โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา1 รหัสวิชา ส21101 จานวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ 60 ชั่วโมง / ภาคเรียน
จานวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน นายสุภพ สัมมเสถียร,นางกฤษณา รุ่งเรือง,นางสาวกิติยา พ่วงจินดา ,นางสาวไอรดา พวงชมพู
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษามู ล เหตุ ข องการเกิ ด ศาสนาประโยชน์ ข องศาสนาองค์ ป ระกอบของศาสนาต่ า ง ๆ
การสังคายนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
ในฐานะ ที่เป็ น ศาสนาประจ าชาติ และสถาบันหลั กของสั งคมไทย พุทธประวัติ เรื่อง ประสู ติ เทวทูต 4
การแสวงหาความรู้ การบ าเพ็ ญ ทุ ก กิ ริ ย า พุ ท ธสาวก พุ ท ธสาวิ ก า ของพระมหากสั ส ปะ พระอุ บ าลี
อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา ศาสนิกชน ตัวอย่าง พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ ความรู้
จากชาดก อัมพชาดก ติตติรชาดก การปฏิบัติตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านพุทธศาสนา
ศึกษาความหมายประเภท องค์ประกอบของแผนที่ เพื่อ นาความรู้ไ ปใช้ในการสื บค้นข้อมู ล
ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย เกี่ยวกับ ที่ตั้ง
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประชากร ปัจจัย
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรม ประชากร รวมทั้ ง ปั ญ ห าที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการ
ดารงชีวิต และความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ในการเสนอแนวทางในการป้องกัน แก้ไขอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสังคม โดยใช้กระบวน การคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล อภิปราย
สร้างความคิดรวบ ยอด ใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา นาภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพแวดล้อม มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสานึกของความเป็นไทย มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ก่อให้เกิด ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ

3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือ
และศาสนาอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ม 1/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย
ม1/2 วิ เ คราะห์ ค ว ามส าคั ญ ของพระพุ ท ธ ศาสนาหรื อ ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ ที่ มี ต่ อ
สภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว
ม 1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบาเพ็ญทุกรกิริยาหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
ม 1/4 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด ม 1/9 วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นที่ทุกคนต้องศึกษา
เรียนรู้ศาสนาอื่นๆ
ม 1/10 ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ม.1/5 อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน
นับถือ ตามที่กาหนด เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว
ม.1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ม.1/7 สวดมนต์ แผ่เมตตาบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ม.1/8 วิเคราะห์ และปฏิ บั ติต นตามหลั กธรรมทางศาสนาที่ต นนับ ถือ ในการด ารงชีวิต แบบ
พอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ม.1/9 วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ
ม.1/10 ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ม.1/11 วิเคราะห์การกระทาของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้า นศาสนสัมพันธ์และนาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติของตนเอง
ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
ม.1/1 บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
ม.1/2 อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ
ม.1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ม.1/4 จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้
ม.1/5 อธิ บ ายประวั ติ ความส าคั ญ และ ปฏิ บั ติ ต นในวั น ส าคั ญ ทางศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ
ตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิย มที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
ม.1/1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ม.1/2 ระบุความสามารถของตนเอง ในการทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจ
นาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน
ม.1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
ส2.2 เข้าใจระบบการเมือง การปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ม.1/1 อธิ บ ายหลั ก การ เจตนารมณ์ โครงสร้ า งและสาระส าคั ญ ของรั ฐ ธ รรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป
ม.1/2 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน
ม.1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง
รวม

23 ตัวชี้วัด

4. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค 70 : 30 คะแนน
คะแนนก่อนกลางภาค
25
คะแนน
สอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนหลังกลางภาค
25
คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค
30 คะแนน
รวม
100 คะแนน
4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ตัวชี้วัด
ส 1.1
ม1/1,ม1/2
ม1/9

ส 1.1
ม.1/3,ม.1/4

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
การสังคายนา
5
การตรวจคาตอบจาก
สมุดและใบงาน
แบบทดสอบปรนัยหลัง
เรียน แบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 10
ข้อ
พุทธประวัติ
10
ตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน 5
การแสดงบทบาทสมมุติ
แบบทดสอบปรนัยหลังเรียน
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

สื่อการสอน
- Note Book
- ProJector
- Power Point
- Internet
- Note Book
- ProJector
- Power Point
- Internet

ตัวชี้วัด
ส 1.1
ม.1/5,ม.1/8

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
จานวน 10 ข้อ
หลักธรรม
10
บัตรคาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
แผนผังความคิด โยนิโส
มนสิการ
ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต

สื่อการสอน
-

Note Book
ProJector
Power Point
Internet

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลสอบกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ส 1.1
การสังคายนา
20
- แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
ม1/1,ม1/2ม.
32 ข้อ
พุทธประวัติ
1/3,ม.1/4ม1/5
รวม 16 คะแนน
หลักธรรม
ม1/8
- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียนบรรยาย
ม1/9
แสดงการคิดวิเคราะห์ จานวน 2 ข้อ (ข้อละ 2
คะแนน)
รวม 4 คะแนน
4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
ส 1.1
ศาสนพิธี
7
สวดมนต์
ม.1/10,ม.
การแสดงบทบาทสมมุติ
1/11
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ส 1.2 ม.1/4
จานวน 10 ข้อ
,ม.1/5
ส 1.2 ม.1/1,
ม.1/2,ม.1/3

มารยาทชาวพุทธ

6

ส2.1
ม.1/1,ม.1/2,

กฎหมายน่ารู้

7

การแสดงความเคารพ โดย
การไหว้ และการกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์
ตรวจคาตอบจากสมุดและ
ใบงาน
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ

สื่อการสอน
- Note Book
- ProJector
- Power Point

-

Note Book
ProJector
Power Point
Internet

- Note Book
- ProJector

ตัวชี้วัด
ม.1/3,ม.1/4

ส2.2
ม.1/1,ม.1/2,
ม.1/3

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลหลังกลางภาค
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการประเมิน
สื่อการสอน
ตรวจคาตอบจากสมุดและ - Power Point
ใบงาน
- Internet
การเมืองการปกครอง
ของไทย

5

แบบทดสอบปรนัย แบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
ตรวจคาตอบจากสมุดและ
ใบงาน

Note Book
ProJector
Power Point
- Internet

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 10 – 14 กันยายน 2560)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ ในการประเมินผลสอบปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ส 1.1
ศาสนพิธี
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- แบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
ม.1/10,ม.1/11 มารยาทชาวพุทธ
40 ข้อ
ส 1.2
กฎหมายน่ารู้
รวม 20 คะแนน
ม.1/4,ม.1/5 การเมืองการปกครอง
- แบบทดสอบอัตนัย ทักษะการเขียนบรรยาย
ส 1.2
ของไทย
แสดงการคิดวิเคราะห์ จานวน 5 ข้อ (ข้อละ 2
ม.1/1,ม.1/2,
คะแนน)
ม1/3
รวม 10 คะแนน
ส2.1
ม.1/1,ม.1/2,
ม.1/3,ม.1/4
ส2.2
ม.1/1,ม.1/2,
ม.1/3

4.6 ชิ้นงาน (STEM)
1) กล่องมหัสจรรย์ กฏหมายน่ารู้10 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้
หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดหรือ
วิธีการเก็บคะแนน
ผลการเรียนเรียนรู้/
บูรณาการ
ส 2.1
กล่องมหัศจรรย์
ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม. กฏหมายน่ารู้
1/4

ชิ้นงาน
กาหนดเวลา
ส่ง

ลักษณะ
ประเภท

จานวน
ชิ้นงาน

หมายเหตุ

โมเดล

นักเรียน
ทุกคน

10 คะแนน วันศุกร์ที่ 31
(ก่อนปลาย สิงหาคม 2561
ภาค)

