
 

 

ประมวลผลรายวชิา (Course syllabus) 

 

1. รหัสวชิา    ส23101  

2. จาํนวนหน่วยกจิ   1.5 หน่วย  

3. ช่ือวชิา    สงัคมศึกษา 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้   สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

5. ปีการศึกษา    2554  

6. ช่ือผู้สอน    นางอุไรวรรณ  นอ้มนาํชยั  

7. สถานภาพวชิา    พ้ืนฐาน  

8. จาํนวนคาบ    3 คาบ / สปัดาห์  

9. ระดบัช้ัน    มธัยมศึกษาปีท่ี  3 

10. คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและวเิคราะห์การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ความสาํคญัของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรคอ์ารยธรรมและความสงบสุขแก่

โลกความสาํคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  พุทธประวติัจากพระพุทธรูปปางต่าง  สงัฆคุณและอริยสจั 4  หรือหลกัธรรมของ

ศาสนาท่ีตนนบัถือการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเพ่ือเตรียมพร้อมสาํหรับการทาํงาน  และการมี

ครอบครัว  การพฒันาจิกเพ่ือการเรียนรู้และดาํเนินชีวติดว้ยวธีิแบบโยติโสมนสิการ  การสวดมนต ์  

แผเ่มตตา  บริหารจิและเจริญปัญญาดว้ยหลกัอาราปานสติ  หรือตามแนวทางศาสนาท่ีตนนบัถือ  วถีิ

การดาํเนินชีวติของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนหนา้ท่ีและบทบาทของสาวกและศาสนนิกชน  พิธีกรรม

ในศาสนา  ประวติัสาํคญัทางศาสนา พุทธมามกะการดาํรงรักษาศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 ศึกษาอธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิทางอาญาและทางแพ่งและโทษของการ

ทาํความผดิทางอาญาและทางแพ่ง  และทราบถึงความหมายความสาํคญัของสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและวฒันธรรมสากล  วเิคราะห์ปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้

ทางสงัคมในประเทศและหาแนวทางแกไ้ขในปัญหาในประเทศ  เสนอแนวคิดและปัจจยัในการอยู่

ร่วมกนัอยา่งมีความสุขในประเทศและสงัคมโลก  อธิบายหลกัการ  โครงสร้างสาระสาํคญัของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัวเิคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอาํนาจอธิปไตยใน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  และปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 



- ศึกษาอธิบาย  มีส่วนร่วม  วเิคราะห์  เสนอแนวคิด 

- มีความรักชาติ  ศาสน ์กษตัริย ์ และรักความเป็นไทย  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ส่งเสริมวฒันธรรมไทย 

โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์  และการปฏิบติัประพฤติตนตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวติ  และขอ้คิด

จากสาวกและศาสนิกชน  ตวัอยา่ง  ปฏิบติัการสวดมนต ์ แผเ่มตตาบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม

แนวทางของศาสนาท่ีนบัถือ  ปฏิบติัตามหลกัศาสนิกชนท่ีดี  ปฏิบติัตนในศาสนาพิธีไดถ้กูตอ้ง  

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนท่ีตนนบัถือ นาํเสนอแนวทางในการดาํรง

รักษาศาสนาท่ีตนนบัถือเห็นคุณค่าการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมในการพฒันาตน  การพฒันาจิตตาม

แนวทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 

   

11.ตวัชีว้ดั 

1.  ส.1.1 (ม3/1)  อธิบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือสู่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก    

2.  ส.1.1 (ม3/2) วเิคราะห์ความสาํคญัของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือในฐานะท่ีช่วย

สร้างสรรคอ์ารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก     

3.  ส.1.1 (ม3/3)  อภิปรายความสาํคญัของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ กบัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

4.  ส.1.1 (ม3/4)  วเิคราะห์พทุธประวติัจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือ 

ตามท่ีกาํหนด 

5.  ส.1.1 (ม3/5)  วเิคราะห์และประพฤติตนตามแบบอยา่งการดาํเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติั

สาวก ชาดก/เร่ืองเล่าและศาสนิกชนตวัอยา่ง  ตามท่ีกาํหนด. 

6.  ส.1.1 (ม3/6)  อธิบายสงัฆคุณ และขอ้ธรรมสาํคญัในกรอบอริยสจั 4 หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ี

ตนนบัถือตามท่ีกาํหนด 

7.  ส.1.1 (ม3/7)  เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบติัตนตามหลกัธรรมในการพฒันาตนเพ่ือ

เตรียมพร้อมสาํหรับการทาํงานและการมีครอบครัว 

8. ส.1.1 (ม3/8)  เห็นคุณค่าของการพฒันาจิตเพ่ือการเรียนรู้และดาํเนินชีวติ ดว้ยวิธีคิดแบบโยนิโส

มนสิการคือ วธีิคิดแบบอริยสจัและวธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั หรือการพฒันาจิตตามแนวทางของ

ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

9. ส.1.1 (ม3/9)  สวดมนต ์แผเ่มตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาดว้ยอานาปานสติ หรือตามแนวทาง

ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

10. ส.1.1 (ม3/10)  วเิคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวถีิการดาํเนินชีวติของศาสนิกชนในศาสนา

อ่ืนๆ 



11. ส.1.2 (ม3/1)  วิเคราะห์หนา้ท่ีและบทบาทของสาวกและปฏิบติัตนต่อสาวก ตามท่ีกาํหนดได้

ถกูตอ้ง 

12. ส.1.2 (ม3/2)  ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลกัศาสนา ตามท่ีกาํหนด 

13. ส.1.2 (ม3/3)  ปฏิบติัหนา้ท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 

14. ส.1.2 (ม3/4)  ปฏิบติัตนในศาสนพิธีพิธีกรรมไดถ้กูตอ้ง     

15. ส.1.2 (ม3/5)  อธิบายประวติัวนัสาํคญัทางศาสนาตามท่ีกาํหนดและปฏิบติัตนไดถ้กูตอ้ง 

16. ส.1.2 (ม3/6)  แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

17. ส.1.2 (ม3/7)  นาํเสนอแนวทางในการธาํรงรักษาศาสนาท่ีตนนบัถือ 

18. ส.2.1 (ม3/1)  อธิบายความแตกต่างของการกระทาํความผดิระหวา่งคดีอาญาและคดีแพ่ง 

19. ส.2.1 (ม3/2)  มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

20. ส.2.1 (ม3/3)  อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

21. ส.2.1 (ม3/4)  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ในประเทศ และเสนอแนวคิดในการ

ลดความขดัแยง้ 

22. ส.2.1 (ม3/5)  เสนอแนวคิดในการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุขในประเทศและสงัคมโลก 

23. ส.2.2 (ม3/1)  อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั 

24.  ส.2.2  (ม3/2)  วเิคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกบัประเทศอ่ืน  ๆท่ีมีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

25.  ส.2.2 (ม3/3) วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัในมาตราต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งการมี

ส่วนร่วม และการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 

26.  ส .2.2 (ม3/4) วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศ

ไทยและเสนอแนวทางแกไ้ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ที ่

มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระสําคญั เวลา

(ช่ัวโมง) 

นํา้หนัก

คะแนน 

สาระ

ศาสนา 

ศีลธรรม

จริยธรรม 

1 

พระพุทธ 

 

ส1.1 (ม3/1, 

ม3/2,ม3/3, 

ม3/4) 

   1.  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่

ประเทศต่างๆทัว่โลกและการนบัถือ

พระพุทธศาสนาของประเทศ

เหล่านั้นในปัจจุบนั 

      2.   ความสาํคญัของ

พระพุทธศาสนาในฐานะท่ีช่วย

สร้างสรรคอ์ารยธรรมและความสงบ

สุขใหแ้ก่โลก 

    3.   การสมัมนาพระพุทธศาสนากบั

ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงและการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื(ท่ีสอดคลอ้งกบั

หลกัธรรมในสาระการเรียนรู้ขอ้  6)  

    4.  ศึกษาพุทธประวติัจาก

พระพุทธรูปปางต่างๆ  เช่น 

- ปางมารวชิยั 

- ปางปฐมเทศนา 

- ปางลีลา 

- ปางประจาํวนัเกิด 

5 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวติั 

- ปฐมเทศนา 

- โอวาทปาติโมกข ์

10 10 

2 พระธรรม 

 

ส1.1 (ม3/6,ม

3/7,ม3/8,

ม3/9, 

       ม3/10) 

1. พระรัตนตรัย (สงัฆคุณ 9) 

2. อริยสจั 4 

- ทุกข(์ธรรมท่ีควรรู้)   

ขนัธ ์5  ไตรลกัษณ์ 

- สมุทยั(ธรรมท่ีควรละ) 

หลกักรรม(วฏัฏะ 3) 

- นิโรธ(ธรรมท่ีควรบรรลุ) 

อตัถะ 3 
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- มรรค(ธรรมท่ีควรเจริญ) 

มรรคมีองค ์8 

ปัญญา 3 

สปัปุริสธรรม 7 

บุญกิริยาวตัถุ 10 

อุบาสกธรรม 7 

มงคล 38 

(- มีศลิปวทิยา 

- พบสมณะ 

- ฟังธรรมตามกาล 

- สนทนาธรรมตามกาล) 

- พุทธศาสนสุภาษิต 

อตฺตา  หเว  ชิต ํ เสยฺโย 

(ชนะตนนัน่แหลดีกว่า) 

ธมฺมจารี  สุข ํ เสติ 

(ผูป้ระพฤติธรรมยอ่มอยู่

เป็นสุข)   

ปมาโท  มจฺจุโน  ปท ํ

(ความประมาทเป็นทาง

แห่งความตาย) 

สุสฺสูส ํ ลภเต  ปญญ ํ

(ผูฟั้งดว้ยดียอ่มได้

ปัญญา) 

เร่ืองน่ารู้จาก

พระไตรปิฎก(พุทธ

ปณิธาน 4 ในมหา

ปรินิพพานสูตร) 

- การปฏิบติัตนตาม

หลกัธรรม 

(ตามสาระการเรียนรู้ขอ้  

6) 

 

 

 



- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธี

คิดแบบโยนิโสมนสิการ  

2  วิธี  คือ วิธีคิดแบบอริ

สจั  และวธีิคิดแบบสืบ

สาวเหตุปัจจยั 

- สวดมนตแ์ปลและแผ่

เมตตา 

. รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติั

และประโยชน์ของการ

บริหารจิตและเจริญ

ปัญญา 

. ฝึกบริหารจิตและเจริญ

ปัญญาตามหลกัสติปัฏ

ฐานเนน้อานาปานสติ 

. นาํวธีิการบริหารจิตและ

เจริญปัญญาไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั 

- วถีิการดาํเนินชีวติของศา

สนิกชนศาสนาอ่ืนๆ 

3 พระสงฆ์ 

 

ส1.1 (ม3/5) 

ส1.2 (ม3/1, 

ม3/2,ม3/3, 

ม3/4, 3/5, 

ม3/6,ม3/7) 

1. พุทธสาวก  พุทธสาวกิา 

- พระอญัญาโกณฑญัญะ 

- พระมหาปชาบดีเถรี 

- พระเขมาเถรี 

- พระเจา้ปเสนทิโกสน 

2. ชาดก 

- นนัทิวสิาลชาดก 

- สุวณัณหงัสชาดก 

3. ศาสนิกชนตวัอยา่ง 

- ม.จ.หญิงพนูพิสมยั  

ดิศกลุ 

- ศาสตราจารย ์ สญัญา

ธรรมศกัด์ิ 
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4. หนา้ท่ีของพระภิกษุในการ

ปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินยั  

และจริยวตัรอยา่งเหมาะสม 

5. การปฏิบติัตนต่อพระภิกษุใน

งานศาสนพิธีท่ีบา้น  การ

สนทนาการแต่งกาย  มารยาท

การพดูกบัพระภิกษุตามฐานะ 

6. การเป็นศิษยท่ี์ดีตามหลกัทิศ

เบ้ืองขวาในทิศ  6ของ

พระพุทธศาสนา 

7. การปฏิบติัหนา้ท่ีชาวพุทธตาม

พุทธปณิธาน  4 ในมหา

ปรินิพพานสูตร 

8. ปฏิบติัตนในศาสนพิธี 

9. ประวติัวนัสาํคญัทาง

พระพุทธศาสนาในประเทศ

ไทย 

10. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

11. การศึกษาเร่ืององคป์ระกอบ

ของพระพุทธศาสนา  นาํไป

ปฏิบติัและเผยแผต่ามโอกาส 

12. ศึกษาการรวมตวัขององคช์าว

พุทธ 

13. การปลกูจิตสาํนึกในดา้นการ

บาํรุงรักษาวดัและพุทธสถาน

ใหเ้กิดประโยชน์ 

สาระ

หน้าที่

พลเมอืง 

1 

กฎหมายน่ารู้ 

 

ส2.1(ม3/1) - ลกัษณะการกระทาํความผดิทางอาญา

และโทษ 

- ลกัษณะการกระทาํความผดิทางแพ่ง

และโทษ 

- ตวัอยา่งการกระทาํความผดิทางอาญา

เช่น ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์

 

 

4 4 



- ตวัอยา่งการทาํความผดิทางแพ่ง เช่น

การทาํผดิสญัญา การทาํละเมิด 

2 สิทธิมนุษยชน 

 

ส2.1(ม3/2) -ความหมาย และความสาํคญัของสิทธิ

มนุษยชน 

- การมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิ

มนุษยชนตาม 

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย

ตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม 

4 4 

3 วฒันธรรมไทย ส2.1(ม3/3) - ความสาํคญัของวฒันธรรมไทยภมูิ

ปัญญาไทยและ 

วฒันธรรมสากล 

- การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและภูมิ

ปัญญาไทยท่ีเหมาะสม 

 

2 4 

4 ความขัดแย้งทาง

การเมอืง 

 

ส2.1(ม3/4) - ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ เช่น

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม 

ความเช่ือ 

- สาเหตุปัญหาทางสงัคม เช่น ปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด ปัญหา

การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม  

- แนวทางความร่วมมือในการลด

ความขดัแยง้และการสร้างความ

สมานฉนัท ์

 

2 3 

5 การดํารงชีวติ

อย่างมสุีข 

ส2.1(ม3/5) - ปัจจยัท่ีส่งเสริมการดาํรงชีวติใหมี้

ความสุข เช่น การอยูร่่วมกนัอยา่งมี

ขนัติธรรม หลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าในตนเอง 

รู้จกัมองโลกในแง่ดี สร้างทกัษะทาง

อารมณ์รู้จกับริโภคดว้ยปัญญา เลือก

รับ-ปฏิเสธข่าวและวตัถุต่างๆ ปรับปรุง

ตนเองและส่ิงต่างๆใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 

4 5 



6 ระบอบการ

ปกครอง 

 

ส2.2(ม3/1, 

ม3/2) 

- ระบอบการปกครอง แบบต่างๆ ท่ีใช้

ในยคุปัจจุบนั เช่น การปกครองแบบ 

- เผด็จการ การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย 

- ความแตกต่าง ความคลา้ยคลึงของ

การปกครองของไทย กบัประเทศ

อ่ืนๆ ท่ีมีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

4 5 

7 รัฐธรรมนูญ 

 

ส2.2(ม3/3) - บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญในมาตรา

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การมี

ส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้

อาํนาจรัฐ 

- อาํนาจหนา้ท่ีของรัฐบาล 

- บทบาทสาํคญัของรัฐบาลในการ

บริหารราชการ 

แผน่ดิน 

- ความจาํเป็นในการมีรัฐบาลตาม

ระบอบ 

ประชาธิปไตย 

5 5 

8 อุปสรรคในการ

พฒันา

ประชาธิปไตย 

ส2.2(ม3/4) - ประเด็น ปัญหาและผลกระทบท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตย

ของประเทศไทย 

- แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

5 5 

   รวม 60 60 

 

13. กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

  1. การจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย  

  2. การจดัการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มยอ่ย  

  3. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  

  4. การจดัการเรียนรู้แบบปฏิสมัพนัธ์  

  5. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  



 14. การวดัและการประเมนิผล       70:30  คะแนน 

  1. การประเมินผลจากการสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 20 คะแนน 

  2. การประเมินผลจากการตรวจใบงาน       20 คะแนน 

  3. การประเมินจากการนาํเสนอผลงาน       20 คะแนน 

  4. จดัป้ายนิเทศ          10 คะแนน 

  5. สอบปลายภาค        30      คะแนน 

   

 15. แหล่งการเรียนรู้ / ส่ือการเรียนรู้ 

  1. หนงัสือแบบเรียน  

  2. หอ้งสมุดโรงเรียนและหอ้งสมุดกลุ่มสาระสงัคม  

  3. ป้ายนิเทศ  

  4. VCD 

  5. เวปไซดจ์ากอินเตอร์เน็ท  

 

 16. งานที่มอบหมาย 

   - รายงานกลุ่ม 1 ช้ิน คะแนนเต็ม  5  คะแนน กาํหนดส่ง วนัท่ี  22 สิงหาคม 2554 

เกณฑป์ระเมิน70 %  

 

ลงช่ือ...........................................ครูประจาํวชิา 

( นางอุไรวรรณ  นอ้มนาํชยั ) 

 

ลงช่ือ......................................................... 

( นางรุ่งนภา  ตีรยพนัธุ ์) 

หวัหนา้กลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

 

ลงช่ือ........................................................... 

( นายปรีชา  ไพรินทร์ ) 

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัการศึกษาและพฒันาวชิาการ 

 

ลงช่ือ........................................................ 

( นายสุวทิย ์ ซ่ือตรง ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั ชลบุรี 



 


