กำหนดกำรรำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
รหัสวิชำ ส 11101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
สัปดำห์ที่
21

22

23

24

หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ดำเนินกำรสอน
ฉลาดซื้อ..ฉลาดใช้  สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์
1 – 9 พ.ย. 61
ด้วยนิสัยพอเพียง ในชีวิตประจาวัน
- สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่
ใช้เงิน
- สินค้าและบริการที่ได้มาจากการ
ใช้เงิน
- วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้า
และบริการให้คุ้มค่า
เงิน เงิน เงิน
12 – 16 พ.ย. 61
 การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
ที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของ
การออม
- การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
เพื่อซื้อสินค้าและบริการ
- ประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินที่ไม่
เกินตัว
เงิน เงิน เงิน
19 – 23 พ.ย. 61
 การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวัน
ที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของ
การออม
- ประโยชน์ของการออม
- โทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัว
- วางแผนการใช้จ่าย
ทรัพยากรมีค่ารู้  การใช้ทรัพยากรใน
26 – 30 พ.ย. 61
รักษาใช้ยาวนาน ชีวิตประจาวัน
- ทรัพยากรส่วนรวม

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

25

ทรัพยากรมีค่ารู้
รักษาใช้ยาวนาน
ทรัพยากรมีค่ารู้
รักษาใช้ยาวนาน
เงินคืองาน
บันดาลสุข

26
27

28

เงินคืองาน
บันดาลสุข

29

เงินคืองาน
บันดาลสุข
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

30
31

หัวข้อย่อยที่สอน
- วิธีการใช้ทรัพยากรทั้งของ
ส่วนตัวและส่วนรวมอย่างถูกต้อง
และประหยัดและคุ้มค่า
 การใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
 ตัวอย่างการใช้ทรัพยากรใน
ชีวิตประจาวันอย่างประหยัด
 ความหมาย ประเภทและ
ความสาคัญของการทางาน
 เหตุผลของการทางาน
 ผลของการทางานประเภท
ต่าง ๆ ที่มีต่อครอบครัวและสังคม

 การทางานอย่างสุจริตทาให้
สังคมสงบสุข
 สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่มนุษย์สร้าง

วันที่ดำเนินกำรสอน

3 – 7 ธ.ค. 61
10 – 14 ธ.ค. 61
17 - 21 ธ.ค. 61

24 - 28 ธ.ค. 61
2 – 4 ม.ค. 62
7 – 10 ม.ค. 62
11 - 14 ม.ค. 62

ขึ้น
32
33

34

35

36

สอบ Phyathai Test 15 , 17 , 18 มกราคม 2562
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตาม
21 – 25 ม.ค. 62
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ของมนุษย์
สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตาม
28 – 31 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่
ของมนุษย์
4 – 8 ก.พ. 62
ลมฟ้าอากาศ
 สังเกตและบอกการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน
รอบวัน
11 – 13 ก.พ. 62
ลมฟ้าอากาศ
 สังเกตและเปรียบเทียบการ

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

37
38

39
40

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ดำเนินกำรสอน
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
สิ่งแวดล้อมสดใสใส่  มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ
14 – 18 ก.พ. 62
ใจรักษา
สิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้น
19 – 23 ก.พ. 62
ทิศและแผนผัง  ระบุความสัมพันธ์ของตาแหน่ง
ระยะ ทิศต่างๆของสิ่ง
 ใช้แผนผังแสดงตาแหน่งของสิ่ง
ต่างๆในห้องเรียน
24 - 27 ก.พ. 62
 สอบประเมินตัวชี้วัด
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561
***** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*****

หมำยเหตุ

กาหนดการสอนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส 12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สัปดำห์ที่
21

22

หน่วยที่สอน

สิ่งแวดล้อมรอบตัว  ความหมายของสิ่งแวดล้อม
คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทาง
สังคม

23

หัวข้อย่อยที่สอน

ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและ

วันที่ดำเนินกำรสอน
1 – 9 พ.ย. 61

 ความหมายของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ

12 – 16 พ.ย. 61

 ความหมายของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ

19 – 23 พ.ย. 61

 ทรัพยากรที่มีอยู่

26 – 30 พ.ย. 61

สิ่งแวดล้อม

24

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทาง
สังคม

25

เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

- ประเภทของทรัพยากร คุณค่า
ของทรัพยากร
 การระบุตาแหน่งอย่างง่ายใน
แผนผัง
รู้ตาแหน่ง ระยะ ทิศและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ

3 – 7 ธ.ค. 61

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

26

เครื่องมือทาง

 ระบุตาแหน่งอย่างง่ายและ

ภูมิศาสตร์

ลักษณะทางกายภาพในแผนที่

27

หัวข้อย่อยที่สอน

เครื่องมือทาง

 การระบุตาแหน่งอย่างง่ายและ

ภูมิศาสตร์

ลักษณะทางกายภาพในภาพถ่าย

วันที่ดำเนินกำรสอน
10 – 14 ธ.ค. 61

17 - 21 ธ.ค. 61

ทางอากาศ
28

เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

 การระบุตาแหน่งอย่างง่ายและ

24 - 28 ธ.ค. 61

ลักษณะทางกายภาพในลูกโลก
,และภาพถ่ายดาวเทียม

29

เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

 การรู้ตาแหน่งอย่างง่ายและ

2 – 4 ม.ค. 62

ลักษณะทางกายภาพมีความหมาย
และมีความสาคัญ

30

ความสัมพันธ์

 ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

7 – 10 ม.ค. 62

ระหว่างดวงอาทิตย์
โลกและดวงจันทร์
กับมนุษย์
ระบบสุริยะ
31

ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์
กลางวัน กลางคืน

11 -14 ม.ค. 62

ข้างขึ้น ข้างแรม
32
33

สอบ Phyathai Test 15 , 17 , 18 มกราคม 2562
ระบบสุริยะ

 ฤดูกาล
- การสังเกตสภาพแวดล้อมช่วย
ให้ทราบฤดูกาล

21 – 25 ม.ค. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ดำเนินกำรสอน

- ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการ
ดาเนินชีวิตมนุษย์
34

สิ่งแวดล้อมทาง

 ความสาคัญและคุณค่าของ

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมทาง

28 ม.ค. 62
1 ก.พ.62

สังคม
35

36

สิ่งแวดล้อมทาง

4 – 8 ก.พ. 62

ธรรมชาติ

 ตัวอย่างความสาคัญและคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมกับ

 มนุษย์ใช้ประโยชน์กับธรรมชาติ

11 – 13 ก.พ. 62

 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมี

14 – 18 ก.พ. 62

มนุษย์
37

ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของ
มนุษย์
38

ความสาคัญและ
คุณค่าของ

 ตัวอย่างความสาคัญและคุณค่า

19 – 23 ก.พ. 62

ของสิ่งแวดล้อมทางสังคม

สิ่งแวดล้อมทาง
สังคม
39

40

ทรัพยากรธรรมชาติ  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของ
24 - 27 ก.พ. 62
สิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติการฟื้นฟู
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมสาเหตุการเกิดภัย
ธรรมชาติทบทวน
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561

***** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*****

หมำยเหตุ

กำหนดกำรสอนรำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
รหัสวิชำ ส 13101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
สัปดำห์ที่
21

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

ฉลาดคิด ฉลาดใช้  การใช้สินค้าและบริการในการ
ด้วยนิสัยพอเพียง ดารงชีวิต
- สินค้าที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
ของมนุษย์ : ปัจจัย
- สินค้าที่เป็นความต้องการของ

วันที่ดำเนินกำรสอน
1 – 9 พ.ย. 61

มนุษย์อาจเป็นสินค้าที่จาเป็น
หรือไม่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
22

ฉลาดคิด ฉลาดใช้  การใช้สินค้าและบริการในการ
ด้วยนิสัยพอเพียง ดารงชีวิต
- ประโยชน์และคุณค่าของสินค้า
และบริการ ที่สนองความต้องการ
ของมนุษย์
- หลักการเลือกสินค้าที่จาเป็น

12 – 16 พ.ย. 61

23

ฉลาดคิด ฉลาดใช้  การใช้จ่ายของตนเอง
ด้วยนิสัยพอเพียง - การวางแผนการใช้จ่ายของ
ตนเอง
- การวิเคราะห์การใช้จ่ายของ

19 – 23 พ.ย. 61

ตนเอง : การทาบัญชีรายรับ รายจ่าย
- การแสวงหารายได้ที่เหมาะสม
24

ทรัพยากรมีค่า

 ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดมีผลต่อ

รู้รักษาใช้ยาวนาน การผลิตและบริโภคสินค้าและ
บริการ
- ประเภทของทรัพยากร

26 – 30 พ.ย. 61

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ดำเนินกำรสอน

- ทรัพยากรการผลิต
25

ทรัพยากรมีค่า

 ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดมีผลต่อ

3 – 7 ธ.ค. 61

รู้รักษาใช้ยาวนาน การผลิตและบริโภคสินค้าและ
บริการ
- ผู้ผลิตและผู้บริโภค
- ปัญหาของทรัพยากรที่มีอยู่จากัด
26

ภาษีและการ

 สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและ

10 – 14 ธ.ค. 61

แข่งขันทางการค้า ให้บริการแก่ประชาชน
สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่
ประชาชน
27

ภาษีและการ

 ภาษีและบทบาทของประชาชน

17 - 21 ธ.ค. 61

แข่งขันทางการค้า ในการเสียภาษี
- ความสาคัญของการจัดเก็บภาษี
- ประเภทของภาษี
28

ภาษีและการ

 ภาษีและบทบาทของประชาชน

24 - 28 ธ.ค. 61

แข่งขันทางการค้า ในการเสียภาษี
- บทบาทหน้าที่ของประชาชนใน
การเสียภาษี
29

ภาษีและการ

 ภาษีและบทบาทของประชาชน

2 – 4 ม.ค. 62

แข่งขันทางการค้า ในการเสียภาษี
- ความสาคัญและผลกระทบของ
การแข่งขันทางการค้าที่มีผลทาให้
ราคาสินค้าลดลง
30

เครื่องมือทาง

 แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย

7 – 10 ม.ค. 62

 การใช้ภาพถ่ายทางอากาศและ

11 -14 ม.ค. 62

ภูมิศาสตร์
31

เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

ภาพจากดาวเทียม

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

32
33

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ดำเนินกำรสอน

สอบ Phyathai Test 15 , 17 , 18 มกราคม 2562
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

 ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง

21 – 25 ม.ค. 62

ระยะ ทิศทาง
 การเขียนแผนผังโรงเรียน

34

ลักษณะทาง

 ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มี

กายภาพกับ

ผลต่อสภาพสังคมในชุมชน

ลักษณะทางสังคม

- ภูมิประเทศกับลักษณะทางสังคม

28 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62

- ภูมิอากาศกับลักษณะทางสังคม
- ทรัพยากรธรรมชาติกับลักษณะ
ทางสังคม
35

สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน

 การพึ่งพาสิ่งแวดล้อม ในการ
ดารงชีวิตของมนุษย์
- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการ

4 – 8 ก.พ. 62

ดารงชีวิตของมนุษย์
36

 การประกอบอาชีพที่เป็นผลมา

11 – 13 ก.พ. 62

จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ในชุมชน
37

 มลพิษที่เกิดจากการกระทาของ

14 – 18 ก.พ. 62

มนุษย์
 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน
38

 สภาพแวดล้อมในชุมชนในอดีต
และปัจจุบัน
- ลักษณะของชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบท

19 – 23 ก.พ. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ดำเนินกำรสอน

 การเพิ่มและสูญเสีย
สิ่งแวดล้อมทาให้ชุมชน
เปลี่ยนแปลง
39
40

 สอบประเมินตัวชี้วัด

24 - 27 ก.พ. 62

สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561
***** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*****

หมำยเหตุ

กำหนดกำรสอนรำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
รหัสวิชำ ส 14101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

21

ฉลาดซื้อฉลาดใช้
ปลอดภัยในชีวิต

22

ฉลาดซื้อฉลาดใช้
ปลอดภัยในชีวิต

23

เศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงชีพรอด

24

เศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงชีพรอด

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ทำกำร
สอน
1 – 9 พ.ย. 61

 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
- สินค้าและบริการมีความแตกต่าง
ด้านราคาและคุณภาพ
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ
12 – 16 พ.ย.
 สิทธิพื้นฐานและรักษา
61
ผลประโยชน์ของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค
- สิทธิของผู้บริโภค
- สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ
- หลักการและวิธีการเลือกบริโภค
19 – 23 พ.ย.
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
61
และการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
- หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดารงชีวิต เช่น การแต่งกาย
การกินอาหาร การใช้จ่าย
 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ 26 – 30 พ.ย.
61
คนในชุมชน
- อาชีพ สินค้าและบริการต่าง ๆ
ที่ผลิต ในชุมชน

หมำย
เหตุ

สัปดำห์ที่

25
26

27

28

29

30

31

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

- การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง - การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
เลี้ยงชีพรอด
ด้วย การใช้ สิ่งของที่ผลิตในชุมชน
เงิน เงิน เงิน
 หน้าที่เบื้องต้นของเงิน
- ความหมายและประเภทของเงิน
- หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบ
เศรษฐกิจ
เงิน เงิน เงิน
 หน้าที่เบื้องต้นของเงิน
- สกุลเงินสาคัญที่ใช้ในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้าย
หน่วยการเรียน
- ทดสอบหลังเรียน
รวมใจภักดิ์รัก
 ลักษณะสาคัญทางกายภาพของ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดตนเอง
- การเข้าใจพื้นที่จังหวัด
- การสร้างบ้านเรือนของประชากร
ในจังหวัด
- ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด
ภูมิประเทศ ภูเขา
สิ่งแวด
 การดาเนินชีวิตของคนในจังหวัด
ล้อมและดาเนินชีวิต - การประกอบอาชีพของคนใน
จังหวัด
- ภูมิประเทศที่ลาดเชิงเขา
- ภูมิประเทศที่ดอน
สิ่งแวด
 การดาเนินชีวิตของคนในจังหวัด
ล้อมและดาเนินชีวิต - ภูมิประเทศที่ราบลุ่ม
การดาเนินชีวิตของคนในภูมิประเทศ
ชายฝั่งทะเล

วันที่ทำกำร
สอน

3 – 7 ธ.ค. 61
10 – 14 ธ.ค.
61

17 - 21 ธ.ค.
61
24 - 28 ธ.ค.
61
2 – 4 ม.ค. 62

7 – 10 ม.ค.
62

11 -14 ม.ค.
62

หมำย
เหตุ

สัปดำห์ที่
32
33

34

35
36

37

38

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ทำกำร
สอน
สอบ Phyathai Test 15 , 17 , 18 มกราคม 2562
เครื่องมือทาง
21 – 25 ม.ค.
 การใช้แผนที่และภาพถ่าย
ภูมิศาสตร์
62
- การใช้ภาพถ่ายเพื่อการเรียนรู้
จังหวัด
- การใช้แผนที่เพื่อเรียนรู้จังหวัด
- คุณประโยชน์พื้นฐานของแผนที่
- ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ดาเนินชีวิต
-กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้าย
หน่วยการเรียนรู้
-ทดสอบหลังเรียน
รวมใจภักดิ์รัก
 สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 28 – 31 ม.ค.
สิ่งแวดล้อม
62
ของสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
1 ก.พ. 62
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากธรรมชาติ
สิ่งแวด
4 – 8 ก.พ.
 พื้นที่ภูมิสัมพันธ์สร้างสรรค์
62
ล้อมและดาเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม
รวมใจภักดิ์รัก
 สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 11 – 13 ก.พ.
สิ่งแวดล้อม
62
ของสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม
รวมใจภักดิ์รัก
 สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 14 – 18 ก.พ.
สิ่งแวดล้อม
62
ของสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
- การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
ฐาน
รวมใจภักดิ์รัก
 สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 19 – 23 ก.พ.
สิ่งแวดล้อม
62
ของสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

หมำย
เหตุ

สัปดำห์ที่

39

40

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ทำกำร
สอน

- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
24 - 27 ก.พ.
 กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้าย
62
หน่วยการเรียน
- สอบหลังเรียน
-ทบทวนบทเรียน
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561
28 ก.พ. 62 , 1 มี.ค. 62 , 4 มี.ค. 62
***** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*****

หมำย
เหตุ

กำหนดกำรสอน รำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
รหัสวิชำ ส 15101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ2561
สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

ช่วงวันที่ดำเนินกำรสอน

21

หน้าที่และมรรยาท  หน้าที่ชาวพุทธ
ชาวพุทธ

1 – 9 พ.ย. 61

22

หน้าที่และมรรยาท  มรรยาทชาวพุทธ
ชาวพุทธ

12 – 16 พ.ย. 61

23

การบริหารจิตและ  การสวดมนต์ไหว้พระ
เจริญปัญญา
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และแผ่เมตตา
ศาสนพิธีและวัน  การพัฒนาจิตตาม
สาคัญทาง
แนวทางของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา (2)

19 – 23 พ.ย. 61

24

25

26

27

ศาสนพิธีและวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
ศาสนพิธีและวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

 การมีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมสถานที่และพิธี
ถวายสังฆทาน
 กิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

เศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เลี้ยงชีพรอด
- การประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
- ตัวอย่างการผลิตสินค้า
และบริการในชุมชน

26 – 30 พ.ย. 61

3 – 7 ธ.ค. 61

10 – 14 ธ.ค. 61

17 - 21 ธ.ค. 61

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

ช่วงวันที่ดำเนินกำรสอน

28

สหกรณ์รวมใจ

24 - 28 ธ.ค. 61

29

ธนาคารบ้านเรา

 สหกรณ์
- ความหมาย หลักการ
และประโยชน์ของสหกรณ์
- ประเภทสหกรณ์
- สหกรณ์ในโรงเรียน
- การประยุกต์หลักการของ
สหกรณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
 ธนาคาร
- ความหมายของธนาคาร
- บทบาทของธนาคาร

30

ธนาคารบ้านเรา

 ธนาคาร
- การฝากเงิน ถอนเงิน
และดอกเบี้ยเงินฝากและ
เงินกู้
- การกู้ยืมเงิน

7 – 10 ม.ค. 62

31

เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์

32
33

ภูมิภาค
ของเรา

2 – 4 ม.ค. 62

11 - 14 ม.ค. 62
 การหาตาแหน่งที่ตั้ง
 การหาระยะทาง
 การบอกทิศ
 การหาตาแหน่ง ระยะ
และทิศของภาคต่างๆ
สอบ Phyathai Test 15 , 17 , 18 มกราคม 2562
21 – 25 ม.ค. 62
 ภูมิลักษณ์กายภาพกับ
สังคมภาคเหนือ
 ภูมิลักษณ์กายภาพกับ
สังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภูมิลักษณ์กายภาพกับ
สังคมภาคกลาง

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

34

ภูมิภาค
ของเรา

หัวข้อย่อยที่สอน
 ภูมิลักษณ์กายภาพกับ
สังคมภาคตะวันออก
 ภูมิลักษณ์กายภาพกับ
สังคมภาคตะวันตก
 ภูมิลักษณ์กายภาพกับ

ช่วงวันที่ดำเนินกำรสอน
28 – 31 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62

สังคมภาคใต้
35

ภูมิภาค
ของเรา

 สภาพแวดล้อมทาง

4 – 8 ก.พ. 62

กายภาพกับการตั้งถิ่นฐาน
ของประชากร

36

ภูมิภาค
ของเรา

37

สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับการ
ดารงชีวิต

38

สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติกับการ
ดารงชีวิต

39

-

40

 สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับการย้ายถิ่นฐาน
ของประชากร
 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

11 – 13 ก.พ. 62

14 – 18 ก.พ. 62

กับวิถีชีวิต
 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
กับการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
 สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค
 แนวทางการอนุรักษ์และ
รักษาสภาพแวดล้อมใน
ภูมิภาค
 สอบประเมินตัวชี้วัด

19 – 23 ก.พ. 62

24 - 27 ก.พ. 62

สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561
***** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*****

หมำยเหตุ

กำหนดกำรรำยวิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
รหัสวิชำ ส 16101 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
สัปดำห์ที่
21

หน่วยที่สอน

สังคมสุขสันต์ร่วม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ใจกันทาตาม
ชีวิตประจาวัน
กฎหมาย

22

หัวข้อย่อยที่สอน

1 – 9 พ.ย. 61

- กฎหมายจราจร

สังคมสุขสันต์ร่วม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ใจกันทาตาม
ชีวิตประจาวันของครอบครัวและ
กฎหมาย

วันที่ดำเนินกำรสอน

12 – 16 พ.ย. 61

ชุมชน
- กฎหมายทะเบียนราษฎร
- กฎหมายยาเสพติดให้โทษ

23

สังคมสุขสันต์ร่วม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
ใจกันทาตาม
- เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต.
กฎหมาย

19 – 23 พ.ย. 61

อบจ.
 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายดังกล่าว

24

ข่าว เหตุการณ์

 ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ

26 – 30 พ.ย. 61

ในชีวิตประจาวัน
- ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
- ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ
- หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้
พรมแดน
25

การปกครอง

 บทบาท หน้าที่ ขององค์กร

ของไทย

ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล

3 – 7 ธ.ค. 61

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

26

การปกครอง

 กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม

ของไทย

ประชาธิปไตย ในท้องถิ่นและ

วันที่ดำเนินกำรสอน
10 – 14 ธ.ค. 61

ประเทศ
27

การปกครอง

 กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม

ของไทย

ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ

17 - 21 ธ.ค. 61

ประเทศ
- การมีส่วนในการออกกฎหมาย
ระเบียบ กติกา การเลือกตั้ง
- การสอดส่องดูแลผู้มีพฤติกรรม
การกระทาผิดการเลือกตั้ง และ
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การตรวจสอบคุณสมบัติการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย
28

วัฒนธรรมไทยร่วม  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ใจอนุรักษ์
- ความหมายและประเภทของ

24 - 28 ธ.ค. 61

วัฒนธรรม
- การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและ
สังคมไทย
- การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและ
สังคมไทย
- แนวทางการธารงรักษา
วัฒนธรรมไทย
29

วัฒนธรรมไทยร่วม  มารยาทไทย
ใจอนุรักษ์

2 – 4 ม.ค. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ดำเนินกำรสอน

- ความหมายและสาคัญของ
มารยาทไทย
- มารยาทไทยและมารยาทสังคม
เช่น การแสดงความเคารพ การ
ยืน การเดิน การนั่ง การนอน การ
รับของส่งของการรับประทาน
อาหาร การแสดงกิริยาอาการ
การทักทาย การสนทนา การใช้
คาพูด
- ประโยชน์และคุณค่าทาง
วัฒนธรรม
30

วัฒนธรรมไทยร่วม  วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย
ใจอนุรักษ์
- ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

7 – 10 ม.ค. 62

ระหว่างกลุ่มคนภาคต่างๆ ใน
สังคมไทย
- แนวทางการรักษาวัฒนธรรม
31

ความสาคัญของ

 ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

- พระพุทธศาสนาในฐานะเป็น

11 - 14 ม.ค. 62

ศาสนาประจาชาติ ชาติ เช่น เป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย เป็น
รากฐานทางวัฒนธรรมไทย เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย และเป็นหลักใน
การพัฒนาชาติไทย
32
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สอบ Phyathai Test 15 , 17 , 18 มกราคม 2562
พุทธประวัติ

 พุทธประวัติ

21 – 25 ม.ค. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ดำเนินกำรสอน

- สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
- ปลงอายุสังขาร
- ปัจฉิมสาวก
- ปรินิพพาน
- การถวายพระเพลิง
- แจกพระบรมสารีริกธาตุ
- สังเวชนียสถาน 4
34

สาวก ชาดก และ  แบบอย่างการการดาเนินชีวิต
ศาสนิกชนตัวอย่าง และข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/

28 – 31 ม.ค. 62
1 ก.พ. 62

เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง
- พระราธะ
- ทีฆีติโกสลชาดก
- สัพพทาฐิชาดก
- พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานชิตชิโนรส
35

หลักธรรมนา

36

หน้าที่ชาวพุทธ

 ความสาคัญและเคารพ พระ
รัตนตรัย
 หลักธรรมสาคัญของ
พระพุทธศาสนา และศาสนาต่าง ๆ
 ศาสนพิธีของศาสนาต่าง ๆ

37

หน้าที่ชาวพุทธ

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่

ความสุข

ต่าง ๆ ภายในวัด เช่น เขต
พุทธาวาส สังฆาวาส
 การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ภายในวัด
 การถวายของแก่พระภิกษุ
 การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม

4 – 8 ก.พ. 62

11 – 13 ก.พ. 62
14 – 18 ก.พ. 62

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ดำเนินกำรสอน

 การปฏิบัติตนตามแนวทางของ
พุทธศาสนิกชน เพื่อประโยชน์ต่อ
ศาสนา
38

หน้าที่ชาวพุทธ

 ทบทวนการอาราธนาศีล
อาราธนาธรรม และอาราธนาพระ
ปริตร
 พิธีทอดผ้าป่า
 พิธีทอดกฐิน
 ระเบียบพิธีในการทาบุญงาน
อวมงคล
 ประโยชน์ของการเข้าร่วมใน

19 – 23 ก.พ. 62

ศาสนพิธี/พิธีกรรม และวันสาคัญ
ทางศาสนา
39
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24 - 27 ก.พ. 62
 สอบประเมินตัวชี้วัด
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2561
***** กาหนดการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*****

หมำยเหตุ

