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ค าน า 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๖๐) นี้ ได้จัดท าขึ้นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเป็นไปตามมาตรา ๒๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

๒๕๕๒ ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษา มีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์  ที่

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมใน ชุมชนสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือพัฒนาเด็กและ

เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ

ด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 

คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่มนี้จะเป็นประโยชน์

ส าหรับครูผู้สอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนต่อไป  

 

 

           คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                   

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
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สารบัญ 

 
         เรื่อง                                   หน้า 
 

ลักษณะส าคัญของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      ๔ 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓   ๗ 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   ๘ 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ๑๐ 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ๔๓ 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   ๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖   ๘๗ 
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ลักษณะส าคัญของกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  อ าเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 
 

ท าไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชว่ยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ ยังช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  
เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้ก าหนดสาระต่างๆ
ไว้ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ การเป็น
พลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   



5 

 

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่ง
ต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน การ
น าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี ๑     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระท่ี ๒     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส ๒.๑      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคม
โลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส ๒.๒       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
 ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.๓.๒    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี ๔     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๔.๑     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส ๔.๒     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส ๔.๓     เข้ า ใจความเป็นมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
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สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส ๕.๑     เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน  

ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

มาตรฐาน ส ๕.๒    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ   
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

 ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเที ยบ              
กับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนา
แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ได้แก่ 
เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์               
ในการด าเนินชีวิตและวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

 ได้เรียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 

 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้ 

 ได้เรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติ ไทย                 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม          มี
จิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 

 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ชี้น าตนเองได้ และสามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต 
 



7 

 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา ประเภทวิชา เวลาเรียน(ชั่วโมง) จ านวนหน่วยกิต 

ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ 

ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๑ 

ส๒๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 
 

พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

๖๐ 

๒๐ 

นอกตารางเรียน 

๑.๕ 

๐.๕ 

๐.๕ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา ประเภทวิชา เวลาเรียน(ชั่วโมง) จ านวนหน่วยกิต 

ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ 

ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒ 

ส๒๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 
 

พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

๖๐ 

๒๐ 

นอกตารางเรียน 

๑.๕ 

๐.๕ 

๐.๕ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา ประเภทวิชา เวลาเรียน(ชั่วโมง) จ านวนหน่วยกิต 

ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ 

ส๒๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๓ 

ส๒๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 
 

พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

๖๐ 

๒๐ 

นอกตารางเรียน 

๑.๕ 

๐.๕ 

๐.๕ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา ประเภทวิชา เวลาเรียน(ชั่วโมง) จ านวนหน่วยกิต 

ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ 

ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ 

ส๒๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 
 

พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

๖๐ 

๒๐ 

นอกตารางเรียน 

๑.๕ 

๐.๕ 

๐.๕ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา ประเภทวิชา เวลาเรียน(ชั่วโมง) จ านวนหน่วยกิต 

ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ 

ส๒๓๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๕ 

ส๒๐๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 
 

พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

๖๐ 

๒๐ 

นอกตารางเรียน 

๑.๕ 

๐.๕ 

๐.๕ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา ประเภทวิชา เวลาเรียน(ชั่วโมง) จ านวนหน่วยกิต 

ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ 

ส๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๖ 

ส๒๐๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๖ 

พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

๖๐ 

๒๐ 

นอกตารางเรียน 

๑.๕ 

๐.๕ 

๐.๕ 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ประเภทรายวิชาเพิ่มเติมไม่ระบุชั้นเรียน 

รายวิชา เวลาเรียน(ชั่วโมง) จ านวนหน่วยกิต 

ส๒๐๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๑ 

ส๒๐๒๐๒ อาเซียนศึกษา ๒ 

ส๒๐๒๐๓ อาเซียนศึกษา ๓ 

๒๐ 

๒๐ 

๒๐ 

๐.๕ 

๐.๕ 

๐.๕ 
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โครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา ประเภท

วิชา 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 

จ านวน 

หน่วยกิต 

แผนการเรียน 

วิทย์-คณิตฯ 

แผนการเรียน 

ศิลป์-ค านวน 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ 

ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ไทย ๑ 

ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 

ส๓๐๒๐๑ การเมืองการปกครองของ 

             ไทย 

พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

เพ่ิมเติม 

๔๐ 

๒๐ 

นอกตาราง 

๔๐ 

๑.๐ 

๐.๕ 

๐.๕ 

๑.๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา ประเภท

วิชา 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 

จ านวน 

หน่วยกิต 

แผนการเรียน 

วิทย์-คณิตฯ 

แผนการเรียน 

ศิลป์-ค านวน 

ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๒ 

ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒ 

ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 

ส๓๐๒๐๒ กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

เพ่ิมเติม 

๔๐ 

๒๐ 

นอกตาราง 

๔๐ 

๑.๐ 

๐.๕ 

๐.๕ 

๑.๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา ประเภท

วิชา 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 

จ านวน 

หน่วยกิต 

แผนการเรียน 

วิทย์-คณิตฯ 

แผนการเรียน 

ศิลป์-ค านวน 

ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ 

ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร์สากล ๓ 

ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 

ส๓๐๒๐๓ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 

พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

เพ่ิมเติม 

๔๐ 

๒๐ 

นอกตาราง 

๔๐ 

๑.๐ 

๐.๕ 

๐.๕ 

๑.๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา ประเภท

วิชา 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 

จ านวน 

หน่วยกิต 

แผนการเรียน 

วิทย์-คณิตฯ 

แผนการเรียน 

ศิลป์-ค านวน 

ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๔ 

ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์สากล ๔ 

พ้ืนฐาน 

พ้ืนฐาน 

๔๐ 

๒๐ 

๑.๐ 

๐.๕ 
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ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔ 

ส๓๐๒๐๔ เศรษฐศาสตร์กับชีวิต 

เพ่ิมเติม 

เพ่ิมเติม 

นอกตาราง 

๔๐ 

๐.๕ 

๑.๐ 

 
 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 

รายวิชา ประเภท

วิชา 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 

จ านวน 

หน่วยกิต 

แผนการเรียน 

วิทย์-คณิตฯ 

แผนการเรียน 

ศิลป์-ค านวน 

ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ 

ส๓๐๒๐๕ พัทลุงศึกษา 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

๔๐ 

๒๐ 

๑.๐ 

๐.๕ 

 
 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา ประเภท

วิชา 

เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 

จ านวน 

หน่วยกิต 

แผนการเรียน 

วิทย์-คณิตฯ 

แผนการเรียน 

ศิลป์-ค านวน 

ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ 

ส๓๐๒๐๖ อาเซียนศึกษา 

พ้ืนฐาน 

เพ่ิมเติม 

๔๐ 

๒๐ 

๑.๐ 

๐.๕ 
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ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมปีที่ ๑ - ๓  
 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐๑  รายวิชา สังคมศึกษา ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑       ภาคเรียนที่ ๑         เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง         จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                        เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

  การสังคายนา 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่           

ประเทศไทย 

๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศไทย 
 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
ฐานะเปน็ 
  ศาสนาประจ าชาติ 
  สถาบันหลักของสังคมไทย       
  สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง  และครอบคลุม

สังคมไทย 
  การพัฒนาตนและครอบครัวความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็น 
  ศาสนาประจ าชาติ 
  สถาบันหลักของสังคมไทย       
  สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง  และครอบคลุม

สังคมไทย 
  การพัฒนาตนและครอบครัว 

๒. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมใน
สังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว 

  สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 ประสูติ 
 เทวทูต ๔ 
 การแสวงหาความรู้ 
 การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 

๓. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบ าเพ็ญ    
ทุกรกิริยา   หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  พระมหากัสสปะ 
  พระอุบาลี 
  อนาถบิณฑิกะ 
  นางวิสาขา 

๔. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่อง
เล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
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สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 ชาดก 
  อัมพชาดก 

    ติตติรชาดกพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  พระมหากัสสปะ 
  พระอุบาลี 
  อนาถบิณฑิกะ 
  นางวิสาขา 

 ชาดก 
  อัมพชาดก 
   ติตติรชาดก 

 

 พระรัตนตรัย 
  พุทธคุณ ๙ 

 อริยสัจ ๔ 
  ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ ๕ 
         -  ธาตุ ๔ 

  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
o หลักกรรม 
        -   ความหมายและคุณค่า 
o อบายมุข ๖ 

   นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
o สุข ๒ (กายิก, เจตสิก) 
o คิหิสุข 

  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
o ไตรสิกขา 
o กรรมฐาน ๒ 
o ปธาน ๔ 
o โกศล ๓ 
o มงคล ๓๘ 

- ไม่คบคนพาล 
- คบบัณฑิต 

   - บูชาผู้ควรบชูา 
 
 

๕.  อธิบายพทุธคณุ และขอ้ธรรมส าคญัในกรอบ
อรยิสจั ๔  หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนด เห็นคณุคา่และน าไปพฒันา
แกปั้ญหาของตนเองและครอบครวั 
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 พุทธศาสนสุภาษิต 
   ย  เว เสวติ ตาทิโส    

คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 
  อตฺตนา โจทยตฺตาน   

จงเตือนตน ด้วยตน 
 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

        นิสมฺม กรณ  เสยฺโย   
           ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 
         ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
            เรือนที่ครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 

 

 โยนิโสมนสิการ 
   วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
   วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก 

 
 

๖. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพ่ือการเรียนรู้และ
การด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธี
คิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ 
– โทษ  และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและ

เจริญปัญญา   การฝึกบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้น อานาปานสติ 

   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๗. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา
ด้วยอานาปานสติ   หรือตามแนวทางของศาสนาที่ 
ตนนับถือตามที่ก าหนด๗. สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

   หลักธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 
 

๘. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือ ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ  มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนและวิถีการด าเนินชีวิต 

แตกต่างกันตามหลักความเชื่อและค าสอน ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

๙. วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นที่ทุกคนต้องศึกษา
เรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 

 การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอ่ืนใน
สถานการณ์ต่างๆ  
 

๑๐. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม 

 ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศที่ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์หรือมีผลงานด้าน  
ศาสนสัมพันธ์ 

 

๑๑. วิเคราะห์การกระท าของบุคคลที่เป็นแบบอย่าง
ด้านศาสนสัมพันธ์ และน าเสนอแนวทางการปฏิบัติ
ของตนเอง 
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สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
                         หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ และ การบ ารุงรักษาวัด ๑. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตน
นับถอื 

 วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม ปาฐกถา
ธรรม  การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง 

 การเข้าพบพระภิกษุ 
การแสดงความเคารพ  การประนมมือ  การไหว้  
การกราบ  การเคารพ  พระรัตนตรัย  การฟังเจริญ 
พระพุทธมนต์  การฟังสวด พระอภิธรรม  การฟัง
พระธรรมเทศนา 

๒. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพ่ือเป็นแบบอย่างใน
การประพฤติปฏิบัติ  และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 

 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพ่ือนตามหลัก
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

๓. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ         ตามที่ก าหนด 

 การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่
๙  

 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่
บูชา  

 ค าอาราธนาต่างๆ   

๔. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน  ศาสนพิธี 
พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติและความส าคัญของวันธรรมสวนะ วัน
เขา้พรรษา  วันออกพรรษา   วันเทโวโรหณะ 

 ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา  วัน
อาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะและเทศกาล
ส าคัญ 

๕. อธิบายประวัติ ความส าคัญ และ ปฏิบัติตนในวัน
ส าคัญทางศาสนา  ที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด ได้
ถูกต้อง 
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สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณแีละวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

    กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล ได้แก่
กฎหมายการคุ้มครองเด็ก , กฎหมายการศึกษา 
กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค , กฎหมายลิขสิทธิ์   
   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคล 

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล 

   บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น เคารพกติกา
สังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสาธารณประโยชน์ 

๒. ระบุความสามารถของตนเอง  ในการท า
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

    ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง 
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน 
   วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

๓. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็น
ปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อกัน 

 วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 

 ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 

๔.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น 
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สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดม่ัน ศรัทธาและธ ารงรักษา         

                        ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และสาระส าคัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 

๑. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และ
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     
ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป   

การแบ่งอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยท้ัง 
๓ ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร ตุลาการ  ตามที่ระบุ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

๒. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตย
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน 

การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ 
เสรีภาพและหน้าที่ 

๓. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง    
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รหัสวิชา ส๒๑๑๐๓  รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑        ภาคเรียนที่ ๑            เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

    ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย        
ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

   ความส าคัญของเวลา และช่วงเวลาส าหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

   ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบันและอนาคต 

๑. วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

   ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.ศ./ 
พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ. 

   วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง  
การเทียบ 

    ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

๒. เทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคญัของประวัติศาสตร์    
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน 

    ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
สมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้น
รอง เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย 
เป็นต้น 

    น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ตนเองในสมัยใดก็ได้   

 

๓. น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
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สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ที่มีผลต่อ
พัฒนาการทางด้านต่างๆ 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
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รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒  รายวิชา สังคมศึกษา ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑         ภาคเรียนที่ ๒         เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง       จ านวน  ๑.๕ หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์
เบื้องต้น 

   ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัดกับ  ความ
ต้องการมีไม่จ ากัด ความขาดแคลน          การเลือก
และค่าเสียโอกาส 

๑. อธิบายความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคัญของการบริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   หลักการในการบริโภคท่ีดี 
   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคนใน

สังคมปัจจุบัน รวมทั้งผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมดังกล่าว 

๒. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ 

   ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ            

      พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชด าริ 
   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

การด ารงชีวิต 
   ความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

๓. อธิบายความเป็นมาหลักการและความส าคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
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สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ 

                       จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   ความหมาย ประเภท และความส าคัญของ
สถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าที่และความส าคัญของธนาคาร
กลาง 

   การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ซึ่ง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
สถาบันการเงิน 

๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของ
สถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง 
 

  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน
และกัน การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

๒. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกัน 
และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ 

 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และ

อุปทาน 

๓. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนด อุปสงค์และ
อุปทาน 
 

  ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

   กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาพอสังเขป 

   ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทางปัญญาแต่
ละประเภท 

๔. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
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สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผน 

                     ที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการ 

                     ทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

ลักษณะทางการภาพ ของทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเซียเนีย 

๑.วิเคราะห์ลักษณะทาง กายภาพของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอ เชียเนีย โดยใช้เครื่องมือ 
ทางภูมิศาสตร์สืบค้น ข้อมูล  
 

พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่ง
เวลา 
เปรียบเทียบวนัเวลาของโลก 

๒. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) 
เส้นแบ่งเวลา และ เปรียบเทียบวัน เวลาของ โลก  
 
 

 วิเคราะหส์าเหตกุารเกิดภยัพิบตัขิองทวีปเอเชีย  
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ภัยพิบัติของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย 
 

 
  สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 

                       วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

                       เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 ท าเลที่ตั้ง ของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจและสังคม
ใน ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  
 

๑. ส ารวจและระบุท าเลที่ตั้ง ของกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและสังคมใน ทวีปเอเชีย ทวีป ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย  

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีป

เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทาง กายภาพและ ปัจจัยทาง
สังคมท่ีมีผล ต่อท าเลที่ตั้ง ของกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและสังคม ในทวีปเอเชีย ทวีป ออสเตรเลีย 
และ  
โอเชียเนีย  
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 ประเด็น ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพกับมนุษย์ ที่เกิดข้ึนใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็น ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสภาพแวดล้อม ทางกายภาพกับมนุษย์ที่ 
เกิดข้ึนในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

แนวทางการ จัดการภัยพิบัติและการ จัดการ
ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน 

๔. วิเคราะห์แนวทางการ จัดการภัยพิบัติและการ 
จัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน 
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รหัสวิชา ส๒๑๑๐๔  รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑        ภาคเรียนที่ ๒            เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

  ที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นแหล่งมรดก
โลกในประเทศต่าง ๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มี
ต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน 

๒. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
โดยสังเขป 

   รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัยตามพร
ลิงค์   ทวารวดี เป็นต้น 

   รัฐไทย ในดินแดนไทย  เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น 

 
 

๑. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อน
สุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
๒. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้าน
ต่าง ๆ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ  ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก ) 

   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในด้าน
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๓. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน 
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   วัฒนธรรมสมัยสโุขทัย เช่น ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณีส าคัญ ศิลปกรรมไทย 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น 
 การชลประทาน เครื่องสังคมโลก  

   ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย   
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รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑  รายวิชา สังคมศึกษา ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒     ภาคเรียนที่ ๑            เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง     จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                       ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                       เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 
สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือน
บ้านและการนับถือพระพุทธ -ศาสนาของประเทศ
เพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 

๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน   
 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

๒. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ- ศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยใน
ฐานะเป็น 

   รากฐานของวัฒนธรรม 
   เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ 

๓. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ            
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

๔. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธ -ศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือกับ   การพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคม 

   สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 การผจญมาร 
 การตรัสรู้ 
การสั่งสอน 

๕. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

   พระสารีบุตร 
   พระโมคคัลลานะ 
   นางขุชชุตตรา 
   พระเจ้าพิมพิสาร 
   มิตตวินทุกชาดก 
   ราโชวาทชาดก 
 

๖. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 

 

   โครงสร้าง และสาระสังเขปของ            ๗. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ 
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พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรม
ปิฎก 

 
สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   โครงสร้าง และสาระสังเขปของ           
 พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก             
 และพระอภิธรรมปิฎก 

 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
   กมฺมุนา วตฺตตี โลโก 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
   กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก    

ท าดีได้ดี ท าชั่ว   ได้ชั่ว 
   สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย      

การสั่งสมบุญน าสุขมาให้ 
            ปูชโก  ลภเต ปชู  วนฺทโก ปฏิวนฺทน      
ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับ
การไหว้ตอบ 

๘. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  
ตามท่ีก าหนด  เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนา 
แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ ๒ วิธี คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 

๙. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   รู้และเขา้ใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา 
   ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก

สติปัฎฐาน  เน้นอานาปานสติ 
   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระการ
เรียนรู้ ข้อ ๘.) 

๑๑.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือ เพื่อการด ารงตนอย่างเหมาะสมในกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
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สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
                         หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 การเป็นลูกที่ดี ตามหลักทิศเบื้องหน้า  ในทิศ ๖ 
 

๑. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  ต่าง ๆ ตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

 การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
 มรรยาทของผู้เป็นแขก 
 ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ  การ

ยืน  การให้ที่นั่ง  การเดินสวน  การสนทนา   
การรับสิ่งของ 

 การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล  
งานอวมงคล 

๒. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่
ก าหนด 
 

 การท าบุญตักบาตร 
 การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวายและ

สิ่งของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ 
 การถวายสังฆทาน   เครื่องสังฆทาน 
 การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน 
 การกรวดน้ า 

 การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 

๓. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

 

 หลักธรรมเบื้องต้นที่เก่ียวเนื่องใน วันมาฆบูชา  
วันวิสาขบูชา   วันอัฏฐมีบูชา   วันอาสาฬหบูชา 

 วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 
 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน   ในวันธรรม

สวนะ วันเข้าพรรษา   วันออกพรรษา  วันเทโว
โรหณะ                 

๔. อธิบายค าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ    วันส าคัญทาง
ศาสนา และปฏิบัติตน    ได้ถูกต้อง 
 

 ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ 
 

 

๕. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม 
ตาม  แนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืน ๆ  เพ่ือน าไปสู่การ
ยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
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สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณแีละวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว เช่น 
       -  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์    

-  กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
-  กฎหมายเพ่งเก่ียวกับครอบครัวและมรดก 

เช่น การหมั้น การสมรส             การรับรอง
บุตร  การรับบุตรบุญธรรม  และมรดก 

  กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
 - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอกแบบ

แสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
- กฎหมายแรงงาน 

 

๑. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 
 
 

    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

    แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย 

๒. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย 

   บทบาท  ความส าคัญและความสัมพันธ์ของ
สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน
เศรษฐกิจ สถาบัน    ทางการเมืองการปกครอง 

๓. วิเคราะห์บทบาท  ความส าคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม 

   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม เป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

๔.อธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย  เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่าง
กัน 
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สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดม่ัน ศรัทธาและธ ารงรักษา         

                        ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 กระบวนการในการตรากฎหมาย  

- ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 

- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
     กระบวนการตรากฎหมาย 

๑. อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย 
 

 เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงส าคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย 

 หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 
 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการ
ปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน 
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รหัสวิชา ส๒๒๑๐๓  รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒        ภาคเรียนที่ ๑            เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

    วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ ต่าง ๆ   อย่างง่าย 
ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลังของผู้ท า หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ  
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

   ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่            
ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐาน 
สมัยอยุธยา ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓ ) 
 

๑. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน  ทาง
ประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  ต่าง ๆ 
ในสมัยอยุธยา และธนบุรี    ( เชื่อมโยงกับ มฐ. 
ส ๔.๓ ) เช่น ข้อความบางตอน ในพระราช
พงศาวดารอยุธยา / จดหมายเหตุชาวต่างชาติ  

   ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดง
เหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี 

   การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น 
รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

   ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
ตีความทางประวัติศาสตร์ 

๒. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
๓. เห็นความส าคัญของการตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 
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สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                         
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ
ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป  

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
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รหัสวิชา ส๒๒๑๐๒  รายวิชา สังคมศึกษา ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒     ภาคเรียนที่ ๒            เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   ความหมายและความส าคัญของการลงทุนและ
การออมต่อระบบเศรษฐกิจ 

   การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน ภาค
ครัวเรือน 

   ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา
ดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ค่าของเงิน 
เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต 

   ปัญหาของการลงทุนและการออมในสังคมไทย 

๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม 

   ความหมาย  ความส าคัญ และหลักการผลิต
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ส ารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง  ใช้วิธีการผลิตอย่างไร    มีปัญหาด้าน
ใดบ้าง 

   มีการน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อ การผลิต
สินค้าและบริการ 

   น าหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า 
และบริการในท้องถิน่ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และ

สิ่งแวดล้อม 
 

๒. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 
 

   หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้าและ
บริการในท้องถิ่น 

   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

๓. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ    
ผู้บริโภค 

   กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

   การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์
ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 

   แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 

๔. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภค 

 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น

ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   ๑. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ 

   หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน และ
การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

๒. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น 
การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย 

   การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น  
น้ ามัน  ป่าไม้  ทองค า  ถ่านหิน  แร่ เป็นต้น 

๓. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  ในโลกที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๔. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า ในประเทศและ
ต่างประเทศส่งผลต่อ คุณภาพสินค้า ปริมาณการ
ผลิต และ ราคาสินค้า 
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สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซ่ึงมีผลต่อกัน ใช้ 
                      แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม 
                      กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และแอฟริกา ๑. วิเคราะห์ลักษณะทาง กายภาพของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา โดยใช้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
สืบค้นข้อมูล  

 มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ๒. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์  

ภัยพิบัติของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา ๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ภัยพิบัติ ของทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 

 
  สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 ท าเลที่ตั้ง ของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจและสังคม
ใน ทวีปยุโรป และทวีป แอฟริกา 

๑. ส ารวจและระบุท าเลที่ตั้ง ของกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและสังคมใน ทวีปยุโรป และทวีป 
แอฟริกา  

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร 
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา 

๒. วิเคราะห์ปัจจัยทาง กายภาพและปัจจัยทาง 
สังคมท่ีมีผลต่อท าเลที่ตั้ง ของกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและสังคมใน ทวีปยุโรป และทวีป 
แอฟริกา 

 ประเด็น ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพกับมนุษย์ที่ เกิดข้ึนใน
ทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกา  
 

 ๓. สืบค้น อภิปรายประเด็น ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสภาพแวดล้อม ทางกายภาพกับมนุษย์ที่ 
เกิดข้ึนในทวีปยุโรป และ ทวีปแอฟริกา  
 

 แนวทางการ จัดการภัยพิบัติและการ จัดการ
ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา อย่าง ยั่งยืน 

๔. วิเคราะห์แนวทางการ จัดการภัยพิบัติและการ 
จัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา อย่าง ยั่งยืน 
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รหัสวิชา ส๒๒๑๐๔  รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒        ภาคเรียนที่ ๒            เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ 

                       การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 

                       วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ
ในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 
ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป  

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 

๑. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย 

  ที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดกโลกใน
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาค
เอเชียในปัจจุบัน 

๒. ระบคุวามส าคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย 

 
 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ

ธ ารงความเป็นไทย 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ

อาณาจักรอยุธยา 
   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน

การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และ      การกู้
เอกราช 

๑. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และ
ธนบุรีในด้านต่างๆ 
๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
๓. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าว   ต่อ
การพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 
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   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา เช่น 
การควบคุมก าลังคน และศิลปวัฒนธรรม 

 
สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ การกู้    เอกราช 
และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี 
   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน ของบุคคล

ส าคัญของไทยและต่างชาติ ที่มีส่วนสร้างสรรค์
ชาติไทย 
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รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑  รายวิชา สังคมศึกษา ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓     ภาคเรียนที่ ๑            เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                        เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ 
ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ
เหล่านั้น   ในปัจจุบัน 

๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก 

๒. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารย
ธรรม     และความสงบสุขแก่โลก 

   สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 (ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมในสาระการเรียนรู้ ข้อ 
๖ ) 

๓. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง ต่าง ๆ  
เช่น  
o ปางมารวิชัย 
o ปางปฐมเทศนา 
o ปางลีลา 
o ปางประจ าวันเกิด 

   สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
 ปฐมเทศนา 

           โอวาทปาฏิโมกข์ 

๔. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ 
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 พระมหาปชาบดีเถรี 
 พระเขมาเถรี 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล 
 นันทิวิสาลชาดก 
  สุวัณณหังสชาดก 

๕. วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามท่ีก าหนด 
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สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
 พระรัตนตรัย 
   สังฆคุณ ๙ 

 อริยสัจ ๔ 
   ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 

o ขันธ์ ๕ 
-ไตรลักษณ์ 

   สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
o หลักกรรม 

-วัฏฏะ ๓ 
-ปปัญจธรรม ๓ (ตัณหา  มานะ ทิฎฐิ) 

   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
o อัตถะ ๓ 

   มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
o มรรคมีองค์ ๘ 
o ปัญญา ๓ 
o สัปปุริสธรรม ๗ 
o บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
o อุบาสกธรรม ๗ 
o มงคล ๓๘ 

- มีศิลปวิทยา 
- พบสมณะ 
- ฟังธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตามกาล 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
   อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย                        
 ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
   ธมฺมจารี  สุข  เสติ                                   

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปมาโท มจฺจุโน ปท                              

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
   สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ                             

ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 
   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน 

๔ ในมหาปรินิพพานสูตร 
 

๖. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ ๔  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
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สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู้ ข้อ ๖.) 

 

7. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมในการพัฒนาตน   เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการท างาน  และการมีครอบครัว 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการ  
๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบ
สาวเหตุปัจจัย 
 

8. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิด
แบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือ               
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก

สติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน    

9. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา
ด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 
 
 

 วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 10. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ 

 
สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
                         หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

สาระเรียนรู้ ตวัชี้วัด 

 หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติ      ตามหลัก
พระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม 

   การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน  ศาสนพิธีที่
บ้าน การสนทนา การแต่งกาย มรรยาทการพูดกับ
พระภิกษุตามฐานะ 

๑. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก และ
ปฏิบัติตนต่อสาวก ตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

 การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ในทิศ ๖ 
ของพระพุทธศาสนา 

๒. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  ต่าง ๆ ตาม
หลักศาสนา ตามที่ก าหนด 

 การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน ๔ ใน
มหาปรินิพพานสูตร 

๓.  ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
 

 พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล  
 การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูป

และเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์ การปูลาด

๔. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง 
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อาสนะ  การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน  
 ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าวพระพุทธ 

การถวายไทยธรรม                  การกรวดน้ า 
 

สาระเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย   
  วันวิสาขบูชา  (วันส าคัญสากล) 
  วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 

 หลักปฏิบัติตน :  การฟังพระธรรมเทศนา  การ
แต่งกายในการประกอบ ศาสนพิธีที่วัด  การงด
เว้นอบายมุข    

 การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ 

๕.  อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนาตามที่
ก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

 

๖. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ แสดงตนเป็น     
 ศาสนิกชนของศาสนา ที่ตนนับถือ 
 

 การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา   น าไปปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
โอกาส 

 การศึกษาการรวมตัวขององค์กร  ชาวพุทธ 
 การปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัดและ
พุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 

๗. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตน
นับถือ 
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สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณแีละวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

  ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญา และโทษ 
   ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่ง  และโทษ 
   ตัวอย่างการกระท าความผิดทางอาญา เช่น 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    
   ตัวอย่างการท าความผิดทางแพ่ง เช่น  การท า
ผิดสัญญา  การท าละเมิด 

๑. อธิบายความแตกต่างของการกระท าความผิด
ระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 

    ความหมาย และความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
    การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม 

๒. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลัก
สิทธิมนุษยชน 

   ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย      ภูมิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรมสากล 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ  ภูมิปัญญาไทย
ที่เหมาะสม     การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม 

๓. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากลที่เหมาะสม 

   ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การเมือง 
การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม  ความเชื่อ 

   สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต ปัญหา
อาชญากรรม ฯลฯ 

   แนวทางความร่วมมือในการลดความขัดแย้ง
และการสร้างความสมานฉันท์ 

๔. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งใน
ประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง 

   ปัจจัยที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มีความสุข เช่น 
การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม   หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าในตนเอง  รู้จัก
มองโลกในแง่ดี  สร้างทักษะทางอารมณ์  รู้จัก
บริโภคด้วยปัญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและ
วัตถุต่างๆ    ปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ 

 

๕. เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก 
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สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดม่ัน ศรัทธาและธ ารงรักษา  

                        ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 ระบอบการปกครอง  แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุค
ปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบ 

 เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย 
เกณฑ์การตัดสินใจ 

๑. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุค
ปัจจุบัน 
 

 ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการปกครอง
ของไทย กับประเทศอ่ืนๆ ที่มี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๒. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของ
ไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม    และ
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 อ านาจหน้าที่ของรัฐบาล 
 บทบาทส าคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการ

แผ่นดิน 
 ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

๓. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนรว่ม และการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 ประเด็น ปัญหาและผลกระทบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

๔. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนว
ทางแก้ไข 
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รหัสวิชา ส๒๓๑๐๓  รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓        ภาคเรียนที่ ๑            เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ส าหรับ
การศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น
ในท้องถิ่นตนเอง 

   วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ 
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

   น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และ
ท้องถิ่นของตน 

๑. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
๒. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราว
ต่าง ๆ ที่ตนสนใจ 

 
 
สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ          
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ
ของโลก (ยกเว้นเอเชีย)     ที่มีผลต่อพัฒนาการ
โดยสังเขป 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคต่างๆของโลก   (ยกเว้นเอเชีย)
โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

  ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๒๐ เช่น สงครามโลกครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๒  สงคราม
เย็น  องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

๑.อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป 
๒. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความ
ร่วมมือ และความขัดแย้ง  ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ 
ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความ
ขัดแย้ง 
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รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒  รายวิชา สังคมศึกษา ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓     ภาคเรียนที่ ๒            เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง      จ านวน  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   ความหมายและประเภทของตลาด 
   ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน 
   ความหมายและความส าคัญของกลไกราคาและ

การก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
   หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและ
บริการ 

๑. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 

   ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้งทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

   วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับ
ต่าง ๆ   

   หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิพอเพียง

กับหลักการและระบบของสหกรณ์เพ่ือประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 

๓. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
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สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่าง ๆ  

   บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
เช่นการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะที่
เอกชนไม่ด าเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน โรงเรียน 

       - บทบาทการเก็บภาษีเพ่ือพัฒนาประเทศ  
 ของรัฐในระดับต่าง ๆ   
      - บทบาทการแทรกแซงราคาและ การควบคุม

ราคาเพ่ือการแจกจ่ายและการจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ 

   บทบาทอ่ืนของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจใน
สังคมไทย 

๑. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ 

   นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ๒. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และ
ประเทศชาติ 

   บทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
   กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ   

๓. อภิปรายบทบาทความส าคัญของ การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

   ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไข          
ภาวะเงินเฟ้อ   เงินฝืด 

๔. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ  เงินเฟ้อ     
เงินฝืด  
 

   สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
   ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
 

๕. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทาง
แก้ปัญหา 
 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้า
ระหว่างประเทศ 

๖. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ 
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สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน  

                     ใช้แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม 

                     กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 ลักษณะทาง กายภาพของ ทวีป อเมริกาเหนือ 
และทวีป อเมริกาใต้ 
 การเลือกใช้ แผนที่เฉพาะเรื่องและ เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ สืบค้นข้อมูล 

๑. วิเคราะห์ลักษณะทาง กายภาพของ ทวีป 
อเมริกาเหนือ และทวีป อเมริกาใต้ โดยเลือกใช้ 
แผนที่เฉพาะเรื่องและ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
สืบค้นข้อมูล 

 ภยัพิบตัขิองทวีปอเมรกิาเหนือ และทวีปอเมรกิา
ใต ้

๓. วิเคราะห์สาเหตุการเกิด ภัยพิบัติของทวีป
อเมริกา เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี 

                     การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อ 

                     การพัฒนาที่ย่ังยืน 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

 ท าเลที่ตั้ง ของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจและสังคม
ใน ทวีปอเมริกาเหนือ และ ทวีปอเมริกาใต้ 
 

๑. ส ารวจและระบุท าเลที่ตั้ง ของกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและสังคมใน ทวีปอเมริกาเหนือ และ ทวีป
อเมริกาใต้ 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม      
ทวีปอเมริกาเหนือ และ ทวีปอเมริกาใต้ 

 ๒. วิเคราะห์ปัจจัยทาง กายภาพและปัจจัยทาง 
สังคมท่ีมีผลต่อท าเลที่ตั้ง ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในทวีปอเมริกา เหนือ และทวีปอเมริกาใต้  

 ประเด็น ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพกับมนุษย์ที่ เกิดข้ึนใน
ทวีปอเมริกา เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

๓. สืบค้น อภิปรายประเด็น ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างสภาพแวดล้อม ทางกายภาพกับมนุษย์ที่ 
เกิดข้ึนในทวีปอเมริกา เหนือ และทวีปอเมริกาใต้  

 แนวทางการ จัดการภัยพิบัติและการ จัดการ
ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้ อย่างยั่งยืน 

๔. วิเคราะห์แนวทางการ จัดการภัยพิบัติและการ 
จัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา 
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ อย่างยั่งยืน  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ที่มีผลต่อการ 
จัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม 

๕.ระบุความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ที่มีผลต่อการ 
จัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔  รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓        ภาคเรียนที่ ๒            เวลาเรียน ๒๐ ชั่วโมง     จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

   การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น  ราชธานี
ของไทย 

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและ 
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 

   บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี
ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความม่ันคง
ของชาติ 

   พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้าน
การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ 

   เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มี 
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การท า
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ ๔ การ
ปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ การเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยวิเคราะห์
สาเหตุปัจจัย และผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง    
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 
 
 
 

๑. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย สมัยรัตนโกสินทร์
ในด้านต่างๆ 
๒. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
๓.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย 
๔.วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
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ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชาพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมปีที่ ๔ - ๖  
 

รหัสวิชา ส๓๑๑๐๑  รายวิชา สังคมศึกษา ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑  เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 

สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา        
                        ที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรม 
                        เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

- ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติความเชื่อทาง
ศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

๑.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความเชื่อทาง
ศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ 

- พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์  ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุด (การตรัสรู้) 
- การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  และการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 

๒. วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึก
ตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้    การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

- พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนา 
 

๓.วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการ
ธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวัติศาสดาที่
ตนนับถือ ตามที่ก าหนด 

- พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากล
และมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง 

๔. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

- พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญา
ที่ถูกต้อง 
 

๕. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่ถูกต้อง
ในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับ
ถือ ตามที่ก าหนด 

- ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- ศาสนา ๖. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

- หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ 
- การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ 

๗. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 



49 

 

- พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน การ
พ่ึงตนเอง  และการมุ่งอิสรภาพ 

๘.  วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การ
พ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

- พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา        
พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและ
วิธีการแก้ปัญหา 

๙.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ 
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

- พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
- พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่
บุคคล  สังคมและโลก 

๑๐. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม
และโลก หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 

- พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาแบบยั่งยืน 

๑๑.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

- ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่
สมบูรณ์ 
- ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง 
- ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

๑๒. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ 
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 

- พระรัตนตรัย 
     วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ 
ธรรมะ สังฆะ 
- อริยสัจ ๔ 
     ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
     สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
     นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
     มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
- พุทธศาสนสุภาษิต 

๑๓. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ
หลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ 

- พุทธสาวก พุทธสาวิก 
- ชาดก 
- ชาวพุทธตัวอย่าง 

๑๔. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง การด าเนินชีวิต
จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่ก าหนด 

- วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก และคัมภีร์
ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนาและการเผยแผ่
พระไตรปิฏก 

- ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฏก 

๑๕. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของการ
สังคายนา พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ และการเผยแผ่ 
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สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
- ตัวอย่างผลที่เกิดจากการท าความดี ความชั่ว   
- โยนิโสมนสิการด้วยวธิีคิดแบบอริยสัจ 

- หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๑๓ 

๑๖. เชื่อมั่นต่อผลของการท าความดี ความชั่ว 
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และ
ตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 

ประวัติพระพุทธเจ้า มุฮัมมัด   พระเยซู ๑๗. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ 
โดยสังเขป 

- คุณค่าและความส าคัญของค่านิยมและจริยธรรม 
- การขจัดความขัดแย้งเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๑๘.ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม 
จริยธรรมที่เป็นตัวก าหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพ่ือขจัด
ความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
๑๐ วิธี  (เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  
แบบสามัญญลักษณะ  แบบเป็นอยู่ในขณะ
ปัจจุบัน  และแบบวิภัชชวาท ) 

๑๙. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งม่ันพัฒนาชีวิตด้วย
การพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

- สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎ
ฐาน 
-น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้  คุณภาพชีวิตและสังคม 

๒๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

- หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น สาราณียธรรม ๖  
อธิปไตย ๓  มิจฉาวณิชชา ๕  อริยวัฑฆิ ๕    โภค
อาทิยะ ๕   
- คริสต์ศาสนา ได้แก่  บัญญัติ ๑๐  ประการ   
(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

- ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักจริยธรรม   
(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

๒๑. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความส าคัญของการท า
ความดี    ต่อกัน 

- สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 

 
๒๒. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของ
ทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
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สาระท่ี ๑    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  ๑.๒  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  
    หรือศาสนาที่ตนนับถือ  

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
- ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ 

การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ  
คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 
หน้าที่และบทบาทของพระภิกษุ  
การปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนาของพุทธ 

บริษัทในสังคมไทย 
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย วาจา  และ 

ใจ  ที่ประกอบด้วยเมตตา 
การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ  ใน 

โอกาสต่าง ๆ 
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม 

การรักษาศีล ๘ 
การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กร 

ชาวพุทธ 
การเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศเบื้องบน ใน 

ทิศ  ๖ 
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะผู้ปกครอง 

และ ผู้อยู่ในปกครองตามหลักทิศเบื้องล่าง ในทิศ ๖ 
- การปฏิสันถารตามหลักปฏิสันถาร ๒ 
- หน้าที่และบทบาทของอุบาสก  อุบาสิกาที่มีต่อ
สังคมไทยในปัจจุบัน 
- การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ตาม
หลักทิศเบื้องหลังในทิศ ๖  
- การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 
ชุมชน ประเทศชาติและโลก 

๑. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกใน
ครอบครัว และคนรอบข้าง  

- ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา  
ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ  เช่น พิธีแสดง 

ตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีทอดกฐิน     
ศาสนพิธีที่น าพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวเนื่อง 

 เช่น การท าบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ  

๒. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
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- ความหมาย ความส าคัญ คติธรรมในพิธีกรรม บท
สวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี คุณค่าและประโยชน์ 
- พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชา
อุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร ประโยชน์ของการ  
บรรพชาอุปสมบท 
- บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
- คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 

 

- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
ขั้นเตรียมการ 
ขั้นพิธีการ 

๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็น     
ศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

- หลักธรรม/คติธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญ และ
เทศกาลที่ส าคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 
- การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันส าคัญและเทศกาลที่
ส าคัญในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืน 

๔. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนา และเทศกาลที่ส าคัญ ของศาสนา
ที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

- การปกป้อง คุ้มครอง ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
ของพุทธบริษัทในสังคมไทย 
- การปลูกจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ  

๕. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนา
ชาติและโลก 
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รหัสวิชา ส๓๑๑๐๓รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๑  เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้ 

                        วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
- เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏใน

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์

สากล 

- ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของ

สังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 

- ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์ 

 

๑. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและ   ยุคสมัย

ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ 

- ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยน าเสนอ

ตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

- คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์

ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ 

- ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 

 

๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
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รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒  รายวิชา สังคมศึกษา ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒  เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณแีละวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
- ปัจจัยที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มีความสุข เช่น 
การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม   หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เห็นคุณค่าในตนเอง  รุ้จักมอง
โลกในแง่ด ี สร้างทักษะทางอารมณ์  รู้จักบริโภค
ด้วยปัญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ    
ปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

๑. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และ
สังคมโลก 

- กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น    ซ้ือ
ขาย ขายฝาก   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน จ าน า 
จ านอง 
- กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
- กฎหมายอื่นทีส่ าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   กฎหมายการรับ
ราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
- ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน   กฎหมาย มนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ 

๒. วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม และ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

-  โครงสร้างทางสังคม 
        การจัดระเบียบทางสังคม 
        สถาบันทางสังคม 
-  การขัดเกลาทางสังคม 
-  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
-  การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม 
-  คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก เช่น 
         เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 

๓. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก 
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         เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน 
         มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
           มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน  
ประเทศชาติและสังคม 
           เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง การปกครอง  
           มีส่วนรว่มในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ  สังคมการเมืองการปกครอง  สิ่งแวดล้อม 
            มีคุณธรรมจริยธรรม  ใช้เป็นตัวก าหนด
ความคิด                 

 

- ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและหลักการของ
สิทธิมนุษยชน 
- บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกท่ีมี
ผลต่อประทศไทย 
- สาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 
- บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
- ปญัหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและแนวทาง
แก้ปัญหาและพัฒนา 

๔. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
 

- ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม 
- ลักษณะและ ความส าคัญของวัฒนธรรมไทยที่
ส าคัญ  
- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย  
- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
สากล 
- แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
- วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 

๕. วิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 
 

 
 
 



56 

 

สาระท่ี ๒    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน  ส ๒.๒   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดม่ัน ศรัทธาและธ ารงรักษา 

                        ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
-  ปัญหาการเมืองส าคัญท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ 

-  สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย 

และสังคมโลก และการประสานประโยชน์ร่วมกัน   

-  อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง              

ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ   

๑. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศ  
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 

-  การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 

เช่น  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศ

ต่าง ๆ 

-  การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมด้าน

วัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

๒. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองที่น าไปสู่

ความเข้าใจ  และการประสานประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างประเทศ 

-  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

         รูปแบบของรัฐ 

         ฐานะและพระราชอ านาจของ  

         พระมหากษัตริย์    

๓. วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็นที่ต้อง

ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       

-  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดย
องค์กรอิสระ  การตรวจสอบโดยประชาชน 

๔. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

การใช้อ านาจรัฐ  
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รหัสวิชา ส๓๑๑๐๔ รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ภาคเรียนที่ ๒  เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๓   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและ 

                       ธ ารงความเป็นไทย 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
- ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิด

เกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณ

ในดินแดนไทย  และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัย

ที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา

ต่างๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูป  ฯลฯ 

- บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนา

ชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอก

ราชของชาติ  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

- อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่มี

ต่อสังคมไทย 

- ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และ

ประวัติศาสตร์ไทย 

- ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 

และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค

ปัจจุบัน 

๑.วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 

๒. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

ต่อชาติไทย 

๓. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทย
ในยุคปัจจุบัน 
๔. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย 
 

- สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมไทย 

- วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ  

- การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย 

- แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

- วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

ไทย 

๕. วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
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รหัสวิชา ส๓๒๑๐๑  รายวิชา สังคมศึกษา ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๓   เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช ้

                        ทรัพยากร ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของ 

                        เศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
- ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและผลเสีย 
ของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  
- ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสียของ 
ตลาดประเภทต่าง ๆ 
- การก าหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน  การ 
ก า ห น ด ร า ค า ใ น เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ที ่มี ใ น สัง ค ม ไ ท ย 
- การก าหนดค่าจ้าง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอัตรา 
ค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย  
- บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการควบคุม 
ราคาเพ่ือการแจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

๑. อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบ

เศรษฐกิจ 

- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต

ของตนเอง และครอบครัว 

- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม  การค้าและบริการ 

- ปัญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา โดยการศึกษา

วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ผ่านมา 

- การพัฒนาประเทศที่น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับ

ปัจจุบัน 

 

๒. ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

- วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 

- ความหมายความส าคัญ และหลักการของระบบ

สหกรณ์ 

- ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย 

๓. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 
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สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
- ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในชุมชนและประเทศ 

 

- ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 

- แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

- ตัวอย่างของการรวมกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จในการ

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน 

๔. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ

แนวทางแก้ไข 

 

สาระท่ี ๓  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๒   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ 

                       จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
- บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของ

รัฐบาลในด้าน 

        การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

        การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

        การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 

        การแทรกแซงราคาและการควบคุม ราคา 

- รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ  

หนี้สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน  

         นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ  

และการใช้จ่ายของรัฐ 

          แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 

- ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะ

ทางเศรษฐกิจ เช่น  เงินเฟ้อ     เงินฝืด   

- ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น GDP , 

GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล 

- แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงินการคลัง 

๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน 

การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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- ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 

- ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ

ประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 

๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
ภาคการค้าและบริการ 

- การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

- บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงิน

โลกที่มีผลกับประเทศไทย 

 

- แนวคิดพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการค้าระหว่าง

ประเทศ 

- บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่

ส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO , 

NAFTA , EU , IMF , ADB , OPEC , FTA , APEC

ในระดับต่าง ๆ เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  

- ปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขันการ

ขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

- ตัวอย่างเหตุการณ์ที่น าไปสู่การพึงพาทางเศรษฐกิจ 

- ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ 

- ปัจจัยต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพ่ึงพาการแข่งขัน การ

ขัดแย้ง และการประสารประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

วิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

๓. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
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รหัสวิชา ส๓๒๑๐๓รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑  เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ 

                       การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 

                       วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
 -  อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก ่ อารยธรรม

ลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สินธุ และ

อารยธรรมกรีก-โรมัน 

๑.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  และ

การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมี

ผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

- การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 

และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 

- เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในปัจจุบัน เช่นระบอบฟิวดัส  การฟ้ืนฟู 

ศิลปวิทยาการสงครามครูเสด  การส ารวจทางทะเล    

การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การ

ปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม  ลัทธิชาตินิยม 

เป็นต้น 

 

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่
โลกสมัยปัจจุบัน 
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รหสัวิชา ส๓๒๑๐๒  รายวิชา สังคมศึกษา ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒  เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 

สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์                                                             

มาตรฐาน ส ๕.๑   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน  
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
-  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (ประกอบด้วย  

ธรณีภาค บรรยากาศภาค อุทกภาค ชีวภาค) ของ

พ้ืนที่ในประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ  ของโลก ซ่ึง

ได้รับ อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์   

-  ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่

ส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของพื้นที่

ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รบั

อิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

-  ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน

ประเทศและภูมิภาค ต่างๆ ของโลก 

๒. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหา

หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในประเทศไทยและ

ภูมภิาคต่างๆ  ของ โลก 

-  แผนที่และองค์ประกอบ  

-  การอ่านแผนที่เฉพาะเรื่อง  

-  การแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศ และภาพ

จากดาวเทียม  

-  การน าภูมิสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

3. ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 

วิเคราะห์ และสรุปขอ้มลู ตามกระบวนการทาง

ภูมศิาสตร์และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
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สาระท่ี ๕  ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 

                      การสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
-  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ

กิจกรรมของมนุษย์ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ได้แก่  

       ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน  (การกระจาย

และการเปลี่ยนแปลง ประชากร ชุมชนเมืองและ

ชนบทและการกลายเป็นเมือง) 

       ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

กับวิถีชีวิต  

       การกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

(เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ  

และการท่องเที่ยว) 

๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถี

การด าเนินชีวิตของท้องถิ่นท้ังในประเทศไทยและ

ภูมภิาคต่างๆ ของโลกและเห็นความส าคัญของ

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

-  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ    

ภัยพิบัต ิ  

-  สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

-  การจัดการภัยพิบัติ 

๒. วิเคราะห์สถานการณ ์สาเหตุและผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ            

ของโลก 

-  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศและ

ระหว่างประเทศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน               

ความมั่นคงของมนุษย์และการบริโิภคอย่าง

รับผิดชอบ   

-  กฎหมายและนโยบายด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมาย

และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เก่ียวข้อง และ

การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและ             

ระหว่างประเทศ 
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สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
และสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ -

-  บทบาทขององค์การ และการประสาน ความ

ร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

 

-  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

-  การมสว่นร่วมในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต

ตามแนวทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื 

 

4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
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รหัสวิชา ส๓๒๑๐๔รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๒  เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

 

สาระท่ี ๔  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
- ความร่วมมือ และความขัดแย้งของมนุษยชาติใน

โลก   

- สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 

เช่น  

         เหตุการณ ์๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (Nine 

Eleven ) 

          การขาดแคลนทรัพยากร 

          การก่อการร้าย 

           ความขัดแย้งทางศาสนา      ฯลฯ 

๓. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของ

ประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกาและ

เอเชีย 

๔. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๑ 
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รหัสวิชา ส๓๓๑๐๑  รายวิชา สังคมศึกษา ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑  เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสรุปเติมเต็มสาระการเรียนรู้ไล่เรียงมาตรฐานและตัวชี้วัดส าคัญ 
 

สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส ๑.๑ รู้เข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่

ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

มาตรฐาน ส ๑.๒ เข้าใจตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

 

สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก

อย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา ละธ ารงรักษาไว้

ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้

วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ

ภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
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รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒  รายวิชา สังคมศึกษา ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๒  เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง  จ านวน  ๑.๐ หน่วยกิต 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสรุปเติมเต็มสาระการเรียนรู้ไล่เรียงมาตรฐานและตัวชี้วัดส าคัญ 
 

สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ

ความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

 

สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๕.๑ เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและ 

กัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  และสรุปข้อมูล 

ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ 

สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ

สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐๑     วิชา สังคมศึกษา ๑      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑          เวลา ๖๐ ชั่วโมง         จ านวน     ๑.๕ หน่วยกิต 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษา วิเคราะห การเผยแพรพระพุทธศาสนาสูประเทศไทย ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีตอ 
สภาพแวดลอมในสังคมไทย พุทธประวัติตั้งแตประสูติจนถึงบ าเพ็ญทุกกริยา ประพฤติตนตามแบบอยางการ
ด าเนิน ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก (พระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ และนางวิสาขา) ชาดก 
(อัมพชาดก ติตติรชาดก) เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง บ าเพ็ญประโยชนตอศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับ
ถือ จริยวัตรของ สาวก ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ พุทธคุณและ
ปฏิบัติตามขอธรรมส าคัญ ในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ ตนนับถือ เชน พระรัตนตรัย 
(พุทธคุณ๙) ทุกข (ธรรมที่ควรบูชา) ขันธ ๕ ธาตุ ๔ สมุทัย(ธรรมที่ควรละ) หลัก กรรม อบายมุข ๖ นิโรธ(ธรรม
ที่ควรบรรลุ) สุข ๒ คิหิสุข และมรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ไตรสิกขา กรรมฐาน ๒ ปธาน ๔ โกศล ๓ มงคล ๓๘ 
ไมคบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผูควรบูชา และวิเคราะหพุทธศาสนสุภาษิต (ย  เว เสวติ ตาทิโส, อตฺตนา 
โจทยยตฺตาน  , นิสมฺม กรณ  เสยฺโย และทุรวาสา ฆรา ทุกฺขา)เพื่อน าไปใชในการด าเนินชีวิตแบบ พอเพียง เห็น
คุณคาและน าไปพัฒนาแกปญหาของตนเองและครอบครัว ศึกษาและวิเคราะห การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู
และการด าเนินชีวิตดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิด แบบคุณคาแท –คุณคาเทียม และวิธีคิดแบบคุณ –
โทษ และทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ ตนนับถือ สามารถสวดมนต แผเมตตาและ
เจริญปญญาดวยอานาปานสติ และดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือการอยู รวมกันไดอยางมีความสุข สามารถ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมไดถูกตอง ศึกษาประวัติความส าคัญและการปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาที่
ตนนับถือ  

ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันโดยสังเขป  บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน  ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก  กฎหมายการศึกษา  กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค  กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับตนเอง 

โดยใชกระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบสวน
สอบสวน กระบวนการทางสังคม กระบวนการสรางเจตคติ กระบวนการสรางคานิยม กระบวนการสรางความ
ตระหนัก  กระบวนการสืบค้นข้อมูล   กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  ท าให้เกิดทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ 
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เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม                

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย           
มีจิตสาธารณะ  และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ด้านความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

ส ๑.๑     ม.๑/๑ , ม.๑/๒, ม.๑/๓ , ม.๑/๔ , ม.๑/๕ , ม.๑/๖ , ม.๑/๗ , ม.๑/๘, ม.๑/๙ , ม.๑/๑๐,    
ม.๑/๑๑ 

ส ๑.๒     ม.๑/๑, ม.๑/๒ , ม.๑/๓ , ม.๑/๔ , ม.๑/๕ , ม.๑/๖ 

ส ๒.๑   ม.๑/๑ , ม.๑/๒ , ม.๑/๓, ม.๑/๔ 

ส ๒.๒     ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 

รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส๒๑๑๐๓   รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         ภาคเรียนที่ ๑             เวลา ๒๐ ชั่วโมง               จ านวน  ๐.๕ หนว่ยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             ศึกษาวิเคราะหความส าคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร ความสัมพันธและความส าคัญของ

อดีตที่มีตอปจจุบันและอนาคต ที่มาและตัวอยาง การใชศักราชในเอกสารประวัติศาสตรไทย วิธีการเทียบ

ศักราชตามระบบตางๆ การน าวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรไทยที่มีอยู ในท

องถิ่นและเหตุการณส าคัญสมัยสุโขทัย สมัยกอนประวัติศาสตรไทยในดินแดน ไทยโดยสังเขป รัฐโบราณและรัฐ

ไทยในดินแดนไทย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และปจจัยที่เก่ียวของ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด

านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธระหวางประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยสมัย 

สุโขทัย ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตรที่มีผลตอพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตางๆ ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต ความรวมมือผานการ

รวมกลุมเปนอาเซียนที่ถือวาเปน พัฒนาการของภูมิภาค ที่ตั้งและความส าคัญของแหลงอารยธรรมในภูมิภาค

เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีตอพัฒนาการของสังคมไทยสมัย    

ปจจุบัน  

           โดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม 

กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการแกปญหา และวิธีการ ทางประวัติศาสตร ส่งเสริมทักษะด้าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

           เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจถึงความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ อยางเปน ระบบ เขาใจความเปนมาของชาติไทย พัฒนา

การดานตางๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย

สุจริต มีวินัยใฝเรียนรู มุงมัน่ในการท างาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้าน

ความสามารถในการแก้ปัญหา  

 

รหัสตัวช้ีวัด 

ส ๔.๑   ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 

  ส ๔.๒   ม.๑/๑ 

ทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๑๑๐๒    วิชา สังคมศึกษา ๒             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                     

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑     ภาคเรียนที่ ๒         เวลา ๖๐ ชั่วโมง         จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               ศึกษา วิเคราะห ์ความหมายและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบรโิภคของคน
ในสังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเปน็มา หลักการและความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย  บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแตล่ะประเภทและธนาคารกลาง การ
พ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน และ
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   

 ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส ารวจ สืบค้น พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองจิจูด) เส้นแบ่ง
เวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ  ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย   สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทางทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย   

           โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาโดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่  
การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้
สถิติพ้ืนฐาน รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             เพ่ือให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การรว่มมือทาง
เศรษฐกิจในสังคมโลก  สามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบรโิภค  การใช้ทรพัยากรที่มีอยู่จ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าและน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ตลอดถึงการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์  ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพ้ืนที่ การคิดแบบ
องค์รวม การคิดเชิงภูมิสัมพันธ ์การใชส้ถิติพ้ืนฐาน รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝเ่รียนรู ้
มุ่งมั่นในการท างาน   
รหัสตัวช้ีวัด  
   ส ๓.๑    ม.๑/๑ , ม.๑/๒, ม.๑/๓   ส ๓.๒    ม.๑/๑ , ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 
        ส ๕.๑    ม.๑/๑ , ม.๑/๒, ม.๑/๓   ส ๕.๒    ม.๑/๑ , ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔ 

รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส๒๑๑๐๔   รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑         ภาคเรียนที่ ๒             เวลา ๒๐ ชั่วโมง               จ านวน  ๐.๕ หนว่ยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห เรื่องราวของประวัติศาสตรสมัยกอนสุโขทัย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในดาน  

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธระหวางประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และความ 

เสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย   

โดยใชกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการ 

แก้ปัญหาส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในความเปนมาเกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติไทย ท าใหเกิดคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ 
สามารถด าเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านความสามารถใน
การแก้ปัญหา   

  

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ส ๔.๒  ม.๑/๒ 

ส ๔.๓  ม๑/๑, ส ๔.๓ ม๑/๒, ส ๔.๓ ม๑/๓ 

ทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๒๑๐๑     วิชา สังคมศึกษา ๓      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๑          เวลา ๖๐ ชั่วโมง         จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการเผย แผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและการนับถือ 
พระพุทธศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม   พุทธประวัติเรื่อง การผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน รวมทั้งชาดกเรื่อง มิตตวินทุกชาดก 
และราโชวาทชาดกพระธรรมเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ   
พระอภิธรรมปิฎก พระรัตนตรัยเรื่อง ธรรมคุณ ๖ หลักธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ (ธรรมที่ควร
รู้): ขันธ์ ๕ อายตนะ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ):  หลักกรรม สมบัติ ๔ วิบัติ ๔ อกุศลกรรมบถ ๑๐ อบายมุข ๖
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ): สุข ๒ (สามิส, นิรามิส) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ): บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
ดรุณธรรม ๖ กุลจิรัฏ-ฐิติธรรม ๔ กุศลกรรมบถ ๑๐ สติปัฏฐาน ๔ มงคล ๓๘ เรื่องประพฤติธรรม เว้นจาก
ความชั่ว เว้นจากการดื่มน้ าเมา  พุทธศาสนสุภาษิตบทว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกยอ่มเป็นไปตามกรรม 
กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก  ท าดีได้ดี ท าชั่ว ได้ชั่ว สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสัง่สมบุญน าสุขมาให้ 
ปูชโก ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน  ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ 
พระสงฆ์เก่ียวกับการประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากพุทธสาวก พุทธสาวิกา ได้แก่ 
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร ศาสนิกชนตัวอย่าง  ได้แก่    พระมหาธรรม
ราชาที่ ๑ (ลิไทย) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีเกี่ยวกับ
หน้าที่ชาวพุทธเรื่อง การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องหน้าในทิศ ๖ มารยาทชาวพุทธเรื่อง การต้อนรับ 
(ปฏิสันถาร) มรรยาทของผู้เป็นแขก การฝึกปฏิบัติระเบียบพิธีปฏิบัติต่อพระภิกษุในเรื่องการยืน การให้ที่นั่ง 
การเดินสวน การสนทนา การรับสิ่งของ การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคลและงานอวมงคล ศาสน
พิธีเรื่อง การท าบุญตักบาตร การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควรถวาย และสิ่งของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ การ
ถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน การถวายผ้าอาบน้ าฝน การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน การกรวดน้ า 
การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า รวมทั้งศาสนพิธี พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนา   อ่ืน ๆ วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วัน
อาสาฬหบูชา  วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา 
วันออกพรรษา  วันเทโวโรหณะ  การบริหารจิตและการเจริญปัญญาเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโส-มนสิการ ๒ วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ การสวด
มนต์แปลและแผ่เมตตา วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา การฝึกการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน    เน้นอานาปานสติ  
 ศึกษา วิเคราะห กฎหมายที่เก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของผู
เยาว กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน กฎหมายแพงเก่ียวกับครอบครัว เชน การหมั้น การสมรส การรับรอง
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บุตร การรับ บุตรบุญธรรม กฎหมายที่เก่ียวกับชุมชนและประเทศ ไดแก กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ
ธรรมชาติ กฎหมาย เกี่ยวกับภาษีอากร และเนนการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ปกครอง สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หนาที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย แนวทางสงเสริมให ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาทความ ส าคัญและ
ความสัมพันธของสถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ 
สถาบันทางการเมืองการปกครอง ความ 
คลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย วัฒนธรรมที่เปนป
จจัย ส าคัญในการสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน กระบวนการในการตรากฎหมาย เชน ผูมีสิทธิเสนอรางกฎ
หมาย ขั้นตอนการตรากฎหมาย การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตรากฎหมาย เหตุการณและการ
เปลี่ยนแปลง ส าคัญของระบอบการปกครองของไทย หลักการเลือกขอมูลขาวสารเพ่ือน ามาวิเคราะห 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการสร้างความตระหนัก  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแกปญหาส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าสื่อ 
        เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ศรัทธา ยึดมั่นในพระรัตนตรัยหรือศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติ
ตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมดีงาม  ใหมีความรู ความเขาใจ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หนาที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สถาบันทางสังคม ความคลายคลึงและความแตกตางของวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย กระบวนการใน  การตรากฎหมาย ขาวสารการเมืองการ
ปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยแต่ละสมัย  ท าใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน
กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เพ่ือให้สามารถด าเนิน
ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

   

รหัสตวัช้ีวดั 
 ส๑.๑   ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม๒/๓, ม ๒/๔, ม ๒/๕, ม ๒/๖, ม ๒/๗, ม ๒/๘, ม ๒/๙, ม ๒/๑๐, ม ๒/๑๑ 
 ส๑.๒   ม ๒/๑, ม ๒/๒, ม๒/๓  ม ๒/๔, ม ๒/๕ 
 ส ๒.๑  ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓  ม. ๒/๔ 
  ส ๒.๒  ม. ๒/๑   ม. ๒/๒   ม. ๒/๓    
ทั้งหมด ๒๓ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส๒๒๑๐๓   รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๑               เวลา ๒๐ ชั่วโมง        จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห และประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร ในสมัยอยุธยาและธนบุรี  

การแยกแยะและความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร และ

ความส าคัญของการ วิเคราะหขอมูลและการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตรที่นาเชื่อถือ การพัฒนาทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของภูมิภาคเอเชีย (ยกเวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต แหลงอารยธรรมโบราณที่

มีตอภูมิภาคเอเชียในปจจุบัน 

         โดยใชกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา 

เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

         เพ่ือใหเกิดความตระหนักในการรักชาติ สามารถน าเรื่องราวประวัติศาสตรเปนแบบอยางไปแกไข

เหตุการณ ที่จะเกิดซ้ ารอยได และใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อ

สัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ  และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านความสามารถใน

การแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชิวิต  

 

 

รหัสตวัช้ีวดั 
   ส ๔.๑   ม. ๒/๑,  ม. ๒/๒,  ม. ๒/๓ 

ส ๔.๒   ม. ๒/๑ 

ทัง้หมด ๔ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๒๑๐๒     วิชา สังคมศึกษา ๔      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๒    ภาคเรียนที่ ๒          เวลา ๖๐ ชั่วโมง         จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห ความหมายและความส าคัญของการลงทุนและการออมตอระบบเศรษฐกิจ การ
บริหารจัด การเงินออมและการลงทุนภาคครัวเรือน ปจจัยของการลงทุนและการออม คือ อัตราดอกเบี้ย
รวมทั้งปจจัยอ่ืนๆ  เชน คาของเงิน เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต ปญหาของการลงทุนและการออม
ในสังคมไทย ความหมาย ความส าคัญ และหลักการผลิตสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ ส ารวจการผลิต
สินคาในทองถิ่นวามีการผลิต อะไรบาง ใชวิธีการผลิตอยางไร มีปญหาดานใดบาง มีการน าเทคโนโลยีอะไร
มาใชที่มีผลตอการผลิตสินคาและ บริการ การผลิตสินคาและบริการในทองถิ่นมีผลตอ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดลอมอยางไร หลักการและเปาหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส ารวจวิเคราะหปญหาการผลิตสินค
าและบริการในทองถิ่น ประยุกตใช ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคาและบริการในทองถิ่น การรักษา
และคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภค กฎหมายคุมครองสิทธิผูบริโภค และหนวยงานที่เกี่ยวของ การด าเนิน
กิจกรรมพิทักษสิทธิและผลประโยชนตามกฎหมายในฐานะผูบริโภค แนวทางการปกปองสิทธิของผูบริโภค 
ระบบเศรษฐกิจแบบตาง ๆ หลักการและผลกระทบการพ่ึงพาอาศัยกันและการแขงขันกัน ทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีสงผลตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง ประเทศ เชน 
น้ิามัน ปาไม ทองค า ถานหิน แร  การแขงขันทางการคาในประเทศและตางประเทศ 

ศึกษา วิเคราะห เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคม ของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ
สังคม และ วัฒนธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรป
และแอฟริกา ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรปและแอฟริกา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมใน ทวีปยุโรปและแอฟริกาตอประเทศไทย  

โดยใชกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการ 

แกปญหา เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  ทักษะอาชีพและทักษะ
การเรียนรู้  ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ มีคุณธรรมจริยธรรม   มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย  มีจติสาธารณะ  มี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านความสามารถในการสื่อสาร   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ  ความสมารถในการใช้
เทคโนโลยี         

รหัสตัวชี้วัด 

ส ๓.๑   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓  ม. ๒/๔  

ส ๕.๑   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  

ส ๕.๒   ม. ๒/๑  ม. ๒/๒  ม. ๒/๓  ม. ๒/๔  

ทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส๒๒๑๐๔   รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๔    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๒               เวลา ๒๐ ชั่วโมง        จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา และธนบุรีในดานตางๆ ปจจัยที่มีผลตอความเจริญ    

รงุเรือง ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ และการกูเอกราช วีรกรรมของ

บรรพบุรุษ ไทยที่มีสวนสรางสรรคชาติไทย  

 โดยใชกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการแกป

ญหาเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

 เพ่ือใหเกิดความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความภาคภูมิใจในความเปนไทย คุณลักษณะที่พึงประ

สงค เพ่ือใหเกิดความตระหนักในการรักชาติ สามารถน าเรื่องราวประวัติศาสตรเปนแบบอยางไปแกไข

เหตุการณ ที่จะเกิดซ้ ารอยได และใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อ

สัตยสุจริต มีวินัยใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านความสามารถใน

การแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชิวิต  

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
   ส ๔.๒   ม. ๒/๒ 
   ส ๔.๓   ม. ๒/๑,  ม. ๒/๒,  ม. ๒/๓ 

ทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๑     วิชา สังคมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓    ภาคเรียนที่ ๑          เวลา ๖๐ ชั่วโมง         จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           ศึิกษาวิเคราะหการเผยแพรพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสูประเทศตางๆ ทั่วโลก 

 ความส าคัญของ พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุข

แกโลก พุทธประวัติ จากพระพุทธรูปปางตางๆ  สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติปฐมเทศนา และโอวาทปาติ

โมกข ประพฤติตนตาม แบบอยางการด าเนินชีวิต และขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และศาสนิกชน

ตัวอยาง (พระอัญญาโกณ ฑัญญะ, พระมหาปชาบดี, พระเขมาเถรี, พระเจาปเสนทิโกศล, นันทวิสาลชาดก  

และสุวัณณหังสชาดก) การปฏิบัติหนาที่ท่ีดีในทิศ ๖ ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร เพ่ือเตรียมพรอม

ส าหรับการท างานและการมีครอบครัว หนาที่และบทบาทของสาวก และการปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม 

ตางๆ วันส าคัญทางศาสนาและเทศกาลส าคัญ  สังฆคุณและปฏิบัติขอธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ ๔ พระ

รัตนตรัย     (สังฆคุณ ๙) ทุกข (ขันธ ๕ ไตรลักษณ สมุทัย หลักกรรม (วัฏฏะ ๓, ปปญจธรรม ๓) นิโรธ        

( อัตตถะ ๓) และมรรค ( มรรคมีองค ๘, ปญญา ๓, สัปปุริสสธรรม ๗, บุญกิริยาวัตถุ ๑๐, อุบาสกธรรม ๗) 

และมงคล ๓๘   (มีศิลปวิทยา, พบสมณะ, ฟง ธรรมตามกาลและสนทนาธรรมตามกาล) พุทธศาสนสุภาษิต 

(อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย, ธมฺมจารี สุข  เสติ, ปมาโท มจฺจุโน ปท  และสุสฺสูส  ลภเต ป  ฺญ  การพัฒนาจิตเพื่อการ

เรียนรูและด าเนินชีวิต         ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือการคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวหา

เหตุปจจัย หรือการพัฒนาจิตตามแบบแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต แผเมตตา บริหารจิต และ

เจริญปญญาดวยอานาปานสติ ความแตกตางและยอมรับวิธีการด าเนินชีวิต  ของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ 

แสดงตนเปนพุทธมามกะ  หรือแสดง     ตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ เสนอ แนวทางในการธ ารง

รักษาศาสนาที่ตนนับถือ  

ศึกษาและวิเคราะห ความแตกตางของการกระท าความผิดระหวาง คดีอาญาและคดีแพง การมีสวน  

รวมคุมครองผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย การอนุรักษวัฒนธรรมไทย

และการ เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม ปจจัยที่กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในประเทศ สาเหตุปญหา

ทางสังคม และ แนวคิดในการลดความขัดแยง สงเสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให

มีความสุขในประเทศ และสังคมโลก ศึกษาและวิเคราะหระบอบการปกครองแบบตางๆที่ใชในปจจุบัน 

เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทย กับประเทศอ่ืน รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตราตางๆที่เกี่ยวของ

กับการเลือกตั้ง การมีสวนรวม การตรวจสอบ การใชอ านาจของรัฐ อ านาจหนาที่ของรัฐบาล 
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 โดยใชกระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการทางสังคม กระบวนการสรางเจตคติ กระบวนการสรางคานิยม 

กระบวนการสรางความตระหนัก เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ในหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา สามารถน าไปปฏิบัติ

ใน การด าเนินชีวิต ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย

สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านความสามารถในการ

แก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชิวิต ความสามารถในการสื่อสาร สามารถด าเนินชีวิตอยางสันติสุขใน

สังคมไทยและสังคมโลก 

 

 

 

รหัสตัวชี้วัด 

  ส๑.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗, ม.๓/๘, ม.๓/๙, ม.๓/๑๐ 

          ส๑.๒   ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕, ม.๓/๖, ม.๓/๗ 

  ส๒.๑   ม๓/๑, ม๓/๒,  ม๓/๓,  ม๓/๔,  ม๓/๕  

  ส๒.๒   ม๓/๑, ม๓/๒,  ม๓/๓,  ม๓/๔ 

 ทั้งหมด  ๒๖ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส๒๓๑๐๓   รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๑               เวลา ๒๐ ชั่วโมง        จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาวิเคราะห ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร วิเคราะหเหตุการณส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร

และ เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ทองถิ่นของตน โดยน าวิธีการทางประวัติศาสตรมาใช ศึกษาที่ตั้ง 

สภาพทางภูมิศาสตรตางๆของโลก (ยกเวนเอเชีย) ตอการพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองของ

ภูมภิาคตางๆของโลก การเปลี่ยนแปลงที่น าไปสูความรวมมือ และความขัดแยง ในศริสตศตวรรษท่ี ๒๐ เชน 

สงครามโลกครั้งที่ ๑ ครั้งที๒่ สงครามเย็น องคการความรวมมือระหวางประเทศ อารยธรรมลุมแมน้ า ไทกรีส-

ยูเฟรติส ไนส ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน เหตุการณส าคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ โลกใน 

ปจจุบัน เชน อิทธิพลโลกตะวันออกและตะวันตก ระบอบฟวดัส การฟนฟูศิลปะวิทยาการ สงครามครูเสด การ

ส ารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา  

   โดยใชกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการแกป

ญหา เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

เพ่ือใหเกิดความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความภาคภูมิใจในความเปนไทย คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เกิดความตระหนักในการรักชาติ สามารถน าเรื่องราวประวัติศาสตรเปนแบบอยางไปแกไขเหตุการณ ที่จะเกิด

ซ้ ารอยได และใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย      

ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

ความสามารถในการใช้ทักษะชวิิต  

 
 
 
 

รหัสตัวชี้วัด 

 ส๔.๑  ม๓/๑,  ม๓/๒  

 ส๔.๒  ม๓/๑,  ม๓/๒ 

ทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒     วิชา สังคมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓    ภาคเรียนที่ ๒          เวลา ๖๐ ชั่วโมง         จ านวน     ๑.๕  หน่วยกิต 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา กลไกราคา อุปสงค์ อุปทานในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นตาม หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและทางเศรษฐกิจของ รัฐบาล การผลิต

สินค้าและการบริการสาธารณะการเก็บภาษีเพ่ือพัฒนาประเทศ การแทรกแซงราคาและ การควบคุมราคาเพ่ือ

แจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐการ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสาเหตุการกีดกันทางการค้าในการค้า ระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิด

จากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด สาเหตุและผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

วิเคราะหการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรและความสัมพันธ ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของ 

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การเปลี่ยนแปลงประชากรเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนในทวีปอเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต และ สงผลตอประเทศไทย 

 โดยใชกระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแกปญหา 

กระบวนการสืบสวนสอบสวน กระบวนการทางสังคม กระบวนการสรางเจตคติ กระบวนการสรางคานิยม 

กระบวนการสรางความตระหนัก เพ่ือส่งเสริมทักษะทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณาญ และทักษะในการ

แก้ปัญหา  ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

 เพ่ือใหเกดิความรู ความเขาใจ กลไกทางเศรษฐกิจตลอดทั้ง ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา

เหนือ –ใต และออสเตรเลีย และใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ 

ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชิวิต ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี สามารถด าเนินชีวิต  อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

รหัสตวัช้ีวดั 

ส ๓.๑   ม๓/๑,  ม๓/๒,  ม๓/๓  

ส ๓.๒   ม๓/๑, ม๓/๒, ม๓/๓,  ม๓/๔,  ม๓/๕,  ม๓/๖ 

ส ๕.๑   ม๓/๑,  ม๓/๒  

ส ๕.๒   ม๓/๑,  ม๓/๒,  ม๓/๓, ส  ม๓/๔  

ทัง้หมด  ๑๕ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา  ส๒๓๑๐๔   รายวิชา ประวัติศาสตร์ ๖    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓        ภาคเรียนที่ ๒               เวลา ๒๐ ชั่วโมง        จ านวน  ๐.๕ หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะห เรื่องราว การสถาปนากรุงเทพมหานครเปนราชธานี ปจจัยที่มีผลตอความ 

มั่นคง และความ เจริญรุงเรือง ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร พัฒนาการดานการเมือง

การปกครอง สังคม ดาน เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ เหตุการณส าคัญตอการพัฒนาชาติไทย 

โดยวิเคราะหสาเหตุปจจัย และผลของเหตุการณตางๆ  

  โดยใชกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร กระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการแกป

ญหาเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

เพ่ือใหเกิดความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดความตระหนักใน

การรักชาติ สามารถน าเรื่องราวประวัติศาสตรเปนแบบอยางไปแกไขเหตุการณ ที่จะเกิดซ้ าารอยได และให

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความ    

เปนไทย มีจิตสาธารณะ และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้

ทักษะชิวิต และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชิวิต  

 
รหัสตวัช้ีวดั 

  ส๔.๓    ม๓/๑,  ม๓/๒,  ม๓/๓, ม๓/๔ 

ทัง้หมด ๔ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส๒๐๒๓๑   ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑           ภาคเรียนที่ ๑           เวลา  ๒๐  ชัว่โมง             จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ 

แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 

อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติ

ช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน

เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

และมีวินัยในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

๓ .เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

๔. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม 

ต่างๆ 

๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๙.มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๑๐.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส๒๐๒๓๒   ชือ่วิชา หน้าที่พลเมือง ๒     กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑           ภาคเรียนที่ ๒           เวลา  ๒๐  ชัว่โมง             จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การ

ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 

ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบ การตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ

ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของ

ตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิ ถีชีวิต 

วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการ

เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย 

การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 

ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 

๒. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

๓ .เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 

๔. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทนูสถาบันพระมหากษตัริย์ 

๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนเปน็พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ 

๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกนัและกนั 

๙.มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๑๐.  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส๒๐๒๓๓   ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง ๓    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๒           ภาคเรียนที่ ๑           เวลา  ๒๐  ชัว่โมง             จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 

การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้ อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า 

อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน

ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้ อ่ืนให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ

ขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ

ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติ

หน้าที่ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 

๒. แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสงัคม 

๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาไทย 

๔. เป็นแบบอย่างและแนะน าผูอ่ื้นให้มีความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนเปน็พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในกิจกรรมต่างๆ 

และรู้ทันข่าวสาร 

๘. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสนัติและพึ่งพาซึง่กันและกนั 

๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสนัติวิธ ี

๑๐. ปฏิบัติตนเปน็ผู้มีวนิัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส๒๐๒๓๔   ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง ๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๒           ภาคเรียนที่ ๒           เวลา  ๒๐  ชัว่โมง             จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ 

ทางจริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติ

ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่

เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง 

ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่

ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ

วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดย

สันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความ

ขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ 

๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 

๒. แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

๓. เห็นคุณค่า อนุรักษแ์ละสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

๔. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม

ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร 

๘. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส๒๐๒๓๕   ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง ๕    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓           ภาคเรียนที่ ๑           เวลา  ๒๐  ชัว่โมง             จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีส่วนร่วม แนะน าผู้ อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ                  

การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 

อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 

หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน

เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกแนะน าผู้อื่นและมสี่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาไทย 
๔. เป็นแบบอย่าง และมสี่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน

สถาบนัพระมหากษัตริย ์
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนเปน็พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหนา้ที่ของบุคคลเพื่อใช้

ประกอบการตัดสนิใจ 
๘. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสนัติวิธ ี
๑๐. ปฏิบัติตนเปน็ผู้มีวนิัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 

 

 



89 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส๒๐๒๓๖   ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง ๖    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓           ภาคเรียนที่ ๒           เวลา  ๒๐  ชัว่โมง             จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง

รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ

ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ

ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ

ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง ความ

หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การ

อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ

วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 

ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 

ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษแ์ละยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
๒. แสดงออกแนะน าผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อ

สังคม 
๓. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาไทย 
๔. เป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
๗. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพ่ือ

ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
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๘. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
๙. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส๒๐๒๐๑   ชื่อวิชา อาเซียนศึกษา ๑       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓       ไม่ระบุภาคเรียน           เวลา  ๒๐  ชัว่โมง             จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของดินแดนที่ตั้งอาเซียนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความแตกต่างและความ

คล้ายคลึงของอาเซียน ความเป็นมาของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้งและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน 

ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน อัตลักษณ์ และสัญลักษณ์อาเซียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซี ยน              

ในด้านอัตลักษณ์ ธงประจ าชาติ สกุลเงิน และดอกไม้ประจ าชาติ มรดกโลกในอาเซียน ทั้งมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  

 เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจในการ

เป็นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถปฏิบัติตนเป็น

สมาชิกท่ีดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 

 
ผลการเรียนรู้  
 1. อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ของอาเซียน 

 2. วิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของอาเซียนในด้านต่างๆ 

 3. อธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน 

 4. อธิบายประวัติความเป็นมาของอาเซียนและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน 

 5. อธิบายอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน 

 6. อธิบายสาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน ส านักงานเลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน 

 7. อธิบายอัตลักษณ์ ตลอดจนธงประจ าชาติ สกุลเงิน และดอกไม้ประจ าชาติของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

 8. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของแหล่งมรดกโลกในอาเซียน 
 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส๒๐๒๐๒   ชื่อวิชา อาเซียนศึกษา ๒       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓       ไม่ระบุภาคเรียน           เวลา  ๒๐  ชัว่โมง             จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน โครงสร้าง

และกลไกการด าเนินงานของอาเซียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน สามเสาหลักประชาคม

อาเซียน ความร่วมมือของอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียนและเป็นประชาคม

อาเซียน การเตรียมความพร้อมของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของอาเซียนกับภายนอก และ

สินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจใน

การเป็นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียนและสามารถปฏิบัติตน

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข  

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียนและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน 

 2. วิเคราะห์สาระส าคัญของกฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 

 3. อธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 4. อธิบายเป้าหมายของสามเสาหลักประชาคมอาเซียน 

 5. วิเคราะห์บทบาทของไทยต่อสามเสาหลักประชาคมอาเซียน 

 6. อธิบายความร่วมมือของอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม 

 7. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียนและประชาคมอาเซียน 

 8. วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 9. อธิบายความร่วมมือของอาเซียนกับองค์การหรือประเทศภายนอก 

 10. อธิบายประเภทของสินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส๒๐๒๐๓   ชื่อวิชา อาเซียนศึกษา ๓       กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓       ไม่ระบุภาคเรียน           เวลา  ๒๐  ชัว่โมง             จ านวน  ๐.๕  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของอาเซียน วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน โครงสร้าง

และกลไกการด าเนินงานของอาเซียน อัตลักษณ์อาเซียน ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน ความ

เป็นมาของประชาคมอาเซียน ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน บทบาทของ

ประเทศไทยที่มีต่อประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในด้านทรัพยากรมนุษย์ 

เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมวัฒนธรรม และบทบาทของอาเซียนต่อสังคมโลก   

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มอาเซียน มีความภาคภูมิใจใน

การเป็นสมาชิกของอาเซียน มีความเข้าใจอันดีต่อสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียนและสามารถปฏิบัติตน

เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมอาเซียนและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข  

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายพัฒนาการและการก่อตั้งอาเซียน 

 2. อธิบายวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของ

อาเซียน 

 3. อธิบายสาระส าคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียน 

 4. วิเคราะห์อัตลักษณ์อาเซียน 

 5. อธิบายบทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกในด้านต่างๆ 

 6. อธิบายเกี่ยวกับสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน 

 7. อธิบายบทบาทของไทยต่ออาเซียน 

 8. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

 9. อธิบายวิธีการเตรียมความพร้อมของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 10. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนที่มีต่อสังคมโลกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส31101 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 1                           กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่

ถูกต้องในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการ

สอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาศาสนา ข้อปฏิบัติทางสาย

กลางในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องลักษณะ

ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัยและการคิด

แบบวิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์

แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา การฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์สุข

และสันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน 

การศึกษาที่สมบูรณ์ การเมือง และสันติภาพ ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธ

สาวิกา (พระอัสสชิ พระกีสาโคตมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์ พระอนุรุทธะ พระองคุลิมาล 

พระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี พระอานนท์ พระปฏาจาราเถรี จูฬสุภัททา สุมน-มาลาการ) พุทธศาสนิกชน

ตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิลินท์ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สุชีพ ปุญญานุ

ภาพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ) พระหรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันท

ภิกขุ) ดร.เอ็มเบดการ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท) พระพรหม

คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) อนาคาริก ธรรมปาละ) ชาดก (เวสสันดรชาดก มโหสถชาดก มหาชนกชาดก)  

 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 

ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5) สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5 และวิตก 3)  นิโรธ (ภาวนา 4) มรรค (พระ

สัทธรรม 3 ปัญญาวุฒิธรรม 4 พละ 5 อุบาสกธรรม 5) มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยาหรือสามี 

สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆ คนที่ไม่ถูก

นินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข คนขยันเอาการเอางาน กระท าเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ 

เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความส าเร็จ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง การเป็นหนี้เป็นทุกข์

ในโลก พระราชาเป็นประมุขของประชาชน สติเป็นเครื่องตื่นในโลก สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี นิพพานเป็นสุข

อย่างยิ่ง การสังคายนาพระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี

ของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธี

ถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา การท าบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ 
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 หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญและเทศกาลส าคัญในพระพุทธศาสนา การเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ

พระภิกษุ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญา

ตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา คิดแบบ

เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน) การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนา

คน พัฒนาชาติและโลก ประวัติของศาสดาของศาสนาอ่ืนและหลักค าสอนพ้ืนฐาน 

โดยยึดหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง ในก ารจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน ชีวิตประจ าวันที่

ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ฝึกการวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ก าหนดและ

ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคม โลกความส าคัญของ

โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้

ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพือ่เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะส าคัญ สามารถน าไป

ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  

ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  

มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  

  

รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 1.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9, ม.4-6/10  

          ม.4-6/11, ม.4-6/12, ม.4-6/13, ม.4-6/14, ม.4-6/15, ม.4-6/16, ม.4-6/17, ม.4-6/18, ม.4-6/19 

          ม.4-6/20, ม.4-6/21, ม.4-6/22 

 ส 1.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 

รวมทั้งหมด  27  ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

รหัสวิชา ส31103 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1                  กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา  ๒๐ ชั่วโมง           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อ

การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อน

อาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน ชีวิตประจ าวัน

ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะการสืบค้นการรวบรวมข้อมูลการสรุปการวิเคราะห์ทั้งนี้  เพ่ือให้เข้าใจ

พัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบที่มีสังคมโลก เข้าใจความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความ

รักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะส าคัญ มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน 

 

ตัวช้ีวัด   

ส 4.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 

ส. 4.3  ม. 4-6/1    

รวม 3 ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ส31102 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 2                           กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 ภาคเรียนที่ 2             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม การปฏิบัติตนและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติตน

เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก วัฒนธรรมไทยที่ส าคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย และเลือกรับวัฒนธรรมสากล สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่ส าคัญ

ในประเทศไทย การเมือง การปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพ่ือ

ช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารง

รักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 

กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นที่ส าคัญ ข้อตกลง

ระหว่างประเทศ 

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะส าคัญ สามารถน าไป

ประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลก  

 

 รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 2.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5 

 ส 2.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 

รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ส31104 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 2                  กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 ภาคเรียนที่ 2             เวลา  ๒๐ ชั่วโมง            จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการ

สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน บทบาทของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อ

สังคมไทย ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและ

ประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อ

สังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การก าหนด

แนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 

 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน 

ชีวิตประจ าวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะการสืบค้นการรวบรวมข้อมูลการสรุปการวิเคราะห์ทั้งนี้  

เพ่ือใหเ้ข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบที่มีสังคม

โลก เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิด

ความรักความภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะส าคัญ มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย 

มุ่งม่ันในการท างาน 

 

 

ตัวช้ีวัด   

ส. 4.3    ม. 4-6/2 ,  ม. 4-6/3 ,  ม. 4-6/4 ,  ม. 4-6/5  

รวม 4 ตัวช้ีวัด 

 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ส32101 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 3                           กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  และอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ   และบทบาทของรัฐ

ในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ   

ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 

อธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ

สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ

แนวทางแก้ไข   อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     

วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบาย

การเงิน การคลัง 

ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ 

ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่น าไปสู่การพ่ึงพา การแข่งขัน การขัดแย้ง  

และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ประชาชนมี

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะส าคัญ สามารถน าไป

ประยุกต์ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและ

สังคมโลก  

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 3.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 

 ส 3.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 

รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ส32103 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์สากล 1                กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา  ๒๐  ชั่วโมง           จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ

มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติ ศาสตร์ที่มีต่อ

การศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก 

โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่นระบอบฟิวดัส การฟ้ืนฟูศิลป

วิทยาการ สงครามครูเสด  การส ารวจทางทะเล  การปฏิรูปศาสนา  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติ

อุตสาหกรรม 

 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ใน ชีวิตประจ าวัน

ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะการสืบค้นการรวบรวมข้อมูลการสรุปการวิเคราะห์ทั้งนี้  เพ่ือให้เข้าใจ

พัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบที่มีสังคมโลก เข้าใจความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  

เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะส าคัญ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ

ท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
ตัวช้ีวัด   

ส 4.2 ม. 4-6/1 ,  ม. 4-6/2    

รวม 2  ตัวช้ีวัด   

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ส32102 ชื่อวิชา สังคมศึกษา 4                           กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 ภาคเรียนที่ 2             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นคว้า วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการ

ทางภูมิศาสตร์ และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของ

ท้องถิ่นทั้งในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของ

มนุษย ์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและนโยบายด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์กรที่เก่ียวข้อง การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้

เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้

สถิติพ้ืนฐาน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รวมถึงทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะ

ภูมิศาสตร์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มี

ส่วนร่วมในการจัดการ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 ส 5.1  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 

 ส 5.2  ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 

รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ส32104 ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์สากล 2                 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 ภาคเรียนที่ 2             เวลา  ๒๐ ชั่วโมง            จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา  วิเคราะห์ เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ลัทธิจักรวรรดิ

นิยม  ลัทธิชาตินิยม  การขยายการล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย 

และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์ส าคัญของโลกใน

คริสต์ศตวรรษที่ 21 

 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดประสบการณห์รือสร้างสถานการณ์ใน ชีวิตประจ าวัน

ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะการสืบค้นการรวบรวมข้อมูลการสรุปการวิเคราะห์ทั้งนี้  เพ่ือให้เข้าใจ

พัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันและผลกระทบที่มีสังคมโลก เข้าใจความ

แตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  

เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะส าคัญ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการ

ท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
ตัวช้ีวัด   

ส 4.2    ม. 4-6/3 ,  ม. 4-6/4  

รวม 2  ตัวช้ีวัด   

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
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รหัสวิชา ส31103 ชื่อวิชา สังคมศึกษา                             กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา  ๒๐ ชั่วโมง            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติ  ในเชิงบูรณาการสภาพสังคมปัจจุบันเพื่อเติมเต็มสาระการเรียนรู้ ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม ในเรื่อง ประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศา

สนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ

การด าเนินชีวิตในสังคม ในเรื่อง การปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงามและธ ารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  ระบบการเมืองการ

ปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สาระประวัติศาสตร์  ในเรื่อง  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  วิธีการ

ทางประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีความรักความภูมิใจและธ ารงความ

เป็นไทย  

 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะส าคัญ สามารถน าไป

ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  น าไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  

ศาสน์  กษตัริย์  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  

มีจิตสาธารณะ  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัด  

ส 1.1  ม.4-6/4 , ม.4-6/5 , ม.4-6/8 , ม.4-6/13 , ม.4-6/21 

ส 1.2  ม.4-6/5 

ส 2.1  ม.4-6/3 , ม.4-6/5 

 ส 2.2  ม.4-6/1 , ม.4-6/4 

ส 4.1 ม. 4-6/2 

ส. 4.3  ม. 4-6/5    
 

รวม 12 ตัวช้ีวัด 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 



105 

 

รหัสวิชา ส31104 ชื่อวิชา สังคมศึกษา                             กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 ภาคเรียนที ่2             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา  วิเคราะห์ อภิปรายและปฏิบัติ ในเชิงบูรณาการสภาพสังคมปัจจุบันเพ่ือเติมเต็มสาระการ

เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ในเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทาง

เศรษฐกิจในสังคมโลก  สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในเรื่อง  พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ใน

เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของโลก ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน  ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ

ด าเนินชีวิต  มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รวมถึงทักษะ

ด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มีความสามารถทาง

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ทักษะภูมิศาสตร์ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มี

วินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน มีส่วนร่วมในการจัดการ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัด 

ส 3.1      ม.4-6/2 , ม.4-6/4 

ส 3.2      ม.4-6/1 , ม.4-6/2    

ส. 4.2     ม. 4-6/2 , ม. 4-6/4   

ส 5.1      ม.4-6/3 

ส 5.2      ม.4-6/2 

รวม 8 ตัวช้ีวัด 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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รหัสวิชา ส30231 ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 1                        กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา ๒๐  ชั่วโมง            จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเรื่องการแสดงความ 

เคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสานประยุกต์และเผยแพร่ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง ความ รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่อง

การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงานในเรื่อง ระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว 

ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็น ผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ

ซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่ เกิดจากการกระท าของตนเอง 

  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน

ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง

ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ   

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน 

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  

ทักษะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  และสมรรถนะส าคัญของ 

ผู้เรียนที่ต้องการวัด  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
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1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษแ์ละเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 

2. แสดงออกแนะน าผู้อ่ืนและยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาไทย 

4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

5. เป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. เป็นแบบอยา่งและส่งเสริมให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

7. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

8. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

9. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 

10. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานข้อมูล 

11. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

12. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

13. มีส่วนรว่มในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายป้องกันความ

ขัดแย้ง 

14. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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รหัสวิชา ส30232 ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 2                        กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 ภาคเรียนที่ 2             เวลา  ๒๐ ชั่วโมง            จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แสดงออก แนะน าผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็น 

ผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ 

ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรม

ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน  ไม่ติดต า รา

บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้ มีวินัยใน

ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่ เกิดจาก

การกระท าของตนเอง 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่

ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง

ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ   

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน 

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  

ทักษะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  และสมรรถนะส าคัญของ 

ผู้เรียนที่ต้องการวัด  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษแ์ละเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
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2. แสดงออกแนะน าผู้อ่ืนและยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาไทย 

4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

5. เป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

7. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

8. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

9. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 

10. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานข้อมูล 

11. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

12. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

13. มีส่วนรว่มในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายป้องกันความ

ขัดแย้ง 

14. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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รหัสวิชา ส30233 ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 3                        กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา ๒๐  ชั่วโมง            จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การ

เป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ทาง

จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทาง การเมือง

และการรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยใน การ

วิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี วิจารณญาณ รู้ทัน 

ข่าวสารและรู้ทันสื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล  

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ

ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดย

สันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหา

ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระท าของตนเอง 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่

ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง

ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ   

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน 

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  

ทักษะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  และสมรรถนะส าคัญของ 

ผู้เรียนที่ต้องการวัด  

  
 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษแ์ละเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
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2. แสดงออกแนะน าผู้อ่ืนและยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาไทย 

4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

5. เป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

7. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

8. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

9. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 

10. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานข้อมูล 

11. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

12. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

13. มีส่วนรว่มในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายป้องกันความ

ขัดแย้ง 

14. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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รหัสวิชา ส30234 ชื่อวิชา หน้าที่พลเมือง 4                        กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 ภาคเรียนที่ 2             เวลา ๒๐ ชัว่โมง            จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์ สืบค้นเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ที่มา และประเภทของกฎหมาย ความรู้ 

เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับข้อบังคับและความ 

ประพฤติอ่ืน กระบวนการที่ส าคัญในกฎหมาย เช่น การออกกฎหมาย  การใช้กฎหมาย  การตีความและ 

พิจารณา การแบ่งประเภทของกฎหมาย บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย ระบบกฎหมายที่ส าคัญ การ 

บังคับใช้กฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ และการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับศาสตร์อ่ืนๆ 

บทบาทของกฎหมายในการแก้ไขปัญหาสังคม และกฎหมายที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน บุคคล นิติบุคคล สิทธิ 

เสรีภาพ และหน้าที่พ้ืนฐานของประชาชนตามบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพานิชย์ กฎหมายอาญา 

กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ

ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดย

สันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหา

ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระท าของตนเอง 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่

ใกล้ตัวให้ผู้เรียน ใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ 

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้ างความตระหนัก กระบวนการสร้าง

ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ   

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน 

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  

ทักษะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  และสมรรถนะส าคัญของ 

ผู้เรียนที่ต้องการวัด  

  

 

 

 

ผลการเรียนรู้ 
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1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษแ์ละเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 

2. แสดงออกแนะน าผู้อื่นและยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 

3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาไทย 

4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในกิจกรรมและสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

5. เป็นแบบอย่างประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

7. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

8. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 

9. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 

10. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานข้อมูล 

11. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

12. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

13. มีส่วนรว่มในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี และสร้างเครือข่ายป้องกันความ

ขัดแย้ง 

14. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 

รวมทั้งหมด 14 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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รหัสวิชา ส30201 ชื่อวิชา การเมืองการปกครองของไทย        กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา ๔๐  ชั่วโมง            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา อธิบาย  วิเคราะห์ ความเป็นมาของการปกครองของไทยอดีตถึงปัจจุบัน หลักการส าคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โครงสร้างการปกครองไทยในส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  พระมหากษัตริย์ไทยกับการปกครอง และบทบาทของประชาชนตามวิถีระบอบ
ประชาธิปไตย  ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
การจัดทั้งและพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่โครงสร้างการบริหารจัดการ  อ านาจหน้าที่  การ
บริหารการคลัง  การบริหารงานบุคคล ขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล  
กรุงเทพมหานคร และพัทยา  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่
ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถ น าไปประยุกต์ปฏิบัติใน
การด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต 
มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ และสามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ ทุกระดับ  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  
ทักษะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  และสมรรถนะส าคัญของ 
ผู้เรียนที่ต้องการวัด  
 

ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง  วิวัฒนาการการปกครองไทย  โครงสร้างการปกครองไทยใน

ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น 

2.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยกับการปกครอง  บทบาทของประชาชนตามวิถีทาง

ระบอบประชาธิปไตย 

3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4.  รู้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทในฐานะพลเมืองในการสร้างสรรค์พัฒนาระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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รหัสวิชา ส30202 ชื่อวิชา กฎหมายในชีวิตประจ าวัน         กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 ภาคเรียนที ่2             เวลา  ๔๐ ชั่วโมง            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 บอก อธิบาย จ าแนก ยกตัวอย่าง สรุป เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ที่มา และ

ลักษณะส าคัญของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กระบวนการจัดท า กฎหมายลายลักษณ์

อักษร การบังคับใช้กฎหมายและการสิ้นผลบังคับใช้กฎหมาย รัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายแพ่ง หลักกฎหมาย

อาญา กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้

โทษ รวมทั้งปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทยที่เกิดจากประชาชน เจ้าพนักงาน และตัวบทก าหมายเอง 

รวมทั้งแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

 โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การ

แก้ปัญหา  และการอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถท่ีจะตัดสินใจ 

รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

 ตระหนัก เห็นคุณค่า และความส าคัญของกฎหมาย รวมทั้งเห็นความส าคัญท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 

1.  รู้และเข้าใจความหมายและลักษณะส าคัญของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ระบบกฎหมาย และประเภท

ของกฎหมาย กระบวนการจัดท ากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการสิ้นผลบังคับใช้กฎหมาย 

2.  รู้ เข้าใจ เห็นความส าคัญของกฎหมายแพ่ง สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับตนเอง 

ครอบครัว และสังคมได้อย่างถูกต้อง 

3.  รู้และเข้าใจในหลักกฎหมายอาญา ในการควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคมให้เคารพสิทธิ 

เสรีภาพ และปฏบิัติต่อกันอย่างถูกต้องภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน ซึง่จะมีความผิดและถูกลงโทษ 

4.  รู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อกฎหมายที่เก่ียวกับบคุคล ครอบครัวและมรดก  

5.  รู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองเด็ก  

6.  รู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

7.  รู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อกฎหมายเก่ียวกับการรับราชการทหาร 

8.  รู้และเข้าใจกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ รวมทั้งสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและแนะน าให้ผู้อื่น

ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ 

9.  ตระหนักถึงปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทยและสามารถแสวงหาแนวทางป้องกันแก้ไขได้ 

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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รหัสวิชา ส30203 ชื่อวิชา เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา ๔๐  ชั่วโมง            จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาค้นคว้า  ศึกษา  วิเคราะห์   เกี่ยวกับสาระส าคัญของเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในทุก

ภูมิภาคของโลกปัจจุบัน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน

สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์โลก  ความขัดแย้งและการประสาน

ประโยชน์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบัน  ตระหนัก

ถึงความส าคัญของความขัดแย้ง  เห็นแนวทางในการประสานประโยชน์กันในสังคมโลกปัจจุบัน  

 โดยใช้ทักษะกระบวนการสืบค้นข้อมูล ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้

เทคโนโลยี   กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม    และกระบวนการทางสังคม 

 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค

ปัจจุบัน ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงของเทคโนโลยี เห็นความส าคัญของการติดตามข่าวสารที่มีมี

ผลต่อการด ารงชีวิตในอนาคต 

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ความขัดแย้งและการ

ประสานประโยชน์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

2.  วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์  และความร่วมมือระหว่างภูมิภาคต่างๆ ในโลกที่มีบทบาทต่อการพัฒนา

ประเทศ 

3.  ตระหนักถึงความส าคัญและความขัดแย้ง  เห็นแนวทางในการประสานประโยชน์กันในสังคมโลก

ปัจจุบัน 

4.  เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ โครงสร้าง บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การ

ระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค    

5.  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ยั่งยืน 

 

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
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รหัสวิชา ส30204 ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์กับชีวิต                 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                 ภาคเรียนที่ 2             เวลา ๔๐  ชั่วโมง           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษา ความเข้าใจและวิเคราะห์ ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์  การ

แก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ การผลิต(ผลิตอะไร  ผลิตอย่างไร  ผลิตเพื่อใคร) กลไกราคา(อุปสงค์และ

อุปทาน) การท างานของระบบเศรษฐกิจ  หน่วยเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ต้นทุนค่าเสียโอกาส  สหกรณ์

และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การออมและการลงทุน การบันทึกรายรับรายจ่าย การสร้างวินัยทางการเงิน  

เคล็ดลับความส าเร็จ ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นความส าคัญและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในด้านมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยู่

อย่างพอเพียง 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. รู้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 

2. เข้าใจการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ 

3. น าความรู้เกี่ยวกับกลไกราคา  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้า ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

4. รู้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคและลงทุนได้ 

5. อภิปรายรัฐบาลมีบทบาทอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ 

6. รู้เข้าใจความหมาย บทบาทหน้าที่ และมูลค่าของเงินในระบบเศรษฐกิจ 

7. เห็นความส าคัญและเกิดแนวคิดในการสร้างวินัยทางการเงิน 

8. มีพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลขอัตราต่าง ๆ และปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย 

9. รู้และเข้าใจหลักการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

10. เรียนรู้แบบอย่างและหลักคิดจากตัวอย่างบุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30205 ชื่อวิชา พัทลุงศึกษา                             กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 ภาคเรียนที่ 1             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง           จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษาวิเคราะหทองถิ่นของจังหวัดพัทลุงในเรื่องประวัติความเปนมา ภูมิลักษณ และ พัฒนาการของ

วิถีชีวิต สังคม ชุมชน               

ศึกษาวิเคราะห ธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปรัชญาทีมี่คาของทองถิ่น บุคคลส าคัญในทองถิ่น ตลอดจน

แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถ ุแหลงทองเทีย่ว การละเลนพ้ืนเมือง และกีฬาพ้ืนเมืองที่ส าคัญของทองถิ่น 

โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม ศึกษาจากแหลงเรียนรู ในทองถิ่น              

เพ่ือใหผเูรียนไดรจูกัทองถิ่นของตนเอง  เห็นคุณค่าและตระหนักในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร

มรดกทางวัฒนธรรมของทองถิน่ด้วยความภาคภูมิใจ 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เห็นความส าคัญและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในด้านมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งมั่นในการท างาน  มีจิตสาธารณะ  อยู่

อย่างพอเพียง 

         

ผลการเรียนรู้       

1. รแูละเขาใจประวัติความเปนมาของจังหวัดพัทลุง               

2. วิเคราะห์ความสัมพันธทางสภาพภูมิศาสตรที่มีตอการกอตั้งเมืองพัทลุง               

3. วิเคราะหปัจจัยทางสังคมที่มีตอวิถีชีวิตของชาวพัทลุงจากอดีตที่เชื่อมโยงถึงปจจุบัน               

4. วิเคราะหปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงที่มีตอการสรางสรรคค์วามเจริญของพัทลุง              

5. ศึกษาประวัติบุคคลส าคัญที่มีสวนในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญของเมืองพัทลุง              

6. วิเคราะหหลักฐานทางประวัติศาสตรเพ่ือหาขอเทจ็จริงจากแหลงโบราณคดีที่ส าคัญของพัทลุง              

7.  รแูละเขาใจธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม และแหลงทองเที่ยวที่ส าคัญของเมืองพัทลุง              

8.  ตระหนักและเห็นคุณคาความส าคัญของประเพณีและการละเล่นพื้นเมืองของชาวพัทลุง              

9.  มีส่วนร่วมในการอนุรักษและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นด้วยความภาคภูมิใจ 

 

รวมทั้งหมด  9  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ส30206 ชื่อวิชา อาเซียนศึกษา                          กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                 ภาคเรียนที่ 2             เวลา  ๔๐  ชั่วโมง          จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของอาเซียน วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน โครงสร้าง 

และกลไกการด าเนินงานของอาเซียน อัตลักษณ์อาเซียน ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน ความ 

เป็นมาของประชาคมอาเซียน ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน บทบาทของ 

ประเทศไทยที่มีต่อประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในด้านทรัพยากรมนุษย์ 

เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคมวัฒนธรรม และบทบาทของอาเซียนต่อสังคมโลก ข้อมูลปัจจุบันของประเทศ

สมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน  

บทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก ปญัหาของอาเซียนและความพยายามแก้ปัญหาตา่งๆ  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันที่

ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการ

รวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันในสังคม

อาเซียนอย่างปกติสุข  

การวัดผลและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  

ทักษะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความหมาย  และสมรรถนะส าคัญของ 

ผู้เรียนที่ต้องการวัด 
 

 ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของ 

อาเซียน  

2. วิเคราะห์อัตลักษณ์อาเซียน  

3. อธิบายบทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิกในด้านต่าง ๆ  

4. วิเคราะห์บทบาทของไทยและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน  

5. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนที่มีต่อสังคมโลกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

6. อธิบายลักษณะส าคัญของการด าเนินงานตาม 3 เสาหลกัของประชาคมอาเซียน  

7. วิเคราะห์ปัญหาของอาเซียน และแนวทางแก้ไข 

8. เผยแพร่กิจกรรมประชาคมอาเซียนโดยใชเทคโนโลยี 

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้ 
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