วก.07

การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับวิธีการเก็บคะแนน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ส31103 รายวิชาสังคมศึกษา
เวลา 48 คาบ (40 ชั่วโมง) จานวน 1 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประเมินระหว่างภาค: ปลายภาค = 80 : 20
ผู้สอน 1. นายกนิน แลวงค์นิล
E-mail : kanin.l@horwang.ac.th
โทร. 02-5126000
2. นายพชรเมธี มณีกรรณ์
E-mail : METHEE4593@hotmail.com โทร. 087-8482388
3. นายเด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์ E-mail : denpong.s@horwang.ac.th โทร. 086-2748867
4. นายณัฎฐ์ ทวีทรัพย์
E-mail : natt24302@gmail.com
โทร. 091-7258062
หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
หน่วยการเรียนที่ 1: ระบอบการเมือง
การปกครอง
- ลักษณะการเมืองการปกครอง
- รูปแบบของรัฐ
- การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- อิทธิพลของระบอบการเมืองปกครองที่
มีผลต่อการดำเนินชีวิต
- สถานการณ์การเมืองการปกครองของ
สังคมไทย
- ปัญหาการเมืองที่สำคัญ
ภายในประเทศ
- การดำเนินนโยบายด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของไทย

คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะ/ประเภท

จำนวนชิ้น

กำหนดส่งงาน

30 คะแนน
(10 คะแนน)

- กิจกรรมเผยแพร่ - กลุ่มละ 1
ประชาธิปไตย
ชิน้
(งานกลุ่ม)

- ภายในวันที่
24 ธันวาคม
2564

(10 คะแนน)

- นำเสนอข่าวและ - คนละ 1
แนวทางการพัฒนา ชิน้
การเมือง
(งานเดี่ยว)

- ภายในคาบ
เรียน

(10 คะแนน)

- ใบงาน
(งานเดี่ยว)

- คนละ 1
ชิ้น

- ภายในคาบ
เรียน

1 ฉบับ

27 – 30
ธันวาคม 2564

สอบกลางภาค

20 คะแนน

หน่วยการเรียนที่ 2: รัฐธรรมนูญ
- ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ
- โครงสร้างและความสำคัญของ
รัฐธรรมนูญ
- หลักการสำคัญที่กำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
- แนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ
- บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล

15 คะแนน

แบบทดสอบ

(10 คะแนน)

- การออกแบบสื่อ
นำเสนอ
(งานเดี่ยว)

- คนละ 1
ชิ้น

- ภายในวันที่
21 มกราคม
2565

(5 คะแนน)

- ใบงาน
(งานเดี่ยว)

- คนละ 1
ชิ้น

- ภายในคาบ
เรียน

หน่วยการเรียน/เนื้อหาสาระ
โดยสังเขป
- บทบัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมือง การ
เลือกตั้ง รัฐบาลและการจัดตั้งรัฐบาล
- การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตาม
รัฐธรรมนูญ
หน่วยการเรียนที่ 3: กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน
- ความหมาย ความสำคัญ และที่มาของ
กฎหมาย
- วิวัฒนาการ ประเภท และลำดับศักดิ์
ของกฎหมาย
- กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและ
ครอบครัว
- กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
- กฎหมายอาญาในเรื่องความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
และร่างกาย
- กฎหมายอื่นที่สำคัญ และข้อตกลง
ระหว่างประเทศ
สอบปลายภาค

คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน

กำหนดส่งงาน

ลักษณะ/ประเภท

จำนวนชิ้น

(10 คะแนน)

- การออกแบบสื่อ
นำเสนอ
(งานเดี่ยว)

- คนละ 1
ชิ้น

- ภายในวันที่
7 กุมภาพันธ์
2565

(5 คะแนน)

- ใบงาน
(งานเดี่ยว)

- คนละ 1
ชิ้น

- ภายในคาบ
เรียน

1 ฉบับ

มีนาคม 2565

15 คะแนน

20 คะแนน

แบบทดสอบ
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รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนประจาภาคเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รหัสวิชา ส31104
รายวิชา พระพุทธศาสนา
จานวน 24 คาบ ( 20 ชั่วโมง) 0.5 หน่วยกิต
อัตราส่วนการประมาณ ระหว่างภาค : ปลายภาค = 80:20
ผู้สอน นางสาวณัฐณิชา ติยะศาศวัต
หน่วยการเรียน/เนื้อหา
สาระโดยสังเขป

คะแนน

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะประเภท

หน่วยที่ 6 การปฏิบัติตนเป็น
ศาสนิกชนที่ดี
-กิจของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
-การปฏิบัติตนและการปฏิสันถารที่
เหมาะสมต่อพระภิกษุ
-การรักษาศีล 8
-การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกของ
องค์กรชาวพุทธ
-การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศ
เบื้องบนในทิศ 6
-กิจของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
-การปฏิบัติตนและการปฏิสันถารที่
เหมาะสมต่อพระภิกษุ
-การรักษาศีล 8
-การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกของ
องค์กรชาวพุทธ
-การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศ
เบื้องบนในทิศ 6
-กิจของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
-การปฏิบัติตนและการปฏิสันถารที่
เหมาะสมต่อพระภิกษุ
-การรักษาศีล 8
-การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกของ
องค์กรชาวพุทธ

15

-แบบทดสอบก่อนเรียนหลัง 1
เรียนน
-ใบงาน
-ชิ้นงานรายบุคคล

กาหนดส่งงาน
จานวน
ชิ้นงาน
-ภายในวันที่
17 พฤศจิกายน
2564

วก.07
หน่วยการเรียน/เนื้อหา
สาระโดยสังเขป

คะแนน

-การปฏิสันถาร
-หน้าที่และบทบาทของอุบาสก อุบาสิกา
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ตามหลักทิศเบื้องหลังในทิศ 6
-การบาเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และโลก
หน่วยที่ 7 การปฏิบัติตนถูกต้องตาม
15
ศาสนพิธี
-ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ
-ศาสนพิธีที่นาพระพุทธศาสนาเข้าไป
เกี่ยวข้อง
-บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี ปกิณกพิธี
-คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
-พิธีบรรพชาอุปสมบท
สอบกลางภาค
20

-แบบทดสอบก่อนเรียนหลัง 1
เรียนน
-ใบงาน
-ชิ้นงานรายบุคคล

20

ข้อสอบ
-ปรนัย
-อัตนัย

กาหนดส่งงาน

-ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน
2564

ข้อสอบ
จานวน
-ปรนัย
1 ฉบับ
-อัตนัย
-แบบทดสอบก่อนเรียนหลัง 1
เรียนน
-ใบงาน
-ชิ้นงานรายบุคคล
-แบบทดสอบก่อนเรียนหลัง 1
เรียน
-ใบงาน
-ชิ้นงาน

หน่วยที่8 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
15
-ความหมายและการเตรียมพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
-พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
หน่วยที่ 9 หลักธรรม คติธรรม ที่
15
เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา
-หลักธรรม คติธรรมวันมาฆบูชาและวันวิ
สาขบูชา
-หลักธรรม คติธรรม วันอัฏฐมีบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา
-หลักธรรม คติธรรม วันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษาและวันธรรมสวนะ
สอบปลายภาค

ชิ้นงาน/ภาระงาน
ลักษณะประเภท
จานวน
ชิ้นงาน

จานวน
1 ฉบับ

-ภายในวันที่
12 มกราคม 2565

-ภายในวันที่
26 มกราคม 2565

