
รายละเอียดวิชา

วิชา  ศาสนาสากล*                                      รหัสวิชา  ส33104   * จำนวน 2 คาบ / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-9  * *          ภาคเรียนที่ 2/ 2557     *     ครูผู้สอน มิสชัญญา , มิสกนกวรรณ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  สังคมดินแดนชมพูทวีป

    1.1 ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  

    1.2 คติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน

          พระพุทธเจ้า

ส 1.1 ม4-6/1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความเชื่อทางศาสนาสมัย

            ก่อนพระพุทธเจ้า  หรือสังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ

2.  พระพุทธเจ้ากับการตรัสรู้

     2.1 พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์              

           ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้)

     2.2 การก่อต้ังพระพุทธศาสนา วิธีการ

           สอน  และการเผยแผ่พระพุทธ

           ศาสนาตามแนวพุทธจริยา

ส 1.1 ม4-6/2 วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง

            สูงสุดในการตรัสรู้    การก่อต้ัง วิธีการสอนและการเผยแผ่

            พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 

            ตามที่กำหนด

3.  พุทธประวัติ 

     3.1 พุทธประวัติด้านการบริหารและ

           การธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

ส 1.1 ม4-6/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการธำรงรักษา

            ศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่

            กำหนด

4.  การพัฒนาศรัทธา และปัญญา

    4.1 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธี

          การที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่

          ยึดทางสายกลาง

ส 1.1 ม4-6/4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา หรือ

            แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด

5.  พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนา

     ศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง

ส 1.1 ม4-6/5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธ

            ศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด

6.  ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ

     ศาสนา

    6.1 วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยใน 

          พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ

          ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

ส 1.1 ม4-6/6 วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือ

            แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

7.  พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

     7.1 หลักการของพระพุทธศาสนากับ

           หลักวิทยาศาสตร์

ส 1.1 ม4-6/7 วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ 

            หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

     7.2 การคิดตามนัยแห่งพระพุทธ

           ศาสนาและการคิดแบบ

           วิทยาศาสตร์

8.  การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง

     8.1 พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัด

           อบรมตน การพึ่งตนเอง  และการ

           มุ่งอิสรภาพ

ส 1.1 ม4-6/8 วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการ

            มุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน

             นับถือตามที่กำหนด

9.  พระพุทธศาสนากับวิธีการแก้ปัญหา

     9.1 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่ง

           การศึกษา       

     9.2 พระพุทธศาสนาเน้นความ

           สัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการ

           แก้ปัญหา

ส 1.1 ม4-6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา

            ซ่ึงเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา หรือ

            แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

10.พระพุทธศาสนากับความไม่ประมาท 

    10.1 พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้

            ประมาท

     10.2 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุข

             และสันติภาพแก่บุคคล  สังคม

             และโลก

ส 1.1 ม4-6/10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  

              มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือ

              แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

11.พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ

     เศรษฐกิจพอเพียง

    11.1 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ

            เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา

            แบบยั่งยืน

ส 1.1 ม4-6/11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              และการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของศาสนา

              ที่ตนนับถือตามที่กำหนด

12.ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับ

     การศึกษาที่สมบูรณ์

    12.1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

            กับการเมือง  

    12.2 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

            กับสันติภาพ

ส 1.1 ม4-6/12 วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการ

              ศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพหรือแนวคิดของ

              ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

13.หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4     

     13.1 พระรัตนตรัย

    13.2 อริยสัจ ๔

    13.3 พุทธศาสนสุภาษิต

ส 1.1 ม4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักคำสอน

              ของศาสนาที่ตนนับถือ

14.พุทธสาวก พุทธสาวิกชาดก

   14.1 ชาวพุทธตัวอย่าง

ส 1.1 ม4-6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติ

              สาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

15.วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก

     และคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ   

    15.1 ความสำคัญและคุณค่าของพระ

            ไตรปิฏก

ส 1.1 ม4-6/15 วิเคราะห์คุณค่าและความสำคัญของการสังคายนา

              พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ และ

              การเผยแผ่

16.ผลของการทำความดี ความชั่ว

     16.1 ตัวอย่างผลที่เกิดจากการ

             ทำความดี  ความชั่ว  

     16.2 โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบ

             อริยสัจ

     16.3 หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้

             ข้อ ๑๓

ส 1.1 ม4-6/16 เชื่อม่ันต่อผลของการทำความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์

              สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจเลือกดำเนินการหรือ

              ปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม 

              และกำหนดเป้าหมาย บทบาทการดำเนินชีวิตเพื่อการอยู่

              ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง

              สมานฉันท์

17.อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ

    17.1 ประวัติพระพุทธเจ้า มุฮัมมัด   

            พระเยซู

ส 1.1 ม4-6/17 อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป

18.คุณค่าและความสำคัญของค่านิยม

     และจริยธรรม

     18.1 การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วม

             กันอย่างสันติสุข

ส 1.1 ม4-6/18 ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของค่านิยม จริยธรรมที่

              เป็นตัวกำหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของ

              ศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วม

              กันในสังคมอย่างสันติสุข

19.มุ่งม่ันพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิต

     และคิดแบบโยนิโสมนสิการ

     19.1 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ

             โยนิโสมนสิการ ๑๐ วิธี  (เน้น วิธี

             คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  

             แบบสามัญญลักษณะแบบเป็น

             อยู่ในขณะปัจจุบัน  และแบบ  

             วิภัชชวาท 

ส 1.1 ม4-6/19 เห็นคุณค่า เชื่อม่ัน และมุ่งม่ันพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิต

              และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือ

              การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

20.ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา

     ตามหลักสติปัฎฐาน

     20.1 นำวิธีการบริหารจิตและเจริญ

             ปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการ

             เรียนรู้  คุณภาพชีวิตและสังคม

ส 1.1 ม4-6/20 สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม

              หลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

21.หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกัน

     อย่างสันติสุข

     21.1 คริสต์ศาสนา ได้แก่  บัญญัติ ๑๐  

             ประการ   (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

     21.2 ศาสนาอิสลาม ได้แก่  หลัก

             จริยธรรม (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

ส 1.1 ม4-6/21 วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

              ของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล

              อื่นเห็นความสำคัญของการทำความดีต่อกัน
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

22.ทุกศาสนาในการ  แก้ปัญหาและ

     พัฒนาสังคม 

    22.1 สภาพปัญหาในชุมชน และ

            สังคม

ส 1.1 ม4-6/22  เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนา

               ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

23.ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี

     23.1 ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ

             พระภิกษุ

    23.2 ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ

            ครอบครัวและสังคม

ส 1.2 ม4-6/1 วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าปฏิบัติตน

            เป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคน

            รอบข้าง

24.ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี

    24.1 ประเภทของศาสนพิธีใน  

            พระพุทธศาสนา 

    24.2 คุณค่าและประโยชน์ของ

            ศาสนพิธี

ส 1.2 ม4-6/2 วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่า ปฏิบัติตน

            ถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

25.การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ส 1.2 ม4-6/3 วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าแสดงตนเป็น

            พุทธมามกะหรือ แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตน

            นับถือ

26.หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่อง

     กับวันสำคัญ และเทศกาลที่สำคัญใน

     พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น

    26.1 การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวัน

            สำคัญ และเทศกาลที่สำคัญใน

            พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น

ส 1.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทาง

             ศาสนา และเทศกาลที่สำคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และ

             ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

27.แนวทางในการธำรงรักษาศาสนา

     27.1 การปกป้อง คุ้มครอง ธำรงรักษา

             พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท

             ในสังคมไทย

   27.2 การปลูกจิตสำนึก และการมี

           ส่วนร่วมในสังคมพุทธ 

ส 1.2 ม.4-6/5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่

             ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค - ใบงาน

- รายงาน

- ทดสอบ

แบบประเมินใบงาน

แบบประเมินรายงาน

แบบทดสอบ

25 ส 1.1 ม.4-6/1-13

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส 1.1 ม.4-6/1-13

3. หลังกลางภาค - ใบงาน

- รายงาน

- ทดสอบ

แบบประเมินใบงาน

แบบประเมินรายงาน

แบบทดสอบ

25 ส1.1 ม.4-6/14-21

ส1.2 ม.4-6/1-5

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ส1.1 ม.4-6/14-21

ส1.2 ม.4-6/1-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกตการทำงาน

การตอบคำถาม

แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกตการทำงาน

การตอบคำถาม

สังเกตการทำงาน

การตอบคำถาม

- สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

- ใบความรู้ 

- สรุปเนื้อหา

แบบประเมิน - -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย*์ *                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต* * *

3.   มีวินัย* * * * * * 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง * * * * * 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน* *

7.   รักความเป็นไทย* * * * * 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข* * * * 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร* * * * 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา* * * * 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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