โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา1 รหัสวิชา ส33101
จานวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
40 ชั่วโมง / ภาคเรียน จานวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นางศิริพร กมลศรี นางศุภวรรณ สุปัญญารักษ์ นายวิสิทธิ์ พลูดี
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึก ษาพุ ท ธประวั ติ และความสาคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนา เรื่ อ งพระพุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสตร์ แ ห่ ง
การศึกษา เน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย วิธีการแก้ปัญหา การฝึกคนไม่ให้ประมาทมุ่งประโยชน์ และ
สันติภาพแก่บุคคล สังคมโลก และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน พุทธประวัติด้านการบริหาร
การฝึก ตนของพระพุ ทธเจ้า ศึ กษาพุ ทธชาดกเรื่อ งพระมหาชนก ความหมายและคุณ ค่ าของสัง ฆคุ ณ
หลักธรรมในอริยสัจ 4 (ธรรมที่ควรรู้)ขันธ์ 5 (ธรรมที่ควรละ) - หลักกรรม - นิวรณ์ 5 –อุปาทาน 4 (ธรรมที่
ควรบรรลุ) – นิพพาน (ธรรมที่ควรเจริญ) – อธิปไตย 3 – สาราณียธรรม 6
วิปัสสนาญาณ 9 – ทศพิธราชธรรม 10 – มงคล 38 ศึกษาหน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
ศึก ษาวิ เคราะห์ก ารใช้ เครื่อ งมือ ทางภูมิ ศ าสตร์ใ นการรวบรวม วิ เ คราะห์ และนาเสนอข้ อ มูล ภู มิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งทาให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ การประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ
ในโลกว่า เป็นผลจากการกระทาของมนุษย์ และธรรมชาติ
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูลด้วยสื่อเทคโนโลยี การ
อภิปรายและสร้างความคิดรวบยอด
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่ง ที่เรียนรู้ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้ นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึ ง ประสงค์ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่า
และมีจิตสานึกในความเป็นไทย

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ส1.1
ม.4-6/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหารและการธารงรักษาศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ม.4-6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนา ว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความ สัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ม.4-6/10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนา ในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล
สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ม.4-6/11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ม.4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
ม.4-6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่าง ตามที่กาหนด
ส1.2
ม.4-6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง
ส 5.1
ม.4-6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ม.4-6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่ง ทาให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ม.4-6/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหารและการธารงรักษาศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ม.4-6/4 ประเมินการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทาของมนุษย์และหรือ
ธรรมชาติ
รวม 11 ตัวชี้วัด
4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- คะแนนสอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 10 คะแนน STEM)
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.4-6/9,10,11
ส 1.1 ม.4-6/3
ส 1.1 ม.4-6/14

-ส 5.1 ม.4-6/1
-ส 5.1 ม.4-6/1
-ส 5.1 ม.4-6/1,3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
-ประวัติและ
15
คาถาม
ความสาคัญของ
-ใบงาน เรื่องพุทธศาสนาเป็น
พระพุทธศาสนา
ศาสตร์แห่งการศึกษา เน้น
-พุทธประวัติ
เหตุปัจจัยในการแก้ปัญหา
- ชาดก
-ใบงานเรื่อง การฝึกตนไม่ให้
ประมาท มุ่งประโยชน์สุข
และสันติภาพ
-ใบงาน เรื่อง
พระพุทธศาสนากับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาแบบยั่งยืน
-แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
-ใบงาน เรื่องพุทธศาสนาเป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษา เน้น
เหตุปัจจัยในการแก้ปัญหา
-ใบงานเรื่อง การฝึกตนไม่ให้
ประมาท มุ่งประโยชน์สุข
และสันติภาพ
-ใบงาน เรื่อง
พระพุทธศาสนากับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาแบบยั่งยืน
-เครื่องมือทาง
10
-คาถาม
ภูมิศาสตร์
- รูปภาพแผนที่ประกอบ
-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
ต่างๆ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
- กรณีศึกษาเรื่องช่วย
โลกและปฏิสัมพันธ์เชิง
สิรินาวินด้วย
ภูมิศาสตร์
- ใบงาน เรื่อง ภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์และการใช้ประโยชน์
-ภาระงานการออกแบบ
กิจกรรมทัศนศึกษาจากแผน
ที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
-หนังสือเรียน
พระพุทธศาสนา
-ห้องสมุด
-ระบบสารสนเทศ
อินเตอร์เน็ต

- Note Book
- Projector
-หนังสือเรียน
ภูมิศาสตร์
-ห้องสมุด

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 11-15 กันยายน 2560)

ส 1.1
ส 1.1
ส 1.1
ส 5.1
ส 5.1
ส 5.1

ตัวชี้วัด
ม.4-6/9,10,11
ม.4-6/3
ม.4-6/14
ม.4-6/1
ม.4-6/1
ม.4-6/1,3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
-ประวัติและความสาคัญ
20
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
ของพระพุทธศาสนา
4 ตัวเลือก จานวน 42 ข้อ
-พุทธประวัติ
- แบบทดสอบอัตนัย
- ชาดก
แสดงวิธีทา จานวน 2 ข้อ
-เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
โลกและปฏิสัมพันธ์เชิง
ภูมิศาสตร์

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.4-6/13
ส 1.2 ม.4-6/1
ส 1.1 ม.4-6/13
ส 1.1 ม.4-ม.6/14

ส 5.1 ม.4-6/1,3
ส 5.1 ม.4-6/1,2,4
ส 5.1 ม.4-6/1,2,4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
-พระรัตนตรัย
10
- การตอบคาถาม
หลักธรรมทางศาสนา
-การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
-อริยสัจ 4
- การแสดงบทบาทสมมติ
-พุทธสาวก พุทธสาวิกา
- การตอบคาถาม
และชาวพุทธตัวอย่าง
- การสังเกตพฤติกรรม
-การตอบคาถาม
-การทากิจกรรมทากิจกรรมกลุ่ม
- การพูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- การสัมภาษณ์ชาวพุทธตัวอย่างที่
นักเรียนสนใจ
- การทากิจกรรมกลุ่ม
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
15
- ทดสอบก่อนเรียน
ประเทศไทยและ
- การตอบคาถาม
ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์
- การสังเกตพฤติกรรม
-ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา
-การเปลี่ยนแปลงทาง
- การทารายงาน
ธรรมชาติในโลก
- การทาใบงาน
- ความสามารถในการคิด
- การสืบค้นข้อมูลเพื่อทารายงา

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector
-Power Point
-หนังสือเรียน
พระพุทธศาสนา
-ห้องสมุด

- Note Book
- Projector
-Power Point
-หนังสือเรียน
ภูมิศาสตร์
-ห้องสมุด

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 11-15 กันยายน 2560)

ส 1.1
ส 1.2
ส 1.1
ส 1.1
ส 5.1
ส 5.1
ส 5.1

ตัวชี้วัด
ม.4-6/13
ม.4-6/1
ม.4-6/13
ม.4-ม.6/14
ม.4-6/1,3
ม.4-6/1,2,4
ม.4-6/1,2,4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
-พระรัตนตรัย
30
- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ
หลักธรรมทางศาสนา
4 ตัวเลือก จานวน 42 ข้อ
-อริยสัจ 4
- แบบทดสอบอัตนัย
-พุทธสาวก พุทธสาวิกา
แสดงวิธีทา จานวน 2 ข้อ
และชาวพุทธตัวอย่าง
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศไทยและ
ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์
-ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
-การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติในโลก

4.6 ชิ้นงาน Power Point (STEM)
ชิ้นงาน
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ลักษณะ จานวน
ผลการเรียนรู้/บูรณาการ
ประเภท ชิ้นงาน
ส 1.1 ม.4-6/9,10,11
-การทา Power Point
ส 1.1 ม.4-6/3
-การออกแบบการวางโครง ชิ้นงาน
1 ชิ้น
ส 1.1 ม.4-6/14
ร่างการนาเสนอ
Power
-การคานวณจานวนการใช้ Point
หน้าของ PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอนและชิ้นงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

10 คะแนน
(ก่อนกลางภาค 10 ก.ย. 2560
คะแนน)

