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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. พระพุทธ

    1.1  การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสุ

           ประเทศเพื่อนบาน

    1.2  พระพุทธศาสนาที่ชวยเสริมสราง

           ความเขาใจอันดีกับประเทศ

           เพื่อนบาน

    1.3  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

           กับสังคมไทย

    1.4  วิเคราะหพุทธประวัติ

           - การผจญมาร

           - การตรัสรู

           - การส่ังสอน

ส 1.1 ม.2/1 อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

          สูประเทศเพื่อนบาน

ม.2/2 วิเคราะหความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

          นับถือ ที่ชวยเสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบาน

ม.2/3 วิเคราะหความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ตนนับถือในฐานะ 

          ที่เปนรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณของชาติและมรดก

          ของชาติ

ม.2/4 อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน

          นับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

ม.2/5 วิเคราะหพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตน

          นับถือตามที่กำหนด

2. พระธรรม

    2.1 พระไตรปฎก

    2.2 อริยสัจ 4

    2.3 การคิดแบบโยนิโสมนสิการ

    2.4 การบริหารจิตและเจริญปญญา

          ดวยอานาปนสติ

    2.5 บัญญัติแหงความรักในการดำเนิน

          ชีวิตของนักบุญมงฟอรต (FSG)

    2.6 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง

          ศาสนาที่ตนนับถือ

ส 1.1 ม.2/7 อธิบายโครงสรางและสาระโดยสังเขปของพระไตรปฎิก หรือ  

          คัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือ

ม.2/8 อธิบายคุณธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ4 หรือหลักธรรมของ

          ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด เห็นคุณคาและนำไปพัฒนา  

          แกปญหาของชุมชนและสังคม

ม.2/9 เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและการดำเนิน

         ชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบอุบายปลุก 

         เราคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธหรือการ

         พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ม.2/10 สวดมนตแผเมตตา บริหารจิต และเจริญปญญาดวยอานาปน

            สติ  หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ม.2/11 วิเคราะหการปฎิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ   

            เพื่อการดำเนินตนอยางเหมาะสมในกระแสความ

            เปลี่ยนแปลงของโลกและการอยูรวมกันอยางสันติสุข

3. พระสงฆ

    3.1 พุทธสาวก พุทธสาวิกา

    3.2 การเปนลูกที่ดีตามหลักทิศ

          เบื้องตนในทิศ 6

   3.3 การชวยกันรักษา อนุรักษวัด 

         ศาสนสถาน

ส 1.1

ส 1.2

ม.2/6 วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและ

          ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง

          ตามที่กำหนด

ม.2/1 ปฎิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆตามหลักศาสนาที่ตน

          นับถือตามที่กำหนด

ม.2/2 มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด 
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  การปฏิบัติเปนชาวพุทธที่ดี

    4.1 การพัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิด

          แบบโยนิโสมนัสิการ 2 วิธี

    4.2 การสวดมนตแปลและการแผ

          เมตตา

    4.3 การปฏิบัติตามหลักธรรม

    4.4 การวิเคราะหคุณคาของศาสนาพิธี

          และปฏิบัติตน

    4.5 วันสำคัญทางศาสนา

    4.6 ความแตกตางของศาสนพิธี 

          พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของ

          ศาสนาอื่นๆ

ส 1.1

ส 1.2

ม.2/9 เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและการดำเนิน

         ชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบอุบายปลุก 

         เราคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธหรือการ

         พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ม.2/10 สวดมนตแผเมตตา บริหารจิต และเจริญปญญาดวยอานาปน

            สติ  หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ม.2/11 วิเคราะหการปฎิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ   

            เพื่อการดำเนินตนอยางเหมาะสมในกระแสความ

            เปลี่ยนแปลงของโลกและการอยูรวมกันอยางสันติสุข

ม.2/3 วิเคราะหคุณคาของศาสนพิธีและปฎิบัติตนไดถูกตอง

ม.2/4 อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและ

          ปฏิบัติตนไดถูกตอง 

ม.2/5 อธิบายความแตกตางของศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวของ

          ศาสนาอื่นๆ เพื่อนำไปสูการยอมรับ และความเขาใจซ่ึงกัน

          และกัน

5. สถาบันทางสังคม

    5.1 ความหมายของรัฐธรรมนูญ

    5.2 โครงสรางของรัฐธรรมนูญแหง

          ราชอาณาจักรไทย

    5.3 สิทธิเสรีภาพ

ส 2.1

 

ม.2/3 วิเคราะหบทบาท ความสำคัญและความสัมพันธของสถาบัน

          ทางสังคม

6. กฎหมายกับตัวเรา

    6.1 กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถ

          ของผูเยาว

    6.2 กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน

    6.3 กฎหมายเพงเกี่ยวกับครอบครัว

          และมรดก

    6.4 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและ

          กรอกแบบรายการภาษีเงินได

          บุคคลธรรมดา

ส 2.1

ส 2.2

ม.2/1 อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย  

ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับตนเอง 

          ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 

7. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

    7.1 กฎหมายคุมครองเด็ก

    7.2 กฎหมายการศึกษา

    7.3 กฎหมายคุมครองผูบริโภค

    7.4 กฎหมายลิขสิทธ์ิ

ส 2.1 ม.2/2 เห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ

          เสรีภาพ หนาที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

8. ขอมูลขาวสารทางการเมือง

    8.1 เหตุการณ และการเปลี่ยนแปลง

          สำคัญของระบอบการปกครอง

          ของไทย

    8.2 หลักการเลือกขอมูลขาวสาร

ส 2.2 ม.2/2 วิเคราะหขอมูล ขาวสารทางการเมือง การปกครองที่มี

          ผลกระทบตอสังคมไทยสมัยปจจุบัน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

Social

1.  Physical Geography of Asia.

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.6

1. Identify and describe the physical features of Asia;

2. State the importance of the physical features of Asia;

3. Analyze and compare the physical features of the regions of

    Asia;

4. Use geographical instruments like maps and globe for    

    collecting, analyzing and presenting data on physical 

    characteristics of Asia.

2. Natural Resources and Environment 

    in 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.

5. Identify and classify the resources of Asia;

6. Illustrate the interrelationships among the types of  climate,

    kinds of resources and ways of living of the  people in Asia;

7. View a short video about the resources and environmental

    issues in Asia;

8. Enumerate and discuss environmental issues and  problems in

    Asia;

9. Suggest ways on proper conservation of the natural resources in

    Asia. 

3. Populations and Social Environment 

    of 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.

10. Identify the different ethnic groups and languages in Asia

11. Enumerate and describe various economic components of    

      Asia.

12. Relate the kinds of resources to the ways of living of the 

      people in Asia.

13. Explain the importance of resources to the economy of Asia.
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. Cultural Environment of 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.

14. Identify and describe the cultural activities in Asia.

15. State the importance of different cultural activities to the 

      people of Asia.

16. Compare and contrast the cultures of Asia.

17. Enumerate and explain the factors that cause changes in 

      cultural environment.

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1.สอบยอย

2.สมุดแบบฝกหัด

3. ชิ้นงาน

แบบทดสอบ

แบบประเมินชิ้นงาน

25 ส 1.1  ม.2/1 – 11

ส 1.2 ม.2/1-5

SO 5.1

  

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

ส 1.2 ม.2/1-5

SO 5.2

3. หลังกลางภาค 1.สอบยอย

2.สมุดแบบฝกหัด

3. ชิ้นงาน

แบบทดสอบ

แบบประเมินชิ้นงาน

25 ส 2.1 ม.2/1-4

ส 2.2  ม.2/1-2

SO 5.2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 2.1  ม.2/1 – 4

ส 2.2  ม.2/1-2 

SO 5.2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบสังเกต - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ผลงาน แบบประเมินผลงาน - -
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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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