กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ)
รหัสวิชา ส23101 รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เวลา 55 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ครั้งที่

1

2

วัน/เดือน/ปี
เวลา

2 มิ.ย. 64
09.30 – 10.30 น.

4 มิ.ย. 64
10.30 – 11.30 น.

จำนวน
ชั่วโมง

1

1

เรื่องที่สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในทวีป
เอเชีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ห้องสมุด
3. อินเทอร์เน็ต
EP.1

EP.2

สือ่
1. รูปภาพแผนที่แสดงการนับถือ
ศาสนาของโลก
2. ป้ายแผนที่/รายละเอียดของการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละ
ประเทศ
3. กิจกรรม “เส้นทางพุทธธรรม”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงาน เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่าง ๆ
ในทวีปเอเชีย
แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. อินเทอร์เน็ต
สือ่
1. รูปภาพพระพุทธชินราช ณ วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดพิษณุโลก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง พระประจำวันเกิด
3. ใบความรู้ เรื่อง พระประจำวัน
เกิด
4. กระดาษเอสี่

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. กิจกรรม “สำรวจพุทธลักษณะ
พระประจำวันเกิด” โดยวิเคราะห์
ลักษณะและอธิบายความเป็นมา
ของพระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ
แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. อินเทอร์เน็ต

3

4

7 มิ.ย. 64
08.30 – 09.30 น.

9 มิ.ย. 64
09.30 – 10.30 น.

1

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง สรุปและวิเคราะห์พุทธ
ประวัติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา

EP.3

EP.4

สือ่
1. ภาพการแสดงปฐมเทศนา
2. ภาพการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
3. วีดิทัศน์ เรื่อง ปฐมเทศนา ธัมม
จักกัปปวัตนสูตร
4. วีดิทัศน์ เรื่อง ทำความเข้าใจ
เรื่องโอวาทปาฏิโมกข์
5. หนังสือพิมพ์รายวัน
6. ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวที่
สอดคล้องกับหลักธรรม เรื่อง
“ธรรมจักรกัปวัตตนสูตรและโอวาท
ปาฏิโมกข์”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การวิเคราะห์ข่าวที่สอดคล้องกับ
หลักธรรม เรื่อง“ธรรมจักรกัปวัต
ตนสูตรและโอวาทปาฏิโมกข์
แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
ที่ 3
2. ห้องสมุด
3. อินเทอร์เน็ต

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา
: พระอัญญาโกณฑัญญะ
พระมหาปชาบดีเถรี พระ
เขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิ
โกศล

5

6

7

11 มิ.ย. 64
10.30 – 11.30 น.

14 มิ.ย. 64
08.30 – 09.30 น.

16 มิ.ย. 64
09.30 – 10.30 น.

สือ่
1. ภาพบุคคลตัวอย่างทำความดีใน
สังคม
2. เกม who is who
3. กระดาษโน้ตกาว
4. สื่อ Power point เรื่อง พุทธ
สาวก พุทธสาวิกา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การเขียนคุณธรรมของพุทธสาวก
2. การอภิปรายประวัติและผลงาน
แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษา
ที่ 3
2. อินเทอร์เน็ต

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง นิทานชาดก : นันทิ
วิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก

EP.5

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง สังฆคุณ 9

EP.6

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ทุกข์

EP.7

สือ่
1. วีดิทัศน์ เรื่อง นันทวิสาลชาดก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง สุวัณณหังสชาดก
3. ปากกาเมจิก
4. กระดาษฟลิ๊บชาร์ท
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. กิจกรรม “นิทานสอนศิษย์”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอบทสวดมนต์สังฆคุณ
2. รูปภาพพระสงฆ์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การวิเคราะห์พฤติกรรมของ
พระสงฆ์ที่สอดคล้องกับหลักสังฆ
คุณ 9
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพบุคคลที่มีชื่อเสียง
2. คลิปวีดีโอตราบลมหายใจสุดท้าย

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

8

18 มิ.ย. 64
10.30 – 11.30 น.

1

9

21 มิ.ย. 64
08.30 – 09.30 น.

1

10

23 มิ.ย. 64
09.30 – 10.30 น.

1

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
เรื่องที่สอน
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การนำเสนอแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมใน
ชีวิตประจำวัน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนำเสนอ power
point presentation เรื่อง ปปัญจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ธรรม 3
หลักธรรมนำชีวิต
EP.8
2. คลิปวิดีโอข่าว การปล้นร้านทอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เรื่อง สมุทัย
1.การวิเคราะห์การนำหลักธรรมใน
หมวดสมุทัยไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนำเสนอ power
point presentation เรื่อง มรรค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
8
หลักธรรมนำชีวิต
2. กิจกรรม เกมจับคู่ รู้ทางแก้ไข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
EP.9
3. คลิปวีดีโอปัญญา 3 อย่าง
เรื่อง มรรค (มรรค 8
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ปัญญา 3 อาธิปไตย 3)
1. การวิเคราะห์และตอบคำถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมมรรค 8 จากกิจกรรม
เกมจับคู่ รู้ทางแก้ไข
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนำเสนอ power
point presentation เรื่อง สัปปุริส
ธรรม 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
2. คลิปวิดีโอ เรื่อง พระราชาผู้ทรง
หลักธรรมนำชีวิต
ธรรม
EP.10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เรื่อง มรรค (สัปปุริสธรรม 7)
1. การวิเคราะห์และยกตัวอย่าง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักสัปปุ
ริสธรรม 7

ครั้งที่

11

12

13

14

15

วัน/เดือน/ปี
เวลา

25 มิ.ย. 64
10.30 – 11.30 น.

28 มิ.ย. 64
08.30 – 09.30 น.

30 มิ.ย. 64
09.30 – 10.30 น.

2 ก.ค. 64
10.30 – 11.30 น.

5 ก.ค. 64
08.30 – 09.30 น.

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ 10

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่อง อุบาสกธรรม 7

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
เรื่อง มงคล 38

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
เรื่อง นิโรธ (อัตถะ 3)

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หลักธรรมนำชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง พระอภิธรรมปิฎก

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนำเสนอ power
point presentation เรื่อง บุญ
กิริยาวัตถุ 10
EP.11
2. บัตรคำ
3. รูปภาพการสร้างบุญ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ภาพจัดดำเนินชีวิตตามหลักบุญ
กิริยาวัตถุ 10
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่ 1
2. บัตรคำ
EP.12
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. จำแนกความเหมาะสมของ
พฤติกรรมจากบัตรคำที่กลุ่มของ
ตนเอง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนำเสนอ powerpoint
presentation เรื่อง มงคล 38
EP.13
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การวิเคราะห์ความสำคัญของ
การปฏิบัติตนตามหลักมงคล 38
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนำเสนอ powerpoint
presentation เรื่อง นิโรธ
2. บัตรคำ
EP.14
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การวิเคราะห์และตอบคำถาม
จากการดูคลิปวิดีโอข่าว

EP.15

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บัตรคำ
2. โปรแกรมนำเสนอ powerpoint
presentation เรื่อง พระไตรปิฎก
3. ภาพยนตร์ไซอิ๋ว

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

16

7 ก.ค. 64
09.30 – 10.30 น.

1

17

9 ก.ค. 64
10.30 – 11.30 น.

1

18

12 ก.ค. 64
08.30 – 09.30 น.

1

19

14 ก.ค. 64
09.30 – 10.30 น.

1

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
เรื่องที่สอน
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. สืบค้นสาระสำคัญของคัมภีร์
ต่างๆ ที่อยู่ในพระอภิธรรมปิฎก
แผนผังความคิดของคัมภีร์ต่างๆ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. โปรแกรมนำเสนอ powerpoint
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
presentation เรื่อง พุทธปณิธาน
หลักธรรมนำชีวิต
4 ในมหาปรินิพพานสูตร
EP.16
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
2. วิดีทัศน์เรื่องพุทธเจ้า
เรื่อง พุทธปณิธาน 4
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. อภิปรายประเด็นต่างๆ ในเรื่อง
พุทธปณิธาน 4
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1. บัตรคำ
หลักธรรมนำชีวิต
2. วิดิทัศน์เกี่ยวกับข่าวที่สอดคล้อง
EP.17
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
กับพุทธศาสนสุภาษิต
เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงาน เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ชาวพุทธ
1. รูปภาพพระภิกษุสงฆ์ 6 ภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18
ตามกิจ 6 อย่าง
เรื่อง หน้าที่ของพระภิกษุใน
EP.18
2. สมุด
การปฏิบัติตามหลักธรรม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
วินัยและจริยวัตรอย่าง
1. ตอบคำถามกิจ 7 อย่างของ
เหมาะสม
พระภิกษุสงฆ์โดยดูจากภาพ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ดอกไม้ ธูป เทียน ปัจจัยถวาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่
พระ
ชาวพุทธ
2. คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19
EP.19
กะ
เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
มามกะ
1. บทบาทสมมุติพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ

ครั้งที่

20

21

22

23

24

วัน/เดือน/ปี
เวลา

16 ก.ค. 64
10.30 – 11.30 น.

19 ก.ค. 64
08.30 – 09.30 น.

21 ก.ค. 64
09.30 – 10.30 น.

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่
ชาวพุทธ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20
เรื่อง ศาสนาพิธี

EP.20

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่
ชาวพุทธ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21
เรื่อง การบริหารจิตเจริญ
ปัญญา

EP.21

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่
ชาวพุทธ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22
เรื่อง วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย

EP.22

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดีทัศน์การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
2. บัตรคำ คำว่า ศาสนาพิธี พิธี
ทำบุญ งานมงคล งานอวมงคล
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ตอบคำถามจากสื่อวีดีทัศน์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. บทสวดมนต์แปล
2. สมุด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. บันทึกการบริหารจิตเจริญ
ปัญญาในชีวิตประจำวัน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ใบงานเรื่องวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานเรื่องวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่
1. บทความเรื่องสิงคาลมานพ
23 ก.ค. 64
ชาวพุทธ
2. กระดาษเอสี่
1
EP.23
10.30 – 11.30 น.
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เรื่อง ทิศ 6 : ทิศเบื้องขวา
1. นิทานเรื่องหน้าที่ของศิษย์ที่มีต่อ
ครู
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวีดีโอเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ชาวพุทธ
1. วิเคราะห์ข่าวเพื่อแก้ปัญหาโดย
30 ก.ค. 64
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24
1
EP.24
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
10.30 – 11.30 น.
เรื่อง สัมมนา
หรือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พระพุทธศาสนาและหลัก
พอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

25

2 ส.ค. 64
08.30 – 09.30 น.

1

26

27

4 ส.ค. 64
09.30 – 10.30 น.

6 ส.ค. 64
10.30 – 11.30 น.

1

1

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
เรื่องที่สอน
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดีทัศน์เสียงสันติภาพจาก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่
เยาวชน
ชาวพุทธ
EP.25
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25
1. แสดงบทบาทสมมุติวีถีการ
เรื่อง ศาสนสัมพันธ์
ดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
ต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่
ชาวพุทธ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26
เรื่อง การธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กฎหมายน่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27
เรื่อง กฎหมายแพ่ง

EP.26

EP.27

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพชาวพุทธกำลังฟังเทศน์,
ชาวพุทธกำลังประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา, ชาวพุทธกำลังพูด
อภิปรายธรรม, ชาวพุทธยื่น
หนังสือประท้วงกรณีมีผู้ดูหมิ่น
พระพุทธศาสนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ภาพวาด เกีย่ วข้องกับหน้าที่ของ
พระภิกษุในการปฏิบัติตาม
หลักธรรมวินัยและจริยวัตร 1 ภาพ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพตัวอย่างการกระทำ
ความผิดทางแพ่ง
2. สื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint เรื่อง ลักษณะการ
กระทำความผิดทางแพ่ง
3. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง กิจกรรม “ผ่า
ประเด็นร้อน”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การประเมินกรณีตัวอย่างว่าเป็น
การกระทำความผิดทางแพ่ง
ประเภทใด จากใบงานที่ 4.1 เรื่อง
กิจกรรมผ่าประเด็นร้อน

ครั้งที่

28

29

30

31

วัน/เดือน/ปี
เวลา

9 ส.ค. 64
08.30 – 09.30 น.

11 ส.ค. 64
09.30 – 10.30 น.

13 ส.ค. 64
10.30 – 11.30 น.

16 ส.ค. 64
08.30 – 09.30 น.

จำนวน
ชั่วโมง

1

1

เรื่องที่สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กฎหมายน่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28
เรื่อง ตัวอย่างการกระทำ
ความผิดทางแพ่ง : การทำ
ผิดสัญญา การทำละเมิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กฎหมายน่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29
เรื่อง กฎหมายอาญา

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)

EP.28

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอเกี่ยวกับข่าวการ
ละเมิดสัญญา
2. สื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint เรื่อง ตัวอย่างการ
กระทำความผิดทางแพ่ง : การทำ
ผิดสัญญาและการทำละเมิด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การตอบคำถามจากการ
วิเคราะห์กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการ
ทำผิดสัญญา จำนวน 4 ข้อ

EP.29

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอเกี่ยวกับข่าวการทำ
ร้ายร่างกาย
2. Power point เรื่อง กฎหมาย
อาญา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การอภิปรายและสรุปความรู้
เรื่อง กฎหมายอาญา

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กฎหมายน่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30
เรื่อง ตัวอย่างการกระทำ
ความผิดทางอาญา :
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

EP.30

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กฎหมายน่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31
เรื่อง ความแตกต่างระหว่าง
ความผิดทางอาญากับ
ความผิดทางแพ่ง

EP.31

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพข่าวการลักทรัพย์
2. ฉลากหมายเลข 1-7
3. เกมปุจฉา วิสัชนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การบอกคุณค่าและความสำคัญ
ของการศึกษาเรื่อง ตัวอย่างของ
การกระทำความผิดทางอาญา:
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้อย่างมี
เหตุผล
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพกรณีตัวอย่างความผิดทาง
อาญาและความผิดทางแพ่ง
2. ใบงานที่ 4.3 เรื่อง ความ
แตกต่างระหว่างความผิดทางอาญา
กับความผิดทางแพ่ง

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

32

18 ส.ค. 64
09.30 – 10.30 น.

1

33

34

20 ส.ค. 64
10.30 – 11.30 น.

23 ส.ค. 64
08.30 – 09.30 น.

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
เรื่องที่สอน
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างความผิดทางอาญากับ
ความผิดทางแพ่งลงในใบงานที่ 4.3
2. การนำเสนอข่ าวที่ ตนเองสนใจ
พร้อมวิเคราะห์ ข่าวตามประเด็นที่
กำหนดให้ ใ นรู ป แบบของชิ้ น งาน
“เจาะเรื่องเด่น ประเด็นร้อน”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอเกี่ยวกับชาวโรฮิงญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
2. บัตรคำ “ความหมายของสิทธิ
สิทธิมนุษยชน
มนุษยชน”
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32
EP.32
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เรื่อง ความหมายและ
1. การนิยามความหมายของคำว่า
ความสำคัญของสิทธิ
สิทธิมนุษยชน
มนุษยชน
2. การวิเคราะห์ความสำคัญของ
สิทธิมนุษยชน

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
สิทธิมนุษยชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33
เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

EP.33

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
สิทธิมนุษยชน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34
เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วม
ปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน

EP.34

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักร
ไทย หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
2. กิจกรรม “ใช่หรือมั่ว...ชัวร์
หรือไม่”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การสรุปข้อมูลจากการศึกษา
รัฐธรรมนูญ
2. การระบุสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนที่ได้มีการบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญจากการทำกิจกรรม
“ใช่หรือมั่ว...ชัวร์หรือไม่”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดีทัศน์ เรื่อง Rich Child vs.
Poor Child Experiment
2. รูปภาพเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
จำนวน 5 ภาพ
3. สลากหมายเลข 1-5

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

35

25 ส.ค. 64
09.30 – 10.30 น.

1

36

27 ส.ค. 64
10.30 – 11.30 น.

1

37

30 ส.ค. 64
08.30 – 09.30 น.

1

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
เรื่องที่สอน
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
4. สมุดบันทึก “Human Rights
Defender Diary”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การสร้างแผนผังความคิด เรื่อง
แนวทางการมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2. การบันทึกพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของนักเรียนลงในสมุด
บันทึก “Human Rights
Defender Diary”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
1. วีดีทัศน์การแสดงโขน
วัฒนธรรมไทยและ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
วัฒนธรรมสากล
EP.35
1. การอภิปรายความหมาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35
ความสำคัญและลักษณะของ
เรื่อง วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
1. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
วัฒนธรรมไทยและ
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
วัฒนธรรมสากล
EP.36
3. ภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36
และภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ภาระงาน/ชิ้นงาน
วัฒนธรรมไทยและ
1. กิจกรรม “วัยรุ่นยุคใหม่ หัวใจ
วัฒนธรรมสากล
นักอนุรักษ์” ให้แต่ละกลุ่มเลือก
EP.37
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 37
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่
เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรม
สนใจกลุ่มละ 1 ชนิด โดยบอก
และภูมิปัญญาไทย
ประโยชน์และคุณค่าของวัฒนธรรม

ครั้งที่

38

39

40

41

วัน/เดือน/ปี
เวลา

1 ก.ย. 64
09.30 – 10.30 น.

3 ก.ย. 64
10.30 – 11.30 น.

6 ก.ย. 64
08.30 – 09.30 น.

8 ก.ย. 64
09.30 – 10.30 น.

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 38
เรื่อง วัฒนธรรมสากล

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 39
เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรม
สากล

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมสากล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 40
เรื่อง การเลือกรับวัฒนธรรม
สากล

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
สังคมดีมีสุข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41
เรื่อง ลักษณะของสังคมไทย

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญ
ของการใช้ภาษาอังกฤษ
2. ภาพตัวอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรม
EP.38
สากล
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. กิจกรรม “สืบจากสิ่งพิมพ์” โดย
นักเรียนสืบค้นวัฒนธรรมสากล
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพการแต่งกายของไทยแต่ละ
ยุค
2. Power point เรื่อง อิทธิพล
วัฒนธรรมของต่างชาติที่มีเข้ามาใน
EP.39
ประเทศไทย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. กิจกรรม “ขอ 3 คำ”โดย
นักเรียนวิเคราะห์อิทธิพลวัฒนธรรม
ต่างชาติและผลกระทบที่มีต่อการ
ดำเนินชีวิต
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอเพลงสากล
2. กระดาษเขียนแบบ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. กิจกรรม “Mix and Match”
EP.40
โดยแบ่งกลุ่มและนำเอาผลิตภัณฑ์
หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ
มาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมสากล
หรือนำมาผสมผสานกัน จากนั้นให้
นักเรียนนำเสนอผลงานและโหวต
ให้คะแนนชิ้นงานที่น่าสนใจที่สุด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้
2. การถามคำถาม
EP.41
3. บันทึกการเรียนรู้
4. ใบงานเรื่อง วัฒนธรรมตระการ
ตาคือคุณค่าแห่งชาติไทย

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

42

10 ก.ย. 64
10.30 – 11.30 น.

1

43

13 ก.ย. 64
08.30 – 09.30 น.

1

44

15 ก.ย. 64
09.30 – 10.30 น.

1

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
เรื่องที่สอน
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงานเรื่อง วัฒนธรรมตระการ
ตาคือคุณค่าแห่งชาติไทย
2. กิจกรรม “วัฒนธรรมนั้นสำคัญ
ไฉน”
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. การถามคำถาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
3. Power Point เรื่อง ปัญหาความ
สังคมดีมีสุข
ขัดแย้งสู่การสร้างยุทธศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42
EP.42
หาทางแก้ไขและพัฒนา
เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขัดแย้ง
1. ใบงาน เรื่อง ปัญหาความขัดแย้ง
สู่การสร้างยุทธศาสตร์หาทางแก้ไข
2. กิจกรรม “ความขัดแย้งแก้ที่ตัว
เรา”
3. ตัวอย่างข่าวปัญหาความขัดแย้ง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. การถามคำถาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
3. บันทึกการเรียนรู้
สังคมดีมีสุข
4. Power Point เรื่อง แก้ไขปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 43
EP.43
สังคมลบปมด้วยอุดมการณ์
เรื่อง ปัญหาสังคมและแนว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ทางแก้ไข
1. ใบงาน เรื่องแก้ไขปัญหาสังคม
ลบปมด้วยอุดมการณ์
2. กิจกรรมปัญหาสังคม แก้ได้ด้วย
ทุกคน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
1. ข่าวปัญหาในชุมชนท้องถิ่น
สังคมดีมีสุข
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 44
EP.44
เรื่อง ปัญหาในชุมชนและ
แนวทางแก้ไข

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

45

17 ก.ย. 64
10.30 – 11.30 น.

46

20 ก.ย. 64
08.30 – 09.30 น.

47

22 ก.ย. 64
09.30 – 10.30 น.

48

27 ก.ย. 64
08.30 – 09.30 น.

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
เรื่องที่สอน
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตใน
สังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
2. ภาพที่สะท้อนถึงความ
สังคมดีมีสุข
สมานฉันท์
1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45
EP.45
3. ภาพที่สะท้อนถึงความขัดแย้ง
เรื่อง แนวทางการสร้างความ
4. PowerPoint ประกอบการเรียน
สมานฉันท์
เรื่องการสร้างความสมานฉันท์ใน
ชุมชนสังคมและโลก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. กิจกรรม MR.สมานฉันท์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดีทัศน์เกี่ยวกับหลอดยาสีพระ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ทนต์
สังคมดีมีสุข
2. Powerpoint ประกอบการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 46
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1
เรื่อง การใช้ชีวิตตามพระ
EP.46
3. กรณีตัวอย่าง
บรมราโชวาท หลักการทรง
ภาระงาน/ชิ้นงาน
งานและปรัชญาของ
1. กิจกรรม เล่าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. Power Point เรื่อง “ระบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
การเมืองการปกครอง”
การเมืองการปกครอง
2. วีดีโอ Birth of Democracy
1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47
EP.47
ภาระงาน/ชิ้นงาน
เรื่อง รูปแบบการปกครองใน
1. กิจกรรม”ค้นหาประชาธิปไตย”
ยุคปัจจุบัน
2. การวิเคราะห์ตอบคำถามจาก
วีดีโอ
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 หยุดพิเศษวันมหิดล
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
1. ภาพรัฐสภาแห่งราชอาณาจักร
การเมืองการปกครอง
ไทย
1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48
EP.48
2. กิจกรรม “ยุวประชาธิปไตย”
เรื่อง การปกครองแบบ
3. Power Point เรื่อง “การ
ประชาธิปไตย
ปกครองระบอบประชาธิปไตย”

จำนวน
ชั่วโมง

ครั้งที่

49

50

51

วัน/เดือน/ปี
เวลา

29 ก.ย. 64
09.30 – 10.30 น.

1 ต.ค. 64
10.30 – 11.30 น.

4 ต.ค. 64
08.30 – 09.30 น.

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
การเมืองการปกครอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49
เรื่อง การปกครองระบอบ
เผด็จการ

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
การเมืองการปกครอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50
เรื่อง เปรียบเทียบการ
ปกครองของไทยกับประเทศ
ที่ปกครองแบบประชาธิปไตย

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
การเมืองการปกครอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 51
เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงาน ประชาธิปไตย
2. ตอบคำถามจากวีดีโอและ
กิจกรรม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. ภาพธงสัญลักษณ์เผด็จการ
(คอมมิวนิสต์)
2. Power Point เรื่อง “เผด็จการ”
3. ผ้าดำ/ผ้าเช็ดหน้า/ผ้าปิดตา
EP.49
4. กิจกรรม ลิ้มรสเผด็จการ
5. วีดีโอ เกาหลีเหนือสั่งประหาร
นักโทษ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การวิเคราะห์และตอบคำถาม
จากวีดีโอและกิจกรรม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดีโอ กว่าจะเป็นเมือง
ประชาธิปไตย
2. ภาพพระมหากษัตริย์ของไทย
3. ภาพแสดงความหมายทาง
ยุติธรรม 4. ภาพรัฐสภา
EP.50
5. ภาพคณะรัฐมนตรี
6. Power Point เรื่อง
“ประชาธิปไตยในสยาม”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การวิเคราะห์และตอบคำถาม
จากวีดีโอและกิจกรรม
2. ใบงาน เปรียบเทียบการปกครอง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. วีดีโอ ย้อนหลังพฤษภาทมิฬปี
2535
2. กิจกรรม เยาวชนคนรัก
EP.51
ประชาธิปไตย
3. Power Point เรื่อง
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย

ครั้งที่

52

53

54

วัน/เดือน/ปี
เวลา

6 ต.ค. 64
09.30 – 10.30 น.

8 ต.ค. 64
10.30 – 11.30 น.

11 ต.ค. 64
08.30 – 09.30 น.

จำนวน
ชั่วโมง

1

เรื่องที่สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กฎหมายน่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27
เรื่อง กฎหมายแพ่ง

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ตอบคำถามจากวีดีโอและ
กิจกรรม

EP.27

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กฎหมายน่ารู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29
เรื่อง กฎหมายอาญา

EP.29

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
สังคมดีมีสุข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42
เรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง

EP.42

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. รูปภาพตัวอย่างการกระทำ
ความผิดทางแพ่ง
2. สื่อนำเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint เรื่อง ลักษณะการ
กระทำความผิดทางแพ่ง
3. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง กิจกรรม “ผ่า
ประเด็นร้อน”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การประเมินกรณีตัวอย่างว่าเป็น
การกระทำความผิดทางแพ่ง
ประเภทใด จากใบงานที่ 4.1 เรื่อง
กิจกรรมผ่าประเด็นร้อน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอเกี่ยวกับข่าวการทำ
ร้ายร่างกาย
2. Power point เรื่อง กฎหมาย
อาญา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. การอภิปรายและสรุปความรู้
เรื่อง กฎหมายอาญา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. การถามคำถาม
3. Power Point เรื่อง ปัญหาความ
ขัดแย้งสู่การสร้างยุทธศาสตร์
หาทางแก้ไขและพัฒนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. ใบงาน เรื่อง ปัญหาความขัดแย้ง
สู่การสร้างยุทธศาสตร์หาทางแก้ไข

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

55

15 ต.ค. 64
10.30 – 11.30 น.

EP.ตรงกับ สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
เรื่องที่สอน
สอนครั้งที่....... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่ง
ภาค 2562/1
การเรียนรู้)
2. กิจกรรม “ความขัดแย้งแก้ที่ตัว
เรา”
3. ตัวอย่างข่าวปัญหาความขัดแย้ง
วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หยุดวันสวรรคต ร.9
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตใน
สังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
2. ภาพที่สะท้อนถึงความ
สังคมดีมีสุข
สมานฉันท์
1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 45
EP.45
3. ภาพที่สะท้อนถึงความขัดแย้ง
เรื่อง แนวทางการสร้างความ
4. PowerPoint ประกอบการเรียน
สมานฉันท์
เรื่องการสร้างความสมานฉันท์ใน
ชุมชนสังคมและโลก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. กิจกรรม MR.สมานฉันท์

จำนวน
ชั่วโมง

