กำหนดกำรแพร่ภำพออกอำกำศ
กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้รำยชั่วโมง
รำยวิชำ สังคมศึกษำฯ รหัสวิชำ ส22101 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เวลำ 54 ชั่วโมง
จำนวน 1.5 หน่วยกิต
*************************************************************************************
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชั่วโมง

1

1 ก.ค. 63
08.30 - 09.30 น

1

2

3 ก.ค. 63
08.30 - 09.30 น

1

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่
ภำค1/2562

สิ่งที่รร.ปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสูเ่ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศ
ลาว

EP.1

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการไหว้พระ
2.ภาพสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเพื่อน
บ้าน
3. แผนที่ทวีปเอเชีย
4. หนังสือเรียนพระพุทธ-ศาสนา ม.2
5. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและ
ประเทศลาว
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เข้าสู่ประเทศเมียนมาและลาว

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสูเ่ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศ
เวียดนาม

EP.2

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา
และประเทศเวียดนาม
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
3. แผนที่ทวีปเอเชีย
4. กระดาษ 100 ปอนด์ (ขนาด A4)
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เข้าสู่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม

เรื่องที่สอน

วันหยุดเข้ำพรรษำ วันจันทร์ ที่6 กรกฎำคม 2563
3

8 ก.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสูเ่ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
สิงคโปร์และประเทศอินโดนีเซีย

EP.3

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิข์ องประเทศเพื่อน
บ้าน
2. วีดิทัศน์ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
เข้าสู่ประเทศประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์
และประเทศอินโดนีเซีย
3. แผนที่ทวีปเอเชีย
4. ภาพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
5. กระดาษ 100 ปอนด์ (ขนาด A4)
ภำระงำน/ชิ้นงำน
ใบงานที่ 3 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้า
สู่ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
อินโดนีเซีย

4

10 ก.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสูเ่ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน

EP.4

5

14 ก.ค. 63
10.30 - 11.30 น.

1

EP.5

6

15 ก.ค. 63
08.30 -09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสูเ่ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ความสาคัญพระพุทธศาสนา
ในฐานะที่เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดก
ของชาติ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาสูเ่ อเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ น
นับถือกับการพัฒนาชุมชนและ
การจัดระเบียบสังคม

7

17 ก.ค. 63
08.30 - 09.30 น

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธ
ประวัติ พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่างและ
ชาดก
เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการผจญ
มาร

EP.7

8

21 ก.ค. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธ
ประวัติ พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่างและชาดก
เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้

EP.8

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพพุทธประวัติตอนการตรัสรู้
2. วีดิทัศน์ เรื่อง พระพุทธเจ้า ตอนตรัสรู้
3. กระดาษฟลิปชาร์ท
4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้

9

22 ก.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธ
ประวัติ พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่างและชาดก
เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่
ศาสนา

EP.9

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพพุทธประวัติตอนการแสดงปฐมเทศนา
2. วีดิทัศน์ เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่
พุทธศาสนา
3. สีเมจิก
4. กระดาษฟลิปชาร์ท
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- ใบงานที่ 3 เรื่อง พุทธศาสนานาพาชีวิต

EP.6

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง ระดมทีมช่วยเหลือลาวเขื่อนแตก
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
3. ข่าวความขัดแย้งในสังคม
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- ใบงานที่ 4 เรื่อง พระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพ “วิถีชีวิตคนไทยกับศาสนาพุทธ”
2. บัตรคาวัฒนธรรม
3. กระดานดา
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- กิจกรรม “พุทธศาสนา
กับวัฒนธรรมไทย”
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการห้ามจาหน่าย
สุราแก่บุคคลอายุต่ากว่า 20 ปี
2. PowerPoint เรื่องการ พัฒนาชุมชน
3. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- ใ บ ง า น ที่ 5 เ รื่ อ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
พระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ กั บ การ
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพพุทธประวัติตอนการผจญมาร
2. วีดิทัศน์ เรื่องพระพุทธเจ้าผจญมาร
3. กระดาษฟลิปชาร์ท
4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- ใบงานที่ 1 เรื่องพุทธ-ประวัติ ตอนการผจญมาร

10

24 ก.ค. 63
08.30-09.30 น

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธ
ประวัติ พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่างและชาดก
เรื่อง พระสารีบุตรและพระโมคคัล
ลานะ

EP.10

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติพระสารีบตุ ร
พระโมคคัลลานะ

และ

2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ 4 “ก้าวตามพุทธสาวก”

วันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 วันอังคำร ที่28 กรกฎำคม 2563
11

29 ก.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธ
ประวัติ พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่างและชาดก
เรื่อง ประวัติพระเจ้าพิมพิสารและ
นางขุชชุตตรา

EP.11

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
- วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติพระ-เจ้าพิมพิสารและ
นางขุชชุตตรา
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- ป้ายนิเทศ หรือโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

12

31 ก.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธ
ประวัติ พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่างและชาดก
เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

EP.12

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพเทศนาธรรมของท่านพุทธทาส-ภิกขุ
2. ใบความรู้ เรื่อง พุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่ควร
รู้จัก
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- ป้ายนิเทศ

13

4 ส.ค. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธ
ประวัติ พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา ศาสนิกชน
ตัวอย่างและชาดก
เรื่อง ชาดก

EP.13

14

5 ส.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง พระไตรปิฎก

EP.14

15

7 ส.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง ธรรมคุณ 6

EP.15

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพพระมหาชนก
2. ภาพกงจักรและดอกบัว
3. วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ งมิ ต ตวิ น ทุ ก ชาดกและราโชวาท
ชาดก
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงานที่ 5 เรื่อง ชาดก
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพ ตะกร้า 3 ใบ
2. วีดิทัศน์ “ประวัติความเป็นมาของ
พระไตรปิฎก”
3. วีดิทัศน์ “ประวัติพุทธศาสนา ที่มาที่ไป
พระไตรปิฎก”
4. แผนผังโครงสร้างพระไตรปิฎก
5. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
6. ใบความรู้ เรื่อง โครงสร้างพระไตรปิฎก
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง โครงสร้างพระไตรปิฎก
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพองค์ประกอบของต้นไม้
2. หนังสือพระพุทธศาสนาม
ภาระงาน/ ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 2 เรื่อง ธรรมคุณ 6

16

17

18

19

11 ส.ค. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5
และอายตนะ

EP.16

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. สื่อ PowerPoint เรื่องขันธ์ 5
2. สื่อ PowerPoint เรื่อง อายตนะ
3. กระดาน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การสรุปสาระสาคัญของขันธ์ 5 และอายตนะ
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระบรมรำชินรพันปีหลวง และวันแม่แห่งชำติ วันพุธ ที่12 สิงหำคม 2563
14 ส.ค. 63
1
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
EP.17
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
08.30 - 09.30 น.
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1. วีดิทัศน์ เรื่อง ชวนกินเหล้า = เเช่ง 30 วินาที
เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลัก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง ชีวิตเปลี่ยน ชายเร่ร่อนเก็บเงิน 2
กรรม อกุศลกรรมบถ 10 และ
หมื่น คืนเจ้าของ
อบายมุข 6
3. สื่อ PowerPoint เรื่อง สมุทัย
4. วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง สาวหั ว ร้ อ น ชนเอง-เจ็ บ เองอาละวาดเอง
5. วีดิทัศน์ เรื่อง ชายเล่นพนันหมดตัวกระหน่ายิง
2 ศพในคาสิโน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ใบงาน เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม
อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6
18 ส.ค. 63
1
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
EP.18
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
10.30 - 11.30 น.
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
เรื่อง นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข
2. กระดาน
2 สามิสสุข และนิรามิสสุข
3. สื่อ PowerPoint เรื่อง นิโรธ
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- ภาพที่สื่อถึงสามิสสุขและนิรามิสสุข บน
กระดาษบรู๊ฟ
19 ส.ค. 63
1
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
EP.19
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
08.30 - 09.30 น.
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1. สานวน “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต
เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
บัณฑิตพาไปหาผล”
บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา
2. สื่ อ Power Point เรื่ อ ง มรรค (ธรรมที่ ค วร
เจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา
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21 ส.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต

EP.20

21

25 ส.ค. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การ
บริหารจิตเจริญปัญญาและ
มารยาทชาวพุทธ

EP.21

ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- กระดาษบรู๊ ฟ ความรู้ เรื่ อ ง บุ พ พนิ มิ ต รของ
มัชฌิมาปฏิปทา (ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย)
สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง "การให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด"
2. สื่อ PowerPoint เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- แบบบันทึกประสบการณ์พุทธ-สุภาษิตที่สอดคล้อง
กับประสบการณ์ชีวิตของนักเรียน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง ชุมชนนิมนต์ยิ้ม ตอน อลหม่าน
งานเทกระจาด
2. สื่อ PowerPoint เรื่อง “การคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม”

เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้
และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคดิ แบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม

3. กระดานดา
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การสรุปวิธีคดิ แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมใน
ประเด็นที่กาหนด ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท
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26 ส.ค. 63
08.30-09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การ
บริหารจิตเจริญปัญญาและ
มารยาทชาวพุทธ
เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้
และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคดิ แบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์

EP.22

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ สารคดี การระเบิดของนิวเคลียร์
2. ภาพสถานการณ์สมมติสงครามนิวเคลียร์
3. สื่อ PowerPoint เรื่อง “การคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์”
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- การร่วม กิจกรรม “Who are survivalist”
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28 ส.ค. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การ
บริหารจิตเจริญปัญญาและ
มารยาทชาวพุทธ
เรื่อง การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา
และการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญา

EP.23

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพนิ่งจากภาพยนต์เรื่อง Roman Catholic
Chant - Crusades
2. กระดานดา
3. วีดิทัศน์ เรื่อง เทยกะธรรม ตอน สวดมนต์...สวด
ทาไม
4. สื่อ PowerPoint เรื่อง "การสวดมนต์"
1. ภาพจากการ์ตูน เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา
2. สื่อ PowerPoint เรื่อง "การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา"
3. กระดานดา
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การเขี ยนสรุปการสวดมนต์แ ปล แผ่ เ มตตา ใน
ประเด็นที่กาหนดลงบนสมุดประจารายวิชา
- ใบงาน เรื่อง ประโยชน์ของการบริหารจิตเจริญ
ปัญญา
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1 ก.ย. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การ
บริหารจิตเจริญปัญญาและ
มารยาทชาวพุทธ
เรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6

EP.24

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์ เรื่อง "พ่อหนูเป็นใบ้" Silence of Love
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- แผนผังความคิด เรื่อง ความหมายและ
องค์ประกอบของทิศ 6
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2 ก.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การ
บริหารจิตเจริญปัญญาและ
มารยาทชาวพุทธ
เรื่อง การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์

EP.25

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. กระดาน
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2
ภำระงำน/ชิ้นงำน
การแสดงบทบาทสมมติในกิจกรรม “ดูให้รู้อยู่ให้
เป็น”

26

4 ก.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การ
บริหารจิตเจริญปัญญาและ
มารยาทชาวพุทธ
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ

EP.26

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพสินค้าต่าง ๆ
2. ภาพ “การทักทาย”
3. กระดาน
4. สื่อ PowerPoint เรื่อง มารยาทชาวพุทธ
5. ภาพการแต่งกายไปวัดทั้งชายและหญิง
6. ภาพการแต่งกายงานมงคลทั้งชายและหญิง

7. ภาพการแต่งกายงานอวมงคลทั้งชายและหญิง
8. ภาพการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม
27

8 ก.ย. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การ
บริหารจิตเจริญปัญญาและ
มารยาทชาวพุทธ
เรื่อง วันสาคัญทางศาสนา

EP.27

สื่อ/ แหล่งเรียนรู้
1. ภาพเหตุ ก ารณ์ ก ารตรั ส รู้ แ ละการแสดงปฐม
เทศนาแก่ปัญจวัคคีย์
2. สื่อ PowerPoint เรื่อง
“วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา”
ภำระงำน/ ชิ้นงำน
- การเขียนผังความคิดสรุปวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา (ในประเด็นที่
กาหนด)
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9 ก.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การ
บริหารจิตเจริญปัญญาและ
มารยาทชาวพุทธ
เรื่อง ศาสนพิธแี ละศาสนพิธี
เปรียบเทียบ

EP.28

29

11 ก.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง บทบาทและความสาคัญของ
สถาบันทางสังคม

EP.29

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อ PowerPoint เรื่อง “ศาสนพิธ”ี
2. อุปกรณ์ประกอบ ศาสนพิธี
3. วีดิทัศน์ เรื่อง เพลงชาติไทย ร่วมแรงร่วมใจเพื่อ
ชาติไทยของเรา
4. สื่อ Power Point เรื่อง ศาสน-พิธีในศาสนาอื่น
ๆ
5. ภาพการอยู่ร่วมกันของคนหลายศาสนา
6. ภาพและวิดีทัศน์พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การแสดงสถานการณ์จาลองการปฏิบัติศาสน-พิธี
(ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย)
- ใบงาน เรื่อง พิธีกรรมของศาสนา ต่าง ๆ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม
๒. ภาพมนุษย์ในอดีต
๓. ภาพผู้ชมภาพยนตร์
๔. แผนผัง องค์ประกอบของสถาบันทางสังคม
๕. หนังสือเรียน
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15 ก.ย. 63
10.30 - 11.30 น.

1

EP.30

31

16 ก.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน
การเมืองการปกครอง สถาบัน
สื่อสารมวลชนและสถาบัน
นันทนาการ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง สถานภาพกับบทบาทของ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
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18 ก.ย. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย

EP.32

EP.31

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม จานวน ๔ ภาพ
๒. โปรแกรมนาเสนอภาพนิ่งเรื่องสถาบัน ๔ สถาบัน
๓. ใบความรูเ้ รื่องสถาบัน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
การปฏิบัติกจิ กรรม “สถาบันของฉัน”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ภาพการกระทาของบุคคลในกิจกรรมต่าง ๆ
- สื่อ PowerPoint เรื่อง สถานภาพ บทบาท
- ภาพครู
ภำระงำน/ชิ้นงำนการปฏิบตั ิกิจกรรม “ชุมชน
หรรษา”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ภาพข่าวการดื่มสุราแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ภำระงำน/ชิ้นงำน
การปฏิบัติกิจกรรม “Yes or No”
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22 ก.ย. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง หน้าที่ของชนชาวไทย

EP.33

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แหล่งข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้า. (๒๕๖๒).
เข้าถึงเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. เข้าถึงได้จาก
๒. วีดิทัศน์เพลง“หน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี)”
ภำระงำน/ชิ้นงำน
การเขียนเรียงความประมาณ ๑๐ บรรทัดใน
หัวข้อ “ถ้าฉันตามหน้าที่ฉัน...”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง “ปัญหาฝุ่น PM2.5”
ภำระงำน/ชิ้นงำน
กิจกรรม “เวทีประชาคม (กรณีฝนุ่ ควัน)”
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23 ก.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

EP.34
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25 ก.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ
และประเภทของกฎหมาย

EP.35

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพพฤติกรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่เกิดขึ้นใน
สังคม
2. Power Point เรื่อง กฎหมายน่ารู้
3. ใบความรู้ เรื่องความหมาย ความสาคัญและ
ประเภทของกฎหมาย
ภำระงำน/ชิ้นงำน
การระบุประเภทของกฎหมายในกิจกรรม “นัก
กฎหมายตัวน้อย”
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29 ก.ย. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย
และลาดับศักดิ์ของกฎหมาย

EP.36
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30 ก.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายอาญาเบื้องต้น

EP.37

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power Point เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย
2. ใบความรู้ เรื่อง กระบวนการตรากฎหมาย
3. แผนภาพขั้นตอนในการตรากฎหมาย
4. ใบงาน เรื่อง “กระบวนการตรากฎหมาย”
ภำระงำน/ชิ้นงำน
การปฏิบัติกจิ กรรมลงในใบงาน เรือ่ ง “กระบวนการ
ตรากฎหมาย”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power Point เรื่อง กฎหมายอาญา
2. ข้อความตัวบทประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
208 218 221 288 และ 326
3. วิดีทัศน์ข่าวอาชญากรรม เรื่อง “เบิกตัว "ใบเตย"
ค้ายา พ่อแม่เตรียมเยี่ยม”
ภำระงำน/ชิ้นงำน
การระบุส่วนความผิดและส่วนโทษในตัวบท
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 218 221 288
และ 326
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2 ต.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1
: บุคคลและความสามารถของ
บุคคลและ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 :
ครอบครัว และมรดก

EP.38

39

6 ต.ค. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง วิธีพิจารณาความอาญาและ
แพ่ง เบื้องต้น

EP.39

40

7 ต.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

EP.40

41

9 ต.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตร
ประจาตัวประชาชนทะเบียน
ราษฎรและกฎหมายภาษีและ
แรงงาน

EP.41

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power Point เรื่อง “บุคคลและความสามารถ
ของบุคคล”
2. ใบงานเรื่ อ ง “บุ ค คลและความสามารถของ
บุคคล”
3. ภาพ การจดทะเบียนสมรส
4. สื่อ PowerPoint เรื่อง กฎหมายครอบครัวและ
มรดก
ภำระงำน/ชิ้นงำน
1. การปฏิบัติใบงานเรื่อง “บุคคลและความสามารถ
ของบุคคล”
2. การจาแนกสินสมรสกับสินส่วนตัวจาก
สถานการณ์ที่กาหนด
3. การระบุผู้รับมรดกจากสถานการณ์ที่กาหนด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วิดีทัศน์ เรื่อง “วินาทีแสดงหมายจับ 'บูม จิรัชพิ
สิษฐ์' ข้อหาฟอกเงิน”
2. ภาพ infographic เรื่ อ ง “แผนผั ง ขั้ น ตอนการ
ดาเนินคดีอาญาเบื้องต้นสาหรับประชาชน”
3. ภาพ infographic เรื่อง “วิธีพิจารณาสามัญใน
ศาลชั้นต้น”
4. Power Point เรื่ อ ง “วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
และแพ่ง เบื้องต้น”
5. บัตรคาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินคดีอาญา
6. กระดาษบรู๊ฟและอุปกรณ์การเขียน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
1. การสร้างผังการดาเนินคดีอาญาจากบัตรคาที่
กาหนดให้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.1 เทศบาลนครสมุทรสาคร
2. วิดีทัศน์เรื่อง “การปกครองส่วนท้องถิ่น”
ภำระงำน/ชิ้นงำน
การสร้างแผนผังความคิด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power Point เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตร
ประจาตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร
2. วิดีทัศน์ เรื่อง “คนไม่มสี ัญชาติได้รับบัตร ปชช.”
ความยาวประมาณ 6 นาที
3. วิดีทัศน์ เรื่อง “บุกผับจับแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย 200 ราย”
4. Power Point เรื่อง กฎหมายภาษีและแรงงาน
5. ใบความรู้ เรื่อง กฎหมายแรงงาน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- การตอบคาถามใช้ชั้นเรียนจากวิดีทัศน์ที่ได้รบั ชม
- ปฏิบัติกิจกรรม “สัญญารักจากนายจ้าง”

หยุดวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันอังคำรที่ 13 ตุลำคม 2563
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14 ต.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

EP.42

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพ“การเปรียบเทียบพื้นที่ป่า กรณีสร้าง
บ้านพักตุลาการ ดอยสุเทพ”
2. สื่อ PowerPoint เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
3. กระดาษบรู๊ฟและอุปกรณ์เครื่องเขียน
4. วิดีทัศน์ข่าว เรื่อง “โดรนจับภาพชัด ปล่อยน้า
เสียลงทะเลปากน้าปราณ
5. วิดีทัศน์ข่าว เรื่อง “จับกุมเรือประมงเวียดนาม
รุกล้าน่านน้า”
6. Power Point เรื่อง “กฎหมายระหว่าง
ประเทศ”
7. วิดีทัศน์ เรื่อง “วาดภาพเพื่อนาเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน”
8. กระดาษบรู๊ฟและอุปกรณ์เครื่องเขียน
ภำระงำน/ชิ้นงำน
- ป้ายประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “พลเมืองรักษ์ป่า” - การ
วาดภาพเพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชน
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16 ต.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมือง
การปกครองไทย
เรื่อง หลักการเลือกรับข้อมูล
ข่าวสาร

EP.43

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. กรณีศึกษา เรื่อง “กรมอุตฯุ ประกาศเตือน 7-11
ธันวาคมนี้ อุณหภูมิลดฮวบ”
ภำระงำน / ชิ้นงำน
๑. การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากกรณีศึกษาใน
กิจกรรม “ข่าวใส่ไข่”

44

20 ต.ค. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมือง
การปกครองไทย
เรื่อง การปฏิรูปการบริหาร
ราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการใน
ปัจจุบัน

EP.44

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

21 ต.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมือง
การปกครองไทย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475

EP.45

45

1. เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง “ชาวบ้านร้องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ”
2. ใบความรู้ เรื่อง การปฏิรปู การบริหารราชการใน
สมัยรัชกาลที่ 5
ภำระงำน / ชิ้นงำน
๑. ใบกิจกรรม เรื่อง “ลักษณะการบริหารราชการ
ในปัจจุบันกับการปฏิรูปการบริหารราชการในสมัย
รัชกาลที่ 5”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัวพระราชทาน
รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน
2. วิดีทัศน์ เรื่อง ย้อนรอยรัฐประหารไทย ตอน 1
ปฎิวัติ 2475
ภำระงำน / ชิ้นงำน
๑. การวิเคราะห์เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 2475

หยุดวันปิยมหำรำช วันศุกร์ ที่23 ตุลำคม 2563
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27 ต.ค. 63
10.30 - 11.30 น.

1

47

28 ต.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

48

30 ต.ค. 63
08.30 - 09.30 น.

1

49

3 พ.ย. 63
10.30 - 11.30 น.

1

50

4 พ.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

51

6 พ.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมือง
การปกครองไทย
เรื่อง การปกครองไทย

EP.46

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมือง
การปกครองไทย
เรื่อง เหตุการณ์การเมืองการ
ปกครองไทย 1
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมือง
การปกครองไทย
เรื่อง เหตุการณ์การเมืองการ
ปกครองไทย 2
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง เหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงสาคัญของการเมือง
การปกครองไทย
เรื่อง เหตุการณ์สาคัญทาง
การเมืองการปกครองไทย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง
วัฒนธรรมในภูมภิ าคเอเชีย
เรื่อง วัฒนธรรมไทย

EP.47

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภำระงำน / ชิ้นงำน
1. การสังเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์

EP.48

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ข่ำวเหตุกำรณ์เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองใน
ประเทศไทย
ภำระงำน / ชิ้นงำน
-

EP.49

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ข่าวเกี่ยวกับการเมืองการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของไทยที่มีความสาคัญต่อประเทศไทย
ภำระงำน / ชิ้นงำน
-

EP.50

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง
วัฒนธรรม. (2562). เข้าถึงเมื่อ ๑3 มกราคม. เข้าถึง
ได้จาก
สื่อ
1. วีดิทัศน์เรื่องประเพณีสงกรานต์กับวัฒนธรรมที่
ผิดเพี้ยน
2. แผนภาพเรื่องที่มาของวัฒนธรรมไทย
3. ใบความรู้เรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค
4. ใบกิจกรรมเรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค
ภำระงำน/ชิ้นงำน
1. ใบกิจกรรมเรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง
วัฒนธรรมในภูมภิ าคเอเชีย
เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

EP.51

แหล่งเรียนรู้
- หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม ม.2 (อจท)
- หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พว)
สื่อ
- เพลงอาเซียนร่วมใจ
- กิจกรรมที่นี่ที่ไหน
- กิจกรรม เยาวชนคนอาเซียน
- แผนที่ภูมิประเทศเอเชียตะวันออก

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ภำระงำน / ชิ้นงำน
1.การวิเคราะห์เหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง 2475

- ภาพพระราชวังเคียงบกกุง ประเทศเกาหลี
- ภาพกาแพงเมืองจีน
- ภาพการแต่งกายกิโมโนประเทศญี่ปุ่น
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-โปสเตอร์กิจกรรม “เยาวชนคนอาเซียน”
- แผนผังความคิด เรื่องวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
52

10 พ.ย. 63
10.30 - 11.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง
วัฒนธรรมในภูมภิ าคเอเชีย
เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียใต้

EP.52

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม ม.2
- ชุดประจาชาติอินเดีย
- ชุดประจาชาติภฏู าน
- ชุดประจาชาติศรีลังกา
- ชุดประจาชาติบังคลาเทศ
- ภาพเทศกาลแห่งสีสัน (Holi festival) ภาพการ
แต่งกายของชาวอินเดีย ภาพเครื่องเทศ
- เทพธิดากุมารี เมืองปาทาน ประเทศเนปาล
- ภาพการกราบแบบ “อัษฎางคประดิษฐ์”
- Power point เรื่องวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียใต้
ภำระงำน/ชิ้นงำน
-

53

11 พ.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง
วัฒนธรรมในภูมภิ าคเอเชีย
เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันตก
เฉียงใต้

EP.53

แหล่งเรียนรู้
- หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม ม.2 (อจท)
- หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พว)
สื่อ
- ข่าววิกฤตน้ามัน
- power point เรื่อง เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ภำระงำน/ชิ้นงำน
แผนผังความคิด เรื่อง วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้

54

13 พ.ย. 63
08.30 - 09.30 น.

1

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง
วัฒนธรรมในภูมภิ าคเอเชีย
เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียกลาง

EP.54

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม ม.2 (อจท)
- หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (พว)
- โปรแกรมนาเสนอ เรื่อง ที่ตั้งของภูมิภาคเอเชีย
กลาง และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียกลาง
- แผนที่ภูมิภาคเอเชียกลาง
ภำระงำน/ชิ้นงำน
แผนผังความคิด เรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ในภูมิภาคเอเชียกลาง

