
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 
1.  ชื่อรายวิชา สังคมศึกษา 6  รหัสวิชา ส33102 
    จำนวนชั่วโมง  2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
    ภาคเรียนที่  2      ปีการศึกษา  2565 
    ผู้สอน  นางเพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ , นายธนสาร เมธสุทธิ์ 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาลักษณะของพุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางศาสนาและความรู้จากพระไตรปิฎกมหาสาโรปมสูตร  
หลักธรรม คติธรรมที่เก่ียวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ การบริหาร
จติและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน พัฒนาการเรียนรู้วิธีคิดแบบโยนิโมนสิการ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม ศึกษาเก่ียวกับหน้าที่และมารยาทชาวพุทธในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อพระสงฆ์ การบำเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลก การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวตาม
หลักทิศ ๖ วิธีปฏิบัติ คุณค่าของศาสนพิธี และกระบวนการแก้ปัญหา การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา
วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู ้อื ่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมสากล 

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  ใช้ทักษะความสามารถในการ
สื่อสาร และสืบค้นด้วยสื่อเทคโนโลยี  แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกตอ้ง 
นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 

 
3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 

ส 1.1 ม.4-6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่า และศา
สนิกชนตัวอย่าง ตามท่ีกำหนด 

ส 1.1 ม.4-6/19 เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ส 1.1 ม.4-6/20 สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ส 1.2 ม.4-6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง 

ส 1.2 ม.4-6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตาม ศาสนพิธี  พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
ส 1.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรม  ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สำคัญ

ของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 



 

ส 1.2 ม.4-6/5 สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถืออันส่งผลถึงการ
พัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 

ส 2.1 ม.4-6/2วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ส 2.1 ม.4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก 

ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความจำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล 

รวม 10 ตัวชี้วัด 
 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 - ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก 

(สอนชดเชยวันที่ 31 ต.ค.2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง พุทธสาวก 
สอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 - ข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก 
- ศาสนิกชนตัวอย่าง  

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 - ศาสนิกชนตัวอย่าง 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 - การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 - การปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 - หลักธรรม คติธรรม  ที่เก่ียวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและ

เทศกาลที่สำคัญของศาสนา (สอนชดเชยวันที่ 5 ธ.ค.2565 โดย
มอบหมาย ใบงาน เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา สอนผ่าน Line, 
Google Classroom, Google Meet) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 - วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
(สอนชดเชยวันที่ 12 ธ.ค.2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง โยนิโส
มนสิการ สอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 
 

23 ธ.ค. 2565 

- สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐาน 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  
(สอนชดเชยวันที่ 30 ธ.ค.2565 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง สังคม 
สอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 - การจัดระเบียบทางสังคม (สอนชดเชยวันที่ 2 ม.ค.2566 โดย
มอบหมายใบงาน เรื่อง การจัดระเบียบสังคม สอนผ่าน Line, Google 
Classroom, Google Meet) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 - การขัดเกลาทางสังคม  
 
 



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 - ลักษณะสังคมไทย 

(สอนชดเชยวันที่ 16 ม.ค.2566 โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง สังคมไทย 
สอนผ่าน Line, Google Classroom, Google Meet) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 - การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 - ปัญหาสังคม แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 - พลเมืองดี 

- คุณลักษณะของพลเมืองดี 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 - วัฒนธรรมไทย 

- การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (สอนชดเชยวันหยุดใน
วันที่ 16 ก.พ.2566 สอนออนไลน์โดยใช้กลุ่ม Line, Google 
Classroom) 

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 - ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล 
- การเลือกรับวัฒนธรรมสากล  

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 6 (ส33102) 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 6 (ส33102) 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM)  
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน  
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ส 1.1  
ม.4-6/14 

พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่าง 

5 - การตรวจใบงานเรื่อง
พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
และศาสนิกชนตัวอย่าง 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 
Point เรื่อง พุทธสาวก พุทธ
สาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่าง  

ส 1.2  
ม.4-6/1 
ม.4-6/2 
ม.4-6/4 

หน้าที่ชาวพุทธ 10 - การตรวจใบงานเรื่อง 
หน้าที่ชาวพุทธ 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 
Point เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ  
 

 



 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ส 1.1  
ม.4-6/19  
ม.4-6/20 
ม.4-6/5 

การบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา 

10 - การตรวจใบงานเรื่อง 
การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 
Point เรื่อง การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา  
 

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565)  

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ส 1.1  
ม.4-6/14 
ม.4-6/19  
ม.4-6/20 
ม.4-6/5 
ส 1.2  
ม.4-6/1 
ม.4-6/2 
ม.4-6/4 

- พุทธสาวก พุทธสาวิกา และศาสนิกชน
ตัวอย่าง 
- หน้าที่ชาวพุทธ 
- การบริหารจิตและเจริญปัญญา 

20 - แบบทดสอบปรนัย จำนวน 28 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ  

 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ส 2.1  
ม.4-6/2 

สังคม    10 - การตรวจใบงานเรื่อง 
สังคม 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 
Point เรื่อง สังคม  

ส 2.1  
ม.4-6/3 

พลเมืองดี    5 - การตรวจใบงานเรื่อง 
พลเมืองดี 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 
Point เรื่อง พลเมืองด ี 

ส 2.1  
ม.4-6/5 

วัฒนธรรม 10 - การตรวจใบงานเรื่อง 
วัฒนธรรม 

- โปรแกรมนำเสนอ Power 
Point เรื่อง วัฒนธรรม 

 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566)    
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ส 2.1  
ม.4-6/2 
ม.4-6/3         
ม.4-6/5 

- สังคม 
- พลเมืองดี 
- วัฒนธรรม 

30 - แบบทดสอบปรนัย จำนวน 42 
ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ 

 



 

5.6 ชิ้นงานแผ่นพับชาวพุทธตัวอย่าง (STEM) 
 

หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด หรือ ผลการ
เรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน ลักษณะ
ประเภท 

จำนวน
ชิ้นงาน 

ส 1.2 
ม.4-6/1 

1. ใบบันทึกกิจกรรม 
2. แนวคิดในการออกแบบ 
3. ประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
4. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบชิ้นงาน 
5. ความสวยงาม ความ
ประณีตของชิ้นงาน 

สมุดภาพ 
 
 
 

1 ชิ้น 10  คะแนน 
(ก่อนกลางภาค 
5 คะแนน และ
หลังกลางภาค 
5 คะแนน) 

 30 ม.ค. 66 

 


