
คํานํา

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) ไดพัฒนาใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดกําหนดใหการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ   สติปญญา
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแหงความเปนไทยในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข   เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไป
อยางตอเนื่อง

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค ในฐานะท่ีรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเปนสาระการ
เรียนรูหนึ่งท่ีโรงเรียนจะตองจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน   ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไดมอบหมายใหกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมข้ึน เนื่องจากสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ สถานการณไดอยางรอบคอบและถ่ีถวน ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา ไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมยังเปนเครื่องมือในการศึกษาดาน คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืน ๆ อันเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพ และพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ เพ่ือพัฒนาการผูเรียนใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และความรูทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยุค
โลกาภิวัฒน มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะท่ี
จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนสําคัญ ตามศักยภาพของผูเรียน

ขอขอบคุณคณะครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีไดรวมแรงรวมใจกันจัดทํา
หลักสูตรกลุมสาระ การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เลมนี้  จนสําเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังวา
เอกสารหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเลมนี้ คงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ทําไมตองเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร  ท้ังในฐานะปจเจกบุคคล และการ
อยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด  นอกจากนี้ ยังชวย
ใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจใน
ตนเอง และผูอ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม  สามารถนําความรูไปปรับใช
ในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก

เรียนรูอะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคม ท่ีมีความเชื่อม

สัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพ่ือชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดลอม
เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม โดยไดกําหนดสาระตางๆ
ไว ดังนี้

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ
รวมท้ังบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม

 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความสําคัญ การเปน
พลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ ปลูกฝงคานิยมดาน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สิทธิ หนาท่ี เสรีภาพการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขใน
สังคมไทยและสังคมโลก

 เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน

 ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ผลกระทบท่ีเกิดจาก
เหตุการณสําคัญในอดีต  บุคคลสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆในอดีต ความเปนมาของชาติ
ไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  แหลงอารยธรรมท่ีสําคัญของโลก

 ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลงทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ความสัมพันธกันของสิ่งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี

ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู
รวมกันอยางสันติสุข

มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ

สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน  ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมท่ีดีงาม และ

ธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคม
โลกอยางสันติสุข

มาตรฐาน  ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดม่ัน  ศรัทธา  และธํารงรักษา
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส.3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมท้ังเขาใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ

มาตรฐาน ส.3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตางๆ  อยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน  ในดานความสัมพันธและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

มาตรฐาน ส 4.3 เข า ใจความเปนมาของชาติ ไทย วัฒนธรรม  ภู มิปญญาไทย   มีความรัก
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล ตอกัน

และกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหา
วิเคราะห สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
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คุณภาพผูเรียน
จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
 ไดเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ

กับประเทศในภูมิภาคตางๆในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข
 ไดเรียนรูและพัฒนาใหมีทักษะท่ีจําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับการพัฒนา

แนวคิด และขยายประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก ไดแก
เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร ดวยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร และสังคมศาสตร

 ไดรับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปนประโยชน
ในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม

จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6
 ไดเรียนรูและศึกษาความเปนไปของโลกอยางกวางขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน
 ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาตนเองเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตาม

หลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังมีคานิยมอันพึงประสงค สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนและอยูในสังคมได
อยางมีความสุข รวมท้ังมีศักยภาพเพ่ือการศึกษาตอในชั้นสูงตามความประสงคได

 ไดเรียนรู เรื่องภู มิปญญาไทย ความภูมิใจในความเปนไทย ประวัติศาสตรของชาติ ไทย
ยึดม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 ไดรับการสงเสริมใหมีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคไดอยางเหมาะสม          มี
จิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม มีความรักทองถ่ินและ
ประเทศชาติ มุงทําประโยชน และสรางสิ่งท่ีดีงามใหกับสังคม

 เปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูของตนเอง ชี้นําตนเองได และสามารถแสวงหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆในสังคมไดตลอดชีวิต

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระท่ี 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน  ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  ท่ี

ตนนับถือและศาสนาอ่ืน  มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยู
รวมกันอยางสันติสุข

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือสูประเทศไทย
 การสังคายนา
 การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสู

ประเทศไทย
2. วิเคราะหความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ท่ี
มีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมท้ัง
การพัฒนาตนและครอบครัว

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอ
สังคมไทยในฐานะเปน
 ศาสนาประจําชาติ
 สถาบันหลักของสังคมไทย
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 สภาพแวดลอมท่ีกวางขวาง  และ

ครอบคลุมสังคมไทย
 การพัฒนาตนและครอบครัว

3. วิเคราะหพุทธประวัติตั้งแตประสูติจนถึง
บําเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกําหนด

 สรุปและวิเคราะห พุทธประวัติ
 ประสูติ
 เทวทูต 4
 การแสวงหาความรู
 การบําเพ็ญทุกรกิริยา

4. วิเคราะหและประพฤติตนตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และศาสนิก
ชนตัวอยางตามท่ีกําหนด

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา
 พระมหากัสสปะ
 พระอุบาลี
 อนาถบิณฑิกะ
 นางวิสาขา

 ชาดก
 อัมพชาดก
 ติตติรชาดก

5.  อธิบายพุทธคุณ และขอธรรมสําคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกําหนด เห็น
คุณคาและนําไปพัฒนาแกปญหาของ
ตนเองและครอบครัว

 พระรัตนตรัย
 พุทธคุณ 9

 อริยสัจ 4
 ทุกข (ธรรมท่ีควรรู)

o ขันธ 5
- ธาตุ 4

 สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ)
o หลักกรรม

- ความหมายและคุณคา
o อบายมุข 6
 นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ)

o สุข 2 (กายิก, เจตสิก)
o คิหิสุข

 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)
o ไตรสิกขา
o กรรมฐาน 2
o ปธาน 4
o โกศล 3
o มงคล 38

-ไมคบคนพาล
- คบบัณฑิต
- บูชาผูควรบูชา
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 พุทธศาสนสุภาษิต
 ยํ เว เสวติ ตาทิโส

คบคนเชนใดเปนคนเชนนั้น
 อตฺตนา โจทยตฺตานํ

จงเตือนตน ดวยตน
 นิสมฺม กรณํ เสยฺโย

ใครครวญกอนทําจึงดี
 ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา

เรือนท่ีครองไมดีนําทุกขมาให
6. เห็นคุณคาของการพัฒนาจิต เพ่ือการ
เรียนรูและการดําเนินชีวิต ดวยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณคาแท –
คุณคาเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ
และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ

 โยนิโสมนสิการ
 วิธีคิดแบบคุณคาแท – คุณคาเทียม
 วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก

7. สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและ
เจริญปญญาดวยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนับถือตามท่ี
กําหนด

 สวดมนตแปล และแผเมตตา
 วิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหารจิต

และเจริญปญญา   การฝกบริหารจิตและ
เจริญปญญาตามหลักสติปฎฐานเนน
อานาปานสติ

 นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไปใช
ในชีวิตประจําวัน

8. วิเคราะหและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ ในการดํารงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
เพ่ือการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข

 หลักธรรม  (ตามสาระการเรียนรูขอ 5)

9. วิเคราะหเหตุผลความจําเปนท่ีทุกคน
ตองศึกษาเรียนรูศาสนาอ่ืนๆ

 ศาสนิกชนของศาสนาตาง  ๆ  มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการดําเนินชีวิต
แตกตางกันตามหลักความเชื่อและคําสอน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ

10. ปฏิบัติตนตอศาสนิกชนอ่ืนใน
สถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม

 การปฏิบัติอยางเหมาะสมตอศาสนิกชนอ่ืน
ในสถานการณตางๆ

11. วิเคราะหการกระทําของบุคคลท่ีเปน
แบบอยางดานศาสนสัมพันธ และนําเสนอ
แนวทางการปฏิบัติของตนเอง

 ตัวอยางบุคคลในทองถ่ินหรือประเทศท่ี
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ
หรือมีผลงานดานศาสนสัมพันธ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.2 1. อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือสูประเทศ
เพ่ือนบาน

 การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศ
เพ่ือนบานและการนับถือพระพุทธ -ศาสนา
ของประเทศเพ่ือนบานในปจจุบัน

2. วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธ-
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบาน

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบาน

3. วิเคราะหความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือใน
ฐานะท่ีเปนรากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณของชาติและมรดกของชาติ

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอ
สังคมไทยในฐานะเปน
 รากฐานของวัฒนธรรม
 เอกลักษณและ มรดกของชาติ

4. อภิปรายความสําคัญของพระพุทธ -
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือกับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

5. วิเคราะหพุทธประวัติหรือประวัติศาสดา
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด

 สรุปและวิเคราะห พุทธประวัติ
 การผจญมาร
 การตรัสรู
 การสั่งสอน

6. วิเคราะหและประพฤติตนตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและ
ศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนด

 พระสารีบุตร
 พระโมคคัลลานะ
 นางขุชชุตตรา
 พระเจาพิมพิสาร
 มิตตวินทุกชาดก
 ราโชวาทชาดก

7. อธิบายโครงสราง และสาระสังเขปของ
พระไตรปฎก  หรือคัมภีรของศาสนาท่ีตน
นับถือ

 โครงสราง และสาระสังเขปของ
พระวินัยปฎก  พระสุตตันตปฎก
และพระอภิธรรมปฎก

8. อธิบายธรรมคุณ และขอธรรมสําคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนา
ท่ีตนนับถือ  ตามท่ีกําหนด  เห็นคุณคา
และนําไปพัฒนา แกปญหาของชุมชนและ
สังคม

 พระรัตนตรัย
 ธรรมคุณ 6

 อริยสัจ 4
 ทุกข (ธรรมท่ีควรรู)

o ขันธ 5
- อายตนะ

 สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ)
o หลักกรรม

- สมบัติ 4
- วิบัติ 4
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
o อกุศลกรรมบถ 10
o อบายมุข 6
 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ)

o สุข 2  (สามิส,  นิรามิส)
 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)

o บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา
o ดรุณธรรม 6
o กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
o กุศลกรรมบถ 10
o สติปฏฐาน 4
o มงคล 38

- ประพฤติธรรม
- เวนจากความชั่ว
- เวนจากการดื่มน้ําเมา

 พุทธศาสนสุภาษิต
 กมฺมุนา วตฺตตี โลโก

สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม
 กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ

ทําดีไดดี ทําชั่ว   ไดชั่ว
 สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย การสั่งสมบุญ

นําสุขมาให
 ปูชโก  ลภเต ปูช ํวนฺทโก ปฏิวนฺทนํ

ผูบูชาเขา ยอมไดรับการบูชาตอบ
ผูไหวเขายอมไดรับการไหวตอบ

9. เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพ่ือการ
เรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธคิีดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เราคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ

 พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ 2 วิธี คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เราคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ

10. สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและ
เจริญปญญาดวยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ

 สวดมนตแปล และแผเมตตา
 รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของ

การบริหารจิตและเจริญปญญา
 ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลัก

สติปฎฐาน  เนนอานาปานสติ
 นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญา ไปใช

ในชีวิตประจําวัน
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
11.วิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ เพ่ือการดํารงตน
อยางเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และการอยูรวมกันอยางสันติสุข

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ
การเรียนรู ขอ 8.)

ม. 3 1. อธิบายการเผยแผพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือสูประเทศตางๆ ท่ัวโลก

 การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศ
ตาง ๆ ท่ัวโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหลานั้น
ในปจจุบัน

2. วิเคราะหความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือใน
ฐานะท่ีชวยสรางสรรคอารยธรรม     และ
ความสงบสุขแกโลก

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ี
ชวยสรางสรรคอารยธรรมและความสงบสุข
ใหแกโลก

3. อภิปรายความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน

 สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (ท่ีสอดคลองกับหลักธรรมในสาระ
การเรียนรู ขอ 6 )

4. วิเคราะหพุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางตางๆ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกําหนด

 ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ตาง ๆ  เชน
o ปางมารวิชัย
o ปางปฐมเทศนา
o ปางลีลา
o ปางประจําวันเกิด

 สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติ
 ปฐมเทศนา
 โอวาทปาฏิโมกข

5. วิเคราะหและประพฤติตนตาม
แบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและ
ศาสนิกชนตัวอยาง  ตามท่ีกําหนด

 พระอัญญาโกณฑัญญะ
 พระมหาปชาบดีเถรี
 พระเขมาเถรี
 พระเจาปเสนทิโกศล
 นันทิวิสาลชาดก
 สุวัณณหังสชาดก

6. อธิบายสังฆคุณ และขอธรรมสําคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด

 พระรัตนตรัย
 สังฆคุณ 9

 อริยสัจ 4
 ทุกข (ธรรมท่ีควรรู)

o ขันธ 5
-ไตรลักษณ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ)

o หลักกรรม
-วัฏฏะ 3
-ปปญจธรรม 3 (ตัณหา  มานะ

ทิฎฐิ)
 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ)

o อัตถะ 3
 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)

o มรรคมีองค 8
o ปญญา 3
o สัปปุริสธรรม 7
o บุญกิริยาวัตถุ 10
o อุบาสกธรรม 7
o มงคล 38

- มีศิลปวิทยา
- พบสมณะ
- ฟงธรรมตามกาล
- สนทนาธรรมตามกาล

 พุทธศาสนสุภาษิต
 อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

ชนะตนนั่นแลดีกวา
 ธมฺมจารี  สุขํ เสติ

ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข
 ปมาโท มจฺจุโน ปทํ

ความประมาทเปนทางแหงความตาย
 สุสฺสูส ํลภเต ปฺญํ

ผูฟงดวยดียอมไดปญญา
 เรื่องนารูจากพระไตรปฎก : พุทธ

ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร
7. เห็นคุณคา และวิเคราะหการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตน
เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการทํางาน
และการมีครอบครัว

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ
การเรียนรู ขอ 6.)
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
8. เห็นคุณคาของการพัฒนาจิตเพ่ือการ
เรียนรูและดําเนินชีวิต ดวยวิธคิีดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ

 พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  2 วิธี คือ วิธคิีดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย

9. สวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและ
เจริญปญญาดวยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ

 สวดมนตแปล และแผเมตตา
 รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการ

บริหารจิตและเจริญปญญา
 ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลัก

สติปฎฐานเนนอานาปานสติ
 นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญา

ไปใชในชีวิตประจําวัน
10. วิเคราะหความแตกตางและยอมรับวิถี
การดําเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
อ่ืนๆ

 วิถีการดําเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
อ่ืนๆ

ม.4-ม.6 1.วิเคราะหสังคมชมพูทวีป และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจา
หรือสังคมสมัยของศาสดาท่ีตนนับถือ

 ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจา

2. วิเคราะห  พระพุทธเจาในฐานะเปน
มนุษยผูฝกตนไดอยางสูงสุดในการตรัสรู
การกอตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ
พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะหประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกําหนด

 พระพุทธเจาในฐานะเปนมนุษย ผูฝกตนได
อยางสูงสุด (การตรัสรู)
 การกอตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน

และการเผยแผพระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา

3.วิเคราะหพุทธประวัติดานการบริหาร
และการธํารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห
ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกําหนด

 พุทธประวัติดานการบริหารและการธํารง
รักษาพระพุทธศาสนา

4. วิเคราะหขอปฏิบัติทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ตามท่ีกําหนด

 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเปน
สากลและมีขอปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง

5. วิเคราะหการพัฒนาศรัทธา และปญญาท่ี
ถูกตองในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกําหนด

 พระพุทธศาสนาเนนการพัฒนาศรัทธาและ
ปญญาท่ีถูกตอง

6. วิเคราะหลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกําหนด

 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- ศาสนา
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
7. วิเคราะหหลักการของพระพุทธศาสนา
กับหลักวิทยาศาสตร หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกําหนด

 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร
 การคิดตามนัยแหงพระพุทธศาสนาและการ

คิดแบบวิทยาศาสตร
8. วิเคราะหการฝกฝนและพัฒนาตนเอง
การพ่ึงตนเอง และการมุงอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกําหนด

 พระพุทธศาสนาเนนการฝกหัดอบรมตน
การพ่ึงตนเอง  และการมุงอิสรภาพ

9. วิเคราะหพระพุทธศาสนาวา
เปนศาสตรแหงการศึกษาซึ่งเนน
ความสัมพันธของเหตุปจจัยกับ
วิธีการแกปญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกําหนด

 พระพุทธศาสนาเปนศาสตรแหงการศึกษา
 พระพุทธศาสนาเนนความสัมพันธ

ของเหตุปจจัยและวิธีการแกปญหา

10. วิเคราะหพระพุทธศาสนาในการฝกตน
ไมใหประมาท  มุงประโยชนและสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด

 พระพุทธศาสนาฝกตนไมใหประมาท
 พระพุทธศาสนามุงประโยชนสุขและ

สันติภาพแกบุคคล  สังคมและโลก

11. วิเคราะหพระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด

 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน

12. วิเคราะหความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาเก่ียวกับการศึกษา
ท่ีสมบูรณ การเมืองและสันติภาพ
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกําหนด

 ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาท่ีสมบูรณ
 ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ

การเมือง
 ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับ

สันติภาพ
13. วิเคราะหหลักธรรมในกรอบ อริยสัจ 4
หรือหลักคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ

 พระรัตนตรัย
 วิเคราะหความหมายและคุณคาของ

พุทธะ ธรรมะ สังฆะ
 อริยสัจ 4
 ทุกข (ธรรมท่ีควรรู)

o ขันธ 5
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
- นามรูป
- โลกธรรม 8
- จิต, เจตสิก

 สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ)
o หลักกรรม

- นิยาม 5
- กรรมนิยาม ( กรรม 12)
- ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุปบาท)

o วิตก 3
o มิจฉาวณิชชา 5
o นิวรณ 5
o อุปาทาน 4

 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ)
o ภาวนา 4
o วิมุตติ 5
o นิพพาน

 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ)
o พระสัทธรรม 3
o ปญญาวุฒิธรรม 4
o พละ 5
o อุบาสกธรรม 5
o อปริหานิยธรรม 7
o ปาปณิกธรรม 3
o ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4
o โภคอาทิยะ 5
o อริยวัฑฒิ 5
o อธิปไตย 3
o สาราณียธรรม 6
o ทศพิธราชธรรม 10
o วิปสสนาญาณ 9
o มงคล 38

- สงเคราะหบุตร
- สงเคราะหภรรยา
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
- สันโดษ
- ถูกโลกธรรมจิตไมหวั่นไหว
- จิตไมเศราโศก
- จิตไมมัวหมอง
- จิตเกษม
- ความเพียรเผากิเลส
- ประพฤติพรหมจรรย
- เห็นอริยสัจ
- บรรลุนิพพาน

 พุทธศาสนสุภาษิต
 จิตฺตํ ทนฺตํ  สุขาวหํ

จิตท่ีฝกดีแลวนําสุขมาให
 นอุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ

บัณฑิตยอมไมแสดงอาการข้ึน ๆ ลง ๆ
 นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต

คนท่ีไมถูกนินทา ไมมีในโลก
 โกธํ ฆตฺวา  สุขํ เสติ

ฆาความโกรธไดยอมอยูเปนสุข
 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฐาตา  วินฺทเต ธนํ

คนขยันเอาการเอางาน กระทํา
เหมาะสม ยอมหาทรัพยได

 วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  นิปฺปทา
เกิดเปนคนควรจะพยายามจนกวาจะ
ประสบความสําเร็จ

 สนฺตฎฐี ปรมํ ธนํ
ความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง

 อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก
การเปนหนี้เปนทุกขในโลก
 ราชา มุขํ มนุสฺสานํ

พระราชาเปนประมุขของประชาชน
 สติ โลกสฺมิ ชาคโร

สติเปนเครื่องตื่นในโลก
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ

สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี
 นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
นิพพานเปนสุข อยางยิ่ง

14. วิเคราะหขอคิดและแบบอยาง
การดําเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง ตามท่ี

กําหนด

 พุทธสาวก พุทธสาวิก
 พระอัสสชิ
 พระกีสาโคตมีเถรี
 พระนางมัลลิกา
 หมอชีวก โกมารภัจ
 พระอนุรุทธะ
 พระองคุลิมาล
 พระธัมมทินนาเถรี
 จิตตคหบดี
 พระอานนท
 พระปฏาจาราเถรี
 จูฬสุภัททา
 สุมนมาลาการ

 ชาดก
 เวสสันดรชาดก
 มโหสธชาดก
 มหาชนกชาดก

 ชาวพุทธตัวอยาง
 พระนาคเสน - พระยามิลินท
 สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี)
 พระอาจารยม่ัน  ภูริทตฺโต
 สุชีพ  ปุญญานุภาพ
 สมเด็จพระนารายณมหาราช
 พระธรรมโกศาจารย  (พุทธทาสภิกขุ)
 พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันท

ภิกขุ)
 ดร.เอ็มเบดการ
 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว

 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)
 อนาคาริก ธรรมปาละ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
15. วิเคราะหคุณคาและความสําคัญของ
การสังคายนา พระไตรปฎก  หรือคัมภีร
ของศาสนาท่ีตนนับถือ และการเผยแผ

 วิธีการศึกษาและคนควาพระไตรปฏก และ
คัมภีรของศาสนาอ่ืน ๆ การสังคายนาและ
การเผยแผพระไตรปฏก

 ความสําคัญและคุณคาของพระไตรปฏก
16. เชื่อม่ันตอผลของการทําความดี ความ
ชั่ว สามารถวิเคราะหสถานการณท่ีตอง
เผชิญ และตัดสินใจเลือกดําเนินการหรือ
ปฏิบัติตนไดอยางมีเหตุผลถูกตองตาม
หลักธรรม จริยธรรม และกําหนด
เปาหมาย บทบาทการดําเนินชีวิตเพ่ือการ
อยูรวมกันอยางสันติสุข และอยูรวมกัน
เปนชาติอยางสมานฉันท

 ตัวอยางผลท่ีเกิดจากการทําความดี
ความชั่ว

 โยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบอริยสัจ
 หลักธรรมตามสาระการเรียนรูขอ 13

17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืนๆ
โดยสังเขป

 ประวัติพระพุทธเจา มุฮัมมัด   พระเยซู

18.ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของ
คานิยม จริยธรรมท่ีเปนตัวกําหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมท่ีแตกตางกันของศา
สนิกชนศาสนาตางๆ เพ่ือขจัดความขัดแยง
และอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข

 คุณคาและความสําคัญของคานิยมและ
จริยธรรม

 การขจัดความขัดแยงเพ่ืออยูรวมกันอยาง
สันติสุข

19. เห็นคุณคา เชื่อม่ัน และมุงม่ันพัฒนา
ชีวิตดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ

 พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 10 วิธี  (เนน วิธีคิดแบบแยกแยะ
สวนประกอบ  แบบสามัญญลักษณะ
แบบเปนอยูในขณะปจจุบัน  และแบบ
วิภัชชวาท )
1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
2) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ
3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ
4) วิธีคิดแบบอริยสัจ
5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ
6) วิธีคิดแบบคุณคาแท- คุณคาเทียม
7) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออก
8) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเราคุณธรรม
9) วิธีคิดแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน
10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

20. สวดมนต แผเมตตา และบริหารจิต
และเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ

 สวดมนตแปล และแผเมตตา
รูและเขาใจวิธีปฏิบัติและประโยชนของการ
บริหารจิตและเจริญปญญา
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตาม

หลักสติปฎฐาน
 นําวิธีการบริหารจิตและเจริญปญญาไป

ใชในการพัฒนาการเรียนรู  คุณภาพ
ชีวิตและสังคม

21. วิเคราะหหลักธรรมสําคัญในการอยู
รวมกันอยางสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และ
ชักชวน สงเสริม สนับสนุนใหบุคคลอ่ืนเห็น
ความสําคัญของการทําความดี    ตอกัน

 หลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข
o หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เชน

สาราณียธรรม 6  อธิปไตย 3
มิจฉาวณิชชา 5  อริยวัฑฆิ 5
โภคอาทิยะ 5

 คริสตศาสนา ไดแก  บัญญัติ 10
ประการ   (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)
ศาสนาอิสลาม ไดแก  หลักจริยธรรม

(เฉพาะท่ีเก่ียวของ)
22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
รวมมือของทุกศาสนาในการแกปญหาและ
พัฒนาสังคม

 สภาพปญหาในชุมชน และสังคม

สาระท่ี 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส  1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. บําเพ็ญประโยชนตอศาสนสถานของ

ศาสนาท่ีตนนับถือ
 การบําเพ็ญประโยชน และ

การบํารุงรักษาวัด

2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพ่ือเปน
แบบอยางในการประพฤติปฏิบัติ  และ
ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ

 วิถีชีวิตของพระภิกษุ
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา เชน การแสดงธรรม
ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนใหเปน
แบบอยาง
 การเขาพบพระภิกษุ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ม.2

 การแสดงความเคารพ  การประนมมือ
การไหว  การกราบ  การเคารพ
พระรัตนตรัย  การฟงเจริญ
พระพุทธมนต  การฟงสวด
พรอภิธรรม  การฟงพระธรรมเทศนา

3. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆ
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด

 ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอเพ่ือนตาม
หลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ

4. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน
ศาสนพิธี พิธีกรรมไดถูกตอง

 การจัดโตะหมูบูชา แบบ หมู4 หมู 5 หมู
7 หมู9
 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบ

โตะหมูบูชา
 คําอาราธนาตางๆ

5. อธิบายประวัติ ความสําคัญ และ ปฏิบัติ
ตนในวันสําคัญทางศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกําหนด ไดถูกตอง

 ประวัติและความสําคัญของวันธรรม
สวนะ วันเขาพรรษา วันออกพรรษา
วันเทโวโรหณะ
 ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตน

ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมี
บูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ
และเทศกาลสําคัญ

1. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคล  ตาง
ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
กําหนด

 การเปนลูกท่ีดี ตามหลักทิศเบื้องหนา  ใน
ทิศ 6

2. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนท่ีดี
ตามท่ีกําหนด

 การตอนรับ (ปฏิสันถาร)
 มรรยาทของผูเปนแขก
 ฝกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติตอพระภิกษุ

การยืน  การใหท่ีนั่ง  การเดินสวน
การสนทนา  การรับสิ่งของ
 การแตงกายไปวัด การแตงกายไปงาน

มงคล  งานอวมงคล
3. วิเคราะหคุณคาของศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง

 การทําบุญตักบาตร
 การถวายภัตตาหารสิ่งของท่ีควรถวาย

และสิ่งของตองหามสําหรับพระภิกษุ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การถวายสังฆทาน   เครื่องสังฆทาน
 การถวายผาอาบน้ําฝน
 การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน
 การกรวดน้ํา
 การทอดกฐิน การทอดผาปา

4. อธิบายคําสอนท่ีเก่ียวเนื่องกับ
วันสําคัญทางศาสนา และปฏิบัติตน
ไดถูกตอง

 หลักธรรมเบื้องตนท่ีเก่ียวเนื่องใน
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา
วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา
 วันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ
 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน

ในวันธรรมสวนะ วันเขาพรรษา
วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ

5. อธิบายความแตกตางของศาสนพิธี
พิธีกรรมตามแนวปฏิบัติของศาสนาอ่ืนๆ
เพ่ือนําไปสูการยอมรับ และความเขาใจซึ่ง
กันและกัน

 ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของ
ศาสนาอ่ืน ๆ

ม.3 1. วิเคราะหหนาท่ีและบทบาทของสาวก
และปฏิบัติตนตอสาวก ตามท่ีกําหนดได
ถูกตอง

 หนาท่ีของพระภิกษุในการปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย และจริยวัตร
อยางเหมาะสม
 การปฏิบัติตนตอพระภิกษุในงาน

ศาสนพิธีท่ีบาน การสนทนา การแตงกาย
มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ

2. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคล
ตางๆ ตามหลักศาสนา ตามท่ีกําหนด

 การเปนศิษยท่ีดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ใน
ทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา

3. ปฏิบัติหนาท่ีของศาสนิกชนท่ีดี  การปฏิบัติหนาท่ีชาวพุทธตามพุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร

4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมไดถูกตอง  พิธีทําบุญ งานมงคล งานอวมงคล
 การนิมนตพระภิกษุ การเตรียมท่ีตั้ง

พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงดาย
สายสิญจน การปูลาดอาสนะ  การเตรียม
เครื่องรับรอง การจุดธปูเทียน
 ขอปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายขาว

พระพุทธ การถวายไทยธรรม
การกรวดน้ํา

5.  อธิบายประวัติวันสําคัญทางศาสนา
ตามท่ีกําหนดและปฏิบัติตนไดถูกตอง

 ประวัติวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 วันวิสาขบูชา (วันสําคัญสากล)
 วันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญ

 หลักปฏิบัติตน : การฟงพระธรรม
เทศนา  การแตงกายในการประกอบ
ศาสนพิธีท่ีวัด  การงดเวนอบายมุข

 การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลสําคัญ

6. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือ
แสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนา
ท่ีตนนับถือ

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ
 ข้ันเตรียมการ
 ข้ันพิธีการ

7. นําเสนอแนวทางในการธํารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือ

 การศึกษาเรียนรูเรื่ององคประกอบของ
พระพุทธศาสนา   นําไปปฏิบัติและเผย
แผตามโอกาส
 การศึกษาการรวมตัวขององคกร

ชาวพุทธ
 การปลูกจิตสํานึกในดานการบํารุงรักษา

วัดและพุทธสถานใหเกิดประโยชน
ม.4-ม.6 1. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีตอสาวก

สมาชิกในครอบครัว และคนรอบขาง
 ปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดีตอพระภิกษุ
 การเขาใจในกิจของพระภิกษุ เชน

การศึกษา การปฏิบัติธรรม และ
การเปนนักบวชท่ีดี
 คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก
 หนาท่ีและบทบาทของพระภิกษุ ใน

ฐานะพระนักเทศก พระธรรมทูต
พระธรรมจาริก พระวิทยากร
พระวิปสสนาจารย และพระ
นักพัฒนา

 การปกปองคุมครองพระพุทธศาสนา
ของพุทธบริษัทในสังคมไทย
 การปฏิบัติตนตอพระภิกษุทางกาย

วาจา  และใจ  ท่ีประกอบดวย
เมตตา
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การปฏิสันถารท่ีเหมาะสมตอ

พระภิกษุ  ในโอกาสตาง ๆ
 ปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว

และสังคม
 การรักษาศีล 8
 การเขารวมกิจกรรมและเปนสมาชิก

ขององคกรชาวพุทธ
 การเปนชาวพุทธท่ีดี ตามหลักทิศ

เบื้องบน ในทิศ  6
 การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในฐานะ
ผูปกครองและ ผูอยูในปกครอง  ตามหลักทิศ
เบื้องลาง ในทิศ 6
 การปฏิสันถารตามหลัก

ปฏิสันถาร 2
 หนาท่ีและบทบาทของอุบาสก

อุบาสิกาท่ีมีตอสังคมไทยในปจจุบัน
 การปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว ตามหลักทิศเบื้องหลัง
ในทิศ 6
 การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ

ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ
และโลก

2. ปฏิบัติตนถูกตองตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ

 ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา
 ศาสนพิธีเนื่องดวยพุทธบัญญัติ

เชน พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ
พิธีเวียนเทียน ถวายสังฆทาน
ถวายผาอาบน้ําฝน พิธีทอดกฐิน
พิธีปวารณา เปนตน
 ศาสนพิธีท่ีนําพระพุทธศาสนา

เขาไปเก่ียวเนื่อง เชน การทําบุญ
เลี้ยงพระในโอกาสตางๆ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 ความหมาย ความสําคัญ คติธรรม

ในพิธีกรรม บทสวดมนตของนักเรียน
งานพิธี คุณคาและประโยชน

 พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของ
ผูขอบรรพชาอุปสมบท เครื่อง
อัฏฐบริขาร ประโยชนของการ
บรรพชาอุปสมบท

 บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
 คุณคาและประโยชนของศาสนพิธี
 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ

3. แสดงตนเปนพุทธมามกะหรือแสดง
ตนเปนศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ

 ข้ันเตรียมการ
 ข้ันพิธีการ

4. วิเคราะหหลักธรรม  คติธรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนา และ
เทศกาลท่ีสําคัญ ของศาสนาท่ีตนนับถือ
และปฏิบัติตนไดถูกตอง

 หลักธรรม/คติธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับ
วันสําคัญ และเทศกาลท่ีสําคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน

 การปฏิบัติตนท่ีถูกตองในวันสําคัญ
และเทศกาลท่ีสําคัญในพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาอ่ืน

5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการ
ธํารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ อันสงผลถึง
การพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก

 การปกปอง คุมครอง ธํารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท
ในสังคมไทย

 การปลูกจิตสํานึก และการมีสวนรวม
ในสังคมพุทธ
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สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี  มีคานิยมท่ีดีงามและธํารงรักษา

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดาํรงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุมครอง

สิทธิของบุคคล
 กฎหมายในการคุมครองสิทธิของบุคคล

- กฎหมายการคุมครองเด็ก
- กฎหมายการศึกษา
- กฎหมายการคุมครองผูบริโภค
- กฎหมายลิขสิทธิ์

 ประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
การคุมครองสิทธิของบุคคล

2. ระบุความสามารถของตนเอง
ในการทําประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติ

 บทบาทและหนาท่ีของเยาวชนท่ีมีตอ
สังคมและประเทศชาติ โดยเนนจิต
สาธารณะ เชน เคารพกติกาสังคม
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีสวนรวมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน

3. อภิปรายเก่ียวกับคุณคาทางวัฒนธรรม
ท่ีเปนปจจัยในการสรางความสัมพันธท่ีดี
หรืออาจนําไปสูความเขาใจผิดตอกัน

 ความคลายคลึงและความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชยีตะวันออก  เฉียงใต

 วัฒนธรรมท่ีเปนปจจัยในการสราง
ความสัมพันธท่ีดี หรืออาจนําไปสูความ
เขาใจผิดตอกัน

4.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืน

 วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืน

 ผลท่ีไดจากการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผูอ่ืน



23

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.2 1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว
เชน
- กฎหมายเก่ียวกับความสามารถของ
ผูเยาว

- กฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน
- กฎหมายเพงเก่ียวกับครอบครัวและ

มรดก เชน การหม้ัน การสมรส
การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม
และมรดก

 กฎหมายท่ีเก่ียวกับชุมชนและประเทศ
- กฎหมายเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- กฎหมายเก่ียวกับภาษีอากร และกรอก
แบบแสดงรายการ ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา

- กฎหมายแรงงาน

2. เห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หนาท่ี
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ
หนาท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

 แนวทางสงเสริมใหปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

3. วิเคราะหบทบาท ความสําคัญ และ
ความสัมพันธของสถาบันทางสังคม

 บทบาท ความสําคัญและความสัมพันธ
ของสถาบันทางสังคม เชน สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน
ทางการเมืองการปกครอง

4.อธิบายความคลายคลึงและความ
แตกตางของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เพ่ือนําไปสูความเขาใจอันดีระหวางกัน

 ความคลายคลึงและความแตกตางของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม
เปนปจจัยสําคัญในการสรางความเขาใจ
อันดีระหวางกัน
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.3 1. อธิบายความแตกตางของการกระทํา

ความผิดระหวางคดีอาญาและคดีแพง
 ลักษณะการกระทําความผิดทางอาญา

และโทษ
 ลักษณะการกระทําความผิดทางแพง

และโทษ
 ตัวอยางการกระทําความผิดทางอาญา

เชน ความผิดเก่ียวกับทรัพย
 ตัวอยางการทําความผิดทางแพง เชน

การทําผิดสัญญา  การทําละเมิด
2. มีสวนรวมในการปกปองคุมครองผูอ่ืน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน

 ความหมาย และความสําคัญของสิทธิ
มนุษยชน

 การมีสวนรวมคุมครองสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
ตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม

3. อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม

 ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย
ภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมสากล
 การอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ

ภูมิปญญาไทยท่ีเหมาะสม
 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม

4. วิเคราะหปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงในประเทศ และเสนอแนวคิดใน
การลดความขัดแยง

 ปจจัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยง เชน
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ
สังคม  ความเชื่อ

 สาเหตุปญหาทางสังคม เชน ปญหา
สิ่งแวดลอม ปญหายาเสพติด ปญหา
การทุจริต ปญหาอาชญากรรม ฯลฯ

 แนวทางความรวมมือในการลดความ
ขัดแยงและการสรางความสมานฉันท

5. เสนอแนวคิดในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก

 ปจจัยท่ีสงเสริมการดํารงชีวิตใหมี
ความสุข เชน การอยูรวมกันอยางมี
ขันติธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณคาในตนเอง  รุจักมอง
โลกในแงดี  สรางทักษะทางอารมณ  รูจัก
บริโภคดวยปญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธขาว
และวัตถุตางๆ    ปรับปรุงตนเองและสิ่ง
ตางๆใหดีข้ึนอยูเสมอ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.4-ม.6 1. วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน
ประเทศชาติ  และสังคมโลก

 กฎหมายเพงเก่ียวกับนิติกรรมสัญญา เชน
ซื้อขาย ขายฝาก   เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม
เงิน จํานํา จํานอง

 กฎหมายอาญา เชน ความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย

 กฎหมายอ่ืนท่ีสําคัญ เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมาย
ภาษีอากร กฎหมายคุมครองผูบริโภค

 ขอตกลงระหวางประเทศ เชน ปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน   กฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศ

2. วิเคราะหความสําคัญของโครงสรางทาง
สังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

 โครงสรางทางสังคม
- การจัดระเบียบทางสังคม
- สถาบันทางสังคม

 การขัดเกลาทางสังคม
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 การแกปญหาและแนวทางการพัฒนา

ทางสังคม
3. ปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนใหผูอ่ืน
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก

 คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก เชน
- เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม
- เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ

บุคคลอ่ืน
- มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
- มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
ชุมชน ประเทศชาติและสังคม

- เขารวมกิจกรรมทางการเมือง
การปกครอง

- มีสวนรวมในการปองกัน แกไข
ปญหาเศรษฐกิจ  สังคม

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม
- มีคุณธรรมจริยธรรม  ใชเปน
ตัวกําหนดความคิด
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
4. ประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชน

 บทบาทขององคกรระหวางประเทศ
ในเวทีโลกท่ีมีผลตอประทศไทย

 สาระสําคัญของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   ฉบับปจจุบัน
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน

 ปญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ
และแนวทางแกปญหาและพัฒนา

5. วิเคราะหความจําเปนท่ีตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล

 ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม
 ลักษณะและ ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย

ท่ีสําคัญ
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ

วัฒนธรรมไทย
 ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับ

วัฒนธรรมสากล
 แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมไทยท่ีดี

งาม
 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน  ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดม่ัน ศรัทธาและธํารงรักษา

ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ

โครงสราง และสาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปจจุบันโดยสังเขป

 หลักการ เจตนารมณ  โครงสราง และ
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน

2. วิเคราะหบทบาทการถวงดุลของอํานาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปจจุบัน

 การแบงอํานาจ และการถวงดุลอํานาจ
อธิปไตยท้ัง 3 ฝาย คือนิติบัญญัติ  บริหาร
ตุลาการ ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
3. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปจจุบันท่ีเก่ียวของกับตนเอง

 การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบัน เก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพและหนาท่ี

ม.2 1. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย

 กระบวนการในการตรากฎหมาย
- ผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย
- ข้ันตอนการตรากฎหมาย
- การมีสวนรวมของประชาชนใน

กระบวนการตรากฎหมาย
2. วิเคราะหขอมูล ขาวสารทางการเมือง
การปกครองท่ีมีผลกระทบตอสังคมไทย
สมัยปจจุบัน

 เหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงสําคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย
 หลักการเลือกขอมูล ขาวสาร

ม.3 1. อธิบายระบอบการปกครองแบบตางๆ
ท่ีใชในยุคปจจุบัน

 ระบอบการปกครอง  แบบตางๆ ท่ีใชในยุค
ปจจุบัน เชน การปกครองแบบ
 เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย
 เกณฑการตัดสินใจ

2. วิเคราะห เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

 ความแตกตาง ความคลายคลึงของการ
ปกครองของไทย กับประเทศอ่ืนๆ ท่ีมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

3. วิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใน
มาตราตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง
การมีสวนรวม และการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราตางๆ
ท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง  การมีสวนรวม
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
 อํานาจหนาท่ีของรัฐบาล
 บทบาทสําคัญของรัฐบาลในการบริหาร

ราชการแผนดิน
 ความจําเปนในการมีรัฐบาลตามระบอบ

ประชาธิปไตย

4. วิเคราะหประเด็น ปญหาท่ีเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแกไข

 ประเด็น ปญหาและผลกระทบท่ีเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย
 แนวทางการแกไขปญหา



28

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.4-ม.6 1. วิเคราะหปญหาการเมืองท่ีสําคัญใน

ประเทศ จากแหลงขอมูลตางๆ พรอมท้ัง
เสนอแนวทางแกไข

 ปญหาการเมืองสําคัญท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศ
 สถานการณการเมืองการปกครอง

ของสังคมไทย และสังคมโลก และ
การประสานประโยชนรวมกัน
 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง

ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

2. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการ
ปกครองท่ีนําไปสูความเขาใจ  และ
การประสานประโยชนรวมกันระหวาง
ประเทศ

 การประสานประโยชนรวมกันระหวาง
ประเทศ   เชน  การสรางความสัมพันธ
ระหวางไทยกับประเทศตาง ๆ
 การแลกเปลี่ยนเพ่ือชวยเหลือ และสงเสริม

ดานวัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
3. วิเคราะหความสําคัญและ ความจําเปน
ท่ีตองธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- รูปแบบของรัฐ
- ฐานะและพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริย
4. เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปจจุบัน ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เชน การตรวจสอบโดยองคกรอิสระ
การตรวจสอบโดยประชาชน

สาระท่ี 3   เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากร ท่ี

มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. อธิบายความหมายและความสําคัญของ

เศรษฐศาสตร
 ความหมายและความสําคัญของ

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
 ความหมายของคําวาทรัพยากรมีจํากัดกับ

ความตองการมีไมจํากัด ความขาดแคลน
การเลือกและคาเสียโอกาส
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
2. วิเคราะหคานิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งสงผลตอ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ

 ความหมายและความสําคัญของการบริโภค
อยางมีประสิทธิภาพ

 หลักการในการบริโภคท่ีดี
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
 คานิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคน

ในสังคมปจจุบัน รวมท้ังผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมดังกลาว

3. อธิบายความเปนมาหลักการและ
ความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตอสังคมไทย

 ความหมายและความเปนมาของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรวมท้ังโครงการตาม
พระราชดําริ

 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
 การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

การดํารงชีวิต
 ความสําคัญ คุณคาและประโยชนของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย
ม.2 1. วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนและ

การออม
 ความหมายและความสําคัญของการลงทุน

และการออมตอระบบเศรษฐกิจ
 การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน

ภาคครัวเรือน
 ปจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา

ดอกเบี้ย รวมท้ังปจจัยอ่ืน ๆ เชน คาของเงิน
เทคโนโลยี การคาดเดาเก่ียวกับอนาคต

 ปญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย

2. อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ
และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตสินคา
และบริการ

 ความหมาย  ความสําคัญ และหลักการผลิต
สินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ

 สํารวจการผลิตสินคาในทองถ่ิน  วามีการผลิต
อะไรบาง ใชวิธีการผลิตอยางไร    มีปญหา
ดานใดบาง
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
 มีการนําเทคโนโลยีอะไรมาใชท่ีมีผลตอ

การผลิตสินคาและบริการ
 นําหลักการผลิตมาวิเคราะหการผลิตสินคา

และบริการในทองถ่ินท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม
และสิ่งแวดลอม

3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 หลักการและเปาหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 สํารวจและวิเคราะหปญหาการผลิตสินคา
และบริการในทองถ่ิน

 ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิตสินคาและบริการในทองถ่ิน

4. อภิปรายแนวทางการคุมครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผูบริโภค

 การรักษาและคุมครองสิทธิประโยชนของ
ผูบริโภค

 กฎหมายคุมครองสิทธิผุบริโภคและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ

 การดําเนินกิจกรรมพิทักษสิทธิและ
ผลประโยชนตามกฎหมายในฐานะผูบริโภค

 แนวทางการปกปองสิทธิของผูบริโภค
ม.3 1. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  ความหมายและประเภทของตลาด

 ความหมายและตัวอยางของอุปสงคและอุปทาน
 ความหมายและความสําคัญของกลไกราคา

และการกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
 หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินคา

และบริการ
2. มีสวนรวมในการแกไขปญหาและ
พัฒนาทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

 สํารวจสภาพปจจุบันปญหาทองถ่ินท้ัง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

 วิเคราะหปญหาของทองถ่ินโดยใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

 แนวทางการแกไขและพัฒนาทองถ่ินตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ

 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน
ระดับตาง ๆ

 หลักการสําคัญของระบบสหกรณ
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 ความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณเพ่ือ
ประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ม.4–ม.6 1. อภิปรายการกําหนดราคาและคาจางใน
ระบบเศรษฐกิจ

 ระบบเศรษฐกิจของโลกในปจจุบัน ผลดีและ
ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ

 ตลาดและประเภทของตลาด ขอดีและ
ขอเสียของตลาดประเภทตาง ๆ

 การกําหนดราคาตามอุปสงค และอุปทาน
การกําหนดราคาในเชิงกลยุทธท่ีมีในสังคมไทย

 การกําหนดคาจาง กฎหมายท่ีเก่ียวของและ
อัตราคาจางแรงงานในสังคมไทย

 บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการ
ควบคุมราคาเพ่ือการแจกจาย และจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ

2. ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีตอเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ

 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดําเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว

 การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การคาและบริการ

 ปญหาการพัฒนาประเทศท่ีผานมา โดย
การศึกษาวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมฉบับท่ีผานมา

 การพัฒนาประเทศท่ีนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ในการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมฉบับปจจุบัน

3. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
สหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ

 วิวัฒนาการของสหกรณในประเทศไทย
 ความหมายความสําคัญ และหลักการของระบบ

สหกรณ
 ตัวอยางและประเภทของสหกรณในประเทศไทย
 ความสําคัญของระบบสหกรณในการพัฒนา

เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ
4. วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอแนวทางแกไข

 ปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน
 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
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 ตัวอยางของการรวมกลุมท่ีประสบ

ความสําเร็จในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน

สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและความจําเปน

ของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. วิเคราะหบทบาทหนาท่ีและความ

แตกตางของสถาบันการเงินแตละประเภท
และธนาคารกลาง

 ความหมาย ประเภท และความสําคัญ
ของสถาบันการเงินท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ
 บทบาทหนาท่ีและความสําคัญของ

ธนาคารกลาง
 การหารายได รายจาย การออม การ

ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางผูผลิต
ผูบริโภค และสถาบันการเงิน

2. ยกตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นการพ่ึงพา
อาศัยกัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ

 ยกตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นการพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน การแขงขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ
 ปญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ

เสนอแนวทางแกไข

3. ระบุปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนด อุป
สงคและอุปทาน

 ความหมายและกฎอุปสงค อุปทาน
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดอุปสงค

และอุปทาน
4. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเก่ียวกับ
ทรัพยสินทางปญญา

 ความหมายและความสําคัญของทรัพยสิน
ทางปญญา
 กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญาพอสังเขป
 ตัวอยางการละเมิดแหงทรัพยสินทาง

ปญญาแตละประเภท
ม.2 1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ  ระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ
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2. ยกตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็น
การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแขงขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

 หลักการและผลกระทบการพ่ึงพาอาศัย
กัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย

3. วิเคราะหการกระจายของทรัพยากร
ในโลกท่ีสงผลตอความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ

 การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีสงผล
ตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ เชน  น้ํามัน  ปาไม  ทองคํา
ถานหิน  แร เปนตน

4. วิเคราะหการแขงขันทางการคา
ในประเทศและตางประเทศสงผลตอ
คุณภาพสินคา ปริมาณการผลิต และ
ราคาสินคา

 การแขงขันทางการคาในประเทศและ
ตางประเทศ

ม.3 1. อธิบายบทบาทหนาท่ีของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ

 บทบาทหนาท่ีของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในดานตาง ๆ
 บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

รัฐบาล เชนการผลิตสินคาและบริการ
สาธารณะท่ีเอกชนไมดําเนินการ เชน
ไฟฟา ถนน โรงเรียน
- บทบาทการเก็บภาษีเพ่ือพัฒนา
ประเทศ  ของรัฐในระดับตาง ๆ

- บทบาทการแทรกแซงราคาและ
การควบคุมราคาเพ่ือการแจกจายและ
การจัดสรรในทางเศรษฐกิจ

 บทบาทอ่ืนของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ในสังคมไทย

2. แสดงความคิดเห็นตอนโยบาย และ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีตอ
บุคคล กลุมคน และประเทศชาติ

 นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล

3. อภิปรายบทบาทความสําคัญของ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

 บทบาทความสําคัญของการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ

 ลักษณะของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
 กลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ

4. อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ
เงินเฟอ  เงินฝด

 ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟอ เงินฝด
ความหมายสาเหตุและแนวทางแกไข
ภาวะเงินเฟอ   เงินฝด



34

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
5. วิเคราะหผลเสียจากการวางงาน และ
แนวทางแกปญหา

 สภาพและสาเหตุปญหาการวางงาน
 ผลกระทบจากปญหาการวางงาน
 แนวทางการแกไขปญหาการวางงาน

6. วิเคราะหสาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การคาในการคาระหวางประเทศ

 การคาและการลงทุนระหวางประเทศ
 สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการคาใน

การคาระหวางประเทศ
ม.4–ม.6 1. อธิบายบทบาทของรัฐบาลดานนโยบาย

การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ

 บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลในดาน

- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- การสรางการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ
- การรักษาดุลการคาระหวางประเทศ
- การแทรกแซงราคาและการควบคุม
ราคา

 รายรับและรายจายของรัฐท่ีมีผลตอ
งบประมาณ  หนี้สาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

- นโยบายการเก็บภาษีประเภทตาง ๆ
และการใชจายของรัฐ

- แนวทางการแกปญหาการวางงาน
 ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิด

จากภาวะทางเศรษฐกิจ เชน  เงินเฟอ
เงินฝด

 ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เชน GDP , GNP รายไดเฉลี่ยตอบุคคล

 แนวทางการแกปญหาของนโยบายการเงิน
การคลัง

2. วิเคราะหผลกระทบของการเปดเสรี
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีผลตอ
สังคมไทย

 วิวัฒนาการของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตนของไทย

 ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการเปดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
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 ผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีมีตอภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคาและบริการ

 การคาและการลงทุนระหวางประเทศ
 บทบาทขององคกรระหวางประเทศใน

เวทีการเงินโลกท่ีมีผลกับประเทศไทย
3. วิเคราะหผลดี ผลเสียของความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบ
ตาง ๆ

 แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการคาระหวาง
ประเทศ

 บทบาทขององคการความรวมมือทาง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญในภูมิภาคตาง ๆ ของ
โลก เชน WTO , NAFTA , EU , IMF ,
ADB , OPEC , FTA , APECในระดับตาง ๆ
เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

 ปจจัยตาง ๆ ท่ีนําไปสูการพ่ึงพา การ
แขงขันการขัดแยง และการประสาน
ประโยชนทางเศรษฐกิจ

 ตัวอยางเหตุการณท่ีนําไปสูการพึงพาทาง
เศรษฐกิจ

 ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ

 ปจจัยตาง ๆ ท่ีนําไปสูการพ่ึงพาการ
แขงขัน การขัดแยง และการประ
สารประโยชนทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกัน
ทางการคาในการคาระหวางประเทศ

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. วิเคราะหความสําคัญของเวลาใน

การศึกษาประวัติศาสตร
 ตัวอยางการใชเวลา ชวงเวลาและยุคสมัย

ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตรไทย
 ความสําคัญของเวลา และชวงเวลาสําหรับ

การศึกษาประวัติศาสตร
 ความสัมพันธและความสําคัญของอดีตท่ีมี

ตอปจจุบันและอนาคต
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2. เทียบศักราชตามระบบตางๆท่ีใชศึกษา
ประวัติศาสตร

 ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตรไทย ไดแก จ.ศ. / ม.ศ. /ร.
ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ.

 วิธีการเทียบศักราชตางๆ และตัวอยาง
การเทียบ

 ตัวอยางการใชศักราชตาง ๆ ท่ีปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตรไทย

3. นําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชศึกษา
เหตุการณทางประวัติศาสตร

 ความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตร
และวิธีการทางประวัติศาสตรท่ีมีความ
สัมพันธเชื่อมโยงกัน

 ตัวอยางหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร
ไทยสมัยสุโขทัย ท้ังหลักฐานชั้นตน และ
หลักฐานชั้นรอง ( เชื่อมโยงกับ มฐ.
ส 4.3) เชน ขอความ  ในศิลาจารึก
สมัยสโุขทัย เปนตน

 นําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษา
เรื่องราวของประวัติศาสตรไทยท่ีมีอยูใน
ทองถ่ินตนเองในสมัยใดก็ได  (สมัยกอน
ประวัติศาสตร   สมัยกอนสุโขทัย
สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร ) และเหตุการณสําคัญใน
สมัยสุโขทัย

ม.2 1. ประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรในลักษณะตาง ๆ

 วิธีการประเมินความนาเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตรในลักษณะ
ตาง ๆ   อยางงาย ๆ เชน การศึกษาภูมิ
หลังของผูทํา หรือผูเก่ียวของ  สาเหตุ
ชวงระยะเวลา รูปลักษณของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร เปนตน

 ตัวอยางการประเมินความนาเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตรไทยท่ีอยู
ในทองถ่ินของตนเอง หรือหลักฐาน
สมัยอยุธยา ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 )
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2. วิเคราะหความแตกตางระหวางความจริง
กับขอเท็จจริงของเหตุการณทาง
ประวัติศาสตร

 ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร
ตาง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) เชน ขอความ
บางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา /
จดหมายเหตุชาวตางชาติ

 ตัวอยางการตีความขอมูลจากหลักฐานท่ี
แสดงเหตุการณสําคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี

 การแยกแยะระหวางขอมูลกับความคิดเห็น
รวมท้ังความจริงกับขอเท็จจริงจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร

 ความสําคัญของการวิเคราะหขอมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร

3. เห็นความสําคัญของการตีความหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรท่ีนาเชื่อถือ

ม.3 1. วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรไดอยางมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร

 ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร
สําหรับการศึกษาเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินตนเอง

 วิเคราะหเหตุการณสําคัญในสมัย
รัตนโกสินทร โดยใชวิธีการทาง
ประวัติศาสตร

 นําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชใน
การศึกษาเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับตนเอง
ครอบครัว และทองถ่ินของตน

2. ใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษา
เรื่องราวตาง ๆ ท่ีตนสนใจ

ม.4 –ม. 6 1. ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตรท่ีแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรท่ี
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรไทย
และประวัติศาสตรสากล

 ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรของสังคมมนุษยท่ีมีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3)

 ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร
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2. สรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตร
โดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเปน
ระบบ

 ข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร โดย
นําเสนอตัวอยางทีละข้ันตอนอยางชัดเจน

 คุณคาและประโยชนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตรท่ีมีตอการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร

 ผลการศึกษาหรอืโครงงานทาง
ประวัติศาสตร

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและ

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธํารง

ความเปนไทย
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง

ม.1 1. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร
สมัยกอนสุโขทัยในดินแดนไทย
โดยสังเขป

 สมัยกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย
โดยสังเขป

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ

และการเมืองของประเทศตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

 ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศ
ตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ท่ีมีผลตอพัฒนาการทางดานตางๆ
 พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

2. ระบุความสําคัญของแหลงอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

 ท่ีตั้งและความสําคัญของแหลงอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน
แหลงมรดกโลกในประเทศตาง ๆของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดน

ไทยท่ีมีตอพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปจจุบัน
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2. วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในดานตาง ๆ

 รัฐโบราณในดินแดนไทย เชน ศรีวิชัยตาม
พรลิงค   ทวารวดี เปนตน

 รัฐไทย ในดินแดนไทย  เชน ลานนา
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เปนตน

 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ
ปจจัยท่ีเก่ียวของ (ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก )

 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในดาน
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม
และความสัมพันธระหวางประเทศ

 วัฒนธรรมสมัยสโุขทัย เชน ภาษาไทย
วรรณกรรม ประเพณีสําคัญศิลปกรรม
ไทย

 ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน
การชลประทาน เครื่องสังคมโลก

 ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

3. วิเคราะหอิทธิพลของวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทย
ในปจจุบัน

ม.2 1. วิเคราะหพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา และธนบุรีในดานตางๆ

 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
 ปจจัยท่ีสงผลตอความเจริญรุงเรืองของ

อาณาจักรอยุธยา
 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในดาน

การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ
และความสัมพันธระหวางประเทศ

 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1 และ
การกูเอกราช

 ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
เชน การควบคุมกําลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม

 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 การกู
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรี

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี

2. วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคง
และความเจริญรุงเรืองของอาณาจักร
อยุธยา

3. ระบุภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปญญาดังกลาว   ตอการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคตอมา
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 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลสําคัญของไทยและตางชาติ
ท่ีมีสวนสรางสรรคชาติไทย

ม.3 1. วิเคราะหพัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทรในดานตางๆ

 การสถาปนากรุงเทพมหานครเปน
ราชธานีของไทย

 ปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคงและ
ความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร

 บทบาทของพระมหากษัตริยไทยใน
ราชวงศจักรีในการสรางสรรคความเจริญ
และความม่ันคงของชาติ

 พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร
ทางดานการเมือง การปกครอง สังคม
เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวาง
ประเทศตามชวงสมัยตางๆ

 เหตุการณสําคัญสมัยรัตนโกสินทรท่ีมี
ผลตอการพัฒนาชาติไทย เชน การทํา
สนธิสัญญาเบาวริงในสมัยรัชกาลท่ี 4 การ
ปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเขา
รวมสงครามโลกครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2
โดยวิเคราะหสาเหตุปจจัย และผลของ
เหตุการณตาง ๆ

 ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร

 บทบาทของไทยตั้งแตเปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปจจุบันในสังคมโลก

2. วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความม่ันคง
และความเจริญรุงเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร

3.วิเคราะหภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร และอิทธิพลตอ
การพัฒนาชาติไทย

4.วิเคราะหบทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย

ม.4 – ม.6 1.วิเคราะหประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตรไทย

 ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย
เชน แนวคิดเก่ียวกับความเปนมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
และอิทธิพลท่ีมีตอสังคมไทย  ปจจัยท่ีมี

2. วิเคราะหความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยตอชาติไทย
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3. วิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมความ
สรางสรรคภูมิปญญาไทย และ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลตอสังคมไทยใน
ยุคปจจุบัน

ผลตอการสถาปนาอาณาจักรไทยใน
ชวงเวลาตางๆ  สาเหตุและ
ผลของการปฏิรูป  ฯลฯ

 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยใน
การพัฒนาชาติไทยในดานตางๆ เชน การ
ปองกันและรักษาเอกราชของชาติ  การ
สรางสรรควัฒนธรรมไทย

 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกท่ีมีตอสังคมไทย

 ผลงานของบุคคลสําคัญท้ังชาวไทยและ
ตางประเทศ ท่ีมีสวนสรางสรรค
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทย

 ปจจัยท่ีสงเสริมความสรางสรรคภูมิ
ปญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล
ตอสังคมไทยในยุคปจจุบัน

4. วิเคราะหผลงานของบุคคลสําคัญท้ัง
ชาวไทยและตางประเทศ ท่ีมีสวน
สรางสรรควัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตรไทย

5. วางแผนกําหนดแนวทางและการมี
สวนรวมการอนุรักษภูมิปญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย

สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการสรางสรรคภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมไทย

วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยตางๆ
การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม

ไทย
แนวทางการอนุรักษภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทยและการมีสวนรวมในการ
อนุรักษ

วิธีการมีสวนรวมอนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย
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สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกันและกัน ใน

ระบบของธรรมชาติ  ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห  สรุป
และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1.วิเคราะหลักษณะทางกายภาพ

ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย โดยใชเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูล

 ท่ีตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร เชน

แผนท่ีรูปถายทางอากาศภาพจากดาวเทียม
ในการสืบคนลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

2. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร (ละติจูด
และลองจิจูด) เสนแบงเวลาและ
เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก

 พิกัดภูมิศาสตร (ละติจูดและลองจิจูด)
 เสนแบงเวลา
 การเปรียบเทียบวัน เวลาของโลก

3. วิเคราะหสาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

 สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบใน
ทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ม.2 1. วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยใช
เครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูล

 ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา

2. อธิบายมาตราสวน ทิศและสัญลักษณ  มาตราสวน ทิศ และสัญลักษณ
3.วิเคราะหสาเหตุการเกิดภัยพิบัติของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

ภัยพิบัติของทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

ม.3 1.วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต
โดยเลือกใชแผนท่ีเฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูล

ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา เหนือ
และทวีปอเมริกาใต
การเลือกใชแผนท่ีเฉพาะเรื่องและ

เครื่องมือทางภูมิศาสตรสืบคนขอมูล
2.วิเคราะหสาเหตุการเกิดภัยพิบัติของ
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต

 ภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือ และ
ทวีอเมริกาใต

ม.4 – ม.6 1. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ ของพ้ืนท่ีในประเทศไทยและ
ภูมิภาค ตางๆ ของโลก ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากปจจัยทางภูมิศาสตร

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภา(ประกอบดวย
1. ธรณีภาค 2. บรรยากาศภาค 3. อุทกภาค 4.
ชีวภาค) ของพ้ืนท่ีในประเทศไทย และภูมิภาค
ตางๆ ของโลก ซึ่งไดรับ อิทธิพลจากปจจัย ทาง
ภูมิศาสตร
ความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพท่ีสงผลตอภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.4 – ม.6 2. วิเคราะหลักษณะทางกายภาพซึ่งทํา

ให เกิดปญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆของโลก

 ปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศและภูมิภาคตางๆ ของโลก

3.ใชแผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูล
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร และนํา
ภูมิสารสนเทศมาใชประโยชน ใน
ชีวิตประจําวัน

 แผนท่ีและองคประกอบ
 การอานแผนท่ีเฉพาะเรื่อง
 การแปลความหมายรูปถายทางอากาศ และ
ภาพจากดาวเทียม
 การนําภูมิสารสนเทศไปใชในชีวิตประจําวัน

สาระท่ี 5  ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิด

การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.1 1. สํารวจและระบุทําเลท่ี ตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

 ทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เชน พ้ืนท่ีเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว
แหลงประมง การกระจายของภาษาและ
ศาสนาในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย

2. วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและปจจัย
ทางสังคมท่ีสงผลตอทําเลท่ี ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

 ปจจัยทางกายภาพและปจจัยทางสังคมท่ี
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
ประชากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ทวีออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

3. สืบคนอภิปรายประเด็นปญหา
จากปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพกับมนุษยท่ี เกิดข้ึนในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

 ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวางสิ่ง
แวดลอมทางกายภาพกับมนุษยท่ีเกิดข้ึน

ในทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

4. วิเคราะหแนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
ท่ียั่งยืน

 แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในทวีปเอเชียทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
ท่ียั่งยืน

ม.2 1. สํารวจและระบุทําเลท่ีตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา

 ทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป และทวีป แอฟริกา
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
2. วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและปจจัย
ทางสังคมท่ีมีผลตอทําเลท่ีตั้งของ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป ยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง ประชากร
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

3. สืบคน อภิปรายประเด็นปญหาจาก
ปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทาง
กายภาพกับมนุษยท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา

 ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมทางกายภาพกับมนุษยท่ี เกิดข้ึน
ในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา

4. วิเคราะหแนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดลอม
ในทวีปยุโรป และทวีป แอฟริกา อยางยั่งยืน

 แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา อยางยั่งยืน

ม.3

ม.3

1. สํารวจและระบุทําเลท่ีตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต

 ทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และ ทวีปอเมริกาใต

2. วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและปจจัย
ทางสังคมท่ีมีผลตอทําเลท่ีตั้งของ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง ประชากร
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต

3. สืบคน อภิปรายประเด็นปญหา จาก
ปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทาง
กายภาพกับมนุษยท่ีเกิดข้ึนในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต

 ประเด็นปญหาจากปฏิสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมทางกายภาพกับมนุษยท่ีเกิดข้ึน
ในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต

4. วิเคราะหแนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใน
ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต
อยางยั่งยืน

 แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใน ทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต อยางยั่งยืน

5. ระบุความรวมมือระหวางประเทศ
ท่ีมีผลตอการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก
ความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีผลตอการ

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง
ม.4 –ม.6 1. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม

ทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย ในการ
สรางสรรควิถีการดําเนินชีวิตของทองถ่ินท้ัง
ในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก
และเห็นความสําคัญของสิ่งแวดลอมท่ีมีผล
ตอการดํารงชีวิตของมนุษย

 ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย ภายใตกระแสโลกาภิ
วัตน ไดแก
- ประชากรและการตั้งถ่ินฐาน (การกระจาย
และการเปลี่ยนแปลงประชากร ชุมชนเมืองและ
ชนบทและการกลายเปนเมือง
- ความสัมพันธ ระหวางสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพกับวิถีชีวิต
- การกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ

2.  วิเคราะหสถานการณ สาเหตุ
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยและภูมิภาคตางๆของโลก

 สถานการณการเปลี่ยนแปลงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดลอมความหลากหลายทางชีวภาพ
และภัยพิบัติ
สาเหตุ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ของโลก
การจัดการภัยพิบัติ

3. ระบุมาตรการปองกันและแกไขปญหา
กฎหมายและนโยบายดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บทบาทขององคการท่ีเก่ียวของ และการ
ประสานความรวมมือท้ังในประเทศและ
ระหวางประเทศ

 มาตรการปองกันและแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศ
และระหวางประเทศตามแนวทางการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนความม่ันคงของมนุษย และการบริโภค
อยางรับผิดชอบ
 กฎหมายและนโยบายดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังในประเทศและ
ระหวางประเทศ

 บทบาทขององคการ และการประสาน
ความรวมมือท้ังในประเทศและระหวาง
ประเทศ

4. วิเคราะหแนวทางและมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
 การมีสวนรวมในการแกปญหาและการดําเนิน

ชีวิตตามแนวทางการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
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โครงสรางเวลาเรียน
1. โครงสรางเวลาเรียนท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด

กลุมสาระการเรียนรู/
กิจกรรม

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

-วิทยาศาสตร
-เทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-ประวัติศาสตร 40 ชั่วโมง/ป 40 ชั่วโมง/ป 40 ชั่วโมง/ป
-ศาสนา ศีลธรรม

จริยธรรม
-หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม
และดําเนินชีวิตในสังคม
-เศรษฐศาสตร
-ภูมิศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 ช่ัวโมง/ป 880 ช่ัวโมง/ป 880 ช่ัวโมง/ป
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 ชั่วโมงตอป 120 ชั่วโมงตอป 120 ชั่วโมงตอป
รายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม
ความพรอมและจุดเนนกลุม
สาระการเรียนรู

สถานศึกษากําหนด สถานศึกษากําหนด สถานศึกษากําหนด

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม

จัดสรรเวลา
ตามความ
เหมาะสม
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2. โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
2.1 โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

โครงสรางเวลาเรียนของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.1 ม.2 ม.3
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

ภาษาไทย 60 60 60 60 60 60
คณิตศาสตร 60 60 60 60 60 60
วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80

-วิทยาศาสตร 60 60 60 60 60 60
-เทคโนโลยี 20 20 20 20 20 20

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80

-ประวัติศาสตร 20 20 20 20 20 20
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 60 60 60 60 60 60
-หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม
และดําเนินชีวิตในสังคม
-เศรษฐศาสตร
-ภูมิศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40
การงานอาชีพ 20 20 20 20 20 20
ภาษาตางประเทศ 60 60 60 60 60 60
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 440 440 440 440 440 440
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 60 60 60 60 60
รายวิชาเพิ่มเติม 120 80 120 80 120 80
หนาท่ีพลเมือง 20 20 20 20 20 20
เทคโนโลยี 40 40 40
ภาษาตางประเทศ 20 20 20 20 20 20
เลือกเรียนเพิ่มเติมอิสระ 40 40 40 40 40 40
รวมเวลาเรียนรายภาค 620 580 620 580 620 580
รวมเวลาเรียนรายป 1200 1200 1200
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2.2 โครงสรางหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงสรางเวลาเรียนของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย - คณิต)

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.4 ม.5 ม.6
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ภาษาไทย 40 40 40 40 40 40
คณิตศาสตร 40 40 40 40 40 40
วิทยาศาสตร 60 20 60 80 60 20

-วิทยาศาสตร 60 60 60 60
-เทคโนโลยี 20 20 20

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 60 60 60 60 40 40
-ประวัติศาสตร 20 20 20 20
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 40 40 40 40 40 40
-หนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรม
และดาํเนินชีวิตในสังคม
-เศรษฐศาสตร
-ภูมิศาสตร

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 20 20 20
ศิลปะ 20 20 20 20 20 20
การงานอาชีพ 20 20 20
ภาษาตางประเทศ 40 40 40 40 40 40
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 300 240 280 320 260 240
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 60 60 60 60 60
รายวิชาเพิ่มเติม 300 340 320 260 340 340
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 60 60 60 60 60 60
ฟสิกส 60 60 60 60 60
เคมี 60 60 60 60 60
ชีววิทยา 60 60 60 60 60
โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 40
หนาท่ีพลเมือง 20 20 20 20
ภาษาตางประเทศ 20 20 20 20 20 20
เทคโนโลยี 40 40 40 40
การงานอาชีพ 40 40 40
เลือกเรียน 40 40 40
อาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา 20 40 20 40 20 40
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 660 640 660 640 660 640
รวมเวลาเรียนรายป 1300 1300 1300
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2.3 โครงสรางหลักสูตรชั้นป
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
ช้ันมัธยมศึกปท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 1 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)
ท21101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5 (60)
ค21101 คณิตศาสตร 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร 1.5 (60)
ว21101 วิทยาศาสตร 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร 1.5 (60)
ว21181 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 (20) ว21182 วิทยาการคํานวณ 0.5 (20)
ส21101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษา 1.5 (60)
ส21103 ประวัติศาสตร 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร 0.5 (20)
พ21101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ21102 สุขศึกษา 0.5 (20)
พ21103 พลศึกษา 0.5 (20) พ21104 พลศึกษา 0.5 (20)
ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40)
ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)
อ21101 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60) อ21102 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60)
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 (80)
ส21231 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส21232 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20)
ว21281 เทคโนโลยี 1 1.0 (40) อ21206 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 0.5 (20)
อ21206 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 0.5 (20) เลือกเรยีน 1.0 (40)

เลือกเรยีน 1.0 (40) ว21202 วิทยาศาสตรกับการแกปญหา
ว21201 ของเลนเชิงวิทยาศาสตร ว21282 เทคโนโลยี 2
ศ20207 ดนตรตีามความถนัด ศ20203 ดนตรีพ้ืนเมือง
ง20203 การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ง20204 การแปรรปูอาหาร
ง20261 ชางรอยมาลัย ง20263 ประดิษของชํารวย 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 15 กิจกรรมชุมนุม 15
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10
กิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม กิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

ช้ันมัธยมศึกปท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ช่ัวโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440)
ท22101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 1.5 (60)
ค22101 คณิตศาสตร 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร 1.5 (60)
ว22101 วิทยาศาสตร 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร 1.5 (60)
ว22181 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 (20) ว22182 วิทยาการคํานวณ 0.5 (20)
ส22101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส22102 สังคมศึกษา 1.5 (60)
ส22101 ประวัติศาสตร 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร 0.5 (20)
พ22101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ22102 สุขศึกษา 0.5 (20)
พ22103 พลศึกษา 0.5 (20) พ22104 พลศึกษา 0.5 (20)
ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)
ง22101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)
อ22101 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60) อ22102 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60)
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 2.0 (80)
ส22231 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส22232 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20)
ว22281 เทคโนโลยี 3 1.0 (40) อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลดิเพลนิ 4 0.5 (20)
อ22201 ภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลดิเพลนิ 3 0.5 (20) เลือกเรยีน 1.0 (40)

เลือกเรยีน 1.0 (40) ว22202 สนุกกับอิเล็กทรอนกิสและไอที

ว22201
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ว22282 เทคโนโลยี 4

ง20265 งานใบตอง ง20264 ดอกไมประดิษฐ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 15 กิจกรรมชุมนุม 15
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 10

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 10

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

ช้ันมัธยมศึกปท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440)
ท23101 ภาษาไทย 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 1.5 (60)
ค23101 คณิตศาสตร 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร 1.5 (60)
ว23101 วิทยาศาสตร 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร 1.5 (60)

ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 (20) ว23182 วิทยาการคํานวณ 0.5 (20)
ส23101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส23102 สังคมศึกษา 1.5 (60)
ส23103 ประวัติศาสตร 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร 0.5 (20)
พ23101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ23102 สุขศึกษา 0.5 (20)
พ23103 พลศึกษา 0.5 (20) พ23104 พลศึกษา 0.5 (20)
ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40)
ง23101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)
อ23101 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60) อ23102 ภาษาตางประเทศ 1.5 (60)
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120) รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 2.0 (80)
ส23231 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส23232 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20)
ว23281 เทคโนโลยี 5 1.0 (40) อ23202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด2 0.5 (20)
อ23201 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 0.5 (20) เลือกเรียน 1.0 (40)

เลือกเรียน 1.0 (40) ว23202 โครงงานวิทยาศาสตร
ว23201 โครงงานวิทยาศาสตร ง20203 อาหารไทย
ง20207 การจัดสวนถาด ง20206 การปลูกผักสวนครัว
ง20205 การเลี้ยงปลาน้ําจืด ว23282 เทคโนโลยี 6

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60
กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20
กิจกรรมชุมนุม 15 กิจกรรมชุมนุม 15
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 15
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 10

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 10

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4

ช้ันมัธยมศึกปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240)
ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ค31101 คณิตศาสตร 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร 1.0 (40)
ว31101 วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) 1.5 (60) ว31102 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 (20)
ส31101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส31102 สังคมศึกษา 1.0 (40)
ส31103 ประวัติศาสตร 0.5 (20) ส31104 ประวิติศาสตร 0.5 (20)
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)
ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)
ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20) อ31102 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40)
อ31101 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40) อ31102 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40)

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300)
ค31201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2 1.5 (60)
ว30201 ฟสิกส1 1.5 (60) ว30202 ฟสิกส2 1.5 (60)
ว30221 เคมี1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60)
ส30221 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20) ว30241 ชีววิทยา1 1.5 (60)

อ31201
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
1 0.5 (20) ว30261 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 1.0 (40)

ว30281 การวิเคราะหและแกปญหา 1.0 (40) ส30222 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20)
ง30272 การบัญชีเบื้องตน 1.0 (40) อ31202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 0.5 (20)

เลือกเรยีน 1.0 (40)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60)
กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)
กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20) กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20)
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 0.5 (20) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 0.5 (20)
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา



53

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5

ช้ันมัธยมศึกปท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 (320)
ท32101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ค32101 คณิตศาสตร 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร 1.0 (40)
ว32101 วิทยาศาสตร (เคมี) 1.5 (60) ว32102 วิทยาศาสตร (ฟสิกส) 1.5 (60)
ส32101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ว32103 วิทยาการคํานวณ 0.5 (20)
ส32103 ประวิติศาสตร 0.5 (20) ส32102 สังคมศึกษา 1.0 (40)
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) ส32104 ประวิติศาสตร 0.5 (20)
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)
อ32101 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40) ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)

ง32101 การงานอาชีพ 0.5 (20)
อ31102 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40)

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260)
ค32201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 2 1.5 (60)
ว30203 ฟสิกส 3 1.5 (60) ว30223 เคมี 3 1.5 (60)
ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) ว30243 ชีววิทยา 3 1.5 (60)
ส32201 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20) ส32202 หนาท่ีพลเมือง 0.5 (20)

อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง 1 0.5 (20) อ32204
ภาษาอังกฤเพ่ือการ
บันเทิง 2 0.5 (20)

เลือกเรยีน 1.0 (40) เลือกเรยีน 1.0 (40)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60)
กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)
กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20) กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20)
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 0.5 (20)

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 0.5 (20)

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา
กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงาน
ทํา
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (พ.ศ. 2561 - 2563)
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6

ช้ันมัธยมศึกปท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 1) ช้ันมัธยมศึกปท่ี 6 (ภาคเรียนท่ี 2)

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(หนวยกิต/ชั่วโมง) (หนวยกิต/ชั่วโมง)

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240)
ท33101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 1.0 (40)
ค33101 คณิตศาสตร 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร 1.0 (40)
ว33101 วิทยาศาสตร

(โลก ดาราศาสตรและอวกาศ) 1.5 (60)
ว33103 การออกแบบและเทคโนโลยี

0.5 (20)
ส33101 สังคมศึกษา 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา 1.0 (40)
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)
ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)
อ33101 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40) ง33101 การงานอาชีพ 0.5 (20)

อ33102 ภาษาตางประเทศ 1.0 (40)
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300)
ค33201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 5 1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 6 1.5 (60)
ว30204 ฟสิกส 4 1.5 (60) ว30205 ฟสิกส5 1.5 (60)
ว30224 เคมี4 1.5 (60) ว30225 เคมี 5 1.5 (60)
ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60)
อ33203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบันเทิง 1 0.5 (20) อ33204 ภาษาอังกฤเพื่อการบันเทิง 2 0.5 (20)

เลือกเรยีน 1.0 (40) เลือกเรยีน 1.0 (40)
ว30285 การเขียนโปรแกรมภาษา ง30269 การผูกผา
ง30206 การจัดสวนแกว ว30286 โครงงานคอมพิวเตอร

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.5 (60)
กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)
กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20) กิจกรรมชุมนุม 0.5 (20)
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 0.5 (20)

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน 0.5 (20)

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา กิจกรรมอาชีพระยะสั้นและการมีงานทํา
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โครงสรางหลักสูตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พุทธศักราช 2561 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

ระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายวิชา นก./ชม. รายวิชา นก./ชม.

ม.1 วิชาพื้นฐาน
ส21101 สังคมศึกษา
ส21103 ประวัติศาสตร
วิชาเพิ่มเติม
ส21201 หนาท่ีพลเมือง

1.5 (60)
0.5 (20)

0.5 (20)

วิชาพื้นฐาน
ส21102 สังคมศึกษา
ส21104 ประวัติศาสตร
วิชาเพิ่มเติม
ส21202 หนาท่ีพลเมือง

1.5 (60)
0.5 (20)

0.5 (20)
ม.2 วิชาพื้นฐาน

ส22101 สังคมศึกษา
ส22103 ประวัติศาสตร
วิชาเพิ่มเติม
ส22201 หนาท่ีพลเมือง

1.5 (60)
0.5 (20)

0.5 (20)

วิชาพื้นฐาน
ส22102 สังคมศึกษา
ส22104 ประวัติศาสตร
วิชาเพิ่มเติม
ส22202 หนาท่ีพลเมือง

1.5 (60)
0.5 (20)

0.5 (20)
ม.3 วิชาพื้นฐาน

ส23101 สังคมศึกษา
ส23103 ประวัติศาสตร
วิชาเพิ่มเติม
ส23201 หนาท่ีพลเมือง

1.5 (60)
0.5 (20)

0.5 (20)

วิชาพื้นฐาน
ส23102 สังคมศึกษา
ส23104 ประวัติศาสตร
วิชาเพิ่มเติม
ส23203 หนาท่ีพลเมือง

1.5 (60)
0.5 (20)

0.5 (20)
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส21101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห การสังคายนา การเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศไทย ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาท่ีมีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมท้ังการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติตั้งแต
ประสูติจนถึงบําเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ  พระอุบาลี  อนาถบิณฑิกะ  นางวิสาขา พระเจา-
อโศกมหาราช  พระโสณะและพระอุตตระ  บุคคลท่ีเปนแบบอยางดานศาสนสัมพันธ  ชาดกในเรื่อง อัมพ-
ชาดก  ติตติรชาดก  ประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  เรื่องเลา
และศาสนิกชนตัวอยาง  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอสภาพแวดลอมในสังคมไทย รวมท้ังการพัฒนา
ตนและครอบครัว  ความจําเปนท่ีทุกคนตองเรียนรูศาสนาอ่ืนๆ  ปฏิบัติตนตอศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ
ตางๆ  ไดอยางเหมาะสม

วิเคราะหและปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9  อริยสัจ 4  ทุกข (ธรรมท่ีควรรู)  ในเรื่อง ขันธ 5 (ธาตุ 4)
สมุทัย  (ธรรมท่ีควรละ)  ในเรื่องหลักกรรม  อบายมุข 6  นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ)  ในเรื่อง  สุข 2  (กายิก-
เจตสิก)  คิหิสุข  มรรค  (ธรรมท่ีควรเจริญ)  ในเรื่องไตรสิกขา  กรรมฐาน 2  ปธาน 4 โกศล 3  มงคล 38 (ไมคบ คน
พาล  คบบัณฑิต  บูชาผูควรบูชา)  พุทธศาสนสุภาษิต  ในเรื่อง ย เว  เสวติ  ตาทิโส  (คบคนเชนใดยอมเปน
เชนนั้น)  อตฺตนา  โจทยตฺตาน (จงเตือนตนดวยตน)  นิสมฺม  กรณ เสยฺโย  (ใครครวญกอนจึงทําดีกวา)  ทุรา
วาสา  ฆรา  ทุกฺขานา โจทยตฺตาน (เรือนท่ีครองไมดีนําทุกขมาให)  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและนําไปพัฒนา
แกปญหาของตนและครอบครัวในการดํารงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการอยูรวมกันได
อยางสันติสุข  การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรูและและการดําเนินชีวิตดวย  วิธีคิดแบบโยนิโส-มนสิการ  (วิธีคิด
แบบคุณคาแท  คุณคาเทียม  วิธีคิดแบบคุณ-โทษและทางออก)  สวดมนตแผเมตตา  บริหารจิต และเจริญ
ปญญาดวยอานาปานสติ

วิเคราะหและปฏิบัติตน การบําเพ็ญประโยชนตอศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุ บทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆ  การจัดโตะหมูบูชา  การจุด
ธูปเทียน  การจัดเครื่องประกอบโตะหมูบูชา  ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องคําอาราธนาตางๆ
ประวัติ  ความสําคัญ  และการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นําไปพัฒนาแกปญหาของ
ตนเองและครอบครัว  รักษาสิ่งแวดลอม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซื่อสัตย
สุจริต  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทํางาน  รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ  สามารถ
อยูรวมกันไดอยางสันติสุข

ศึกษา  วิเคราะห  บทบาทหนาท่ีของเยาวชนท่ีมีตอสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของ
ตนเองและผูอ่ืน หลักการ เจตนารมณโครงสรางและสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถวงดุลของอํานาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ความคลายคลึงและ
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
วัฒนธรรมท่ีเปนปจจัยในการสรางความสัมพันธท่ีดี หรืออาจนําไปสูความเขาใจผิดตอกัน ปฏิบัติตนเปน
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ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองเด็ก  กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีเก่ียวของกับตนเอง

โดยใชกระบวนการคิด  กระบวนการสืบคนขอมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา
เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในดานรักชาติ  ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ
สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม. 1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10, ม.1/11
ส 1.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
ส 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4
ส 2.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

รวมท้ังหมด 23 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส21101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียน
มาตรฐาน

การเรียนรู /
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 ประวัติและ
ความสําคัญ
ของพระ
พุทธศาสนา

ส 1.1 ม. 1/1
ม. 1/2

พระพุทธศาสนาไดเผยแผเขาสูประเทศ
ไทยมีผลทําใหพระพุทธศาสนามี
ความสําคัญตอสภาพแวดลอมใน
สังคมไทย รวมท้ังการพัฒนาตนและ
ครอบครัว

5 8

2 พุทธประวัติ พระ
สาวก ศาสนิกชน
ตัวอยาง และชาดก

ส 1.1 ม. 1/3
ม. ¼

การศึกษาพุทธประวัติตั้งแตประสูติ
จนถึงบําเพ็ญทุกกรกิริยา ประวัติสาวก
ชาดก เรื่องเลา ศาสนิกชนตัวอยาง
ยอมทําใหไดขอคิดสําคัญเก่ียวกับการ
ประพฤติตนและคุณธรรมอันเปน
แบบอยางของทาน ซึ่งทุกคนควรนําไป
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต

4 8

3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

ส 1.1 ม. 1/5 ขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ 4 เปน
หลักสําคัญในการดําเนินชีวิตท่ีนําไปสู
ความพนทุกข หรือหมดปญหา  ซึ่งชาว
พุทธทุกคนควรมีจิตสํานึกในพุทธคุณ
และนําไปปฏิบัติ

8 10

4 พุทธศาสนสุภาษิต ส 1.1 ม. 1/5 พุทธศาสนสุภาษิต เปนขอธรรมสําคัญท่ี
มีขอคิดเตือนใจบุคคลใหนําไปเปนหลัก
ในการปฏิบัติตามในการดําเนินชีวิต
อยางเหมาะสม

4 8

5 หนาท่ีชาวพุทธ
และมารยาทชาว
พุทธ

ส 1.1 ม. 1/6
ส 1.2 ม. 1/1
ม. 1/2ม. 1/3

ชาวพุทธทุกคนควรบําเพ็ญประโยชนตอ
ศาสนสถานของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติ
ตนอยางเหมาะสมตอบุคคลตางๆ ตาม
หลักพระพุทธศาสนา โดยยึดถือ
พระจริยวัตรของพระสงฆสาวกเปน
แบบอยางและปฏิบัติตนตอพระภิกษุ
อยางเหมาะสม

4 8
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียน
มาตรฐาน

การเรียนรู /
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

6 วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี

ส 1.2 ม. 1/4
ม. 1/5

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนามี
ความสําคัญตอศาสนิกชนทุกคน ซึ่งชาว
พุทธจะตองเขารวมพิธีกรรมและปฏิบัติ
ตนในศาสนพิธี และพิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง

5 8

7 การบริหารจิตและ
การเจริญปญญา

ส 1/1 ม. 1/6
ม. 1/7

การสวดมนต แผเมตตา บริหารจิตและ
เจริญปญญาดวยอานาปานสติ และการ
คิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม และวิธี
คิดคุณ-โทษและทางออกนั้น เปนสวน
สําคัญของการพัฒนาจิตเพ่ือการดําเนิน
ชีวิตอยางถูกตอง

4 8

8 ศาสนสัมพันธ ส 1/1 ม. 1/8
ม. 1/9
ม. 1/10
ม. 1/11

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา
ท่ีตนนับถือในการดํารงชีวิตแบบ
พอเพียง  และดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
และปฏิบัติตนตอศาสนิกชนอ่ืนไดอยาง
เหมาะสมนั้นจําเปนท่ีทุกคนจะตอง
เรียนรูศาสนาอ่ืนๆ  ศึกษาการกระทํา
ของบุคคลท่ีเปนแบบอยางดานศาสนา
สัมพันธ และนําแนวทางการปฏิบัติตน
ของทานมาเปนแบบอยาง  ซึ่งการ
ปฏิบัติดังกลาวจะสงผลตอการอยู
รวมกันไดอยางสันติสุข

3 6

9 บทบาทและหนาท่ี
ของเยาวชน
ท่ีมีตอสังคม
และประเทศชาติ

ส 2.1 ม.1/2
ม.1/4

พลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ
ตองรูจักเคารพสิทธิของตนและผูอ่ืน ทํา
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
ซึ่งจะสงผลตอการอยูรวมกันอยางสงบ
สุข

5 8

10 รัฐธรรมนูญกับ
การเมืองการ
ปกครองของไทย

ส 2.2  ม.1/1
ม.1/2  ม.1/3

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มี
บทบัญญัติสําคัญเก่ียวกับหลักการ
เจตนารมณ โครงสราง  สาระสําคัญ
และการใชอํานาจอธิปไตย ชาวไทยทุก
คนตองปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ

5 10
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียน
มาตรฐาน

การเรียนรู /
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

11 กฎหมายคุมครอง
สิทธิของบุคคล

ส 2.1 ม.1/1 กฎหมายคุมครองสิทธิมีบทบัญญัติ
สําคัญท่ีทําใหบุคคลเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตอกันอยาง
เหมาะสม สงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

5 8

12 วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบาน

ส 2.1 ม.1/3 วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมีคุณคา การศึกษา
วิเคราะหวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ของประเทศ
เพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชีย ยอมทําให
เขาใจแนวทางในการสรางสัมพันธท่ีดี
ตอกัน

5 10

รวม 58 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 60 100



61

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส21102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาวิเคราะห ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคมซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ความเปนมา หลักการและความสําคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตอสังคมไทย บทบาทหนาท่ีและความแตกตางของสถาบันการเงินแตละประเภทและ
ธนาคารกลาง  การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
กําหนดอุปสงคและอุปทาน และกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา

ศึกษาวิเคราะห เครื่องมือทางภูมิศาสตรท่ีแสดงลักษณะทางกายภาพ และสังคมของประเทศไทย ทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย เสนแบงเวลาของประเทศไทยกับทวีปตางๆ ภัยธรรมชาติและการระวังภัยท่ี
เกิดข้ึนในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทําเลท่ีตั้ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ปจจัยทางกายภาพและสังคมท่ีมีตอการเลื่อนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินคาและประชากรการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ และความรวมมือของประเทศตางๆ ท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา และกระบวนการกลุม

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย มี
จิตสาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก เกิดความรู ความเขาใจ ระบบ และ
สถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ  ความสัมพันธเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคม
โลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา  รวมท้ังเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพเกิด
ความรู ความเขาใจ ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค
วัฒนธรรม  มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษ  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน

รหัสตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.1/1, ม.1/2 ,ม.1/3
ส 3.2 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3 ,ม.1/4
ส 5.1 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3
ส 5.2 ม.1/1, ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4

รวมท้ังหมด 14 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส21102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู /
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 เศรษฐศาสตร
เบื้องตน

ส 3.1 ม.1/1 ทรัพยากรมีจํากัดแตความตองการของมนุษย
ไมจํากัดทําใหเกิดการขาดแคลน ดังนั้น
เพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพจึงตอง
เลือกใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา
เศรษฐศาสตรจึงมีความสําคัญสําหรับบุคคล
และกลุมบุคคลทุกระดับ

4 6

2 พฤติกรรมการ
บริโภค

ส 3.1 ม.1/2
ส 3.2 ม.1/3,

ม.1/4

คานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
สังคมสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
ซึ่งมีสวนสัมพันธกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
กําหนดอุปสงคและอุปทาน สวนกฎหมาย
เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญามีผลในการ
คุมครองมิใหมีการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา

6 8

3 สถาบันการเงิน ส 3.2 ม.1/1 สถาบันการเงินมีหลายประเภท แตละ
ประเภทมีบทบาท หนาท่ีท่ีแตกตางกัน และ
มีความสัมพันธกันทางเศรษฐกิจ

4 6

4 เศรษฐกิจประเทศ
ไทย

ส 3.2 ม.1/2 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมีท้ัง
การพ่ึงพาอาศัยและการแขงขันกัน ซึ่ง
ปจจุบันมีปญหาเศรษฐกิจท้ังในระดับชุมชน
และประเทศ จําเปนตองอาศัยความรวมมือ
กันจากทุกภาคสวนในการแกไข

5 10

5 เศรษฐกิจพอเพียง ส 3.1 ม.1/3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนว
ทางการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย มี
ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศท้ังดาน
เศรษฐกิจและสังคม จึงควรศึกษาความ
เปนมา หลักการ เพ่ือนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชน

7 12
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู /
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

6 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรและการ
แบงเขตเวลาของ
โลก

ส 5.1 ม.1/1,
ม.1/2

เครื่องมือทางภูมิศาสตรมีความสําคัญในการ
สืบคนขอมูลลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของประเทศไทย และทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย สวนเสนแบงเวลามีความ
สําคัญตอการเทียบ วัน เวลา ของประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก

6 8

7 ภูมิศาสตรประเทศ
ไทย

ส 5.1 ม.1/1
ส 5.2 ม.1/1,

ม.1/3,
ม.1/4

สภาพแวดลอมทางกายภาพของประเทศไทย
มีความแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค สงผล
ตอสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม

8 16

8 ภูมิศาสตรทวีป
เอเชีย

ส 5.1 ม.1/1
ส 5.2 ม.1/1,

ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4

ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียในแตละ
ภูมิภาคมีความแตกตางกัน มีผลตอลักษณะ
ของประชากร สังคมและวัฒนธรรม นอกจาก
นั้นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีป
เอเชียมีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย
ซึ่งประเทศตางๆ จําเปนตองรวมมือกันใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอม

7 16

9 ภูมิศาสตรทวีป
ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย

ส 5.1 ม.1/1
ส 5.2 ม.1/1,

ม.1/2,
ม.1/3,
ม.1/4

ลักษณะทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
มีผลตอเศรษฐกิจ สังคม การเลื่อนไหลของ
ความคิด เทคโนโลยี สินคา และประชากร
มีผลตอการพัฒนาประเทศในทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

6 12

10 ภัยธรรมชาติและ
การระวังภัย

ส 5.1 ม.1/3 ภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียกอใหเกิด
ความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งทุก
ประเทศตองรวมมือกันปองกันและระวังภัย

4 6

รวม 58 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 60 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส21103 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาความสําคัญและการแบงชวงเวลาประวัติศาสตรไทย  การใชศักราชท่ีปรากฏในเอกสาร  รวมท้ัง
ความสัมพันธและความสําคัญของอดีตท่ีมีตอปจจุบันและอนาคต  ความหมาย  ความสําคัญ  หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร  และวิธีการทางประวัติศาสตร

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและนําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร
ในทองถ่ินของตนเองและเห็นคุณคา เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3

รวมท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส21103 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ
เวลา

(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก

คะแนน

1 เวลาและการแบงยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร

ส 4.1ม.1/1 ม.
1/2

เวลา ชวงเวลา และการ
เทียบศักราชตามระบบ
ตางๆ มีความสําคัญตอ
การศึกษาประวัติศาสตร
ทําใหเห็นความสัมพันธ
และความสําคัญของอดีต
ท่ีมีตอปจจุบันและอนาคต

9 20

2 วิธีการทางประวัติศาสตร ส 4.1ม.1/3 การนําวิธีการทาง
ประวัติศาสตร มาใชใน
การศึกษาประวัติศาสตร
ทองถ่ิน และประวัติศาสตร
สุโขทัยจะทําใหไดขอมูล
ท่ีนาเชื่อถือ

9 20

รวม 18 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาค 20 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส21104 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและวิเคราะห  ปจจัยทางภูมิศาสตร  ท่ีมีผลตอพัฒนาการดานตาง ๆ ของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  ท่ีตั้ง  ความสําคัญ  และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีมี
ตออารยธรรมในดินแดนไทย  ตั้งแตกอนสมัยประวัติศาสตรจนถึงอาณาจักรสุโขทัยในดานตาง ๆ

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและนําวิธีการทางประวัติศาสตรไปใชศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร
ในทองถ่ินของตนเองและเห็นคุณคา  เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.1/1, ม.1/2
ส 4.3 ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3

รวมท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส21104 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด
สาระสําคัญ

เวลา

(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก

คะแนน

1 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ส 4.3 ม1/2
ม.1/3

พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในดานตางๆ เกิดจาก
ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอ
พัฒนาการของอาณาจักร
หลายประการ และมี
วัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ี
สงผลตอสังคมไทยในปจจุบัน

6 20

2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

ส 4.2ม.1/1 พัฒนาการของประเทศตางๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต มีปจจัยสําคัญท่ีมี
อิทธิพลตอพัฒนาการในแต
ละสมัย ซึ่งนอกจากนั้นยังมี
ความรวมมือกันในภูมิภาค
กอใหเกิดความเข็มแข็งและ
ความเจริญรุงเรืองเชนใน
ปจจุบัน

6 20

3 แหลงอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

ส 4.2ม.1/2 แหลงอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
อิทธิพลตอพัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและสังคมไทยในปจจุบัน

6 10

รวม 18 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30
รวมตลอดภาค 20 100
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส21021 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม เก่ียวกับการมีสวนรวมอนุรักษมารยาท
ไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกายการมีสัมมาคารวะ  แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ
และเสียสละตอสังคม  เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร  อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองและปฏิบัติตนเปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ
หลักการทรงงาน ในเรื่องการใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ การปลูกปาในใจคน  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู และ
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี

โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการ
สรางเจตคติ

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู
1.  มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย
2.  แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม
3.  เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4.  เปนแบบอยางของความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
5.  ประยุกต และเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู



69

โครงสรางรายวิชา
ส21201 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 1 จํานวน 20 ช่ัวโมง   จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 มารยาทไทย 1.มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาท
ไทย

3 10

2 จิตสาธารณะ 2.แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ
และเสียสละตอสังคม

3 10

3 อยูอยางไทย 3.เห็นคุณคาและอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

3 10

4 รักชาติ ศาสน กษัตริย 4.เปนแบบอยางของความรักชาติ ยึด
ม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

3 10

5 ตามรอยพอ อยูอยาง
พอเพียง

5.ประยุกตและเผยแพรพระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4 10

6 ความมีวินัย 6.ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 4 10

คะแนนเก็บระหวางเรียน 20 60
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 20
รวมคะแนน 100
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส21202 หนาท่ีพลเมือง                  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรยีนท่ี 2 จํานวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ตามวิถ่ีประชาธิปไตย ในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม การตัดสินใจโดยใชเหตุผล  มีสวนรวมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียน  และโรงเรียน  ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการ
ตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง   ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน ขยันหม่ันเพียร
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอนรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองยอมรับความหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม  ศาสนา สิ่งแวดลอม อยูรวมกัน
อยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจา
ดูหม่ินผูอ่ืน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี ในเรื่องการ
ทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง การ
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติ
หนาท่ี และยอนรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง

โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการแกปญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม  และกระบวนการ
สรางเจตคติ

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติ
วิธี และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู
1.  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ
3.  ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต และอยูรวมกันอยางสันติ

และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
4.  มีสวนรวมในการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
5.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู
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โครงสรางรายวิชา
ส21202 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 พลเมืองดี 1.ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

4 10

2 หลักประชาธิปไตย 2.มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจ

4 10

3 อาเซียนสงบสุข 3.ยอมรับความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและอยูรวมกันอยางสันติและ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน

4 15

4 สังคมสันติสุข 4.มีสวนรวมในการแกปญหาความ
ขัดแยงโดยสันติวิธี

4 10

5 ความมีวินัย 5.ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 4 15

คะแนนเก็บระหวางเรียน 20 60
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนน 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส22101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศเพ่ือนบานความสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีชวย
เสริมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาตอสังคม ไทย  ความสําคัญ
ของพระพุทธศาสนาเปนการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม  พุทธประวัติ พุทธสาวก  พุทธสาวิกา
ชาดก  พระไตรปฏก  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา  การคิดแบบโยนิโสมนสิการ   การบริหารจิตและการเจริญ
ปญญา มรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศ  สถานภาพ  บทบาท  สิทธิ
เสรีภาพ  หนาท่ีของพลเมืองดี  ความสัมพันธของสถาบันทางสังคม  วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย  กระบวนการตรากฎหมาย  ขอมูลขาวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบตอ
สังคมไทยในปจจุบัน

โดยกระบวนการสืบคนขอมูลบันทึกขอมูลวิเคราะหแปลความจากขอมูล จัดกลุมอภิปราย  สาธิตและ
ปฏิบัติจริง  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจยึดม่ันศรัทธาในศาสนาท่ีตนนับถือ  ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี
ภาคภูมิใจในวิถีไทย  มีคานิยมท่ีดีงาม  ธํารงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข  สามารถนําเสนอสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู  เห็นคุณคาของการนําไปใชประโยชนเพ่ือการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข

รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม 2/1,ม 2/2, ม 2/3, ม 2/4, ม 2/5 , ม 2/6 ,ม 2/7,ม 2/8 ,ม 2/9, ม 2/10 , ม 2/11
ส 1.2 ม 2/1,ม 2/2,ม 2/3,ม 2/4,ม 2/5
ส 2.1 ม 2/1,ม 2/2,ม 2/3,ม 2/4
ส 2.2 ม 2/1,ม 2/2

รวมท้ังหมด 22 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส22101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด
สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 การเผยแผ
พระพุทธศาสนา

ส 1.1ม 2/1 การเผยแผเปนวิธีการสําคัญท่ี
จะชวยจรรโลงสืบตออายุ
พระพุทธศาสนาใหประดิษ-
สถานไดอยางม่ันคงในดินแดน
ตาง ๆ

4 5

2 หลักธรรมท่ีเสริมสราง
ความเขาใจอันดี

ส 1.1ม 2/2 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคํา
สอนท่ีชี้นําแนวทางการดําเนิน
ชีวิตเพ่ือการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข

2 4

3 ความสําคัญของพระพุทธ-
ศาสนากับวัฒนธรรม

ส 1.1ม 2/3 แนวทางการดําเนินชีวิตของคน
ไทยสวนใหญเปนไปตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา
มีการประพฤติปฏิบัติจนเกิด
เปนวัฒนธรรม  เอกลักษณ
และมรดกของชาติ

2 4

4 พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาชุมชน

ส 1.1ม 2/4 สังคมท่ีนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประพฤติ
ปฏิบัติจะทําใหเกิดการพัฒนา
ชุมชนและจัดระเบียบสังคมได
ดี

2 4

5 พุทธประวัติ ส 1.1ม 2/5 การศึกษาพุทธประวัติชวยให
เกิดความรูความเขาใจใน
พระราชจริยวัตรของ
พระพุทธเจาท่ีสมควรยกยอง
และนํามาเปนแบบอยาง

2 5

6 พุทธสาวก สาวิกา  และ
ศาสนิกชนตัวอยาง

ส 1.1ม 2/6 ประวัติพุทธสาวก  สาวิกา
สะทอนใหเห็นถึงแนวทางการ
ดําเนินชีวิตของแตละบุคคล
และขอคิดตาง ๆ เพ่ือเปน

3 5
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด
สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

แบบอยางในการนํามา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

7 พระไตรปฏก ส 1.1ม 2/7 พระไตรปฏกเปนคัมภีรของ
ศาสนาพุทธท่ีมีโครงสราง
สําคัญเก่ียวกับพระวินัยปฏก
พระสุตตันตปฏกและ
พระอภิธรรมปฏก

2 4

8 หลักธรรม  ธรรมคุณ 6
และอริยสัจ 4

ส 1.1ม 2/8 หลักธรรม  ธรรมคุณ 6 และ
ขอธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ
4 มีประโยชนในการ
นําไปพัฒนาและแกปญหาของ
ชุมชนและสังคม

4 5

9 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส 1.1ม 2/9 วิธีคิดแบบอุบายปลุกเรา
คุณธรรมและแบบอรรถ
สัมพันธ  เปนการพัฒนาเพ่ือ
การเรียนรูและการดําเนินชีวิต

3 5

10 การบริหารจิต และการ
เจริญปญญา

ส1.1ม2/20 การสวดมนต  แผเมตตา และ
การบริหารจิตเปนวิธีการฝกฝน
ควบคุมจิตใจใหสงบเพ่ือนําไปสู
การพัฒนาปญญา

4 5

11 การดํารงตนใหเหมาะสม
กับสถานการณ

ส1.1ม2/11 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  ชวยให
ผูปฏิบัติสามารถดํารงตนได
อยางเหมาะสมกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

2 4

12 ลูกดีของพอแม ส 1.2ม 2/1 การปฏิบัติตนตามหนาท่ี
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว
จะทําใหครอบครัวอยูกันอยาง
มีความสุข

2 5

13 มรรยาทชาวพุทธ ส 1.2ม 2/2 การอยูรวมกันในสังคมของ
พุทธศาสนิกชน  จําเปนตอง
เรียนรูมรรยาทชาวพุทธและฝก
ปฏิบัติใหถูกตองเปนแนว
เดียวกัน

4 5
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด
สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

14 ศาสนพิธี ส 1.2ม 2/3 การปฏิบัติตนในศาสนพิธีท่ี
ถูกตองกอใหเกิดความเปน
ระเบียบ  ความสามัคคีของหมู
คณะท่ีจะทําใหการประกอบ
พิธีกรรมดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย  เกิดสิริมงคล
แกผูปฏิบัติ

3 5

15 วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

ส 1.2ม 2/4 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เปนวันท่ีพุทธศาสนิกชน
ไดรวมมือกันประพฤติปฏิบัติ
คุณงามความดีตามหลักธรรม
คําสอนท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ือระลึก
ถึงพระพุทธคุณ

3 5

16 ศาสนพิธี  ศาสนาคริสต
อิสลาม  ฮินดู  ขงจื้อ
และเตา

ส 1.2ม 2/5 ศาสนาแตละศาสนายอมมี
พิธีกรรมท่ีแตกตางกันออกไป
ตามความเชื่อ  แตมีจุดหมาย
เดียวกันคือตองการใหคนเปน
คนดี

3 5

17 กฎหมายนารู ส 2.1ม 2/1 การศึกษากฎหมายเก่ียวกับ
ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและ
ประเทศ  ทําใหสามารถ
ปฏิบัติตนไดถูกตองและเกิด
ความสงบสุขในสังคม

3 5

18 พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

ส 2.1ม 2/2 การปฏิบัติตนตามสถานภาพ
บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ และ
หนาท่ี  ทําใหเปนพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย

3 5

19 สถาบันสังคม ส 2.1ม 2/3 สถาบันครอบครัว  การศึกษา
ศาสนา  เศรษฐกิจ  และ
การเมืองการปกครอง  มีความ
สัมพันธกันในสังคมท่ีจะชวยให
สังคมเกิดความสงบสุขและเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง

2 5
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด
สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

20 วัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมตางประเทศ

ส 2.1ม 2/4 การศึกษาความคลายคลึงและ
ความแตกตางของวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
จะนําไปสูความเขาใจอันดี
ระหวางกัน

2 4

21 การตรากฎหมาย ส 2.2ม 2/1 การตรากฏหมายข้ึนมาใชในแต
ละฉบับยอมผานข้ันตอนในการ
ทําตั้งแตการเสนอรางกฎหมาย
การตรากฎหมาย  และการมี
สวนรวมของประชาชน

3 5

22 ทันเวลาทันเหตุการณ ส 2.2ม 2/2 การวิเคราะหขอมูลขาวสาร
ทางการเมืองการปกครอง
ทําใหรูเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิด
ผลกระทบตอสังคมไทยใน
ปจจุบัน

2 4

รวม 58 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 60 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส22102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแขงขันกันทางเศรษฐกิจ ใน
ภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีสงผลตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศการ
แขงขันทางการคาในประเทศและตางประเทศท่ีสงผลตอคุณภาพสินคา ปริมาณการผลิตและราคาสินคาปจจัย
ท่ีมีผลตอการลงทุนและการออม ปจจัยการผลิตสินคาและบริการ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตสินคาและ
บริการ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในทองถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การคุมครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผูบริโภค

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณและแกปญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม

เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํา กัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่งท่ี
เรียนรู มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานมีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิต
สาธารณะ อยูอยางพอเพียง

ศึกษาการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพ และสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา วิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพ และ
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา การกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคมอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ และทางสังคมของทวีปแอฟริกา แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทวีป
ยุโรปและแอฟริกา ปญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในทวีปยุโรปและแอฟริกา สาเหตุและผลกระทบท่ี
ประเทศไทยไดรับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในทวีปยุโรปและแอฟริกา

โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณและแกปญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
สืบคนขอมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน มีวินัย มีจิตสาธารณะเห็นคุณคา
และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รหัสตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.2/1, ม.2/2 ,ม.2/3, ม.2/4
ส 3.2 ม.2/1, ม.2/2 ,ม.2/3,ม.2/4
ส 5.1 ม.2/1, ม.2/2
ส 5.2 ม.2/1, ม.2/2,ม.2/3 ,ม.2/4

รวมท้ังหมด 14 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส22102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 60 ช่ัวโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน

การเรียนรู /
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 การออมและการ
ลงทุน

ส 3.1 ม.2/1 ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการลงทุนและการ
ออมมีหลายประการ ซึ่งการลงทุนและการ
ออมลวนมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ

4 8

2 การผลิตสินคาและ
บริการ

ส 3.1 ม.2/2 การผลิตสินคาและบริการอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ยอมมีหลักการผลิตและ
ปจจัยการผลิตท่ีสําคัญหลายประการ

4 8

3 เศรษฐกิจพอเพียง
กับการผลิตสินคา
และบริการ

ส 3.1 ม.2/3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการและ
เปาหมายสําคัญท่ีสามารถนําไปประยุกตใช
ในการพัฒนาการผลิตสินคาและบริการ
ในทองถ่ิน ซึ่งจะสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชน
และวิถีการดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน

4 9

4 การคุมครองผูบริโภค ส 3.1 ม.2/4 การคุมครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบริโภค
นั้น จะตองรวมมือกันดําเนินการพิทักษสิทธิ
ประโยชนตามกฎหมายเก่ียวกับการคุมครอง
ผูบริโภคในฐานะผูบริโภค

4 8

5 ระบบเศรษฐกิจ
การพ่ึงพา การ
แขงขันทางเศรษฐกิจ
ในทวีปเอเชีย

ส 3.2  ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4

การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของแตละ
ประเทศมีความแตกตางกันไปตามระบบ
เศรษฐกิจ ประเทศในภูมิภาคเอเชียลวนมี
การพ่ึงพาอาศัยกัน และแขงขันกันทาง
เศรษฐกิจ มีการกระจายทรัพยากร ซึ่งสงผล
ดีตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ คุณภาพสินคา การผลิต และราคา
สินคา

4 9

6 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร

ส 5.1 ม.2/1 เครื่องมือทางภูมิศาสตรมีความสําคัญในการ
ใชรวบรวมขอมูล และเสนอขอมูลเก่ียวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป
ยุโรปและแอฟริกา

4 8
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน

การเรียนรู /
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

7 ภูมิศาสตรทวีปยุโรป
(1)

ส 5.1 ม.2/1
ม.2/2

ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปมี
ความสัมพันธกับสภาพสังคม วัฒนธรรม
และประชากร

9 14

8 ภูมิศาสตรทวีปยุโรป
(2)

ส 5.1 ม.2/1
ม.2/2

ส 5.2 ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4

ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปข้ึนอยูกับ
ปจจัยสําคัญหลายประการ ซึ่งมีผลตอปญหา
เก่ียวกับสิ่งแวดลอม และสงผลกระทบตอ
ภูมิภาคอ่ืนรวมท้ังประเทศไทย ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนตองรวมมือกันอนุรักษทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม

8 12

9 ภูมิศาสตรทวีป
แอฟริกา (1)

ส 5.1 ม.2/1
ม.2/2

ส 5.2 ม.2/1

ทําเลท่ีตั้ง ลักษณะทางกายภาพ และสังคม
สงผลตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของทวีปแอฟริกา

9 14

10 ภูมิศาสตรทวีป
แอฟริกา (2)

ส 5.2 ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4

การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคม
กอใหเกิดสิ่งแวดลอมใหมในทวีปแอฟริกา
และในปจจุบันทวีปแอฟริกาไดประสบกับ
ปญหาสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตของประชากรในทวีป และทวีปตางๆ
รวมถึงประเทศไทย จึงตองรวมมือกันหา
แนวทางปองกัน แกไข และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

7 10

รวม 58 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 60 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส22103 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและวิเคราะหวิธีการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร  ขอมูลจากเอกสาร
และตีความจากหลักฐานในสมัยอยุธยาและธนบุรี  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  ผลงานของบุคคล
สําคัญของไทยและตางชาติท่ีมีสวนรวมสรางสรรคชาติไทย  แหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจวิธีการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร  การสถาปนา
อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของไทยสมัยอยุธยาธนบุรีและ
ภูมิภาคเอเชีย  ภูมปญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  ผลงานของบุคคลสําคัญของไทยและ
ตางชาติท่ีมีสวนรวมสรางสรรคชาติไทย  แหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3
ส 4.3 ม.2/1 , ม.2/2, ม.2/3

รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส22103 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                                      เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด
สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง
น้ําหนัก
คะแนน

1 ความสําคัญของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร

ส 4.1 ม2/1
ม.2/2ม.2/3

หลักฐานทางประวัติศาสตร
มีความสําคัญตอการศึกษา
ประวัติศาสตร ซึ่งจะตองใช
วิธีการทางประวัติศาสตรใน
การวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางความจริงกับ
ขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตรท่ีนาเชื่อถือ

6 20

2 พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา

ส 4.3ม.2/1
ม.2/2ม.2/3

พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาเกิดจากปจจัยสําคัญ
ท่ีสงผลตอความ
เจริญรุงเรืองของอาณาจักร
หลายประการ และมีภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมไทยท่ี
มีอิทธิพลตอการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคปจจุบัน

6 20

3 พัฒนาการของอาณาจักร
ธนบุรี

ส 4.3ม.2/1
ม.2/3

พัฒนาการของอาณาจักร
ธนบุรีเกิดจากปจจัยสําคัญ
ท่ีสงผลตอความ
เจริญรุงเรืองของอาณาจักร
หลายประการ มีภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยท่ีมี
อิทธิพลตอการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคปจจุบัน

6 10

รวม 18 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30
รวมตลอดภาค 20 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส22104 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและวิเคราะหท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตรของแหลงอารยธรรมโบราณ  แหลงมรดกโลกในแตละ
ประเทศของทวีปเอเชีย  ตลอดจนพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ภูมิปญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี  ศึกษาผลงานของบุคคลสําคัญของไทยและตางชาติท่ีมีสวนรวม
สรางสรรคชาติไทย  แหลงอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ  พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  และอิทธิพลของอารย
ธรรมโบราณท่ีมีผลตอภูมิภาคเอเชียในปจจุบัน

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.2/1, ม.2/2
ส 4.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3

รวมท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส22104 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด
สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 ประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญในการสรางสรรคชาติ
ไทย

ส 4.3ม.2/3 ประวัติศาสตรไทยสมัย
อยุธยาและธนบุรีไดแสดง
ใหเห็นถึงภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมี
อิทธิพลตอการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคปจจุบัน

4 10

2 ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตรท่ีมี
ผล
ตอพัฒนาการของทวีปเอเชีย

ส 4.2ม.2/1 ปจจัยทางภูมิศาสตร และ
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร สังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง มี
อิทธิพลสําคัญตอ
พัฒนาการดานตางๆ ของ
ภูมิภาคเอเชีย

8 20

3 แหลงอารยธรรมในทวีป
เอเชีย

ส 4.2ม.2/2 ทวีปเอเชีย เปนแหลง
อารยธรรมตะวันออก และ
แหลงมรดกโลกซึ่งมี
อิทธิพลสําคัญตอภูมิภาค
เอเชียในปจจุบัน

8 20

รวม 18 50

สอบกลางภาค 1 20

สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาค 20 100
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส22201 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม เก่ียวกับการมีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืน
ใหอนุรักษมารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก
แนะนําผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
อดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอนรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง ปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยาง และแนะนําผูอ่ืนใหมีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ประยุกต และเผยแพรพระบรมราโชวาทในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน หลักการ
ทรงงานในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกําไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอนรับผลท่ีเกิด
จากการกระทําของตนเอง

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการแกปญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และกระบวนการ
สรางเจตคติ

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู
1.  มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทย
2.  แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละตอสังคม
3.  เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
4.  เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
5.  ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู
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โครงสรางรายวิชา
ส22201 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 มารยาทไทย 1.มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ
มารยาทไทย

4 10

2 จิตสาธารณะ 2.แสดงออกและแนะนําผูอ่ืนใหมีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม

4 10

3 อยูอยางไทย 3.เห็นคุณคาอนุรักษและสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

3 10

4 รักชาติ ศาสน กษัตริย 4.เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมี
ความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

3 10

5 ตามรอยพอ อยูอยาง
พอเพียง

5.ประยุกตและเผยแพรพระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 10

6 ความมีวินัย 6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 3 10
คะแนนเก็บระหวางเรียน 20 60
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนน 100
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส22202 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย   ในเรื่องการติดตาม
ขาวสารบานเมือง ความกลาหาญทางจริยธรรม การเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี มีสวนรวมและรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียน และโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมตางๆ และรูทันขาวสาร ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน
ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอนรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง เห็นคุณคาของ
การอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทาง
สังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาวาจาดูหม่ินผูอ่ืน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีเก่ียวกับ
การละเมิดสิทธิ การใชของสวนรวม ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง  ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี
และยอนรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการแกปญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และกระบวนการ
สรางเจตคติ

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2.  มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ

และรูทันขาวสาร
3.  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
4.  มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู
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โครงสรางรายวิชา
ส22202 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 พลเมืองดี 1.ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

4 10

2 หลักประชาธิปไตย 2.มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ
และรูทันขาวสาร

4 15

3 เอเชียสงบสุข 3.เห็นคุณคาของการอยูรวมกันใน
ภูมิภาคเอเชียอยางสันติและพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน

4 15

4 สังคมสันติสุข 4.มีสวนรวมและเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี

4 10

5 ความมีวินัย 5.ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 4 10
คะแนนเก็บระหวางเรียน 20 60
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนน 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส23101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ สรางความคิดรวบยอด นําภูมิปญญาทองถ่ิน สภาพปญหาชีวิต
สภาพแวดลอม เขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ตระหนักและเห็น
คุณคาในเรื่องการเผยแผพระพุทธศาสนาเขาสูประเทศตาง ๆ การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเหลานั้น
ในปจจุบัน ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีชวยสรางสรรคอารยธรรม และความสงบสุขใหแกโลก
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง สรุปและวิเคราะหพุทธประวัติเรื่อง ปฐมเทศนา ปางลีลา ปางประจําวัน
เกิด ชาดก วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หลักธรรม   พุทธศาสนสุภาษิต พระไตรปฎก โครงสราง ชื่อคัมภีร
และสาระสังเขปของพระอภิธรรมปฎก เรื่องนารูจากพระไตรปฎก ศัพททางพระพุทธศาสนา คือ อัตตา-
อนัตตา การบริหารจิตและเจริญปญญา สวดมนตแปล และแผเมตตา วิธีปฏิบัติและประโยชนของการบริหาร
จิตและเจริญปญญา ฝกการบริหารจิตและเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐานเนนอานาปานสติ นําวิธีการบริหาร
จิตและเจริญปญญาไปใชในชีวิตประจําวัน พัฒนาการเรียนรูดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2  วิธีคือ วิธีคิด
แบบอริยสัจ และความคิดแบบสืบสาวหาเหตุปจจัย ศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในการนําหลักธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน พระสงฆ เก่ียวกับ ประวัติพุทธสาวก พุทธ ชาวพุทธตัวอยาง หนาท่ีชาวพุทธ การปฏิบัติ
หนาท่ีชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การเปนศิษยท่ีดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 6 ศาสน
พิธี เรื่อง พิธีทําบุญงานมงคล งานอวมงคล  และการปฏิบัติเปนชาวพุทธท่ีดีในทองถ่ินตาง ๆ สัมมนา
พระพุทธศาสนากับการแกปญหาและการพัฒนา เรื่อง พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกิดศรัทธา
อยางยิ่งตอพระรัตนตรัย และรักการเรียนรูพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดีมี
คุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกันในสังคม และสามารถนําหลักธรรมไปใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู การ
ทํางานอยางมีคุณคาตอชีวิตตนเองและสังคมโดยสวนรวม

ศึกษา วิเคราะห ความแตกตางของการกระทําความผิดระหวางคดีอาญาและคดีแพงและมีสวนรวม
ในการปกปองคุมครองผูอ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชนปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาความขัดแยงในประเทศ และเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแยงเสนอแนวคิดในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในประเทศและสังคมโลก ศึกษา
ระบอบการปกครองแบบตางๆ ท่ีใชในยุคปจจุบันและเปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย   รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตราตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
เลือกตั้ง การมีสวนรวม และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและวิเคราะหประเด็น ปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแกไข
โดยใชทักษะกระบวนการคิด  การสืบเสาะหาความรู  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสืบคนขอมูล
กระบวนการกลุม กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ   สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค  ในดาน รักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ใฝเรียนรู  มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต  มีความ
รับผิดชอบ รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ มุงม่ันในการทํางาน   อยูอยางพอเพียง
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รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8,ม.3/9, ม.3/10
ส 1.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3, ม.3/4, ม3/5, ม.3/6, ม.3/7
ส 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม3/5
ส 2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4

รวมท้ังหมด 26 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส23101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง 1.5  หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 ประวัติและ
ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา

ส 1.1 ม.3/1
ม. 3/5

การเผยแผศาสนาพุทธไปยังประเทศ
ตางๆ ทําใหพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ี
ตางๆ นําเอาหลักคําสอนไปปฏิบัติ
เกิดผลดีตอการดําเนินชีวิตของผูคน

3 8

2 หลักธรรมทาง
พุทธศาสนา

ส 1.1
ม.3/6 ม.3/7

หลักคําสอนของพระพุทธเจาสําคัญ
และจําเปนในการนําไปปฏิบัติ
หลักธรรมสําคัญ เชน อริยสจั 4 สงัฆคุณ
เปนคุณความดีของพระสงฆ

3 8

3 วิถีการดําเนิน
ชีวิตของศาสนิก
ชน

ส 1.1 ม.3/10 ความแตกตางของวิถีชีวิตของศาสนิก
ชนในศาสนาอ่ืนๆ กับศาสนาท่ีตน
นับถือ ยอมไมถือเปนอุปสรรคใน
การอยูรวมกัน

2 6

4 หนาท่ีชาวพุทธ ส 1.2 ม.3/1
ม.3/4

ชาวพุทธมีหนาท่ีตองปฏิบัติตอ
พระพุทธศาสนาหลายประการ
นอกเหนือ จากหนาท่ีหลักไดแก
การศึกษาหาความรู การปฏิบัติตาม
หลักธรรม

3 8

5 การบริหารจิต ส 1.1 ม.3/8
ม.3/9

การบริหารจิตและการเจริญปญญา
ตามหลักสติปฏฐานทําใหจิตใจสงบมี
คุณธรรมและเกิดความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองตามความเปนจริง

3 8

6 วันสําคัญทาง
ศาสนา

ส 1.2 ม.3./5 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปน
วันท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใหพุทธศาสนกิชนได
ประกอบพิธีกรรมเพ่ือระลึกถึงคุณ
ของพระรัตนตรัย

3 8

7 การธํารงรักษา
ศาสนากับการ
แสดงตนเปน
พุทธมามกะ

ส 1.2 ม.3/7
ส 1.2 ม.3/6

การธํารงรักษาศาสนาเพ่ือใหศาสนา
ดํารงอยูไดจะตองมีศาสนิกชนท่ี
จะตองมีพิธีเพ่ือเปนการยืนยันวาจะ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของ
พุทธเจา

2 6
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

8 กฎหมายในบาน
เมืองไทย

ส 2.1 ม.3/1 มนุษยเปนสัตวสังคมมีความสัมพันธ
กับคนอ่ืนท้ังสัมพันธเก่ียวกับสิทธิท้ัง
ทางแพงและอาญา ดังนั้นประชาชน
จะตองมีความรูในทางกฎหมายท้ัง
แพงและอาญา

5 10

9 หลักสิทธิ
มนุษยชน

ส 2.1 ม.3/2 หลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนตองมีเทา
เทียมกันภายใตการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย

4 9

10 การอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย

ส 2.1 ม.3/3 วัฒนธรรมไทยไดสั่งสมกันมานาน
จนถึงปจจุบันท่ีมีวัฒนธรรมจาก
สังคมอ่ืนทะลักเขามาจึงมีความ
จําเปนท่ีจะเลือกรับวัฒนธรรมสากล
ท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทย

4 9

11 ปญหาความ
ขัดแยง
ภายในประเทศ

ส 2.1 ม.3/4-
3/5

ในประเทศไทยมีความแตกตางของ
ประชาชนในดานความเชื่อเชื้อชาติ
วิถีดําเนินชีวิตท่ีอาจจะเปนปญหา
ความขัดแยงภายในประเทศ

2 6

12 การเมืองการ
ปกครอง

ส 2.2 ม.3/1-
3/4

การเมืองการปกครองในโลกปจจุบัน
มี 2 รูปแบบท่ีสําคัญ คือ แบบ
ประชาธิปไตยกับรูปแบบเผด็จการ
แบบประชาธิปไตยจะมีรัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ

6 14

รวม 58 50

สอบกลางภาค 1 20

สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 60 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส23102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 60 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษากลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ มีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินท้ังทางดาน
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใชหลักการสําคัญของระบบสหกรณเพ่ือ
ประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

วิเคราะหความสัมพันธระหวางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แสดงความคิดเห็นตอนโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐแกปญหาการวางงานและสาเหตุการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ

ศึกษาโลกทางกายภาพและความสัมพันธของสรรพสิ่ง ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบ
ธรรมชาติการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคมอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทางสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต

วิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และวิกฤตการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเห็นคุณคาของการอนุรักษทรัพยากรของประเทศไทยและโลก

โดยใชกระบวนการ  สืบคนขอมูล  บันทึกจัดกลุมขอมูลบันทึกจัดกลุมขอมูล และการอภิปราย
เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด  ความเขาใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณคาของการนําความรูไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน

รหัสตัวชี้วัด
ส 3.1 ม.3/1, ม.3/2,ม.3/3
ส 3.2 ม.3/1, ม.3/2 ,ม.3/3,ม. 3/4,ม.3/5,ม. 3/6
ส 5.1 ม.5/1,ม.5/2
ส 5.2 ม.5/1,ม. 5/2 ,ม.5/3,ม. 5/4

รวมท้ังหมด 15 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส23102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 60 ช่ัวโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
ช่ัวโมง

น้ําหนัก
คะแนน

1 กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ

ส 3.1 ม.3/1 กลไกราคาเปนเครื่องมือควบคุมปริมาณ
การคาและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ

3 11

2 เศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนา
ประเทศ

ส 3.1 ม.3/2
ส 3.1 ม.3/3

การแกไขปญหาทองถ่ินโดยใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับวาเปน
แนวทางท่ีสอดคลองกับสภาพท่ีแทจริง
ของสังคมไทย

5 11

3 บทบาทของรัฐบาล
ในการพัฒนา
ประเทศ

ส 3.2 ม.3/1
ส 3.2 ม.3/2
ส 3.2 ม.3/4
ส 3.2 ม.3/5

การพัฒนาประเทศเปนภารกิจหลักของ
รัฐบาล เพ่ือใหประชาชนมีความเปนอยู
ท่ีดี ไดรับสวัสดิการท่ีรัฐจัดใหอยางท่ัวถึง
การทําใหคนมีความสุข มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง มีสภาพแวดลอมท่ีดี มีการ
จัดสรรสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานแก
ประชาชนอยางท่ัวถึง

4 11

4 การคาและการ
ลงทุนระหวาง
ประเทศ

ส 3.2 ม.3/6 การคาและการลงทุนระหวางประเทศใน
ปจจุบันเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ประกอบกับเปนยุคของการคาเสรี จึงทํา
ใหการคาระหวางประเทศขยายตัวอยาง
รวดเร็ว

4 11

5 การรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ

ส 3.2 ม.3/3 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจมี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนทางการคา
รวมมือกันแกไขปญหา เสริมสรางและ
รักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ลดและ
เลิกอุปสรรคทางการคาระหวางกัน ทํา
ใหตลาดการคามีขนาดใหญข้ึน

4 6
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

ช่ัวโมง
น้ําหนัก
คะแนน

6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร ส 5.1 ม.3/1 การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ในการรวบรวมวิเคราะหและ
นําเสนอขอมูลเก่ียวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต

5 4

7 ทวีปอเมริกาเหนือ ส 5.1 ม.3/1
ส 5.1 ม.3/2
ส 5.2 ม.3/1
ส 5.2 ม.3/2
ส 5.2 ม.3/3
ส 5.2 ม.3/4

ทวีปอเมริกาเหนือไดชื่อวา
ดินแดนโลกใหม เนื่องจากชาว
ยุโรปไดสํารวจพบและตั้งถ่ินฐาน
เม่ือประมาณ 500 ปท่ีผานมา
นับเปนทวีปท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว
ทางดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
จนกลายเปนชาติมหาอํานาจและ
มีอิทธิพลอยางสูงตอโลกปจจุบัน

18 8

8 ทวีปอเมริกาใต ส 5.2 ม.3/1
ส 5.1 ม.3/2
ส 5.2 ม.3/1
ส 5.2 ม.3/2
ส 5.2 ม.3/3
ส 5.2 ม.3/4

ทวีปอเมริกาใตเปนดินแดนเกาแก
ประชากรดั้งเดิม คือชนพ้ืนเมือง
อินเดียน มีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ แต
ดวยปจจัยความไมม่ันคงทางการ
เมือง การขาดแคลนเงินทุนและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสงผลใหการ
พัฒนาทําไดจํากัด

17 8

รวม 58 50

สอบกลางภาค 1 20

สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 60 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส23103 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาและวิเคราะห ประวัติทองถ่ินตนเองและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรไทยสมัย
รัตนโกสินทรตลอดจนข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร
ศึกษาและวิเคราะหลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกท่ีมีผลตอการพัฒนาทางประวัติศาสตร
สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  อิทธิพลอารยธรรมตะวันตกตอสังคมโลกและเหตุการณสําคัญตาง ๆ ในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 20 ท้ังดานความขัดแยง  ตลอดจนความรวมมือระหวางประเทศ  ดานตาง ๆ ในโลก

เพ่ือมีความรูความเขาใจและนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในชีวิตประจําวันและวิเคราะห
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของไทยและโลก

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.3/1 ม.3/2
ส 4.2 ม.3/1 ม.3/2

รวมท้ังหมด 4 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส23103 ประวัติศาสตร                            กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด
สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 วิธีการทาง
ประวัติศาสตรใน
การศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร

ส 4.1 ม.3/1
ม.3/2

การนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใช
ในการศึกษาเหตุการณสําคัญ
ทางประวัติศาสตรอยางมีเหตุผลจะ
ทําใหเหตุการณนั้นๆ มีความ
นาเชื่อถือ

3 20

2 พัฒนาการทาง
ประวัติ-ศาสตรไทย
สมัยรัตนโกสินทร
ตอนตน

ส 4.3 ม.3/1
ม. 3/2

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร
ตอนตนในดานตางๆ นั้น มีปจจัย
สําคัญท่ีสงผลตอความม่ันคงและ
ความเจริญรุงเรืองของไทย ทําใหราช
ธานีมีความม่ันคงและเจริญรุงเรือง
และสงผลความม่ันคงและความ
เจริญรุงเรืองมาจนถึงปจจุบัน

7 20

3 พัฒนาการทาง
ประวัติ-ศาสตรไทย
สมัยปรับปรุงและ
ปฏิรูปประเทศ

ส 4.3 ม.3/1
ม.3/2ม.3/

พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุง
และปฏิรูปประเทศในดานตางๆ ทํา
ใหราชธานีมีความม่ันคงและ
เจริญรุงเรือง และสงผลความม่ันคง
และความเจริญรุงเรืองมาจนถึง
ปจจุบัน

5 5

4 พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรไทย
สมัยประชาธิปไตย

ส 4.3 ม.3/1
ม.3/2

พัฒนาการของไทยในสมัย
ประชาธิปไตยในดานตางๆทําใหราช
ธานีมีความม่ันคงและเจริญรุงเรือง
และสงผลตอความม่ันคงและความ
เจริญรุงเรืองมาจนถึงปจจุบัน

5 5

รวม 18 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30
รวมตลอดภาค 20 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส23104 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาข้ันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร  และนําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใชในการศึกษา
เรื่องราวเก่ียวกับตนเองแนวคิดเก่ียวกับประเด็นเหตุการณตาง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร  การปฏิรูปการปกครอง
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองสมัย พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีมีผล
ตอมนุษยชาติ  ในยุคปจจุบัน  สาเหตุและผลการเกิดสงครามโลก  ครั้งท่ี 1 และ 2 ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ท่ีมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงโลกตะวันตกจนถึงสมัยกลาง  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสูความรวมมือและความ
ขัดแยงในศตวรรษท่ี 20 และความพยายามในการขจัดปญหาความขัดแยง

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องราวเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร  ไดอยางมีเหตุผลตาม
แนวคิดท่ีหลากหลาย  สามารถวิเคราะหความเชื่อมโยงสัมพันธของเหตุการณสําคัญตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยวิธีการ
ทางประวัติศาสตรตลอดจนเขาใจแลเห็นความสําคัญของการใชหลักฐานและการตีความท่ีแตกตางจากอดีตท่ีมี
ผลตอการวิเคราะหเหตุการณทางประวัติศาสตร  มีความรูความเขาใจ  วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีมี
ผลตอพัฒนาการของมนุษยชาติในยุคปจจุบัน  สามารถวิเคราะหสาเหตุและผลของการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1
และ 2 ท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงความรวมมือ  และความขัดแยง  และการแกปญหาความขัดแยง

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.3/1, ม.3/2
ส 4.3 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4

รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส23104 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐาน
การเรียนรู/

ตัวช้ีวัด
สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 การสรางสรรคภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร

ส 4.3ม.3/1
ม.3/2ม.3/3
ม.3/4

ภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทรมี
อิทธิพลตอการพัฒนาชาติ
ไทย ทําใหคนไทยเกิดความ
ภาคภูมิใจ  เห็นคุณคา และ
ชวยกันอนุรักษไว

6 20

2 ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร

ส 4.1ม.3/1
ม.3/2

ปจจัยทางภูมิศาสตรมี
อิทธิพลตอพัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคตางๆ
ของโลก นอกจากนั้นอิทธิพล
ของอารยธรรมตะวันตกยังมี
ผลสําคัญตอพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร

6 20

3 ความขัดแยงและความรวมมือ
ของโลกในคริสตศตวรรษท่ี
20 ถึงปจจุบัน

ส 4.2ม.3/1
ม.3/2

โลกในศตวรรษท่ี 20 มนุษย
มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน แต
ก็มีความขัดแยงกันมากข้ึน
ทําใหมนุษยหาหนทาง
รวมมือขจัดความขัดแยง โดย
การจัดตั้งองคกรความ
รวมมือตางๆ ข้ึน เพ่ือให
มนุษยทุกคนบนโลกอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข

6 10

รวม 18 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30
รวมตลอดภาค 20 100
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส23201 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม เก่ียวกับการมีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืน
ใหอนุรักษมารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ  แนะนําผูอ่ืน
และมีสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม เห็นคุณคา อนุรักษและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต  อดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอนรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของ
ตนเอง

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประยุกต และเผยแพรพระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความ
ซื่อสัตย หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ แกปญหาท่ีจุดเล็ก ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอนรับผลท่ีเกิด
จากการกระทําของตนเอง

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการแกปญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และกระบวนการ
สรางเจตคติ

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู
1.  มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนให และยกยองผูมีมารยาทไทย
2.  แสดงออก แนะนําผูอ่ืน และมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
3.  เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน  และประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทย
4.  เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
5.  ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู



100

โครงสรางรายวิชา
ส23201 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 1 จํานวน 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 มารยาทไทย 1.มีสวนรวมแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและ
ยกยองผูมีมารยาทไทย

3 10

2 จิตสาธารณะ 2.แสดงออกแนะนําผูอ่ืนและมีสวนรวม
ในกิจกรรมเก่ียวกับความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม

3 10

3 อยูอยางไทย 3.เห็นคุณคาอนุรักษสืบสานและ
ประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

3 10

4 รักชาติ ศาสน กษัตริย 4.เปนแบบอยางและมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึดม่ันในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

3 10

5 ตามรอยพอ อยูอยาง
พอเพียง

5.ประยุกตและเผยแพรพระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4 10

6 ความมีวินัย 6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 4 10

คะแนนเก็บระหวางเรียน 20 60
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนน 100
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส23202 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสงัคม เก่ียวกับการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตาม
วิถีประชาธิปไตย  ในเรื่องการใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ การมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เลือกตั้ง มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูล
ตรวจสอบการทําหนาท่ีของบุคคลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต  อดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอนรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของ
ตนเอง เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ทามกลางความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและ
วาจาดูหม่ินผูอ่ืน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง
ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน
ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการเผชิญสถานการณกระบวนการแกปญหา
กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสรางคานิยม และกระบวนการ
สรางเจตคติ

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี
และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู
1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. มีสวนรวม และรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาท่ีของบุคคลเพ่ือ

ใชประกอบการตัดสินใจ
3. เห็นคุณคา ชองการอยูรวมกันในภูมิภาคตางๆของโลกอยางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน
4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยง
5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู
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โครงสรางรายวิชา
ส23202 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรยีนท่ี 2 จํานวน 20 ช่ัวโมง    จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 พลเมืองดี 1.ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย

4 10

2 หลักประชาธิปไตย 2.มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบ
การทําหนาท่ีของบุคคลเพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจ

4 10

3 โลกสงบสุข 3.เห็นคุณคาของการอยูรวมกันใน
ภูมิภาคตางๆ ของโลกอยางสันติและ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน

4 10

4 การมีสวนรวมในสังคม 4.มีสวนรวมและเสนอแนวทางการ
ปองกันปญหาความขัดแยง

4 15

5 ความมีวินัย 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 4 15
คะแนนเก็บระหวางเรียน 60
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนน 100
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โครงสรางหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พุทธศักราช 2561 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับช้ัน ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
รายวิชา นก./ชม. รายวิชา นก./ชม.

ม.4 วิชาพื้นฐาน
ส31101 สังคมศึกษา
ส31103 ประวัติศาสตร
วิชาเพิ่มเติม
ส30201 หนาท่ีพลเมือง

1.0 (40)
0.5 (20)

0.5 (20)

วิชาพื้นฐาน
ส31102 สังคมศึกษา
ส31104 ประวัติศาสตร
วิชาเพิ่มเติม
ส30202 หนาท่ีพลเมือง

1.0 (40)
0.5 (20)

0.5 (20)
ม.5 วิชาพื้นฐาน

ส32101 สังคมศึกษา
ส32103 ประวัติศาสตร
วิชาเพิ่มเติม
ส30201 หนาท่ีพลเมือง

1.0 (40)
0.5 (20)

0.5 (20)

วิชาพื้นฐาน
ส32102 สังคมศึกษา
ส32104 ประวัติศาสตร
วิชาเพิ่มเติม
ส330202 หนาท่ีพลเมือง

1.0 (40)
0.5 (20)

0.5 (20)
ม.6 วิชาพื้นฐาน

ส33101 สังคมศึกษา 1.0 (40)
วิชาพื้นฐาน
ส33102 สังคมศึกษา 1.0 (40)
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส31101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 40 ช่ัวโมง 1.5 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนาสมัยกอนพระพุทธเจา  ศึกษาพุทธประวัตติั้งแตการ
ตรัสรู  การกอตั้งพระพุทธศาสนา  วิธีการสอนและการเผยแผพระพุทธศาสนาตามแนว พุทธจริยา  พุทธ
ประวัติดานการบริหารและการธํารงรักษาศาสนา วิเคราะหขอปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา และการ
พัฒนาศรัทธาและปญญาท่ีถูกตองในพระพุทธศาสนา วิเคราะหลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาและ
หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร การฝกฝนและพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเองและการมุง
อิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการศึกษา  ซึ่งเนนความสัมพันธของเหตุปจจัยกับ
วิธีการแกปญหา  พระพุทธศาสนาฝกตนไมใหประมาท  มุงประโยชนและสันติภาพแกบุคคล  สังคมและโลก
วิเคราะหพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาเก่ียวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ  การเมืองและสันติภาพ  พระรัตนตรัย  หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 และ พุทธศาสนสุภาษิต ศึกษาประวัติสาวก  สาวิกา  ศาสนิกชนตัวอยางในพระพุทธศาสนา  ศึกษา
คุณคาและความสําคัญของการสังคายนาพระไตรปฎก การเชื่อม่ันตอผลของการทําความดี ความชั่ว  ศึกษา
ประวัติศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของคานิยม และจริยธรรมท่ีเปนตัวกําหนด
ความเชื่อ และพฤติกรรมท่ีแตกตางกันของศาสนิกชนของศาสนาตาง ๆ การเห็นคุณคา เชื่อม่ัน และมุงม่ันพัฒนา
ชีวิตดวยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู ดวยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนตแปล  แผเมตตา  บริหารจิต
และเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน หลักธรรมในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของแตละศาสนา การเสนอแนว
ทางการจัดกิจกรรมความรวมมือของทุกศาสนาในการแกปญหาและพัฒนาสังคม  การปฏิบัติตนเปนศาสนิกชน
ท่ีดี และปฏิบัติตนถูกตองตามศาสนพิธี การแสดงตนเปนพุทธมามกะ  หลักธรรม  คติธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับวัน
สําคัญทางศาสนา  สัมมนาและเสนอแนวทางในการธํารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถืออันสงผลถึงการพัฒนาตน
พัฒนาชาติและโลก

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ของพ้ืนท่ีในประเทศไทยและภูมิภาค ตางๆ ของโลก ซึ่งไดรับ
อิทธิพล จากปจจัยทางภูมิศาสตรลักษณะทางกายภาพซึ่งทําให เกิดปญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตางๆของโลก

รหัสตัวชี้วัด
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 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4
รวมท้ังหมด 26 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส31101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ลําดับ
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 ความเปนมาของ
พระพุทธศาสนา
และพุทธประวัติ

ส 1.1 ม.4-6/1
ส 1.1 ม.4-6/2
ส 1.1 ม.4-6/3

สังคมชมพูทวีปสมัยกอนพระพุทธเจา
มีคติความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณ
ศาสนาพราหมณและลัทธิอิสระตาง
ๆ ตอมาพระพุทธศาสนาไดกอตั้งข้ึน
โดยพระพุทธเจา พระองคทรงเผยแผ
คําสอน โดยมีวิธีการสอน และเผยแผ
พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา
ทรงมีวิธีการสอนท่ีสามารถปรับ
ใหสอดคลองกับบุคคลและ
สถานการณจนพระพุทธศาสนา
ประดิษฐานม่ันคงสืบตอมา

4 5

2 หลักการของ
พระพุทธศาสนา

ส 1.1 ม.4-6/4
ส 1.1 ม.4-6/5
ส 1.1 ม.4-6/6
ส 1.1 ม.4-6/7

พระพุทธศาสนามีหลักท่ีนอมนําให
พุทธศาสนิกชนยึดในการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามทางสายกลางมีท้ัง
ทฤษฎีและวิธีการท่ีเปนสากล
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปน
ความเชื่อม่ันในคุณงามความดีท่ี
ประกอบดวยเหตุผล สวนปญญา คือ
ความรูท่ัวถึง เปนความรูท่ีควรพัฒนา
มี 3 ลักษณะ คือ ปญญารูจักความ
เสื่อม ปญญารูความเจริญ และ
ปญญารูจักวิธีการละเหตุแหงความ
เสื่อมและสรางเหตุแหงความเจริญ
พระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประชาธิปไตยมาตั้งแตเริ่มแรก โดยมี
พระธรรมวินัยเปนธรรมนูญหรือ
กฎหมายสูงสุด และมีความเสมอภาค
ภายใตพระธรรมวินัยนอกจากวัตถุนั้น
วิทยาศาสตรและพระพุทธศาสนามี
หลักการเหมือนกันคือ มุงแสวงหา
ความจริง

4 5
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ลําดับ
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

แตพระพุทธศาสนานั้นพูดเรื่องความ
จริงในขอบเขตท่ีกวางกวา
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรเนนวัตถุ
นิยม ในขณะท่ีพระพุทธศาสนาเชื่อวา
มีความจริงอ่ืน

3 ความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา
ตอสังคมไทย

ส 1.1 ม.4-6/8
ส 1.1 ม.4-6/9
ส 1.1 ม.4-6/10

พระพุทธเจาทรงเปนแบบอยางในการ
ฝกฝน พัฒนา และพ่ึงตนเอง เพ่ือมุง
ไปสูอิสรภาพของมนุษย โดยไมตอง
หวังพ่ึงเทพเจา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให
ชวยดลบันดาลสิ่งท่ีตนตองการ ซึ่ง
แสดงใหเห็นวามนุษยมีศักยภาพใน
การพัฒนาตนไดสูงสุด แตตองผาน
กระบวนการทางการศึกษา ซึ่ง
เรียกวา ไตรสิกขา ผูสําเร็จการศึกษา
จะมีพัฒนาการท่ีสมบูรณ สามารถ
แกปญหาตามเหตุปจจัยได
ความไมประมาท คือ ความมีสติ วิธี
ฝกความไมประมาทตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ การปฏิบัติตาม
หลักสติปฏฐาน 4พระพุทธศาสนา
เปนศาสนาท่ีมุงความสุขและ
สันติภาพแกบุคคล สังคมและโลก
อยางแทจริง พระพุทธเจาทรง
สถาปนาพระพุทธศาสนาข้ึนมาในโลก
โดยมีพระประสงคท่ีจะชวยให
ชาวโลกอยูรวมกันอยางสันติสุขดังคํา
สอนของพระองค

4 6

4 พระพุทธศาสนา
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
พัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน

ส 1.1 ม.4-6/11 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ
ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการ
ผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือ
เลี้ยงสังคมนั้น ๆ ไดโดยไมตองพ่ึงพา
ปจจัยตาง ๆ ท่ีเราไมไดเปนเจาของ

2 4
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ลําดับ
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

การดํารงชีพแบบพอเพียง คือ การ
รูจักคําวา “พอ” เชน ประหยัดตัด
ทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความ
ฟุมเฟอย สวนการพัฒนาแบบยั่งยืน
คือ การพัฒนาท่ีมุงใหเกิดความสมดุล
ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
หรือหากกลาวโดยสรุปการพัฒนา
แบบยั่งยืนก็คือ การพัฒนาท่ีไม
กอใหเกิดปญหาตามมาอีกในอนาคต

5 พระพุทธศาสนา
กับการศึกษาท่ี
สมบูรณการเมือง
และสันติภาพ

ส 1.1 ม.4-6/12 การศึกษาเปนการฝกฝนพัฒนาคนให
ดําเนินไปในวิถีชีวิตท่ีถูกตองดีงาม
ในทางพระพุทธศาสนากระบวนการ
ทางการศึกษาควรดําเนินไปตามหลัก
อริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาท และ
ควรมีคุณธรรมเสริมในกระบวนการ
เรียนการสอนดวย สวนเรื่องการเมือง
การปกครองนั้นพระพุทธศาสนา
มุงเนนการอยูรวมกันอยางสันติสุข

3 6

6 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

ส 1.1 ม.4-6/13
ส 1.1 ม.4-6/16

พระพุทธศาสนา คือ แกวอัน
ประเสริฐ 3 ประการ คือ พระ
รัตนตรัย ไดแก พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ และมีหลักธรรมอันเปน
ความจริงท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบ
แลวนํามาเผยแผแกบุคคลท่ัวไป
เรียกวา อริยสัจ 4 ซึ่งเปนหลักธรรมท่ี
ชวยใหมนุษยไดศึกษาและนํามา
ปฏิบัติเพ่ือใหชีวิตมีความสุขอยาง
แทจริงบุคคลสั่งสมกรรมอยางใดยอม
ไดรับผลแหงกรรมนั้น ดังตัวอยางท่ี
ปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
การทําความคิดใหถูกตองตามหลัก
โยนิโสมนสิการดวยวิธีคิดแบบอริยสัจ
จะทําใหเราเปนผูคิดดี ปฏิบัติดีและ
ไดรับผลแหงกรรมดีนั้น

5 7
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ลําดับ
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

7 พุทธสาวก
พุทธสาวิกา
ศาสนิกชน
ตัวอยาง
และชาดก
ใน
พระพุทธศาสนา

ส 1.1 ม.4-6/14 ประวัติของ สาวก สาวิกา พุทธศานิก
ชนตัวอยางและชาดก เปนเรื่องราว
การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน
ตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน หาก
นํามาวิเคราะหจะไดขอคิดเพ่ือนํามา
เปนแบบอยางการดําเนินชีวิตได

3 3

8 พระไตรปฎก ส 1.1 ม.4-6/15 พระไตรปฎกเปนคัมภีรทางศาสนาท่ี
รวบรวมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ประกอบดวย
พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และ
พระอภิธรรมปฎก การสังคายนา
พระไตรปฎก หมายถึง การตรวจสอบ
ชําระพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจาทรง
บัญญัติไว ซึ่งทําใหพระธรรมไดรับการ
ตรวจสอบและสืบทอดตอไป
อยางถูกตอง เปนการสืบตออายุ
พระพุทธศาสนาตอไป

3 3

9 ศาสนาตาง ๆ
และ
การอยูรวมกัน
อยาง
สันติสุข

ส 1.1 ม.4-6/17
ส 1.1 ม.4-6/18
ส 1.1 ม.4-6/21
ส 1.1 ม.4-6/22

ในโลกของเรามีศาสนาท่ีเปนท่ีนับถือ
หลายศาสนา และในประเทศไทย มี
ชาวไทยนับถือศาสนาอ่ืน ๆ การรู
ความเปนมาของศาสนาอ่ืน ๆ ก็เพ่ือ
เปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติตนตอผูท่ี
นับถือศาสนาอ่ืน ๆ
ไดถูกตอง

3 4

10 ปฏิสัมพันธเชิง
ภูมิศาสตร

ส 5.1 ม.4-6/1,
ม.4-6/3

1. ปฏิสัมพันธเชิงภูมิศาสตรของโลก
ประกอบดวย ธรณีภาค อุทกภาค
บรรยากาศ และชีวภาค ซึ่งท้ังหมดมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน
2. โลกมีรูปทรงกลม ประกอบดวย
ชั้นแกนโลก ชั้นเนื้อโลก และเปลือก
โลก หินหนืดในชั้นเนื้อโลก (ชั้นแมน
เทิล) มีการเคลื่อนไหว
ซึ่งเปนปจจัยใหเกิดแผนดินไหวและ
ภูเขาไฟปะทุตามบริเวณ รอยตอของ
แผนเปลือกโลก

4 5
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ลําดับ
ท่ี

ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

3. ดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร
มีความสัมพันธกัน และกอใหเกิด
ปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน
การเกิดน้ําข้ึน-น้ําลง น้ําเกิด-น้ําตาย
กลางวัน-กลางคืน ฤดูกาล ขางข้ึน-
ขางแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ลม
บก-ลมทะเล
4. โลกอาศัยพลังงานความรอน และ
แสงสวางจากดวงอาทิตย
5. สิ่งมีชีวิตบนโลก ไดแก พืช สัตว
และมนุษย มีความสัมพันธกับระบบ
ธรรมชาติของโลก โดยท้ังหมดตอง
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน
6. มนุษยเปนตัวการสําคัญในการ
รักษาและทําลายระบบธรรมชาติของ
โลก

11 การเปลี่ยนแปลง
เชิงภูมิศาสตร

ส 5.1 ม.4-6/1,
ม.4-6/2, ม.4-6/3,
ม.4-6/4

ปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษย
จําเปนตองทําความเขาใจเก่ียวกับ
ปรากฏการณทางธรรมชาติ เพ่ือ
ปรับตัวใหสอดคลองและเหมาะสม
ซึ่งสงผลใหการดําเนินชีวิตเปนไป
อยางปกติสุข มนุษยมีสวนในการเรง
ใหเกิดปรากฏการณตาง ๆ เร็วข้ึน
ดังนั้นมนุษยตองลดการใชพลังงาน
และลดการกอใหเกิดมลพิษตาง ๆ
ตอโลก

3 6

รวม 38 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 40 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส31102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

ศึกษาเรื่องโครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแกปญหา และ
แนวทางการพัฒนาสังคม วิเคราะหวัฒนธรรมไทย  เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมและวิเคราะห
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล วิเคราะห และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ และสังคมโลกเพ่ือความสงบสุขในสังคม ประเมินสถานการณเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลกวิเคราะหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ปฏิบัติตนและมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเทศ เสนอแนวทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสูความเขาใจ และการประสาน
ประโยชนรวมกันระหวางประเทศวิเคราะหปญหาการเมืองท่ีสําคัญของไทย และการตรวจสอบการใชอํานาจรฐั

โดยการเชื่อมโยงประสบการณเดิมสูการสรางประสบการณใหม โดยการใชภาพ ขาว หรือสถานการณ
ตาง ๆ ใหผูเรียนฝกการสังเกต ตอบคําถามหาแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง เหมาะสม สงเสริมการทํางานกลุม เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสังคม นําไปสูการยอมรับและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน

ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของการศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน
สังคม ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ี
ของพลเมืองดี เพ่ือใหดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

รหัสตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.4-6/1, ม.4-6/4,
ส 2.2 ม.4-6/2, ม.4-6/3

รวมท้ังหมด 4 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส31102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ลําดับที่
ชื่อหนวยการ
เรยีนรู

มาตรฐาน
การเรยีนรู/
ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ
เวลา
(ชั่วโมง)

นํ้าหนัก
คะแนน

1 การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย

ส 2.2 ม.4-6/3 รัฐเปนชุมชนทางการเมืองท่ีมีอํานาจ
ในการปกครองตนเองอยางเปนอิสระ
ทําใหแตละรัฐสามารถเลือกระบอบ
การปกครองแบบตาง ๆ มาใช
เพ่ือประโยชนในการปกครองรัฐตนได
ทําใหเกิดความคลายคลึงและ
ความแตกตางกันของรัฐตาง ๆ
อันจะนําไปสูความขัดแยงหรือ
การรวมมือระหวางประเทศ

8 30

2 กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับ
ตนเอง
ครอบครัว
ชุมชน
ประเทศชาติ
และสังคมโลก

ส 2.1 ม.4-6/1 ในสังคมที่มีคนเปนจํานวนมาก
ทําใหจําเปนตองมีเครื่องมือในการจัด
ระเบียบและควบคุมสังคมท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกันในสังคม นั่นคือ
กฎหมาย การเรียนรูกฎหมายนอกจาก
จะทําใหรูวาตนจะถูกละเมิดสิทธิใด
จากผูอ่ืนบาง ยังจะทําใหตนไมไป
กระทําผิดตามกฎหมาย อันจะนํามา
ซึ่งความสงบสุขในสังคม

25

3 สิทธิมนุษยชนใน
สังคมไทยและ
สังคมโลก

ส 2.1 ม.4-6/4 สิทธิมนุษยชนเนนการเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งเราควร
เรียนรูไวเพ่ือตนจะไดไมไปละเมิด
สิทธิมนุษยชนตอผูอ่ืน และไมใหผูอ่ืน
มาละเมิดสิทธิมนุษยชนของตน ซึ่ง
เปนสิทธิตามธรรมชาติ
ไมมีใครพรากไปได การเคารพสิทธิ
มนุษยชนซึ่งกันและกันจึงทําใหสังคม
สงบสุข

10 25

4 ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

ส 2.2 ม.4-6/2 ปจจุบันแตละประเทศในสังคมโลก
ตางใหความสําคัญในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศตนกับ

8 20
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ลําดับที่
ชื่อหนวยการ
เรยีนรู

มาตรฐาน
การเรยีนรู/
ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ
เวลา
(ชั่วโมง)

นํ้าหนัก
คะแนน

ประเทศอ่ืน เพ่ือรักษาและเพ่ิมพูน
ผลประโยชนของชาติตนรวมท้ังการ
สรางเสริมความสัมพันธอันดีตอกัน
ดวยการประสานประโยชนรวมกัน
ระหวางประเทศตาง ๆ ท้ังนี้เพ่ือสันติ
สุขของสังคมโลกในท่ีสุด

รวม 38 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 40 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส32103 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา วิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชาติไทย  ในเรื่องแนวคิดเก่ียวกับถ่ินเดิมของชน
ชาติไทย  อาณาจักรไทยโบราณและอาณาจักรโบราณอ่ืนในดินแดนไทย เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในความ
เปนมาของชนชาติไทยและอาณาจักรไทยโบราณ  ตลอดจนอาณาจักรโบราณอ่ืนในดินแดนไทย  ตระหนักถึง
คุณคาของสถาบันพระมหากษัตริย และบุคคลสําคัญของไทยท่ีมีสวนในการสถาปนาอาณาจักรไทยดวยความ
ชาญฉลาด  กลาหาญ  มุงม่ัน  อดทน  และเสียสละ  สามารถนําคุณลักษณะจากบุคคลและจากเหตุการณท่ี
ศึกษา มาเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองสังคมไทย  และสังคมโลก

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.4-6/1, ส 4.3 ม.4-6/2

รวมท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส32103 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐานการ

เรียนรู/ ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ
เวลา

(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร

ส 4.1ม.4-6/1 - เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรท่ีปรากฏในหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรไทยและ
ประวัติศาสตรสากล
- ตัวอยางเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร
- ความสําคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร

4 15

2 ข้ันตอนและวิธีการทาง
ประวัติศาสตร

ส 4.1ม.4-6/2 - ข้ันตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร
- คุณคาและประโยชนของวิธีการ
ทางประวัติศาสตรท่ีมีตอการศึกษา
ประวัติศาสตร
- ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร

4 15

3 ประเด็นสําคัญของ
ประวัติศาสตรไทย

ส 4.2ม.4-6/1 - แนวคิดเก่ียวกับความเปนมาของ
ชนชาติไทย
- อาณาจักรโบราณ
- ปจจัยท่ีมีผลตอการสถาปนา
อาณาจักรในชวงเวลาตางๆ

5 10

4 ความสําคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริยตอ
ชาติ

ส 4.2ม.4-6/2 บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริยในการพัฒนาชาติ
ไทยในดานตางๆ

5 10

รวม 18 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30
รวมตลอดภาค 20 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส31104 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา  วิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชาติไทย  เก่ียวกับอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักร
อยุธยา  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสถาปนาและปจจัยท่ีมีผลตอการสถาปนาบานเมือง  ความ
เจริญกาวหนาดานตาง ๆ  ตลอดจนการสรางสรรคภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  ซึ่งมีผลมาถึงสังคมไทยใน
ยุคปจจุบัน  ตระหนักถึงคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยและบุคคลสําคัญท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ   ท่ีมี
สวนสถาปนาบานเมือง  มีสวนสรางสรรคความเจริญ  และปกปองรักษาบานเมืองดวยความชาญฉลาด กลา
หาญ  มุงม่ัน  อดทน  และเสียสละ  เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
ใหดํารงอยูสืบไป

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.4-6/1, ส 4.3 ม.4-6/2, ส 4.3 ม.4-6/3, ส 4.3 ม.4-6/4, ส 4.3 ม.4-6/5

รวมท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส32104 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 บทบาทของสตรีไทย
ในประวัติศาสตร

ส 4.3ม.4-6/1 1.บทบาทของสตรีไทยในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง
2. ตัวอยางสตรีไทยท่ีมีบทบาทใน
ประวัติศาสตรไทย

4 10

2 วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทย

ส 4.3ม.4-6/3 1. วัฒนธรรมไทย
2. ภูมิปญญาไทย
3. แนวทางการอนุรักษ
ภูมิปญญาไทย
4. การประยุกตใชภูมิปญญาไทย

6 20

3 อิทธิพลของวัฒนธรรม
ภายนอกท่ีมีผลตอ
สังคมไทย

ส 4.3ม.4-6/3
ส 4.3ม.4-6/5

1.  วัฒนธรรมตะวันออกกับ
สังคมไทย
2. วัฒนธรรมตะวันตกกับสังคมไทย

2 15

4 บุคคลสําคัญของไทย ส 4.3ม.4-6/3
ส 4.3ม.4-6/4

1. สมัยสุโขทัย
2. สมัยอยุธยา
3. สมัยธนบุรี
4. สมัยรัตนโกสินทร

6 15

รวม 18 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30
รวมตลอดภาค 20 100
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส30201 หนาท่ีพลเมือง รายวิชา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 1 จํานวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม เก่ียวกับการมีสวนรวมและแนะนํา
ผูอ่ืนใหอนุรักษและเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ  ในเรื่องการแสดงความเคารพ  การสนทนา  การแตงกาย
การมีสัมมาคารวะ  เห็นคุณคา  อนุรักษ สืบสาน  ประยุกตและเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน  ใฝหาความรูและตั้งใจ
ปฏิบัติหนาท่ีสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออก
ถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  ประยุกต
และเผยแพรพระบรมราโชวาท  ในเรื่องการมีระเบียบวินัย  ความสามัคคี  หลักการทรงงาน  ในเรื่องการ
ระเบิดจากขางใน  ไมติดตํารา  บริการรวมท่ีจุดเดียว  ใชอธรรมปราบอธรรม  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหม่ันเพียร  อดทน  ใฝหาความรู
ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง

โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ   ยึด
ม่ันในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย   เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง  มีวิจารณญาณในการเลือกตัง้  และการ
วิพากษนโยบายสาธารณะ  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษ และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ(จุดเนนท่ี 1)
2. เห็นคุณคา  อนุรักษ  สืบสาน  ประยุกต  และเผยแพร  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทย(จุดเนนท่ี 2)
3. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ

ยึดม่ัน ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย(จุดเนนท่ี 3)
4. เปนแบบอยาง  ประยุกตและเผยแพร  พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงานและหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  (จุดเนนท่ี 4 )
5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง(จุดเนนท่ี 10 )

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู
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โครงสรางรายวิชา
ส30201 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 มารยาทไทย 1.มีสวนรวมและแนะนําผูอ่ืนใหอนุรักษและ
เผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ

4 10

2 อยูอยางไทย 2.เห็นคุณคา  อนุรักษ  สืบสาน  ประยุกต
และเผยแพร  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาไทย

4 10

3 รักชาติ ศาสน กษัตริย 3.เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม  และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออก
ถึงความรักชาติ  ยึดม่ัน
ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

4 15

4 ตามรอยพออยูอยาง
พอเพียง

4.เปนแบบอยาง  ประยุกตและเผยแพร
พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 10

5 วินัยในตนเอง 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 4 15
คะแนนเก็บระหวางเรียน 20 60
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนน 100
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส30202 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรยีนท่ี 2 จํานวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม เก่ียวกับการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
และสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในเรื่องการเปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี
การใชสิทธิและหนาท่ี  การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ  ความกลาหาญทางจริยธรรม  การเสนอแนวทางการ
แกปญหาสังคมตอสาธารณะ  การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมืองและการรูเทาทันสื่อ  การมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมือง  ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะ
ท่ีตนสนใจ  มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  คาดการณ
เหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตยอมรับ
ในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ  และ
พ่ึงพาซึ่งกันและกันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน  ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน  ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน  แบงปน  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความอดทน  ใฝหาความรู  และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนเอง

โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ัน
ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง  มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะ  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู
1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (จุดเนนท่ี 3)
2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ

(จุดเนนท่ี 3)
3.  มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ(จุดเนนท่ี 4)
4.  รูทันขาวสารและรูทันสื่อ(จุดเนนท่ี 5)

คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล(จุดเนนท่ี 5)
5. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  (จุดเนนท่ี 1)
6. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ  และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน(จุดเนนท่ี 4)
7. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  (จุดเนนท่ี 5)

รวมท้ังหมด 8 ผลการเรียนรู
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โครงสรางรายวิชา
ส30202 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 พลเมืองดี 1.เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืน
เปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

3 5

2 หลักประชาธิปไตย 2.ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยใน
การวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตน
สนใจ

3 10

3 การมีสวนรวม 3.มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมี
วิจารณญาณ

3 5

4 ขาวเหตุการณปจจุบัน 4.รูทันขาวสารและรูทันสื่อ 3 10
5 การเลือกการตัดสินใจ 5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐาน

ของขอมูล
2 5

6 สังคมหลากหลาย 6. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม

2 5

7 ความสันติสุข 7.ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม

2 10

8 วินัยในตนเอง 8. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 2 10
คะแนนเก็บระหวางเรียน 20 60
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนน 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส32101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

วิเคราะห ความจําเปนท่ีตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรม สากล  ปญหาการเมืองสําคัญท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ สถานการณการเมืองการปกครอง ของ
สังคมไทย และสังคมโลก และ การประสานประโยชนรวมกัน   อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง ท่ีมีผล
ตอการดําเนิน ชีวิตและความสัมพันธระหวางประเทศ

ศึกษาระบบเศรษฐกิจของโลกในปจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบตางๆ ตลาด
และประเภทของตลาด ขอดีและขอเสียของตลาดประเภทตาง ๆ การกําหนดราคาตามอุปสงค และอุปทาน
การกําหนดราคาในเชิงกลยุทธท่ีมีในสังคมไทย การกําหนดคาจาง กฎหมายท่ีเก่ียวของและอัตราคาจางแรงงานใน
สังคมไทย บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการควบคุมราคาเพ่ือการแจกจาย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ
วิวัฒนาการของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนของไทย  ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการเปดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ   ผลกระทบของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีตอภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคาและบริการ  การคาและการลงทุนระหวางประเทศ บทบาทขององคกรระหวาง
ประเทศในเวทีการเงินโลกท่ีมีผลกับประเทศไทย บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลในดาน
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาดุลการคาระหวาง
ประเทศ   การแทรกแซงราคาและการควบคุม ราคา รายรับและรายจายของรัฐท่ีมีผลตองบประมาณ  หนี้
สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทาง
เศรษฐกิจ เชน  เงินเฟอ เงินฝด ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายไดเฉลี่ยตอบุคคล เสนอแนะ แนว
ทางการแกปญหาของนโยบายการเงินการคลัง พรอมท้ัง วิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนว
ทางแกไข

โดยใชกระบวนการสืบคนขอมูล บันทึกอภิปรายสืบคนหาความรูเพ่ือใหเกิด ความรู  ความคิดความ
เขาใจเห็นคุณคาในการประยุกตใชความรูไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวัน

รหัสตัวชี้วัด
ส 2.1 ม 4-6/4
ส 2.1 ม 4-6/5
ส 2.2 ม 4-6/1
ส 3.1 ม 4-6/1
ส 3.1 ม 4-6/4
ส 3.2 ม 4-6/1

รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส32102 วิชาสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมงจํานวน 1.0 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง

น้ําหนัก
คะแนน

1 วัฒนธรรมไทย ส 2.1ม 4-6/5 การศึกษาความหมายและความสําคัญของ
วัฒนธรรม ลักษณะและ ความสําคัญของ
วัฒนธรรมไทยท่ีสําคัญ การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมสากลแนวทางการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย ท่ีดีงามทําใหเราสามารถมี
วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมของสากลมาเปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสม
กับตนเองและสังคม

6 15

2 การเมืองการ
ปกครองของ
ไทย

ส 2.2ม 4-6/1 ปญหาการเมืองสําคัญท่ีเกิดข้ึน
ภายในประเทศ สถานการณการเมือง
การปกครอง ของสังคมไทย และสังคม
โลก และ การประสานประโยชนรวมกัน
ทําใหมี อิทธิพลของระบบการเมืองการ
ปกครอง ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตแล
ความสัมพันธระหวางประเทศ

8 20

3 การกําหนดคา
จางในระบบ
เศรษฐกิจ

ส 3.1
ม 4-6/1

การศึกษา ระบบเศรษฐกิจของโลกใน
ปจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบ
เศรษฐกิจแบบตางๆ ทําใหทราบถึง ตลาด
และประเภทของตลาดขอดีและขอเสียของ
ตลาดประเภทตาง ๆการกําหนดราคาตาม
อุปสงค และอุปทาน การกําหนดราคาในเชิงกล
ยุทธท่ีมีในสังคมไทย การกําหนดคาจาง
กฎหมายท่ีเก่ียวของและอัตราคาจางแรงงาน
ในสังคมไทย บทบาทของรัฐในการแทรกแซง
ราคา และการควบคุมราคาเพ่ือการแจกจาย
และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ

6 15

4 ปญหา
เศรษฐกิจ
ชุมชน

ส 3.1ม 4-6/4 ปญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนในแตละชุมชน
จะมีความแตกตางกันไปการศึกษาจะทาํให 4 10
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการ
เรียนรู

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง

น้ําหนัก
คะแนน

ทราบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
พรอมทั้งยกตัวอยางของการรวมกลุมที่
ประสความสําเร็จในการแกปญหาทาง
เศรษฐกิจของชุมชน

5 เศรษฐกิจยุค
โลกาภิวัฒน

ส3.2 ม.4- 6/2 การเปดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนทาํ
ใหมีผลตอสังคมไทยในปจจบุันเพราะในแต
ละประเทศไมสามารถที่จะผลิตสินคาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ประเทศไดครบถวนทําใหเสียเปรียไดเปรียบ
ทางดานดลุการคาเพื่อผลประโยชนและความ
มั่นคงดาน

6 15

6 การเงิน  การ
ธนาคาร  การ
คลัง

ส 3.2 ม 4-6/1 การศึกษาบทบาทของนโยบายการเงินและ
การคลังของรัฐบาลในดานการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การสรางการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษา
ดุลการคาระหวางประเทศการแทรกแซง
ราคาและการควบคุม ราคารายรับและ
รายจายของรัฐที่มีผลตงบประมาณ หนี้
สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนนโยบายการเก็บ
ภาษีประเภทตาง ๆ  และการใชจายของรัฐ
ทําใหทราบถึงแนวทางการแกปญหาการ
วางงาน ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่
เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เชน  เงินเฟอ
เงินฝด ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เชน GDP , GNP รายไดเฉลี่ยตอ
บุคคล แนวทางการแกปญหาของนโยบาย
การเงินการคลัง

10 25

รวม 38 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 40 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส32102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ในสวนตาง ๆ ของ โลก การเกิดภูมิสังคมใหมในโลก
วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและโลก ระบุมาตรการปองกันและแกไข
ปญหา  บทบาทขององคการและการประสานความรวมมือท้ังในประเทศและนอกประเทศเก่ียวกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสืบคนขอมูลใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร
ใหขอมูลและขาวสารภูมิลักษณ ภูมิอากาศและภูมิสังคมของไทยและภูมิภาคตางๆท่ัวโลก

เพ่ืออธิบาย วิเคราะหเนื้อหาสาระตางๆ มารถปฏิบัติตนตามไดอยางถูกตองเหมาะสม เห็นคุณคา
ของการนําความรูในการประยุกตใชความรูไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวัน

รหัสตัวช้ีวัด
ส 5.1 ม 4-6/1, ส 5.2 ม 4-6/1, ส 5.2 ม 4-6/2

รวมท้ังหมด 3 ตัวชี
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โครงสรางรายวิชา
ส32102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรู
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ จํานวน
ช่ัวโมง

น้ําหนัก
คะแนน

1 สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร

ส 5.1 ม
4-6/1

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ใหขอมูล
และขาวสารภูมิลักษณ ภูมิอากาศ
และภูมิสังคมของไทยและภูมิภาค
ตางๆท่ัวโลก

10 30

2 วิกฤติการณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ส 5.2 ม
4-6/1

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพ ในสวนตาง ๆ ของ โลก การ
เกิดภูมิสังคมใหม ๆ ในโลก
วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและ
โลก

20 40

3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ส 5.2 ม
4-6/2

มาตรการปองกันและแกไขปญหา
บทบาทขององคการและการ
ประสานความรวมมือท้ังในประเทศ
และนอกประเทศ กฎหมาย
สิ่งแวดลอม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

10 30

รวม 38 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 40 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส32103 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา  วิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชาติไทย  สมัยอาณาจักรธนบุรีและรัตนโกสินทร
ตอนตน  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสถาปนาและปจจัยท่ีมีผลตอการสถาปนาบานเมือง  ความ
เจริญกาวหนาดานตาง ๆ  ตลอดจนการสรางสรรคภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  ซึ่งมีผลมาถึงสังคมไทยใน
ยุคปจจุบัน  ตระหนักถึงคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยและบุคคลสําคัญท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  ท่ีมี
สวนสถาปนาบานเมือง  มีสวนสรางสรรคความเจริญ  และปกปองรักษาบานเมืองดวยความชาญฉลาด กลา
หาญ  มุงม่ัน  อดทนและเสียสละ  เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทยให
ดํารงอยูสืบไป

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.4-6/1, ส 4.3 ม.4-6/2, ส 4.3 ม.4-6/3, ส 4.3 ม.4-6/4, ส 4.3 ม.4-6/5

รวมท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด



127

โครงสรางรายวิชา
ส32102 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู
มาตรฐานการ

เรียนรู/
ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ
เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 พัฒนาการมนุษยชาติ ส 4.2/1 วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรรม
โบราณ และการติดตอระหวางโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลตอ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอารยธรรมของโลกยุคโบราณ
ไดแก อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยู
เฟรตีส ไนล ฮวงโห สินธุ และอารย
ธรรมกรีก-โรมัน

6 10

2 โลกตะวันออกสูตะวันตก ส 4.2/1 วิเคราะหอิทธิพลของอารยธรรรม
โบราณและการติดตอระหวางโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลตอ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
โลกการติดตอระหวางโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตก และอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมท่ีมีตอกันและกัน

6 10

3 เม่ือโลกเปลี่ยนโฉม ส 4.2/2 วิเคราะหเหตุการณสําคัญตางๆท่ีสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง เขาสูโลกสมัย
ปจจุบัน เหตุการณสําคัญตางๆท่ีสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
เชนระบอบฟวดสั การฟนฟู ศิลปะ
วิทยาการสงคราม ครูเสด การสาํรวจ
ทางทะเลการปฏิรูปศาสนา

6 30

รวม 18 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30
รวมตลอดภาค 20 100



คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส32104 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ศึกษา  วิเคราะหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชาติไทย  ตั้งแตสมัยปฏิรูปปรับปรุงประเทศใน
รัชกาลท่ี 5  จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 9  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิรูปและปจจัยท่ีทําใหตองปฏิรูป
ปรับปรุงประเทศ  ในสมัยรัชกาลท่ี 5  การเปลี่ยนแปลงประเทศในชวงเวลาตาง ๆ  ตอมา  ความ
เจริญกาวหนาของประเทศ   ปญหาภายในประเทศ  บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยและผลงานของ
บุคคลสําคัญท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  ในสมัยรัชกาลท่ี 5  ตอเนื่องมาถึงรัชกาลท่ี 9  ท่ีมีสวนสรางสรรคภูมิ
ปญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  ตลอดจนปองกันรักษาเอกราชของชาติดวยความชาญฉลาด  กลาหาญ  มุงม่ัน
อดทน และเสียสละ  นักเรียนเห็นคุณคาและมีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทยใหดํารง
อยูสืบไป

รหัสตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.4-6/1, ส 4.3 ม.4-6/2, ส 4.3 ม.4-6/3, ส 4.3 ม.4-6/4, ส 4.3 ม.4-6/5

รวมท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส32104 ประวัติศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ เวลา

(ช่ัวโมง)
น้ําหนัก
คะแนน

1 อิทธิพลและลัทธิ ส 4.2/3 วิเคราะหผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกาแอฟริกาและเอเชีย การปฏิวัติ
ทางวิทยาศาสตร การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม จักรวรรดินิยม ลัทธิ
ชาตินิยม

6 30

2 สงครามภัยพิบัติ ส 4.2/3 วิเคราะหผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา แอฟริกาและเอเชีย ความ
รวมมือและความขัดแยงของมนุษยชาติ
ในโลก

6 30

3 โลกาภิวัฒน ส 4.2/4 วิเคราะหสถานการณของโลกใน
คริสตศตวรรษท่ี 21 สถานการณสําคัญ
ของโลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 เชน
เหตุการณ 11 ก.ย. 2001(Nine
Eleven),การขาดแคลนทรัพยากร,การ
กอการราย,ความขัดแยงทางศาสนา

8 40

รวม 18 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30
รวมตลอดภาค 20 100
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส30201 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรยีนท่ี 1 จํานวน 20 ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคมเก่ียวกับ การประพฤติการปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  ประยุกต  และเผยแพรพระบรมราโชวาท  ใน
เรื่องการมีระเบียบวินัย  ความสามัคคี  หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากขางใน  ไมติดตํารา  บริการรวมท่ี
จุดเดียวใชอธรรมปราบอธรรม  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ใน
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต  ขยันหม่ันเพียร  อดทน  ใฝหาความรู  ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทําของตนเองแสดงออก  แนะนําผูอ่ืน  และยกยองบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องใฝหาความรู

โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในรอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง  มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง  และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะ  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง ทรงเปน
ประมุข  มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง  มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง  และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะ  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู
1. แสดงออก  แนะนําผูอ่ืน  และยกยองบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  และเสียสละ(จุดเนนท่ี 1)
2. เปนแบบอยาง  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ

ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย(จุดเนนท่ี 2)
3. เปนแบบอยาง  ประยุกต และเผยแพร  พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง(จุดเนนท่ี 3)
4. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย(จุดเนนท่ี 4)
5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง(จุดเนนท่ี 10)

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู
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โครงสรางรายวิชา
ส30201 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 จิตอารีย 1. แสดงออก  แนะนําผูอ่ืน  และยกยอง
บุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  และเสียสละ

4 15

2 รักชาติ ศาสน  กษัตริย 2. เปนแบบอยาง  มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม และสนับสนุนใหผูอ่ืนแสดงออก
ถึงความรักชาติ  ยึดม่ันในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

4 10

3 พระบรมราโชวาท 3.เปนแบบอยาง  ประยุกต และเผยแพร
พระบรมราโชวาท  หลักการทรงงาน  และ
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

4 15

4 พลเมืองดี 4.เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนให
ผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

4 10

5 วินัยในตนเอง 5. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 4 10
คะแนนเก็บระหวางเรียน 20 60

คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนน 100
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คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ส30202 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 20ช่ัวโมง 0.5 หนวยกิต

ศึกษาหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคมเก่ียวกับการประยุกตใชกระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมี
วิจารณญาณ  รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล  ปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหม่ันเพียร  อดทน  ใฝหาความรู  ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี  ยอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง มีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธี  ดวยการเจรจา
ไกลเกลี่ย  การเจรจาตอรอง  การระงับความขัดแยง  และสรางเครือขายปองกันปญหาความขัดแยง  ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง

โดยใชกระบวนการกลุม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ
กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  แสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดม่ัน
ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง  มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง  และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะ  อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ  สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี  และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู
1 ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากยประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ

(จุดเนนท่ี 5)
2.  มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ(จุดเนนท่ี 6)
3.  รูทันขาวสารและรูทันสื่อ(จุดเนนท่ี 7)
4.  คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล(จุดเนนท่ี 8)
5.  มีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธีและสรางเครือขายการปองกัน

ปญหาความขัดแยง(จุดเนนท่ี 9)
6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง(จุดเนนท่ี 10)

จํานวนท้ังหมด 6 ผลการเรียนรู
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โครงสรางรายวิชา
ส30202 หนาท่ีพลเมือง กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 หลักประชาธิปไตย 1.ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยใน
การวิพากยประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตน
สนใจ

3 10

2 การเลือกตั้ง 2.มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมี
วิจารณญาณ

3 10

3 ขาวสารเหตุการณ
ปจจุบัน

3.รูทันขาวสารและรูทันสื่อ 3 10

4 การเลือกตัดสินใจ 4.คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐาน
ของขอมูล

3 10

5 สันติวิธี 5. มีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดความ
ขัดแยงโดยสันติวิธีและสรางเครือขายการ
ปองกันปญหาความขัดแยง

4 10

6 วินัยในตนเอง 6. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 4 10
คะแนนเก็บระหวางเรียน 20 60
คะแนนสอบกลางภาค 20
คะแนนสอบปลายภาค 20

รวมคะแนน 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส33101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรยีนท่ี 1 เวลา 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

ศึกษาพระพุทธศาสนา   เปนศาสตรแหงการศึกษาซึ่งเนนความสัมพันธของเหตุปจจัยกับวิธีการ
แกปญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด  พระพุทธศาสนาชวยในการฝกตนไมใหประมาทมุง
ประโยชนและสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกําหนด
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกําหนด  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาเก่ียวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ การเมืองและสันติภาพ
หลักธรรมสําคัญในการอยูรวมกันอยางสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน สงเสริม สนับสนุนใหบุคคลอ่ืนเห็น
ความสําคัญของการทําความดีตอกัน ความสําคัญของโครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ปฏิบัติตนและมีสวนสนับสนุนใหผู อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก ผลดี ผลเสียของความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ
เหตุการณสําคัญตางๆท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เขาสูโลกสมัยปจจุบัน
ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกาแอฟริกาและเอเชีย สถานการณของโลก
ในคริสตศตวรรษท่ี 21

โดยใชการวิเคราะห การสืบเสาะหาความรู ปฎิบัติตน สนับสนุน เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด  ความเขาใจ

รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม 4-6 /9, ส 1.1 ม 4-6 /10, ส 1.1 ม 4-6 /11, ส 1.1 ม 4-6 /12, ส 1.1 ม 4-6 /21
ส 2.2 ม 4-6/2, ส 2.2 ม 4-6/3, ส 3.2 ม 4-6 /3, ส 4.2 ม 4-6/2, ส 4.2 ม 4-6/3, ส 4.2
ม 4-6 / 4

รวมท้ังหมด 11 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชา
ส33101 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ เวลา
(ชั่วโมง)

นํ้าหนัก
คะแนน

1 เหตุปจจัยและความ
ไมประมาท

ส 1.1 ม 4-6 / 9
ส 1.1 ม 4-6 /10

พระพุทธศาสนาเปนศาสตร
แหงการศึกษาซึ่งเนน
ความสัมพันธของเหตุปจจัย
กับวิธีการแกปญหา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนบั
ถือตามที่กําหนด
พระพุทธศาสนาชวยในการ
ฝกตนไมใหประมาทมุง
ประโยชนและสนัติภาพ
บุคคล สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนบั
ถือตามที่กําหนด

4 10

2 ความพอเพียงและ
การอยูรวมกันอยาง

สันติ

ส 1.1 ม 4-6 /11
ส 1.1 ม 4-6 /12
ส 1.1 ม 4-6 /21

พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาประเทศแบบ
ย่ังยืน  หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กําหนดความสําคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับ

การศึกษาที่สมบูรณ
การเมืองและสันติภาพ

หลักธรรมสําคัญในการอยู
รวมกันอยางสันติสุขของ
ศาสนาอ่ืนๆ และชักชวน

สงเสริม สนับสนุนใหบุคคล
อ่ืนเห็นความสําคัญของการ

ทําความดีตอกัน

8 20
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ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสําคัญ เวลา
(ชั่วโมง)

นํ้าหนัก
คะแนน

3 พลเมืองดีของสังคม ส 2.2 ม 4-6 / 2
ส 2.2 ม 4-6 / 3

ความสําคัญของโครงสราง
ทางสงัคม การขัดเกลาทาง
สังคมและการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมปฏิบัตตินและมี
สวนสนับสนนุใหผูอ่ืน
ประพฤติปฏิบตัิเพื่อเปน
พลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก

8 20

4 ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ

ส 3.2 ม 4-6 / 3 ผลดี ผลเสียของความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในรูปแบบตาง ๆ

5 15

5 การขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรป

ส 4.2 ม 4-6 / 3 ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรป
ไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกา
และเอเชีย

5 15

6 เหตุการณสําคัญกับ
สถานการณของโลก

ส 4.2 ม 4-6 / 2
ส 4.2 ม 4-6 / 4

เหตุการณสําคัญตางๆที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง เขาสูโลกสมัย
ปจจุบนัสถานการณของโลก
ในคริสตศตวรรษที่ 21

10 20

รวม 38 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 40 100
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ส33102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรยีนท่ี 2 เวลา 40 ช่ัวโมง 1.0 หนวยกิต

ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม ความรวมมือของทุกศาสนาในการแกปญหาและพัฒนาสังคม
หลักธรรม  คติธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนา และเทศกาลท่ีสําคัญ ของศาสนาท่ีตนนับถือ และ
ปฏิบัติตนไดถูกตอง แนวทางในการธํารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ อันสงผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและ
โลก สถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ผลงานของบุคคลสําคัญท้ังชาวไทยและตางประเทศ ท่ีมีสวน
สรางสรรควัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทย  แนวทางและการมีสวนรวมการอนุรักษภูมิปญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร   ซึ่งทําใหเกิดปญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ี  ซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรใน
ประเทศไทยและทวีปแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การ
ใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการสรางสรรควัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของทองถ่ินท้ังในประเทศไทยและ
โลก โดยใชการวิเคราะห  เสนอแนวทาง  สัมมนา  ประเมินสถานการณ  วางแผนกําหนดแนวทาง  อธิบาย
เพ่ือใหเกิดความรู  ความคิด ความเขาใจ

รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม 4-6 /22
ส 1.2 ม 4-6 / 4, ส 1.2 ม 4-6 / 5, ส 2.2 ม 4-6 / 4, ส 4.3 ม 4-6 / 4, ส 4.3 ม 4-6 / 5
ส 5.1 ม 4-6 / 2, ส 5.1 ม 4-6 / 3
ส 5.2 ม 4-6 / 3, ส 5.2 ม 4-6 / 4

รวมท้ังหมด 10 ตัวชี้วัด
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โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา
ส33102 สังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต

ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู / ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

1 สังคมกับศาสนาตางๆ ส 1.1 ม 4-6 / 22
ส 1.2 ม 4-6 / 4
ส 1.2 ม 4-6 / 5

แนวทางการจัดกิจกรรม
ความรวมมือของทุกศาสนา
ในการแกปญหาและพัฒนา
สังคมหลักธรรม  คติธรรมท่ี
เก่ียวเนื่องกับวันสําคัญทาง
ศาสนา และเทศกาลท่ี
สําคัญ ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ และปฏิบัติตนไดถูกตอง
แนวทางในการธํารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือ อัน
สงผลถึงการพัฒนาตน
พัฒนาชาติและโลก

10 20

2 สิทธิมนุษยชน ส 2.2 ม 4-6 / 4 สถานการณสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย

4 10

3 บุคคลสําคัญกับ
วัฒนธรรมไทย

ส 4.3 ม 4-6 / 4
ส 4.3 ม 4-6 / 5

ผลงานของบุคคลสําคัญท้ัง
ชาวไทยและตางประเทศ ท่ี
มีสวนสรางสรรควัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตรไทย
แนวทางและการมีสวนรวม
การอนุรักษภูมิปญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย

8 20

4 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส 5.1 ม 4-6 / 2
ส 5.1 ม 4-6 / 3

อิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร ซึ่งทําใหเกิด
ปญหาทางกายภาพหรือภัย
พิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคตาง
ๆ ของโลกการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนท่ี  ซึ่งไดรับอิทธิพล
จากปจจัยทางภูมิศาสตรใน
ประเทศไทยและทวีป

10 30
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ลําดับท่ี ช่ือหนวยการเรียนรู มาตรฐานการ
เรียนรู / ตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ เวลา
(ช่ัวโมง)

น้ําหนัก
คะแนน

5 การอนุรักษธรรมชาติ
กับการสรางสรรค
วัฒนธรรม

ส 5.2 ม 4-6 / 3
ส 5.2 ม 4-6 / 4

แนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลกการใช
ประโยชนจากสิ่งแวดลอม
ในการสรางสรรควัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ินท้ังในประเทศไทย
และโลก

8 20

รวม 38 50
สอบกลางภาค 1 20
สอบปลายภาค 1 30

รวมตลอดภาคเรียน 40 100
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