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ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป          
และแอฟริกา ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร  
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา          
และผลกระทบ ต่อประเทศไทย 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ  
เพ่ือนบ้านในปัจจุบัน  ความส าคัญของพระพุทธศาสนา ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ     
เพ่ือนบ้าน  ต่อสังคมไทยในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ  พุทธ
ประวัติ  การผจญมาร  การตรัสรู้ การสั่งสอน  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  
โครงสร้าง   และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  ธรรมคุณและข้อ
ธรรมพุทธศาสนสุภาษิตวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  การสวดมนต์แปลและการแผ่ เมตตา  การปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรม การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ  ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนดมรรยาทของศาสนิกชน  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  หลักธรรมเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ศาสนพิธี  พิธีกรรม   

 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศึกษา กระบวนการกลุ่ม  การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
การอภิปราย  การอธิบาย  การจดบันทึก  การค้นคว้า  การแสดงบทบาทสมมติ  การสรุปโดยใช้          
ผังความคิด    

 เพ่ือให้เกิดความรักและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ  สามารถเรียนรู้
และปฏิบัติตามหลักธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือได้ถูกต้องและ
เหมาะสม  ด ารงตน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุขเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของ
มนุษย์ เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 



 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมโลก (Global  Citizenship) 
เข้าใจปัญหาและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากร(Conflict  Resolution) ตระหนักและเห็น
คุณค่าของสถานการณ์โลกที่มีผลกระทบต่อประชากร  (Value and Perceptions) มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยการคิด
ใหม่ ประหยัดลดการใช้ (Sustainable Development)   เห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์(Human 
Rights) และสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักศาสนามาเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี  (Social 
Justice) โดยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) และเข้าใจยอมรับความแตกต่าง
และความหลากหลายของมนุษยชาติ  (Diversity)เพ่ือให้สามารถก้าวทันเข้าสู่ความเป็นอาเซียน                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
 

ตัวช้ีวัด 

ส1.1 ม.2/1  อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
ส1.1 ม.2/2  วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้าง 
  ความเข้าใจดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ส1.1 ม.2/3  วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็น 
  รากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ 
ส1.1 ม.2/4  วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนา 
  ชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 
ส1.1 ม.2/5  วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
ส1.1 ม.2/6  วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  
  ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
ส1.1 ม.2/7  อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส1.1 ม.2/8  อธิบายพระธรรมคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบอริสัจ 4 หรือ หลักธรรมของ 
  ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชน 
  และสังคม 
 
ส1.1 ม.2/9  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส 
  มนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
  หรือการพัฒนาจิต  ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส1.1 ม.2/10  สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติหรือตามแนวทาง 
  ของศาสนาที่ตนนับถือ 
ส1.1 ม.2/11  วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการด ารงตนอย่าง 
  เหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ส1.2 ม.2/1  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
ส1.2 ม.2/2  มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนด 
ส1.2 ม.2/3  วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
ส1.2 ม.2/4  อธิบายค าสอนที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
ส1.2 ม.2/5  อธิบายความแตกต่างของสาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวทางปฏิบัติของศาสนาอ่ืน ๆ  



  เพ่ือน าไปสู่การยอมรับและความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
ส5.1 ม.2/1  ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
  ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 
ส5.2 ม.2/1  วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง 
  ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 
ส5.2 ม.2/2  ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
ส5.2 ม.2/3  ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
ส5.2 ม.2/4  วิเคราะห์เหตุและผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีป 
  ยุโรปและแอฟริกาที่ส่งผลต่อประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างรายวิชา 

     หน่วย 
การเรียนรู้ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ส 5.1 ม.2/1 
 

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 
 

เครื่องมือผจญภัย 4 10 

2 ส 5.1 ม.2/2 
 

1. ภูมิศาสตร์กายภาพของ
ยุโรปและแอฟริกา 
2. สภาพสังคมของยุโรปและ
แอฟริกา 

ท่องไปในยุโรป
และแอฟริกา 

17 10 



3 ส 5.2 ม.2/1 - 4 
 

1. การเปลี่ยนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 
2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4. ผลกระทบจากการปกครอง
ของสิ่งแวดล้อม 

เสวนาสิ่งแวดล้อม 8 10 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส 1.1 ม.2/1 - 4 
 

1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน และ
การนับถือพระพุทธศาสนา
ของประเทศเพ่ือนบ้านใน
ปัจจุบัน 

  1.1 พม่า        1.2 ลาว 
  1.3 กัมพูชา    1.4 เวียดนาม    
  1.5 อินโดนิเซีย 1.6 มาเลเซีย 
  1.7 สิงคโปร์ 

น้อมน า 
พระพุทธศาสนา 

 

5 4 

     หน่วย 
การเรียนรู้ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

น้ าหนัก 
คะแนน 

  2. หลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาที่ช่วส่งเสริม 
ความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
3. ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาต่สังคมไทย 

3.1 เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม 

3.2 เป็นเอกลักษณ์และ
มรดกของชาติ 
4. ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนากับ 
การพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม 

   



5 ส 1.1 ม.2/5 - 6 
 

1. พุทธประวัติ 
1.1 การผจญมาร 
1.2 การตรัสรู้ 
1.3 การสั่งสอน 

2. ชาดก 
2.1 มัตตวินทุกชาดก 
2.2 ราโชวาทชาดก 

3. พุทธสาวกและพุทธสาวิกา 
3.1 พระสารีบุตร 
3.2 พระโมคคัลลานะ 
3.3 พระขุชชุตตรา 
3.4 พระเจ้าพิมพิสาร 

4. ศาสนิกชนตัวอย่าง 
     4.1 พระมหาธรรม-ราชา 
      4.2 สมเด็จพระสมณ
เจ้ากรม-พระยาวชิรญาณ 
วโรรส 

ศึกษา 
พุทธประวัติ 

 

7 4 

     หน่วย 
การเรียนรู้ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

น้ าหนัก 
คะแนน 

  2.2 พุทธศาสนสุภาษิต 
- กมฺมุนา วตฺตตี โลโก  
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
- กลฺยาณการี กลฺยาณ  
ปาปการี จปาปก  
ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
- สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย 
การสั่งสมบุญย่อมน าสุขมาให้ 
- ปูชโก ลภเต ปชู วนฺทโก 
ปฏิวนฺทน  

 ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชา
ตอบ ผู้ไหว้เขา    ย่อมได้รับ
การไหว้ตอบ 
3. การปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรม 

   



7 ส1.1 ม.2/9 - 10 1. การบริหารจิตและ 
การเจริญปัญญา 
      1.1 การแผ่เมตตาและ
อุทิศส่วนกุศล 
      1.2 วิธีการบริหารจิต
และเจริญปัญญา 
ตามหลักสติปัฏฐาน4 
     1.3 ประโยชน์ 
ของการบริหารจิตและ 
การเจริญปัญญาตามหลักสติ
ปัฏฐาน4 
 

ท าสมาธิ 
จิตแจ่มใส 

5 3 

     หน่วย 
การเรียนรู้ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

น้ าหนัก 
คะแนน 

  2. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิธีคิด 
แบบโยนิโสมนสิการ 

2.1 วิธีคิดตามแบบอุบาย
ปลุกเร้าคุณธรรม 

2.2 วิธีคิดตาม 
แบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

   

8 ส1.2 ม.2/1 - 2 1. หน้าที่ชาวพุทธ 
      1.1 การเป็นลูกท่ีดีตาม
หลักทิศเบื้องหน้าในทิศ6 
2. มารยาทชาวพุทธ 

2.1 การต้อนรับ 
(ปฏิสันถาร) 

2.2 มารยาทของ 
ผู้เป็นแขก 
2.3 การปฏิบัติตน 
ต่อพระภิกษุ 

        - การยืน 
        - การให้ที่นั่ง 

ใส่ใจชาวพุทธที่ดี 4 2 



        - การเดินสวนทาง 
        - การสนทนา 
        - การรับสิ่งของ 

2.4 การแต่งกายไปร่วม 
    - งานมงคล 
    - งานอวมงคล 
 
 

     หน่วย 
การเรียนรู้ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

น้ าหนัก 
คะแนน 

9 ส1.2 ม.2/3,5 1. ศาสนพิธี 
1.1. การท าบุญตักบาตร 
1.2. การถวายภัตตาหาร 
1.3. การถวาย 

ผ้าอาบน้ าฝน 
1.4. การถวาย 

เครื่องไทยธรรม 
1.5. การถวายสังฆทาน 
1.6. การกรวดน้ า 
1.7. การทอดกฐิน 
1.8. การทอดผ้าป่า 

2. วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

      2.1 วันวิสาขบูชา 
      2.2 วันมาฆบูชา 
      2.3 วันอาสาฬหบูชา 
      2.4 วันอัฏฐมีบูชา 
        - ความส าคัญ 
        - หลักธรรมที่เก่ียวข้อง 
        - การปฏิบัติตน 

3. วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ3.1 วันธรรม
สวนะ 

ศาสนพิธีที่ดีงาม 5 2 



 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

        1. ใช้เทคนิคการสอนหลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบบรรยาย อภิปราย การสอนแบบ
โครงงาน กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ แบบบูรณาการ 
 2. การฝึกการคิดวิเคราะห์ การจ าแนก การให้เหตุผล การสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด 
กระบวนการแก้ปัญหา        
 3. ศึกษาจากสถานการณ์ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันมาวิเคราะห์และร่วมแสดงความคิดเห็น  
การเสนอแนวทางการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา 
  คะแนนเก็บรายวิชา   100  คะแนน 
  อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค / ปลายภาค  70 :  30 
ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

1 ก่อนกลางภาค สอบย่อย 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 
   (ใบงาน / แบบฝึกหัด) 

1 - 3 10 
10 

2 กลางภาค สอบกลางภาค 1 – 3 20 
3 หลังกลางภาค สอบย่อย 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
   (ใบงาน / แบบฝึกหัด) 

4 – 9 10 
10 

4 ปลายภาค - สอบปลายภาค 4 – 9 30 

      

3.2 วันเข้าพรรษา 
3.3 วันออกพรรษา 
3.4 วันเทโวโรหณะ 

     หน่วย 
การเรียนรู้ท่ี 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน 
คาบ 

น้ าหนัก 
คะแนน 

  4. ระเบียบพิธีและ 
การปฏิบัติตน 
ในวันธรรมสวนะและเทศกาล
ส าคัญ 

   



 2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์              2. ซื่อสัตย์สุจริต   

  3. มีวินัย        4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุ่งม่ันในการท างาน 

  7. รักความเป็นไทย   8. มีจิตสาธารณะ 
  

3. การประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ และเขียน  
1. สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 

3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะแง่มุมต่างๆ 
4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 

5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล 

  
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 
คะแนน ระดับคุณภาพ 
0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 
60-79 2 ดี 
80-100 3 ดีเยี่ยม 

 

 4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ประเมินในภาพรวม) 
  1 ความสามารถในการสื่อสาร 

       2. ความสามารถในการคิด 

       3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

      5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน 
 2. ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา 
 3. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4. วัดพระศรีมหาธาตุฯ (บางเขน) วัดบางบัว 
รายช่ือแบบเรียน 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จ ากัด 
 2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส านักพิมพ์
วัฒนาพานิช จ ากัด 



 
รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ 
 1. หนังสวดมนต์ 
 2. หนังสือพิมพ์รายวัน 
 3. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
 4. หนังสือแผนที่โลก ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 
 
แหล่งข้อมูล  Website 
 1. htpp://www.gistda.or.th 
 2. htpp://www.sksorn.com.lib/s/soe-02 
 3. htpp://www.google.com 

 

…………………...…………ครูผู้สอน    ………………...……………ครูผู้สอน    ………………...……………ครูผู้สอน 
(นางสาวอุไรวัลย์   สมร)          (นายอาณาจักร  แท่งทอง)        (นางสาวลลิตา   แขกรัมย์) 

 
 

……………...……………………… 
(นางจุฑามาศ  พัฒนชู) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

…………......……………………… 
(นางสุรีรัตน์   สะสุนทร) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 


