
กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ) 
รหัสวิชา ส22101  รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เวลา 56 ชั่วโมง  จำนวน 1.5  หน่วยกิต 
 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
1 1 มิ.ย. 2564 

10.30 – 11.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้
เร่ือง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่
ประเทศเมียนมาและประเทศลาว 

EP 1  สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   1. ภาพการไหว้พระ 
   2. ภาพสถานท่ีและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
   3. แผนที่ทวีปเอเชีย 
   4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 
   5. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมยีนมา
และประเทศลาว 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
   - ใบงานที ่1 เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมยีนมา
และลาว 

2 2 มิ.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้
เร่ือง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่
ประเทศกัมพูชาและประเทศเวยีดนาม 

EP 2 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   1. วีดิทัศน์เรื่อง การเผยแผ ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา 
และประเทศเวยีดนาม  
   2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 
   3. แผนที่ทวีปเอเชีย 
   4. กระดาษ 100 ปอนด์ (ขนาด A4) 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
   - ใบงานที ่2 เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศกัมพูชา
และประเทศเวยีดนาม 

3 4 มิ.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้
เร่ือง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศอินโดนีเซีย 

EP 3 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   1. ภาพสถานท่ีและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
   2. วีดิทัศน์ เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศ
อินโดนีเซีย 
   3. แผนที่ทวีปเอเชีย 
   4. ภาพสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
   5. กระดาษ 100 ปอนด์ (ขนาด A4) 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
   ใบงานท่ี 3 เรื่อง การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่เข้าสู ่
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์  
และประเทศอินโดนีเซีย 

4 8 มิ.ย. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้
เร่ือง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาท่ี
ช่วยเสริมสรา้งความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

EP 4 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   1. วีดิทัศน์ เรื่อง ระดมทีมช่วยเหลือ
ลาวเขื่อนแตก  
   2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 
   3. ข่าวความขัดแย้งในสังคม 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
   - ใบงานที่ 4 เรื่อง พระพุทธศาสนา
ช่วยเสริมสรา้งความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

5 9 มิ.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้
เร่ือง ความสำคัญพระพุทธศาสนาใน
ฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์และมรดกของชาต ิ

EP 5 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   1. ภาพ “วิถีชีวิตคนไทยกับศาสนา
พุทธ” 
   2. บัตรคำวัฒนธรรม 
   3. กระดานดำ 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
   - กิจกรรม “พุทธศาสนากับ
วัฒนธรรมไทย” 

6 11 มิ.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้
เร่ือง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาทีต่นนับถือกับการพัฒนา
ชุมชนและการจดัระเบียบสังคม 

EP 6 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   1. ภาพการห้ามจำหน่าย 
สุราแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี 
   2 . PowerPoint เรื่ อ งก ารพั ฒ น า
ชุมชน 
   3. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
   - ใบงานที่ 5 เรื่อง ความ สำคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
กับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบ
สังคม 

7 15 มิ.ย. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  
พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
เร่ือง พุทธประวัติ ตอนการผจญมาร 

EP 7 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
   1. ภาพพุทธประวัติตอนการผจญมาร 
  2. วีดิทัศน์ เรื่องพระพุทธเจ้าผจญมาร 
  3. กระดาษฟลิปชาร์ต 
  4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
  - ใบงานท่ี 1 เรื่องพุทธประวัติ  
ตอนการผจญมาร  
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
8 16 มิ.ย. 2564 

08.30 – 09.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  

พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
เร่ือง พุทธประวัติ ตอนการตรสัรู ้

EP 8 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพพุทธประวัติตอนการตรัสรู้ 
  2. วีดิทัศน์ เรื่อง พระพุทธเจ้า 
ตอนตรสัรู้     
  3. กระดาษฟลิปชาร์ต 
  4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  -  ใบงานที่ 2 เรื่อง พุทธประวัติ ตอน
การตรสัรู ้

9 18 มิ.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  
พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
เร่ือง พุทธประวัติ ตอนการเผยแผ่
ศาสนา 

EP 9 สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 
  1. ภาพพุทธประวัติตอนการแสดง 
ปฐมเทศนา 
  2. วีดิทัศน์ เรื่อง พุทธประวัติ ตอนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  3. สีเมจิก 
  4. กระดาษฟลิปชาร์ต 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
  - ใบงานท่ี 3 เรื่อง พุทธศาสนานำพา
ชีวิต 

10 22 มิ.ย. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  
พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
เร่ือง พระสารีบุตรและพระโมคคลัลานะ 

EP 10 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติพระสารบีุตร     
และพระโมคคัลลานะ 
  2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  -  ใบงานที่ 4 “ก้าวตามพุทธสาวก” 

11 23 มิ.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  
พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
เร่ือง ประวัติพระเจ้าพิมพสิารและนาง
ขุชชุตตรา 

EP 11 สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 
  - วีดิทัศน์ เรื่อง ประวัติพระเจ้า 
พิมพิสารและนางขุชชุตตรา 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
  - ป้ายนิเทศ หรือโปสเตอร์
ประชาสมัพันธ์ 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
12 25 มิ.ย. 2564 

08.30 – 09.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  

พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
เร่ือง พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง 

EP 12 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพเทศนาธรรมของท่านพุทธทาส-
ภิกข ุ
  2. ใบความรู้ เรื่อง พุทธศาสนิกชน
ตัวอย่างที่ควรรู้จัก 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
  -  ป้ายนิเทศ 

13 29 มิ.ย. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  
พุทธประวัติ พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก 
เร่ือง ชาดก 

EP 13 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพพระมหาชนก 
  2. ภาพกงจักรและดอกบัว 
  3. วีดิทัศน์ เรื่องมิตตวินทุกชาดก 
และราโชวาทชาดก         
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - ใบงานท่ี 5 เรื่อง ชาดก 

14 30 มิ.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เร่ือง พระไตรปฎิก 

EP 14 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพ ตะกร้า 3 ใบ 
  2. วีดิทัศน์ “ประวัติความเป็นมา 
ของพระไตรปฎิก” 
  3. วีดิทัศน์ “ประวัติพุทธศาสนา  
ที่มาท่ีไปพระไตรปิฎก” 
  4. แผนผังโครงสร้างพระไตรปิฎก 
  5. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 
  6. ใบความรู้ เรื่อง โครงสร้าง
พระไตรปิฎก 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - ใบงานท่ี 1 เรื่อง โครงสร้าง
พระไตรปิฎก 

15 2 ก.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เร่ือง ธรรมคุณ 6 

EP 15 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพองค์ประกอบของต้นไม ้
  2. หนังสือพระพุทธศาสนาม 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
  - ใบงานท่ี 2 เรื่อง ธรรมคุณ 6 

16 6 ก.ค. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เร่ือง ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5 และ
อายตนะ 

EP 16 สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 
  1. สื่อ PowerPoint เรื่องขันธ์ 5  
  2. สื่อ PowerPoint เรื่อง อายตนะ 
  3. กระดาน 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - การสรุปสาระสำคัญของขันธ์ 5 และ
อายตนะ 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
17 7 ก.ค. 2564 

08.30 – 09.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เร่ือง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) หลักกรรม 
อกุศลกรรมบถ 10 และอบายมุข 6 

EP 17 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. วีดิทัศน์ เรื่อง ชวนกินเหล้า = เเช่ง 
30 วินาที  
  2. วีดิทัศน์  เรื่อง ชีวิตเปลี่ยน ชาย
เร่ร่อนเก็บเงิน 2 หมื่น คืนเจ้าของ  
  3. สื่อ PowerPoint เรื่อง สมุทัย 
  4. วีดิทัศน์ เรื่อง สาวหัวร้อน ชนเอง-
เจ็บเอง-อาละวาดเอง 
  5. วีดิทัศน์ เรื่อง ชายเล่นพนันหมดตัว
กระหน่ำยิง 2 ศพในคาสิโน  
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - ใบงาน เรื่อง สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
หลักกรรม อกุศลกรรมบถ 10  
และอบายมุข 6 

18 9 ก.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เร่ือง นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข 2 สา
มิสสุข และนิรามิสสุข 

EP 18 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 
  2. กระดาน 
  3. สื่อ PowerPoint เรื่อง นิโรธ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - ภาพที่สื่อถึงสามิสสุขและนริามสิสุข 
บนกระดาษบรู๊ฟ 

19 13 ก.ค. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เร่ือง มรรค (ธรรมที่ควรเจรญิ)  
บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา 

EP 19 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. สำนวน “คบคนพาล พาลพาไปหา
ผิด คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล” 
  2. สื่อ Power Point เรื่อง มรรค 
(ธรรมที่ควรเจรญิ) บุพพนิมิตรของ
มัชฌิมาปฏิปทา 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - กระดาษปรู๊ฟความรู้ เรื่อง บุพพนิ
มิตรของมัชฌิมาปฏิปทา (ตามหัวข้อที่
ได้รับมอบหมาย) 

20 14 ก.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เร่ือง พุทธศาสนสุภาษิต 

EP 20 สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 
  1. วีดิทัศน์ เรื่อง "การให้ คือการ
สื่อสารที่ดีที่สุด" 
  2. สื่อ PowerPoint เรื่อง พุทธศาสน
สุภาษิต 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - แบบบันทึ กประสบการณ์ พุ ทธ -
สุภาษิตที่สอดคล้องกับประสบการณ์
ชีวิตของนักเรียน 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
21 16 ก.ค. 2564 

08.30 – 09.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  

การบริหารจิตเจรญิปัญญา 
และมารยาทชาวพุทธ 
เร่ือง การพัฒนาจิตเพื่อการเรยีนรูแ้ละ
ดำเนินชีวิตด้วยวิธีคดิแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม 

EP 21 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. วีดิทัศน์ เรื่อง ชุมชนนิมนต์ยิ้ม ตอน 
อลหม่านงานเทกระจาด  
  2. สื่อ PowerPoint เรื่อง “การคิด
แบบอุบายปลุกเร้าคณุธรรม” 
  3. กระดานดำ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - การสรุปวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรมในประเด็นที่กำหนด ลงบน
กระดาษฟลิปชาร์ต 

22 20 ก.ค. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
การบริหารจิตเจรญิปัญญา 
และมารยาทชาวพุทธ 
เร่ือง การพัฒนาจิตเพื่อการเรยีนรูแ้ละ
ดำเนินชีวิตด้วยวิธีคดิแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 

EP 22 สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 
  1. วีดิทัศน์ สารคดี การระเบดิของ
นิวเคลียร ์
  2. ภาพสถานการณส์มมตสิงคราม
นิวเคลียร ์
  3. สื่อ PowerPoint เรื่อง “การคิด
แบบอรรถธรรมสมัพันธ์” 
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
  - การร่วม กิจกรรม “Who are 
survivalist” 

23 21 ก.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
การบริหารจิตเจรญิปัญญา 
และมารยาทชาวพุทธ 
เร่ือง การสวดมนต์แปล แผ่เมตตาและ
การบริหารจิตและเจรญิปัญญา 

EP 23 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพน่ิงจากภาพยนต์เรื่อง Roman 
Catholic Chant - Crusades 
  2. กระดานดำ 
  3. วีดิทัศน์ เรื่อง เทยกะธรรม ตอน 
สวดมนต์...สวดทำไม 
  4. สื่อ PowerPoint เรื่อง  
"การสวดมนต์" 
  5. ภาพจากการ์ตูน เรื่อง เณรนอ้ยเจ้า
ปัญญา 
  6. สื่อ PowerPoint เรื่อง "การบริหาร
จิตและเจรญิปัญญา" 
  7. กระดานดำ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - การเขียนสรุปการสวดมนต์แปล  
แผ่เมตตา ในประเด็นที่กำหนดลงบน
สมุดประจำรายวิชา  
  - ใบงาน เรื่อง ประโยชน์ของการ
บริหารจติเจริญปญัญา 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
24 23 ก.ค. 2564 

08.30 – 09.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  

การบริหารจิตเจรญิปัญญา 
และมารยาทชาวพุทธ 
เร่ือง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศ 6 

EP 24 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. วีดิทัศน์ เรื่อง "พ่อหนูเป็นใบ้" 
Silence of Love  
  2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2   
ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
  - แผนผังความคิด เรื่อง ความหมาย
และองค์ประกอบของทิศ 6 

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา 27 กรกฎาคม 2564 

หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 

25 30 ก.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
การบริหารจิตเจรญิปัญญา 
และมารยาทชาวพุทธ 
เร่ือง การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ ์

EP 25 สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ 
  1. กระดาน 
  2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.2 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การแสดงบทบาทสมมติในกิจกรรม  
“ดูให้รู้อยู่ให้เป็น” 

26 3 ส.ค. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
การบริหารจิตเจรญิปัญญา 
และมารยาทชาวพุทธ 
เร่ือง มรรยาทชาวพุทธ 

EP 26 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพสินค้าต่าง ๆ   
  2. ภาพ “การทักทาย” 
  3. กระดาน 
  4. สื่อ PowerPoint เรื่อง มารยาท
ชาวพุทธ 
  5. ภาพการแต่งกายไปวดัทั้งชายและ
หญิง 
  6. ภาพการแต่งกายงานมงคลทั้งชาย
และหญิง 
  7. ภาพการแต่งกายงานอวมงคลทั้ง
ชายและหญิง 
  8. ภาพการแต่งกายที่ไมเ่หมาะสม 

27 4 ส.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  
การบริหารจิตเจรญิปัญญา 
และมารยาทชาวพุทธ 
เร่ือง วันสำคัญทางศาสนา 

EP 27 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพเหตุการณ์การตรัสรู้และการ
แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ 
  2. สื่อ PowerPoint เรื่อง  
“วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - การเขียนผังความคิดสรุปวันสำคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา (ในประเด็นที่ 
กำหนด) 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
28 6 ส.ค. 2564 

08.30 – 09.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  

การบริหารจิตเจรญิปัญญา 
และมารยาทชาวพุทธ 
เร่ือง ศาสนพิธแีละศาสนพิธีเปรียบเทียบ 

EP 28 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. สื่อ PowerPoint เรื่อง “ศาสนพิธี” 
  2. อุปกรณ์ประกอบ “ศาสนพิธ”ี 
  3. วีดิทัศน์ เรื่อง เพลงชาติไทย  
ร่วมแรงร่วมใจเพื่อชาติไทยของเรา   
  4. สื่อ Power Point เรื่อง ศาสนพิธี
ในศาสนาอ่ืน ๆ 
  5. ภาพการอยู่ร่วมกันของคนหลาย
ศาสนา 
  6. ภาพและวิดีทัศน์พิธีกรรมของ
ศาสนาต่าง ๆ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - การแสดงสถานการณ์จำลองการ
ปฏิบัติศาสนพิธี (ในหัวข้อท่ีได้รับ
มอบหมาย) 
  - ใบงาน เรื่อง พิธีกรรมของศาสนา   
ต่าง ๆ 

29 10 ส.ค. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เร่ือง บทบาทและความสำคญัของ
สถาบันทางสังคม 

EP 29 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม 
  2. ภาพมนุษย์ในอดีต 
  3. ภาพผู้ชมภาพยนตร ์
  4. แผนผัง องค์ประกอบของสถาบัน
ทางสังคม 
  5. หนังสือเรียน 

30 11 ส.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เร่ือง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการเมือง
การปกครอง สถาบันสื่อสารมวลชนและ
สถาบันนันทนาการ 

EP 30 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม 
จำนวน 4 ภาพ 
  2. โปรแกรมนำเสนอภาพนิ่งเรื่อง
สถาบัน 4 สถาบัน 
  3. ใบความรู้เรื่องสถาบัน 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การปฏิบัติกิจกรรม “สถาบันของฉัน” 

31 13 ส.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เร่ือง สถานภาพกับบทบาทของพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย 

EP 31 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพการกระทำของบุคคลใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
  2. สื่อ PowerPoint เรื่อง สถานภาพ 
บทบาท 
  3. ภาพครู 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การปฏิบัติกิจกรรม “ชุมชนหรรษา” 

32 17 ส.ค. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เร่ือง สถานภาพกับบทบาทของพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย 

EP 31 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพการกระทำของบุคคลใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
  2. สื่อ PowerPoint เรื่อง สถานภาพ 
บทบาท 
  3. ภาพครู 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การปฏิบัติกิจกรรม “ชุมชนหรรษา” 

33 18 ส.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เร่ือง สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดตีามวิถี
ประชาธิปไตย 

EP 32 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  ภาพข่าวการดื่มสุราแล้วก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การปฏิบัติกิจกรรม “Yes or No” 

34 20 ส.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เร่ือง หน้าท่ีของชนชาวไทย 

EP 33 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. แหล่งข้อมูลจากสถาบัน
พระปกเกลา้. (2562). เข้าถึงเมื่อ 15 
มกราคม 2562. เข้าถึงได้จาก  
  2. วีดิทัศน์เพลง “หน้าที่เด็ก  
(เด็กเอ๋ยเด็กดี)” 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การเขียนเรยีงความประมาณ 10 
บรรทัดในหัวข้อ  
“ถ้าฉันตามหน้าที่ฉัน...”  

35 24 ส.ค. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เร่ือง แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

EP 34 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. วีดิทัศน์ เรื่อง “ปัญหาฝุ่น PM2.5” 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  กิจกรรม “เวทีประชาคม (กรณฝีุ่น
ควัน)” 

36 25 ส.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
เร่ือง ความหมาย ความสำคญั และ
ประเภทของกฎหมาย                                       

EP 35 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภ า พ พ ฤ ติ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
ประชาชนท่ีเกิดขึ้นในสังคม 
  2. Power Point เรื่อง กฎหมายน่ารู้ 
  3. ใบความรู้ เรื่องความหมาย 
ความสำคญัและประเภทของกฎหมาย  
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การระบุประเภทของกฎหมายใน
กิจกรรม “นักกฎหมายตัวน้อย” 



- 10 - 

ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
37 27 ส.ค. 2564 

08.30 – 09.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 

กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
เร่ือง กระบวนการตรากฎหมาย และ
ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย                                             

EP 36 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. Power Point เรื่อง กระบวนการ
ตรากฎหมาย  
  2. ใบความรู้ เรื่อง กระบวนการตรา
กฎหมาย  
  3. แผนภาพข้ันตอนในการตรา
กฎหมาย  
  4. ใบงาน เรื่อง “กระบวนการตรา
กฎหมาย” 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การปฏิบัติกิจกรรมลงในใบงาน เรื่อง 
“กระบวนการตรากฎหมาย” 

38 31 ส.ค. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
เร่ือง  กฎหมายอาญาเบื้องต้น                                                                 
 

EP 37 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. Power Point เรื่อง กฎหมายอาญา 
  2. ข้อความตัวบทประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 208 218 221 288 และ 
326 
  3. วิดีทัศน์ข่าวอาชญากรรม เรื่อง 
“เบิกตัว "ใบเตย" ค้ายา พ่อแม่เตรยีม
เยี่ยม” 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การระบสุ่วนความผดิและส่วนโทษใน
ตัวบทประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
208 218 221 288 และ 326 

39 1 ก.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
เร่ือง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : 
บุคคลและความสามารถของบุคคลและ                                      
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : 
ครอบครัว และมรดก                                                 

EP 38 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. Power Point เรื่อง “บุคคลและ
ความสามารถของบุคคล” 
  2. ใบงานเรื่อง “บุคคลและ
ความสามารถของบุคคล” 
  3. ภาพ การจดทะเบียนสมรส 
  4. สื่อ PowerPoint เรื่อง กฎหมาย
ครอบครัวและมรดก 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - การปฏิบัติใบงานเรื่อง “บุคคลและ
ความสามารถของบุคคล” 
  - การจำแนกสินสมรสกับสินส่วนตัว
จากสถานการณ์ที่กำหนด 
  - การระบุผูร้ับมรดกจากสถานการณ์ที่
กำหนด 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
40 3 ก.ย. 2564 

08.30 – 09.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 

กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
เร่ือง วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง 
เบื้องต้น                                                   

EP 39 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. วิดีทัศน์ เรื่อง “วินาทีแสดง
หมายจับ 'บูม จริัชพิสิษฐ์'  
ข้อหาฟอกเงิน” 
  2. ภาพ infographic เรื่อง  
“แผนผังขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา
เบื้องต้นสำหรับประชาชน” 
  3. ภาพ infographic เรื่อง  
“วิธีพิจารณาสามัญในศาลช้ันต้น” 
  4. Power Point เรื่อง “วิธีพิจารณา
ความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น” 
  5. บัตรคำเกี่ยวกับข้ันตอนการ
ดำเนินคดีอาญา                                                   
  6. กระดาษปรู๊ฟและอุปกรณ์การเขียน 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การสร้างผังการดำเนินคดีอาญาจาก
บัตรคำที่กำหนดให ้

41 7 ก.ย. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
เรื่อง กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น                                                             

EP 40 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. รูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1.1 เทศบาลนครสมุทรสาคร 
  2. วิดีทัศน์เรื่อง “การปกครองสว่น
ท้องถิ่น” 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  การสร้างแผนผังความคดิ 

42 8 ก.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัว
ประชาชนทะเบียนราษฎรและกฎหมาย
ภาษีและแรงงาน                                                                                                         

EP 41 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. Power Point เรื่อง กฎหมาย
เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 
และทะเบยีนราษฎร 
  2. วิดีทัศน์ เรื่อง “คนไม่มีสญัชาติ
ได้รับบตัร ปชช.” ความยาวประมาณ  
6 นาที 
  3. วิดีทัศน์ เรื่อง “บุกผับจับแรงงาน
ต่างด้าวผดิกฎหมาย 200 ราย” 
  4. Power Point เรื่อง กฎหมายภาษี
และแรงงาน 
  5. ใบความรู้ เรื่อง กฎหมายแรงงาน 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - การตอบคำถามใช้ช้ันเรียนจาก
วิดีทัศน์ที่ได้รบัชม 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
  - ปฏิบัติกิจกรรม “สญัญารักจาก
นายจ้าง” 

43 10 ก.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
เร่ือง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ                                                                                                                    

EP 42 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพ “การเปรียบเทียบพื้นทีป่่า 
กรณสีร้างบ้านพักตลุาการ ดอยสเุทพ” 
  2. สื่อ PowerPoint เรื่อง กฎหมาย
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
  3. กระดาษปรู๊ฟและอุปกรณ์เครือ่ง
เขียน 
  4. วิดีทัศน์ข่าว เรื่อง “โดรนจับภาพชัด 
ปล่อยน้ำเสียลงทะเลปากนำ้ปราณ 
  5. วิดีทัศน์ข่าว เรื่อง “จับกุม
เรือประมงเวียดนาม รุกล้ำน่านน้ำ” 
  6. Power Point เรื่อง “กฎหมาย
ระหว่างประเทศ” 
  7. วิดีทัศน์ เรื่อง “วาดภาพเพื่อ
นำเสนอแนวทางการแก้ไขปญัหาด้าน
สิทธิมนุษยชน” 
  8. กระดาษปรู๊ฟและอุปกรณ์เครือ่ง
เขียน 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - ป้ายประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม 
“พลเมืองรักษ์ป่า”     
  - การวาดภาพเพื่อนำเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

44 14 ก.ย. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงสำคัญ
ของการเมืองการปกครองไทย 
เร่ือง หลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

EP 43 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. กรณีศึกษา เรื่อง “กรมอุตุฯ 
ประกาศเตือน 7-11 ธันวาคมนี้ อุณหภมูิ
ลดฮวบ” 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
  การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจาก
กรณีศึกษาในกิจกรรม “ข่าวใสไ่ข”่ 
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
45 15 ก.ย. 2564 

08.30 – 09.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 

เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงสำคัญ
ของการเมืองการปกครองไทย 
เร่ือง การปฏิรูปการบริหารราชการใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ต่อการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารราชการในปัจจุบัน 

EP 44 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. เกี่ยวกับอำนาจหน้าท่ีของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “ชาวบ้าน
ร้องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ” 
  2. ใบความรู้ เรื่อง การปฏิรูปการ
บริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบกิจกรรม เรื่อง “ลักษณะการบริหาร
ราชการในปัจจุบันกับการปฏิรปูการ
บริหารราชการในสมัยรัชกาลที่ 5” 

46 17 ก.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงสำคัญ
ของการเมืองการปกครองไทย 
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
2475 

EP 45 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานรัฐธรรมนญูให้แก่ประชาชน 
  2. วิดีทัศน์ เรื่อง ย้อนรอยรัฐประหาร
ไทย ตอน 1 ปฎิวัติ 2475 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
  การวิเคราะห์เหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 

47 21 ก.ย. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงสำคัญ
ของการเมืองการปกครองไทย 
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
2475 

EP 45 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  1. ภาพสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานรัฐธรรมนญูให้แก่ประชาชน 
  2. วิดีทัศน์ เรื่อง ย้อนรอยรัฐประหาร
ไทย ตอน 1 ปฎิวัติ 2475 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
  การวิเคราะห์เหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 

48 22 ก.ย. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงสำคัญ
ของการเมืองการปกครองไทย 
เร่ือง การปกครองไทย 

EP 46 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  - 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
  การวิเคราะห์เหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 

หยุดพิเศษวันมหิดล 24 กันยายน 2564 

49 28 ก.ย. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงสำคัญ
ของการเมืองการปกครองไทย 
เร่ือง เหตุการณ์การเมืองการปกครอง
ไทย 1 
 
 

EP 47 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  - 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
  การสังเคราะห์ข้อมลูเหตุการณ ์
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
50 29 ก.ย. 2564 

08.30 – 09.30 น. 
1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 

เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงสำคัญ
ของการเมืองการปกครองไทย 
เร่ือง เหตุการณ์การเมืองการปกครอง
ไทย 2 

EP 48 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  ข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในประเทศไทย 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
  - 

51 1 ต.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 
เหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงสำคัญ
ของการเมืองการปกครองไทย 
เรื่อง เหตุการณส์ำคัญทางการเมืองการ
ปกครองไทย 

EP 49 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  ข่าวเกี่ยวกับการเมืองการเปลี่ยนแปลง
การปกครองของไทยท่ีมีความสำคญัต่อ
ประเทศไทย 
ภาระงาน / ชิ้นงาน 
  - 

52 5 ต.ค. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  
วัฒนธรรมในภูมภิาคเอเชีย 
เร่ือง วัฒนธรรมไทย 

EP 50 แหล่งเรียนรู ้
  1. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง
วัฒนธรรม. (2562). เข้าถึงเมื่อ 13 
มกราคม. 
สื่อ 
  1. วีดิทัศน์เรื่องประเพณสีงกรานต์กับ
วัฒนธรรมที่ผดิเพี้ยน 
  2. แผนภาพเรื่องที่มาของวัฒนธรรม
ไทย  
  3. ใบความรู้เรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค 
  4. ใบกิจกรรมเรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค   
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  ใบกิจกรรมเรื่องวัฒนธรรม 4 ภาค 

53 6 ต.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  
วัฒนธรรมในภูมภิาคเอเชีย 
เร่ือง วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออก 

EP 51 แหล่งเรียนรู ้
  - หนังสือเรียน หน้าท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสงัคม 
ม.2 (อจท) 
  - หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
(พว) 
สื่อ 
  - เพลงอาเซียนร่วมใจ 
  - กิจกรรมที่นี่ท่ีไหน 
  - กิจกรรม เยาวชนคนอาเซียน 
  - แผนที่ภูมิประเทศเอเชียตะวันออก 
  - ภาพพระราชวังเคียงบกกุง ประเทศ
เกาหล ี
  - ภาพกำแพงเมืองจีน 
  - ภาพการแต่งกายกิโมโนประเทศ
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 
ญี่ปุ่น 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  -โปสเตอร์กิจกรรม “เยาวชนคน
อาเซียน” 
  - แผนผังความคิด เรื่องวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

54 8 ต.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  
วัฒนธรรมในภูมภิาคเอเชีย 
เร่ือง วัฒนธรรมเอเชียใต ้

EP 52 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  - หนังสือเรียน หน้าท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสงัคม 
ม.2 
  - ชุดประจำชาติอินเดีย 
  - ชุดประจำชาติภูฏาน 
  - ชุดประจำชาติศรลีังกา 
  - ชุดประจำชาติบังคลาเทศ 
  - ภาพเทศกาลแห่งสสีัน (Holi 
festival)  
  - ภาพการแต่งกายของชาวอินเดีย 
ภาพเครื่องเทศ 
  - เทพธิดากุมารี เมืองปาทาน ประเทศ
เนปาล  
  - ภาพการกราบแบบ “อัษฎางค
ประดิษฐ์” 
  - PowerPoint เรื่องวัฒนธรรมของ
ประเทศในภมูิภาคเอเชียใต ้
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  - 

55 12 ต.ค. 2564 
10.30 – 11.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  
วัฒนธรรมในภูมภิาคเอเชีย 
เร่ือง วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉยีงใต้ 

EP 53 แหล่งเรียนรู ้
  - หนังสือเรียน หน้าท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสงัคม 
ม.2 (อจท) 
  - หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
(พว) 
สื่อ  
  - ข่าววิกฤตน้ำมัน 
  - PowerPoint เรื่อง เอเชียตะวนัตก
เฉียงใต้ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  แผนผังความคิด เรื่อง วัฒนธรรม
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต ้
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ครั้ง
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
เวลา 

จำนวน
ชั่วโมง 

เรื่องท่ีสอน 
EP ตรงกับ 

การสอนครั้งที่ 
ภาค 1/2562 

สิ่งท่ีโรงเรียนปลายทางต้องเตรียม 
(ครู/นักเรียน/สื่อ อุปกรณ์/ 

แหล่งเรียนรู้) 

หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 

56 15 ต.ค. 2564 
08.30 – 09.30 น. 

1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  
วัฒนธรรมในภูมภิาคเอเชีย                                                                                                  
เร่ือง  วัฒนธรรมเอเชียกลาง 

EP 54 สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
  - หนังสือเรียน หน้าท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสงัคม 
ม.2 (อจท) 
  - หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
(พว) 
  - โปรแกรมนำเสนอ เรื่อง ที่ตั้งของ
ภูมิภาคเอเชียกลาง และวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง  
  - แผนที่ภูมิภาคเอเชียกลาง   
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
  แผนผังความคิด เรื่อง วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมในภูมภิาคเอเชียกลาง  

 


