิธีคิดแบบคุณ – โทษ และ

          ทางออก  

    2.10 การบริหารจิตและเจริญปญญา  

ส 1.1 ม.1/1 อธิบายเผยแผพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือเขาสูประเทศไทย

ม.1/5 อธิบายพุทธคุณ และขอธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ4 หรือ

          หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

ม.1/6 เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและการดำเนิน

          ชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตาม

          แนวทางศาสนาที่ตนนับถือ

ม.1/7 สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปาน

          สติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ม.1/8 วิเคราะหและปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ

          ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม

          เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. พระสงฆ

    3.1 พระมหากัสสปะ,พระอุบาลี

          พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ

          อนาถบิณฑกะเศรษฐี

    3.2 นางวิสาขา

    3.3 พระเจาอโศกมหาราช

    3.4 การชวยกันรักษาอนุรักษวัดและ

          ศาสนาสถาน

    3.5 การศึกษา การปฏิบัติการถายทอด 

          และการเขาพบพระภิกษุการแสดง

          ความเคารพ

    3.6 การจัดพิธีกรรมและการปฏิบัติตน

ส 1.1 

ส 1.2 

ม.1/4 วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและ

          ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา และ ศาสนิกชน

          ตัวอยางตามที่กำหนด

ม.1/1 บำเพ็ญประโยชนตอศาสนาสถานของศาสนาที่ตนนับถือ

ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกกเพื่อเปนแบบอยางในการประพฤติ

          ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ

ม.1/3 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตาง ๆ ตามหลักศาสนา

          ที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ม.1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนาพิธี พิธีกรรมไดถูกตอง

4. ศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย

    4.1 ศาสนอิสลาม,  ศาสนคริสต ,

          ศาสนาพราหมณ – ฮินดู ,  ศาสนา

          ซิกข

    4.2 การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอ

          ศาสนิกชนอื่นในสถานการณตางๆ

    4.3 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย

          (ทองถิ่น)

ส 1.1  ม.1/9 วิเคราะหเหตุผลความจำเปนที่ทุกคนตองศึกษาเรียนรูศาสนา

          อื่นๆ

ม.1/10 ปฏิบัติตนตอศาสนิกชนในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

            เหมาะสม

ม.1/11 วิเคราะหการกระทำของบุคคลที่เปนแบบอยางดานศาสนา

            สัมพันธและนำเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง

5. รัฐธรรมนูญของเรา

    5.1 ความหมายของรัฐธรรมนูญ

    5.2 หลักการและเจตนารมณของ

          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

          ไทย

    5.3 โครงสรางของรัฐธรรมนูญแหง

          ราชอาณาจักรไทย

    5.4 สิทธิ เสรีภาพ หนาที่ของชนชาว

          ไทย

ส 2.2  ม.1/1 อธิบายหลักการ เจตนารมณ โครงสราง และสาระสำคัญของ

          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันโดยสังเขป

ม.1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

          ไทยฉบับปจจุบันที่เกี่ยวของกับตนเอง

6. อำนาจอธิปไตย

    6.1 อำนาจนิติบัญญัติ,อำนาจบริหาร,

          อำนาจตุลาการ

ส 2.2 ม.1/2 วิเคราะหบทบาทการกถวงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญ

          แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

7. กฎหมายใกลตัวเรา

    7.1 กฎหมายคุมครองเด็ก

    7.2 กฎหมายการศึกษา

    7.3 กฎหมายคุมครองผูบริโภค

    7.4 กฎหมายลิขสิทธ์ิ

ส 2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุมครองสิทธิบุคคล

ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

8. สานมิตรภาพกับเพื่อนบาน

    8.1 เรียนรู เขาใจวัฒนธรรมเพื่อนบาน

          ในภูมิภาคของเรา

    8.2 ปจจัยในการสราง)ความสัมพันธ

          อันดีหรือการเขาใจผิดตอกันกับ

          เพื่อนบานของเรา (ASEAN)

ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณคาทางวัฒนธรรมที่เปนปจจัยในการสราง

          ความสัมพันธที่ดีหรืออาจนำไปสูความเขาใจผิด

9. บทบาทและหนาที่ของเยาวชนที่มีตอ

    สังคมและประเทศชาติโดยเนนจิต

    สาธารณะ

    9.1 ความหมายของจิตสาธารณะและ

          การปฏิบัติตนโดยเนนจิต

          สาธารณะ(พฤกษศาสตร)

    9.2 วิเคราะหคุณคาของจิตสาธารณะ

ส 2.1 ม.1/2 ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชนตอสังคม

          และประเทศชาติ

Social  

1.   Characteristics of  Physical 

      Geography of Thailand and 

      Neighboring Countries in 

      Southeast Asia.

SO 5.2        Understanding of interrelationship between man and physical 

environment leading to cultural creativity; awareness of and 

participation in conservation of resources and the environment for 

sustainable development.6

1.  Relate the effects of physical characteristics on people’s ways 

     of living;

2.  Describe and explain the differences of physical characteristics 

     of countries of Southeast Asia.

3.  State the importance of natural resources for Southeast Asian 

     region;

4.  Illustrate the interaction between nature and human-beings.

6 6 6 6 6 6

2.  Physical Geographical Features of 

     Thailand and Neighboring Countries 

     in Southeast Asia.

SO 5.2        Understanding of interrelationship between man and physical 

environment leading to cultural creativity; awareness of and 

participation in conservation of resources and the environment for 

sustainable development.6

1.  Relate the effects of physical characteristics on people’s ways 

     of living;

2.  Describe and explain the differences of physical characteristics 

     of countries of Southeast Asia.

3.  State the importance of natural resources for Southeast Asian 

     region;

4.  Illustrate the interaction between nature and human - beings.

6 6 6 6 6 6
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  Geographical Tools. SO 5.1         Understanding of physical characteristics of the Earth and 

relationship of various things in the natural system which affect 

one another; utilization of maps and geographical instruments for 

searching, analysis, conclusion and efficient utilization of geo-data 

and information.

1.  Define and explain the functions of a globe, a compass and 

     aerial photographs and satellite pictures;

2.  Realize the importance of geographical tools in travelling or 

     navigation;

3.  Use geographical tools such as map, compass, aerial 

     photographs and  satellite pictures correctly.

4. The Relationship of  Economic and 

    Social Systems.

SO 5.2       Understanding of interrelationship between man and physical 

environment leading to cultural creativity; awareness of and 

participation in conservation of resources and the environment for 

sustainable development.6

5.  Identify the natural resources in different countries of Southeast 

     Asia;

6.  Compare and contrast the economic and social system in 

     different countries of Southeast Asia;

7.  Discuss the importance of the economic and social systems in

     different countries of Southeast Asia;

8.  Construct a table that displays the economic system of different

     countries of  Southeast Asia.

การวัดและประเมินผล

6 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ตรวจแบบทดสอบกอน 

    หลังเรียน

2. ตรวจแบบฝกหัด

3. ตรวจ นิทานคุณธรรม

4. สังเกตการฝกปฏิบัติกิจกรรม

5. ตรวจ ใบงานการออกแบบ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน

1. แบบทดสอบกอนหลังเรียน

2. แบบฝกหัดเสริม

3. แบบประเมินใบงาน

4. แบบสังเกตการรวมกิจกรรม

5. แบบประเมินใบงาน

25 ส 1.1 ม.1/1-11

ส 1.2 ม.1/1-5

SO 5.1
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 1.1 ม.1/1-11

ส 1.2 ม.1/1-5

SO 5.2

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจแบบทดสอบกอน

    หลังเรียน

2. ตรวจแบบฝกหัด

3. ตรวจใบงานการวิเคราะห

    สิทธิ เสรีภาพ หนาที่  

4. ใบงานกฎหมาย ใกลตัวเรา

5. ตรวจการเขียนสรุปวิเคราะห

    ขาวการเมือง

6. ตรวจสมุดเลมเล็ก(อาเซียน)

7. ตรวจแบบบันทึกการเปน

    พลเมืองดี

1. แบบทดสอบกอนหลังเรียน

2. แบบฝกหัดเสริม

3. แบบประเมินใบงาน

4. แบบประเมินใบงาน

5. แบบการอานวิเคราะหขาง

6. แบบประเมินสมุดเลมเล็ก

7. แบบประเมินการเปนพลเมือง

    ดี

25 ส 2.1  ม.1/1-4

ส 2.2  ม.1/1-3

SO 5.2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 2.1  ม.1/1-4

ส 2.2  ม.1/1-3

SO 5.2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบสังเกต - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ภาระงาน 1. แบบประเมินภาระงาน

2. แบบประเมินใบงาน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย6 6                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต6 6 6

3.   มีวินัย6 6 6 6 6 6 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง 6 6 6 6 6 6.   มุงม่ันในการทำงาน6 6

7.   รักความเปนไทย6 6 6 6 6 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข6 6 6 6 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร6 6 6 6 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา6 6 6 6 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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