กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้รำยชัวโมง
่
รหัสวิ ชำ ส21101 รำยวิ ชำ สังคมศึกษำ ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2563
เวลำ 56 ชัวโมง
่
จำนวน 1.5 หน่ วยกิ ต
EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

1

2 ก.ค.63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
1
เรือ่ ง การปฐมนิเทศ
และการสังคายนา

EP.1

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ คุณค่าและ
ความสาคัญของการสังคายนา
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. แผนผังความคิดวิเคราะห์การสังคายนา
พระไตรปิ ฎกทัง้ 5 ครัง้

2

3 ก.ค.63
9.30-10.30น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
1
เรือ่ ง คุณค่าและ
ความสาคัญของการ
สังคายนา

EP.2

3

7 ก.ค.63
8.30-9.30น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.3
1
เรือ่ ง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย

4

9 ก.ค.63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
1
เรือ่ ง
พระพุทธศาสนาใน
ดินแดนไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ คุณค่าและ
ความสาคัญของการสังคายนา
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. แผนผังความคิดวิเคราะห์การสังคายนา
พระไตรปิ ฎก
ทัง้ 5 ครัง้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ งการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
๑. วิเคราะห์อทิ ธิพลของศาสนาพุทธทีม่ ี
ต่อประเทศไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ ง พระพุทธศาสนาใน
ดินแดนไทย
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน

EP.4

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

1. วิเคราะห์ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

5

10 ก.ค.63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
1
เรือ่ ง ความสาคัญ
ของพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย

EP.5

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ งความสาคัญของ
พุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. แบบบันทึกกิจกรรม

6

14 ก.ค.63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
1
เรือ่ ง
พระพุทธศาสนาใน
ฐานะสถาบันหลัก
ของชาติ

EP.6

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ งพระพุทธศาสนาใน
ฐานะสถาบันหลักของชาติ
ภำระงำน/ชิ้ นงำน

7

8

16 ก.ค.63
12.30-13.30
น.

17 ก.ค.63
09.30-10.30
น.

1

1

1. วิเคราะห์หน้าทีแ่ ละประโยชน์ของพระพุทธศาสนา
ในฐานะสถาบันหลักของชาติ

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.7
2
เรือ่ ง เหตุการณ์
สาคัญในพุทธประวัติ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
2
เรือ่ ง พุทธประวัติ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
2. สื่อโปรแกรม Power Point เรือ่ ง พุทธประวัติ
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) ตัง้ คาถามในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับพุทธประวัตไิ ด้
อย่างน่าสนใจและมีวจิ ารณญาณ

EP.8

2. สื่อโปรแกรม Power Point เรือ่ ง พุทธประวัติ
3. ใบความรูช้ ุด เหตุการณ์พุทธประวัติ
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) อธิบายเหตุการณ์พุทธประวัตไิ ด้อย่างถูกต้อง คล
อบคลุมสาระสาคัญของเหตุการณ์

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

9

21 ก.ค.63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
2
เรือ่ ง ประวัตพิ ุทธ
สาวก พุทธสาวิกา

EP.9

10

23 ก.ค.63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
2
เรือ่ ง คุณธรรม
ประจาใจ

EP.10

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) อธิบายประวัตขิ องพุทธสาวก พุทธสาวิกาได้ครบ
และถูกต้อง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) อภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้ขอ้ คิดทีไ่ ด้อย่างมี
ความเข้าใจถูกต้อง
11 24 ก.ค.63
1 หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.11
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
09.30-10.30
1. สมุดจดบันทึก
2
น.
2. สื่อโปรแกรม Power Point
เรือ่ ง ศาสนิกชน
3. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ตัวอย่าง
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) อภิปรายแนวทางการประยุกต์ใช้ขอ้ คิดทีไ่ ด้อย่างมี
ความเข้าใจถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์
หยุดวันเฉลิ มพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั รัชกำลที่ 10 วันอังคำรที่ 28 กรกฎำคม 2563
12 30 ก.ค.63
1 หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.12
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
12.30-13.30
2
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
น.
เรือ่ ง ศาสนิกชน
2 สื่อโปรแกรม Power Point เรือ่ ง ศาสนิกชนสัมพันธ์
สัมพันธ์
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) ระบุ แ ละอธิบ ายเกี่ย วกับ ข้อ คิด และคุ ณ ธรรมที่
ได้รบั จากการศึกษาเรื่องศาสนิกชนตัวอย่างได้อย่าง
เหมาะสม

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

13

31 ก.ค.63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.13
2
เรือ่ ง อัมพชาดกและ
ติตติรชาดก

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดที ศั น์เรือ่ ง “อัมพชาดก” และ “ติตติรชาดก”
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
3. กระดาษ Post-it
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) วิเ คราะห์ข้อคิดจากเรื่องราวของอัมพชาดกและ
ติ ต ติ ร ชาดกได้ อ ย่ า งมีค วามเข้ า ใจถู ก ต้ อ งและมี
เหตุผล

14

4 ส.ค. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.14
2
เรือ่ ง คุณธรรมจาก
ชาดกและการ
นาไปใช้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา

15

6 ส.ค. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
3
เรือ่ ง พระรัตนตรัย

EP.15

16

7 ส.ค. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
3
เรือ่ ง ความสาคัญ
ของพระรัตนตรัย

EP.16

17

11 ส.ค. 63

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
3

EP.17

2. สื่อ โปรแกรม Power Point เรื่อ งคุ ณ ธรรมจาก
ชาดกและการนาไปใช้
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) อภิปรายคุณค่าของข้อคิดคุณธรรมของอัมพชาดก
และติตติรชาดกทีม่ ตี ่อชีวติ ตนเองได้อย่างมีเหตุผล
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพพระพุทธรูป พระไตรปิ ฎก และภาพพระสงฆ์
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
3. หนังสือสวดมนต์
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
การวิเคราะห์ความสาคัญของพระรัตนตรัย พุทธคุณ
๙ จากใบงาน พระรัตนตรัย พุทธคุณ ๙
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง “กระจกหกด้าน ตอน กึง่ พุทธกาล”
2. กระดาษบรูฟ๊ – ปากกาเมจิก
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
วิเคราะห์ความสาคัญของพระรัตนตรัยทีม่ ตี ่อตนเอง
และสังคมไทย
สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

08.30-09.30
น.

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

เรือ่ ง สาเหตุแห่ง
ทุกข์

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

1. ข่าวเรือ่ ง
ออกหมายจับฟอร์จนู เนอร์กร่าง ขับปาด-ชักปื นขู่
แท็กซี่
2. หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
3. กระดาษ A4
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
วิเคราะห์ผลของการกระทาตามหลักธรรมทุกข์และ
สมุทยั

18

13 ส.ค. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
3
เรือ่ ง หนทางแห่ง
การดับทุกข์

EP.18

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพคนนังสมาธิ
่
และภาพคนกาลังฟั งเพลง
2. ข่าวเรือ่ ง ออกหมายจับฟอร์จนู เนอร์กร่าง ขับปาดชักปื นขูแ่ ท็กซี่
3. ภาพโอวาทธรรมพระอริยเจ้า ในเรือ่ ง “การตัง้ สติ
อยูก่ บั ตัวเอง เป็ นกุญแจดอกแรกสู่มรรคผล”
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
วิเคราะห์ผลของการกระทาตามหลักธรรมนิโรธและ
มรรค

19

14 ส.ค. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
3
เรือ่ ง อริยสัจ ๔
แก้ปัญหาชีวติ

EP.19

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

18 ส.ค. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
3

EP.20

20

1. วิดที ศั น์ เรือ่ ง “สสส. ค่าเหล้า”
2. ภาพคาคมในพระพุทธศาสนา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
ยกตัวอย่างการนาหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพต้นไม้ทต่ี ดิ ป้ ายพุทธศาสนสุภาษิต
2. ภาพคนดื่มสุราและภาพคนศึกษาหาความรู้

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

เรือ่ ง พุทธศาสน
สุภาษิตสอนใจ

21

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.21
3
เรือ่ ง ใคร่ครวญก่อน
จึงทา

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

3. กิจกรรมมาสารวจเพื่อนเราดูซิ
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
วิเคราะห์และเสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธ
ศาสนสุภาษิต คบคนเช่นใดย่อมเป็ นเช่นนัน้ และจง
เตือนตนด้วยตนเอง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้

20 ส.ค. 63
12.30-13.30
น.

1

22

21 ส.ค. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.22
3
เรือ่ ง ข้อคิดจากพุทธ
ศาสนสุภาษิต

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพบ้าน ภาพคนเล่น การพนัน ภาพนาฬิกาปลุก
และภาพป้ ายบอกทาง
2. ภาพพุทธศาสนสุภาษิต อตฺตา น ทมยนฺติ ปณฺ ฑ ิ
ตา บัณฑิตย่อมฝึกตน
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
แผนผังความคิดอธิบายและยกตัวอย่างข้อคิดจาก
พุทธศาสนสุภาษิตไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน

23

25 ส.ค. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
4
เรือ่ ง เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
ของพระภิกษุ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดที ศั น์เรือ่ งหน้าทีข่ องพระภิกษุสงฆ์

EP.23

1. วิดที ศั น์ขา่ วเรือ่ ง “ชายยิงภรรยาเข้ามอบตัว หลัง
เห็นลูกสาววอนขอผ่านไลฟ์ สด ยันทาไปเพราะ
บันดาลโทสะ”
2. ภาพครอบครัวทีร่ กั กัน และภาพสามีภรรยาที่
ทะเลาะกันภำระงำน/ชิ้ นงำน
เสนอแนวทางการปฏิบตั ติ นตามพุทธศาสนสุภาษิต
การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่าและเหย้าเรือนที่
ปกครองไม่ดนี าทุกข์มาให้

2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
3. ใบความรูช้ ุด “7 พระสงฆ์ตน้ แบบในปั จจุบนั ”

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

4. กระดาษฟลิปชาร์ท
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) อธิบายหน้าทีข่ องพระภิกษุสงฆ์ได้และระบุสาเหตุ
ของการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องพระภิก ษุ ก สงฆ์ไ ด้อ ย่ า ง
เข้าใจถูกต้อง
24

27 ส.ค. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
4
เรือ่ ง การบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อศาสน
สถาน

EP.24

25

27 ส.ค. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
4
เรือ่ ง การปฏิบตั ติ น
ต่อพระภิกษุ

EP.25

26

1 ก.ย. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.26
4
เรือ่ ง หลักธรรม
สาหรับการปฏิบตั ติ น
อย่างเหมาะสมต่อ
เพื่อนตามหลัก
พระพุทธศาสนา

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
2. กระดาษ เอ 2
3. โปรแกรมสื่อ Power Point เรื่อ งการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อศาสนสถาน
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) อธิบายวิธกี ารการบาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน
ได้อย่างเหมาะสม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
2. สมุดจดบันทึก
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) อธิบายแนวทางการปฏิบตั ติ นต่อพระภิกษุสงฆ์ได้
อย่างมีเหตุผล
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
วัสดุอุปกรณ์
2. สื่อ โปรแกรม Power Point เรื่อ ง “การปฏิบตั ิต น
อย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลักพุทธศาสนา”
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) ระบุหลักธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ นต่อ
เพื่อนได้อย่างมีเหตุผล

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

27

3 ก.ย. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
4
เรือ่ ง การแสดง
ความเคารพ

EP.27

28

4 ก.ย. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
5
เรือ่ ง ประวัตวิ นั
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

EP.28

29

8 ก.ย. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.29
5
เรือ่ ง พิธกี รรมในวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

10 ก.ย. 63
12.30-13.30
น.

1

30

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
5
เรือ่ ง เรียนรูเ้ รือ่ งวัน
สาคัญ

EP.30

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดที ศั น์เรือ่ ง “การประนมมือ”
2. วีดที ศั น์เรือ่ ง “การไหว้ 3 ระดับ”
3. วีดที ศั น์เรือ่ ง “การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1) แสดงวิธกี ารปฏิบตั ติ นในศาสนพิธแี ละมารยาท
ชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์
2. ใบความรูห้ มายเลข 1 ประวัตขิ องวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
3. ใบความรูห้ มายเลข 2 เหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4. ใบความรูห้ มายเลข 3 หลักธรรมคาสอนในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา
5. ใบความรูห้ มายเลข 4 ศาสนพิธใี นวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
6. แบบทดสอบท้ายบทเรียน
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
วิเคราะห์ประวัตขิ องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดทิ ศั น์เรือ่ ง “สารคดีชุด ร้อยเรือ่ งเมืองพุทธ ตอน
การเวียนเทียน”
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
อธิบายและลาดับการปฏิบตั ิ
ศาสนพิธขี องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการเวียนเทียน
2. ภาพการถวายเทียนพรรษา
3. วัสดุ อุปกรณ์
4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

ภำระงำน/ชิ้ นงำน
การสรุปประวัตแิ ละการปฏิบตั จิ ากการทาแผนผัง
ความคิดเรือ่ ง เรียนรูเ้ รือ่ งวันสาคัญ
31

11 ก.ย. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
5
เรือ่ ง ศาสนพิธ ี

EP.31

32

15 ก.ย. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
5
เรือ่ ง อานาปานสติ

EP.32

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
2. โต๊ะหมูบ่ ูชา
3. ภาพโต๊ะหมู่บชู าแบบหมู่4 หมู5่ หมู7่ และหมู่9
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
สาธิตการปฏิบตั ศิ าสนพิธแี ละการจัดโต๊ะหมูบ่ ูชา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพคนนังสมาธิ
่
2. ภาพการนังสมาธิ
่
ราบ
3. ภาพการกาหนดลมหายใจเข้า – ออก
4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
ปฏิบตั สิ มาธิเบือ้ งต้นตามหลักอานาปานสติ

33

17 ก.ย. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
5
เรือ่ ง บทสวดมนต์
พัฒนาสมาธิ

EP.33

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

18 ก.ย. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
5
เรือ่ ง การเจริญ
ปั ญญา

EP.34

34

1. วีดทิ ศั น์บทสวดมนต์บทสรรเสริญพระรัตนตรัย
2. ภาพพุทธศาสนสุภาษิต “จิตฺต ทนฺต สุขาวห จิตที่
ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้”
3. วัสดุ อุปกรณ์
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
2. แปลความหมายของบทสวดมนต์และแผ่เมตตา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพโทรศัพท์มอื ถือ
2. วิดที ศั น์ขา่ ว เรือ่ ง “เด็กติดเกมส์ออนไลน์หนีออก
จากบ้าน 17 วัน”

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. การอธิบายความหมายและยกตัวอย่างวิธคี ดิ แบบ
คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธคี ดิ แบบคุณ-โทษ และ
ทางออก

35

22 ก.ย. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
5
เรือ่ ง โยนิโส
มนสิการ

EP.35

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง 6 วิธคี ดิ แบบเห็นคุณโทษและ
ทางออก
2. วัสดุ อุปกรณ์
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. แผนผังความคิดแสดงการคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก

36

24 ก.ย. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
5
เรือ่ ง พุทธศาสนา
กับความพอเพียง

EP.36

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วิดที ศั น์เรือ่ ง “รืน่ รมย์เพราะพอเพียง”
2. Power Point เรือ่ ง “พุทธศาสนากับความ
พอเพียง”
3. แผนภาพ “พุทธศาสนากับความพอเพียง”
4. ใบงานเรือ่ ง “พุทธศาสนากับความพอเพียง”
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. การเขียนแนวทางการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบุหลักธรรม
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในใบงานเรือ่ ง “พุทธศาสนากับความ
พอเพียง”

37

25 ก.ย. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
6

EP.37

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

เรือ่ ง หลักศาสนา
สาคัญ

38

29 ก.ย. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
6
เรือ่ ง การปฏิบตั ติ น
อย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างศาสนา

EP.38

39

1 ต.ค. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
7
เรือ่ ง ประเทศของ
เรา

EP.39

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

1. สื่อนาเสอน Power Point เรือ่ ง ศาสนาสาคัญใน
ประเทศไทย
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
๑. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากความ
ขัดแย้งทางศาสนาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้
หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สมุดจดบันทึก
2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. นาเสนอแนวทางในการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติและ
เหมาะสมกันของคนต่างศาสนา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ ง ประเทศของเรา

40

2 ต.ค. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
7
เรือ่ ง รูจ้ กั กับ
รัฐธรรมนูญ

EP.40

41

6 ต.ค. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
7
เรือ่ ง รัฐธรรมนูญ
ของเรา

EP.41

2. กระดาษฟลิปชาร์ท
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. แผนผังสรุปบทบาทหน้าทีข่ องประชาชน ขุนนาง
และพระราชา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนาเสนอ PowerPoint เรือ่ งรูจ้ กั กับ
รัฐธรรมนูญ
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. การวิเคราะห์ความสาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
จากการแสดงบทบาทสมมติ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ งรัฐธรรมนูญของเรา
2. ใบความรู้ เรือ่ ง รัฐธรรมนูญ
ภำระงำน/ชิ้ นงำน

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

1. สรุปประเด็นสาคัญของรัฐธรรมนูญ

42

8 ต.ค. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
7
เรือ่ ง สาระ…
รัฐธรรมนูญ

EP.42

43

9 ต.ค. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
7
เรือ่ ง อานาจ
อธิปไตย (1)

EP.43

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ งรัฐธรรมนูญของเรา
2. บัตรคา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. การวิเคราะห์หลักการสาคัญของประชาธิปไตย
จากข้อความทีก่ าหนดให้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ งอานาจอธิปไตย
2. บัตรคา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. การจาแนกองค์ประกอบของอานาจอธิปไตยโดย
ใช้แผนผัง

หยุดวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันอังคำรที่ 13 ต.ค. 63

44

45

15 ต.ค. 63
12.30-13.30
น.

1

16 ต.ค. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
7
เรือ่ ง อานาจ
อธิปไตย (2)

EP.44

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
7
เรือ่ ง อานาจ
อธิปไตย (3)

EP.45

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ งอานาจอธิปไตย
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. สรุปข้อมูลผัง เรือ่ ง อานาจอธิปไตยในฟลิบชาร์จ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อนาเสนอ PowerPoint เรือ่ งอาจอธิปไตย
2. บัตรคา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

1. การสรุปประเด็นสาคัญ เรือ่ งการคานอานาจของ
อานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ โดยใช้
แผนผัง
46

20 ต.ค. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
8
เรือ่ ง สิทธิขนั ้
พืน้ ฐานของพลเมือง
ไทย

EP.46

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อโปรแกรม Power point เรือ่ ง สิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน
ของพลเมืองไทย
2. วีดที ศั น์ เรือ่ ง “ประชาธิปไตยวันละคาเสนอคาว่า
การเลือกตัง้ : Think ต่างการเมือง”
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. การจาแนกหลักสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
จากกรณีตวั อย่าง ลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้

47

22 ต.ค. 63
12.30-13.30
น.

1

48

27 ต.ค. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.47
8
เรื่อง สิทธิมนุษยชน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อโปรแกรม Power point เรือ่ ง สิทธิมนุษยชน
2. วีดที ศั น์ เรือ่ ง การเลือกปฏิบตั ใิ นความเงียบ
Silence discrimination
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. การแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับตัวอย่าง
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน
หยุดวันปิ ยมหำรำช วันศุกร์ที่ 23 ตุลำคม 2563
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ EP.48
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
8
1. สื่อโปรแกรม Power point เรือ่ ง กฎหมาย
เรือ่ ง กฎหมาย
คุม้ ครองเด็ก
คุม้ ครองเด็ก
2. วีดที ศั น์ ข่าวผูป้ กครองร้องลูกชายถูกครูศูนย์เด็ก
เล็กทาร้ายได้รบั บาดเจ็บ
3. กรณีตวั อย่าง แม่โร่แจ้งความ ลูกชาย ม.1 ถูกครู
บีบคอ-จับหัวกระแทกโต๊ะ
ภำระงำน/ชิ้ นงำน

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

49

29 ต.ค. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
8
เรือ่ ง กฎหมาย
การศึกษา

EP.49

50

30 ต.ค. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
8
เรือ่ ง กฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค

EP.50

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

1. การวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาจากกรณีตวั อย่างลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อโปรแกรม Power point เรือ่ ง กฎหมาย
การศึกษา
2. วีดที ศั น์ 5 อาชีพในฝั นเด็กยุค 2562
3. ภาพอนาคตการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญใหม่
4. กรณีตวั อย่างนร.บนดอยเดินเท้าบุกป่ า-ลงมาสอบ
โอเน็ต ผอ.สพป.น่าน สังเร่
่ งแก้ปัญหาแล้ว
5. กรณีตวั อย่างพรบ.กองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. การวิเคราะห์สภาพปั ญหาจากกรณีตวั อย่างที่
เกีย่ วข้องกับกฎหมายการศึกษาลงในกระดาษ A4
2. การวิเคราะห์ความสาคัญของกฎหมายการศึกษาที่
มีการจัดการศึกษาลงในแบบฝึกหัด เรือ่ ง กฎหมาย
การศึกษา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อโปรแกรม Power point เรือ่ ง กฎหมาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
2. วีดที ศั น์ขา่ วกรณีสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคสังให้
่ หยุดการโฆษณาของกระทะโคเรียคิง
3. กรณีตวั อย่างโฆษณาผิวขาวใน 7 วัน
4. กรณีตวั อย่างรถเก๋งเรียกคืนจากศูนย์
5. กรณีตวั อย่างการบังคับซือ้ สินค้า
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. การอภิปรายเกี่ยวกับการบริโภคจากกรณีตวั อย่าง
ลงในแผ่นฟลิบชาร์ท

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

51

3 พ.ย. 63
08.30-09.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
8
เรือ่ ง กฎหมาย
ลิขสิทธิ ์

EP.51

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อโปรแกรม Power point เรือ่ ง กฎหมายลิขสิทธิ ์
2. ภาพเจ้าของลิขสิทธิ ์มีสทิ ธิอย่างไรบ้างในผลงาน
ของตนเอง
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์จากกิจกรรม “ผลงาน
เรา ใครคุม้ ครอง”

52

5 พ.ย. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
8
เรือ่ ง กฎหมายการ
กระทาผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์

EP.52

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
9
เรือ่ ง ความหมาย
ของวัฒนธรรม

EP.53

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
9
เรือ่ ง ทีม่ าของ
วัฒนธรรม

EP.54

53

54

6 พ.ย. 63
09.30-10.30
น.

10 พ.ย. 63
08.30-09.30
น.

1

1

1. สื่อโปรแกรม Power point เรือ่ ง กฎหมายการ
กระทาผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
2. วีดที ศั น์ เรือ่ ง สื่อวีดโี ออินโฟกราฟิ ก พรบ.
คอมพิวเตอร์
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. ประเมินพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายการกระทาผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ลงในสมุดบันทึกการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดที ศั น์ เรือ่ ง “เทีย่ ววิถไี ทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนกัน”
2. กระดาษ A4
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมไทยในชีวติ ประจาวันลงใน
กระดาษ A4 ทีก่ าหนดให้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพสารับอาหารภาคเหนือและภาคกลาง
2. บัตรคา คาว่า “ลักษณะภูมปิ ระเทศ ความเชื่อทาง
ศาสนา ทีต่ งั ้ ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมหิ ลังทาง
ประวัตศิ าสตร์”
ภำระงำน/ชิ้ นงำน

ครัง้
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

จำนวน
ชัวโมง
่

หน่ วยกำรเรียนรู/้
เรือ่ งที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครังที
้ ่
ภำค1/2562

สิ่ งที่โรงเรียนปลำยทำงต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู)้

1. วาดภาพวัฒนธรรมของแต่ละภูมภิ าคลงในแผ่นฟ
ลิบชาร์ทพร้อมนาเสนอหน้าชัน้ เรียน

55

12 พ.ย. 63
12.30-13.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
9
เรือ่ ง ลักษณะทาง
วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
และประสานมิตร
เพื่อนบ้านเรา

EP.55

56

13 พ.ย. 63
09.30-10.30
น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่
9
เรือ่ ง ความเหมือน
และความต่างของ
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน

EP.56

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพสิง่ ก่อสร้างทีห่ ลากหลายในอาเซียน
2. บัตรข้อความลักษณะวัฒนธรรมอาเซียน
3. บัตรข้อความของแต่ละประเด็น
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. สรุปเอกลักษณ์และลักษณะสาคัญของวัฒนธรรม
แต่ละชาติลงในแผ่น ฟลิบชาร์ททีก่ าหนดให้
2. สรุปลักษณะวัฒนธรรมและประเด็นเปรียบเทียบ
ต่าง ๆ ลงในแผ่นฟลิบชาร์ท
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการทักทายทีต่ ่างกันของคน 2 วัฒนธรรม
ภำระงำน/ชิ้ นงำน
1. สรุปความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศในกระดาษทีก่ าหนดให้

