
รายละเอียดวิชา

วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5           รหัสวิชา ส23101 6 6  จำนวน 4 คาบ / สัปดาห 2.0  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 6  6                        ภาคเรียนที่ 1 / 2557              ครูผูสอน  มิสสุภัทรา , มิสภาวิณี

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

 1. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา  

     1.1 การเผยแผพระพุทธศาสนาและ

           การนับถือพระพุทธศาสนาใน

           ประเทศตางๆทั่วโลก

     1.2 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

           ในฐานะที่ชวยสรางสรรค  

           อารยธรรมและความสุขใหโลก

           (อริยสัจ 4  ส 1.1 ม.3/3 ที่

           สอดคลองกับหลักธรรมในสาระ

           การเรียนรูขอ 6)

2. พุทธประวัติ   

    - การแสดงปฐมเทศนา 

    - การแสดงโอวาทปาติโมกข 

    - การศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธ

      ปางตางๆ

3. ชาดก 

    - นันทวิสาลชาดก

    - สุวัณณหังสชาดก

4. ประวัติและความสำคัญของนักบุญ

    หลุยส มารี กรียอง เดอมงฟอรต

ส 1.1 ม.3/1 อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู

          ประเทศตางๆทั่วโลก

ม.3/2 วิเคราะหความสำคัญของพระพุทธศาสนหรือศาสนาที่ตน

          นับถือในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุข

          แกโลก

ม.3/3 อภิปรายความสำคัญของพระพุทธสาสนาหรือศาสนาที่ตน

          นับถือกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยาง

          ยั่งยืน

ม.3/4 วิเคราะหพุทธประวัติจากพระพุทธรุปปางตางๆหรือประวัติ

          ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ม.3/5 วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและ

          ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเลาและศานิกชนตัวอยาง

ม.3/11 บอกประวัติและความสำคัญของนักบุญมงฟอรตและภาระ

            กิจการแพรธรรม (FSG)

2. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

    2.1 พระรัตนตรัย

          - สังฆคุณ 9 

          - อริยสัจ 4

          - พระไตรปฎก

          - พุทธสุภาษิต

    2.2 การปฏิบัติตามหลักธรรม

 ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและขอธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือ

          หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ม.3/7 เห็นคุณคาและวิเคราะหการปฏิบัติตนตรมหลักธรรมในการ

         พัฒนาตนเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการทำงานและการมี

         ครอบครัว
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และ

    ชาวพุทธตัวอยาง

    3.1 ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา

          - พระอัญญาโกณฑัญญะ

          - พระเจาปเสนทิโกศล

          - พระมหาปชาบดีเถรี

          - พระเขมาเถรี

    3.2 ชาวพุทธตัวอยาง(ทองถิ่น)

          - หมอมเจาหญิงพูนพิสมัย  ดิสกุล

          - ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักด์ิ

ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยางการดำเนินชีวิตและ

          ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง

4. หนาที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธ 

    ศาสนพิธี

    4.1 หนาที่ชาวพุทธ

          -  การเรียนวิถีชีวิตของพระสงฆ

             ในการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย

             และจริยวัตรอยางเหมาะสม

    4.2 มรรยาทชาวพุทธ

          - มรรยาทการแตงกาย

          - มรรยาทการพูดและการใชคำพูด

            กับพระสงฆตามฐานะ

    4.3 การเปนศิษยที่ดี 

          - การปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธตาม

            หลักพุทธปณิธาน 4

    4.4 พิธีทำบุญงานอวมงคล และงาน

          มงคล

          - ขอปฏิบัติในการเลี้ยงพระ

    4.5 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ

    4.6 การศึกษาการรวมตัวขององคืกร

          ชาวพุทธ

          - การปลูกจิตสำนึกในดานการ

            บำรุงวัดและพุทธสถานใหเกิด

            ประโยชน

ส 1.2 ม.3/1 วิเคราะหหนาที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนตอสาวก 

          ตามที่กำหนดไดถูกตอง

ม.3/2 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆตามหลักศาสนาที่

          กำหนด

ม.3/3 ปฏิบัติหนาที่ของศาสนิกชนที่ดี

ม.3/4 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมไดถูกตอง

ม.3/6 แสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

ม.3/7 นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ

5. การบริหารจิตและเจริญปญญา

    5.1 วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย

          - วิธีคิดแบบอริยสัจ

    5.2 การสวดมนตแปล

          - การฝกสมาธิตามแนวสติปฏฐาน  

            4

ส 1.1 ม.3/8 เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรูและดำเนินชีวิต

          ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือวิธีคิดแบบอริยสัจ 4 และ

          วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย หรือพัฒนาจิตตามแนวทางของ

          ศาสนาที่ตนนับถือ

ม.3/9 สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและเจริญปญญาดวยอานาปาน

          สติหรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

6. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ 

    เทศกาลสำคัญ

    6.1 วันสำคัญทางศาสนา

          - วันมาฆบูชา

          - วันวิสาขบูชา

          - วันอัฏฐมีบูชา

          - วันอาสฬหบูชา

          - วันธรรมสวนะ 

    6.2 เทศกาลสำคัญ

          - วันเขาพรรษา

          - วันออกพรรษา

ส 1.2 ม.3/5 อธิบายประวัติวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดไดถูกตอง

7. การดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม

    ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

    7.1 พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอ

          เพียง

          - พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ 

             ยั่งยืน

          - การดำเนินชีวิตของศาสนิกชนใน

          ศาสนาอื่นๆ เชน คริสต  อิสลาม

          พรหมณ-ฮินดู

ส 1.1 ม.3/10 วิเคราะหความแตกตางและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของ

            ศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ

8. การกระทำความผิดทางอาญาและ

    ทางแพง

    8.1 กฎหมายอาญา

    8.2 กฎหมายแพง

    8.3 ความแตกตางระหวางความผิด

          ทางอาญากับความผิดทางแพง

ส 2.1 ม.3/1 อธิบายความแตกตางของการกระทำความผิดระหวางคดีอาญา

          และคดีแพง

9. สิทธิมนุษยชน

    9.1 ความหมายสิทธิมนุษยชน 

    9.2 แนวคิดและหลักการสิทธิ

          มนุษยชน

ส 2.1 ม.3/2 มีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอื่นตามหลักสิทธิ

          มนุษยชน

10.วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

     10.1 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

             (ทองถิ่น,พฤกษศาสตร)   

     10.2 วัฒนธรรมสากล

ส 2.1 ม.3/3 อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่

          เหมาะสม
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

11. ความขัดแยงทางสังคม

      11.1 ปจจัยที่กอใหเกิดความขัดแยง

              ปญหาสังคม

      11.2 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการ

              จัดการความขัดแยงทางสังคม

      11.3 แนวทางการดำรงชีวิตอยางมี

              ความสุขในสังคม

ส 2.1 ม.3/4 วิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในประเทศและ

          เสนอแนวคิดในการลดความขัดแยง

ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอยางมีความสุขในประเทศ และ

          สังคมโลก

12. ระบอบการเมืองการปกครอง

      12.1 ระบอบการปกครอง

              - การปกครองระบอบ

                ประชาธิปไตย  

              - การปกครองระบอบเผด็จการ

      12.2 ความแตกตาง ความคลายคลึง

              ของการปกครองของไทยและ

              ประเทศตางๆ

      12.3 ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการ

              พัฒนาประชาธิปไตย

      12.4 การเลือกต้ัง

              - การตรวจสอบหนาที่ของรัฐ

              - บทบาทหนาที่ของรัฐบาล

ส 2.2 ม.3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบตางๆที่ใชในยุคปจจุบัน

ม.3/2 วิเคราะหเปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับ

          ประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ม.3/3 วิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตราตางๆที่เกี่ยวของ

          กับการเลือกต้ัง การมีสวนรวมและการตรวจสอบการใช

          อำนาจรัฐ

ม.3/4 วิเคราะหประเด็นปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา

          ประชาธิปไตยของประเทศและเสนอแนวทางแกไข

social

Unit 1: The Continents of Europe, 

             Africa, South America and 

             North America - Location   

             America and Africa

SO 5.1 Understanding the physical characteristics of the Earth and the 

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.  Use political maps, physical maps, and aerial   photographs to

     ask and answer questions about the  local area;

2.  Use the cardinal directions to describe the relative  location of 

     places;

3.  Place countries, cities, deserts, mountain ranges, and  bodies of 

     water on the continents on which they are located;

4.  Use coordinates of latitudes and longitude to locate  points on 

     a world map.6 6

Sub-strand: Land Area and 

Political Divisions

SO 5.1 5.  Identify on a map the location of major physical and 

     geographical features of each continent;

6.  Define and identify regions using political and  physical

     characteristics;

7.  Explain how the geographical landscape influences  the way 

     people live in different places and the  consequences of

     modifying the environment.
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Sub-strand: Geographical   

               Features/ Topography

SO 5.1 8.  Identify the different types of landscape;

9.  Differentiate between the fertile and non-fertile  land;

10. Analyze the use of these landscapes in day to day life.

Sub-strand: Climate SO 5.1 11. Analyze the influence of climate over a region and its

      population.( North and  South America, Africa  and Europe)

12. Identify the different weather patterns; 

Unit 2: The Society and   

          Culture of Europe, North 

          America, South  America 

          and Africa

SO 5.1 13. Analyze the cultural, physical, economic, and  political 

      characteristics that define regions and describe reasons that

      regions change over time. 

14. Analyze geographic changes brought about by  human activity 

      using appropriate maps and other  geographic data. 

15. Analyze the patterns and processes of movement of  people, 

      products, and deals or agreements. 

Sub-strand: Language SO 5.1 16. Explain the importance of language spoken.

17. Detail how language can help in faster communication which 

      has a direct impact on the  local political and social system.

18. Discuss the roots and the origin of these languages. 

Sub Strand:  Religion SO 5.1 19. Explain the components and the importance of religion of each

      region.

20. Analyze the social aspects and effects of following a belief

      system.

21. Describe the necessity of knowing the beliefs followed  by the

      multitudes around the world. 

Sub-Strand: Economic 

                      Activities

SO 5.1 22. Explain the distribution patterns of economic activities and 

      how changes in technology, transportation, communication, 

      and resources affect  those patterns including: 

      a. Agriculture; 

      b. Mining; 

      c. Fishing; 

      d. Manufacturing. 

23. Identify and explain primary geographic causes for world trade

      including the uneven distribution of  natural resources.

6

Unit 3: The Natural Environment and 

Resources of North America, South 

America, Europe and Africa - Soil 

Resources

SO 5.1 24. Identify the various types of soil in each region.

25. Explain the use of each type of soil in agricultural  and

      industrial sectors.

26. Analyze the causes and effects of use and misuse of  this

      resource.
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Sub-Strand: Water Resource SO 5.1 27. Distinguish the fresh water resource and salt water resource.

28. Indentify the available fresh water resource for use  in 

different areas.

29. Arranges the water resource in order based on its  use for

      different sectors.

Sub-Strand:  Forest Resource SO 5.1 30. Describe the different types of forest in each region.

31. Explain the importance of these forests in various  aspects.

32. Analyze the implications of the reduction of these  forest

      resources.

Sub-Strand: Mineral Resource SO 5.1 33. Explain the use of raw materials in producing various items;

34. Verifies the availability of resources in various  regions and 

the  reserves left for further use.

Unit 4 : Environmental Crisis, Pollution 

and Solutions

SO 5.1 35. Explain the causes and consequences of  urbanization

      including economic development, population growth, and 

      environmental change. 

36. Use physical maps and pictures to analyze the  reasons that

      human  act causes changes in  environment in particular 

      places;

37. Analyze the crisis on population explosion and   technological

      advances affecting our life.

Sub-Strand:  Negative impact on the 

Environment

SO 5.1 38. Describe the ways of classifying waste;

39. Identify how water, Air and land is polluted;

40. Analyze the causes of this negative impact on the  resources.

Sub-Strand: Solutions: Protecting the 

Environment

SO 5.1 41. Explain the meaning of ‘conservation’ and ‘natural  heritage;

42. Identify the role of regional and International groups  in

      conservation;

43. Discuss the ways to reduce waste and to recycle   them.
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ตรวจแบบทดสอบกอนหลัง

    เรียน

2. ตรวจแบบฝกหัด

3. ตรวจใบงาน

4. ตรวจนิทาน

5. สังเกตการฝกปฏิบัติกิจกรรม

1. แบบทดสอบกอน หลังเรียน

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบสังเกตการรวมกิจกรรม

25 ส 1.1 ม.3/1-11

ส 1.2 ม.3/6-7

SO 5.1

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 1.1 ม.3/1-10

ส 1.2 ม.3/1-7

SO 5.1

3. หลังกลางภาค 1. ตรวจแบบทดสอบกอน หลัง

    เรียน

2. ตรวจใบงาน

3. ตรวจสมุดภาพ

4. ตรวจแบบฝกหัด

5. กิจกรรมกลุม

1. แบบทดสอบกอน หลังเรียน

2. แบบประเมินใบงาน/ชิ้นงาน

3. แบบสังเกตการรวมกิจกรรม

4. แบบฝกหัด

25 ส 2.1 ม.3/1-5

ส 2.2 ม.3/1-4

SO 5.1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 2.1 ม.3/1-5

ส 2.2 ม.3/1-4

SO 5.1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบสังเกต - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ภาระงาน/ใบงาน แบบประเมินภาระงาน/ใบงาน - -

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
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3.   ความสามารถในการแกปญหา6 6 6 6 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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