
รายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
รายวชิาพืน้ฐาน 
ส21101    ประวติัศาสตร์ไทย 1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส21102    พระพุทธศาสนา 2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส21103    ภูมิศาสตร์  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต  
ส21104    ประวติิศาสตร์ไทย 1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส21105    หนา้ท่ีพลเมือง  2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส21106    เศรษฐศาสตร์  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส22101    ประวติัศาสตร์ไทย  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส22102    พระพุทธศาสนา 1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต  
ส22103    ภูมิศาสตร์  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส22104    ประวติิศาสตร์ไทย   1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส22105   หนา้ท่ีพลเมือง  2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส22106   เศรษฐศาสตร์  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส23101   ประวติัศาสตร์ไทย  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส23102    พระพุทธศาสนา 1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส23103    ภูมิศาสตร์  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส23104   ประวติิศาสตร์ไทย   1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส23105   หนา้ท่ีพลเมือง  2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส23106   เศรษฐศาสตร์  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
 

รายวชิาเพิม่เติม 
ส20201   ทอ้งถ่ินของเรา     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส20202   ทอ้งถ่ินของเรา                  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส21211   ภูมิปัญญาไทย                   1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส21212   ภูมิปัญญาไทย         1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส20231   หนา้ท่ีพลเมือง 1     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส20232   หนา้ท่ีพลเมือง 2     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส20233   หนา้ท่ีพลเมือง 3     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส20234   หนา้ท่ีพลเมือง 4     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส20235   หนา้ท่ีพลเมือง 5     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส20236   หนา้ท่ีพลเมือง 6     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
 



ส23211   อาเชียนศึกษา                         1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส23212   อาเชียนศึกษา                         1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
รายวชิาพืน้ฐาน 
ส31101   ประวติัศาสตร์ไทย         1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส31102   พระพุทธศาสนา   1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส31103   ประวติัศาสตร์ไทย  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส31104   หนา้ท่ีพลเมือง  2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส31105   พระพุทธศาสนา  1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส 32101   ประวติัศาสตร์ไทย 1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส32102    เศรษฐศาสตร์  2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส32103    พระพุทธศาสนา      1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส 32104    ประวติัศาสตร์ไทย   1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส32105     ภูมิศาสตร์  2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส32106     พระพุทธศาสนา       1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส 33101   พระพุทธศาสนา 1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต  
ส33102    พระพุทธศาสนา   1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
 

รายวชิาเพิม่เติม  
ส31261    มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส31262    คุม้ครองผูบ้ริโภค 2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส32211    หนา้ท่ีพลเมืองไทย  2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส32242    เศรษฐศาสตร์จุลภาค  2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส33241    เศรษฐกิจพอเพียง 2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส33221    เหตุการณ์ปัจจุบนั 2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส33222    กฎหมายท่ีควรรู้ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส20231   หนา้ท่ีพลเมือง 1     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส33242    ภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน 2 ชัว่โมง/สัปดาห์    40 ชัว่โมง/ภาคเรียน        1.0  หน่วยกิต 
ส31271    ประชากรศึกษา 1  ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส31272    มารยาทไทย  1  ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส30231   หนา้ท่ีพลเมือง 1     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส30232   หนา้ท่ีพลเมือง 2     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส30233   หนา้ท่ีพลเมือง 3     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส30234   หนา้ท่ีพลเมือง 4     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 



ส30235   หนา้ท่ีพลเมือง 5     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส30236   หนา้ท่ีพลเมือง 6     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส33223   อาเชียนศึกษา                     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
ส33224   อาเชียนศึกษา                     1 ชัว่โมง/สัปดาห์    20 ชัว่โมง/ภาคเรียน        0.5  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



       ความน า 
 วชิาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 5 สาระ ดงัน้ี  สาระท่ี 1 ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม  
สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง  วฒันธรรม และการด าเนินชีวติ  สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์  สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์  สาระท่ี 
5  ภูมิศาสตร์ เพื่อรากฐานแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีถูกท่ีควรและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
สาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 สาระท่ี  1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
 สาระท่ี  2  หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 สาระท่ี  3  เศรษฐศาสตร์ 
 สาระท่ี  4  ประวติัศาสตร์ 
 สาระท่ี  5  ภูมิศาสตร์ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่1 ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส1.1 รู้และเขา้ใจประวติัความส าคญั  ศาสดา  หลกัธรรม ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน
นบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้งยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูด่ว้ยกนัอยา่งสันติสุข  
 มาตรฐาน ส 1.2 เขา้ใจตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
สาระที ่2 หน้าทีพ่ลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 
 มาตรฐาน ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงามและด ารงรักษา
ประเพณีและวฒันธรรมไทยด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่ง 
สันติสุข 
 มาตรฐาน ส 2.2  เขา้ใจระบบการปกครองในปัจจุบนัยดึมัน่ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
สาระที ่3  เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใชท้รัพยากรท่ี
มีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมี
ดุลยภาพ    
 มาตรฐาน ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น
ของการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที ่4  ประวตัิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 4.1  เขา้ใจความหมายความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการ
ทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 



 มาตรฐาน 4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยช์าติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึง ความส าคญั และสามารถวเิคราะห์ผล 
กระทบท่ีเกิดข้ึน 
 มาตรฐาน ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทยวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และด ารง
ความเป็นไทย 
สาระที ่5 ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 5.1เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิง ซ่ึงมีผลต่อกนัและกนั
ในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์ สรุปและใชข้อ้มูลภูมิ
สารสนเทศ 
 มาตรฐาน ส 5.2 เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรค์
วฒันธรรม มีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
คุณภาพผู้เรียน 
 จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 ไดเ้รียนรู้และศึกษาเก่ียวกบัความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกบั 

ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก เพื่อพฒันาแนวคิด เร่ืองการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

 ไดเ้รียนรู้และพฒันาใหมี้ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเป็นนกัคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ไดรั้บการพฒันา 
แนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกไดแ้ก่ เอเชีย 
โอเชียเนีย  แอฟริกา  อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ในดา้นศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเมืองการปกครอง ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ ดว้ยวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 ไดรั้บการพฒันาแนวคิดและวเิคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ใน 

การด าเนินชีวติและวางแผนการด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

 ไดเ้รียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอยา่งกวา้งขวางและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 

 ไดรั้บการส่งเสริมกาสนบัสนุนใหพ้ฒันาตนเองเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตาม
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทั้งมีค่านิยมอนัพึงประสงค ์สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทั้งมีศกัยภาพเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงคไ์ด ้

 ไดเ้รียนรู้เร่ืองภูปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย  ประวติัศาสตร์ของชาติไทย ยดึมัน่ในวถีิชีวติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้นิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม มีจิตส านึก 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ประเพณีวฒันธรรมไทย และส่ิงแวดลอ้ม มีความรักทอ้งถ่ินและ
ประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์  และสร้างส่ิงท่ีดีงามใหก้บัสงัคม 

 เป็นผูมี้ความรอบรู้ความสามรถในการจดัการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีน าตนเองได ้และสามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมไดต้ลอดชีวติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระท่ี 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐานท่ี 1.1 รู้และเขา้ใจประวติัความส าคญั  ศาสดา  หลกัธรรม ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ
และศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้งยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมเพื่ออยูด่ว้ยกนัอยา่งสันติสุข 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.อธิบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือสู่ประเทศไทย 
2.วเิคราะห์ความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มใน
สังคมไทยรวมทั้งการพฒันาตนและครอบครัว 
 
 
 
 
3.วเิคราะห์พุทธประวติัตั้งแต่ประสูติจนถึง
บ าเพญ็ทุกรกิริยาหรือประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนด 
 
 
4.วเิคราะห์และประพฤติตนตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและขอ้คิดจาประวติัสาวก ชาดก/
เร่ืองเล่า และศาสนิกชนตวัอยา่งตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* การสังคายนา 
 * การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย 
* ความส าคญัของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
ในฐานะเป็น 
    - ศาสนาประจ าชาติ 
 - สถาบนัหลกัของสังคมไทย 
 - สภาพแวดลอ้มท่ีกวา้งขวาง และ 
   ครอบคลุมสังคมไทย 
 - การพฒันาตนและครอบครัว 
* สรุปและวเิคราะห์พุทธประวติั 
 - ประสูตร 
 - เทวทูต 4 
 - การแสวงหาความรู้ 
 - การบ าเพญ็ทุกรกิริยา 
* พุทธสาวกพุทธสาวกิา 
 - พระมหากสัสปะ 
 - พระอุบาลี 
 - อนาถบิณทิกะ 
 - นางวสิาขา 
*ชาดก 
 - อมัพชาดก 
 - ติตติรชาดก 
* ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 - พระเจา้อโศกมหาราช 
 - พระโสณะและพระอุตตระ 
* พระรัตนตรัย 



 
5.อธิบายพุทธคุณและขอ้ธรรมส าคญัในกรอบ
อริยสัจ 4 ตามหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - พุทธคุณ 9 
*อริยสัจ 4 
 - ทุกข ์ (ธรรมท่ีควรรู้) 
  - ขนัธ์  5  
   - ธาตุ 4 
 - สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 
  -หลกักรรม 
   ความหมายและคุณค่า 
  - อบายมุข 
 - นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
  - สุข 2 (กายกิ,เจตสิก) 
  - คิหิสุข 
 - มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
  - ไตรสิกขา 
  - กรรมฐาน 2 
  - ปธาน 5 
  - โกศล 3 
  - มงคล 38 
  - คบบณัฑิต 
  - ขนัธ์  5  
   - ธาตุ 4 
 - สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 
  -หลกักรรม 
   ความหมายและคุณค่า 
  - อบายมุข 
 - นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
  - สุข 2 (กายกิ,เจตสิก) 
  - คิหิสุข 
 - มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
  - ไตรสิกขา 
  - กรรมฐาน 2 
  - ปธาน 5 
  - โกศล 3 
  - มงคล 38 



 
 
6.เห็นคุณค่าของการพฒันาจิต เพื่อการเรียนรู้
และการด าเนินชีวติดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโมนสิ
การคือวธีิคิดแบบคุณค่าแทคุ้ณ-ค่าเทียมและวธีิ
คิดแบบคุณ-โทษ และทางออกหรือการพฒันา
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 
7.สวดมนต ์แผเ่มตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานาปานสติหรือตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด 
 
 
 
8.วเิคราะห์และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนบัถือในการด ารงชีวติแบบพอเพียง 
และดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อการอยูร่่วมกนัได้
อยา่งสันติสุข 
9.วเิคราะห์เหตุผลความจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้ง
เรียนรู้ศาสนาอ่ืน ๆ 
 
10.ปฏิบติัตนต่อศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
11.วเิคราะห์การกระท าของบุคคลท่ีเป็น
แบบอยา่งดา้นศาสนาสัมพนัธ์และน าเสนอแนว
ทางการปฏิบติัของตนเอง 

  - คบบณัฑิต 
   เรือนท่ีครองไม่ดีน าทุกขม์าให ้
* โยนิโสมนสิการ 
 - คิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม 
 - วธีิคิดแบบคุณ-โทษและทางออก 
   เรือนท่ีครองไม่ดีน าทุกขม์าให ้
* โยนิโสมนสิการ 
 - คิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม 
 - วธีิคิดแบบคุณ-โทษและทางออก 
-  สวดมนตแ์ปล และแผเ่มตตา 
-  วธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการ 
บริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกั 
สติปฏฐานเนน้อานาปานสติ 
- น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
-หลกัธรรมตามสาระการเรียนรู้ขอ้ท่ี 5 
- ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ มีการ 
ประพฤติปฏิบติัตนและวธีิการด าเนิน 
ชีวติแตกต่างกนัตามหลกัความเช่ือและ 
ค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
-การปฏิบติัอยา่งเหมาะสมต่อ 
 ศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ 
- ตวัอยา่งบุคคลในทอ้งถ่ินหรือ 
ประเทศท่ีตนเป็นแบบอยา่งดา้นศาสน- 
สัมพนัธ์หรือมีผลงานดา้นศาสนาสัมพนัธ์ 
 

ส ๑.๒ เขา้ใจตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 

(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 
1.บ าเพญ็ประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 
2.อธิบายจริยวตัรของสาวกเพื่อเป็นแบบอยา่งใน
การประพฤติปฏิบติัและปฏิบติัตนอยา่ง

-การปฏิบติัอยา่งเหมาะสมต่อศาสนิกชนอ่ืนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
- ตวัอยา่งบุคคลในทอ้งถ่ินหรือประเทศท่ีตน
เป็นแบบอยา่งดา้นศาสน-สัมพนัธ์หรือมีผลงาน



เหมาะสมต่อสาวกของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ  ตาม
หลกัศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ีก าหนด 
4.จดัพิธีกรรมและปฏิบติัตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรมไดถู้กตอ้ง 
5.อภิปรายประวติัความส าคญัและปฏิบติัตนใน
วนัส าคญัทางศาสนาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด 
ไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
     
 
 

 

ดา้นศาสนสัมพนัธ์ 
- บ าเพญ็ประโยชน์และการบ ารุงรักษาวดั 
- วถีิชีวตของพระภิกษุ 
-บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรมปาฐกถา
ธรรม การประพฤติตนให้เป็นแบบอยา่ง 
- การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสม 
 - การเขา้พบพระภิกษุ 
 - การแสดงความเคารพ  
การประนมมือไหว ้  การกราบ  การเคารพพระ
รัตนตรัย    การฟังสวดพระอภิธรรม  การฟัง
พระธรรมเทศนา 
- ปฏิบติัต่อเพื่อนตามหลกัพระพุทธศาสนา  หรือ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
- การจดัโตะ๊หมู่บูชาแบบหมู่ ๔ หมู่ ๕  หมู ่๗  
 หมู่ ๙  
- การจุดธูปเทียน การจดัเคร่ืองประกอบ 
  โตะ๊หมู่บูชา 
- ค าอาราธนาต่าง ๆ 
- ประวติัและความส าคญัของวนัธรรมสวนะ  
วนัเขา้พรรษา  วนัออกพรรษาวนัเทโวโรหณะ 
- ระเบียบพิธี พิธีเวยีนเทียน การปฏิบติั ตนใน 
วนัมาฆบูชาวนัวสิาขบูชา วนัอฏัฐมีบูชา วนั
อาสาฬหบูชา  วนัธรรมสวนะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวติในสังคม 
ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงามและด ารงรักษาประเพณีและวฒันธรรม
ไทยด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.ปฏิบติัตามกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของ
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
2. ระบุความสามารถของตนเองในการท า
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
3.อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็น
ปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี หรืออาจ
น าไปสู่ความเขา้ใจผดิต่อกนั 
 
 
 
4.แสดงออกถึงความเคารพในสิทธิของตนเอง
และผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 

 

* กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของ 
บุคคล เช่น 
   - กฎหมายคุม้ครองเด็ก 
  - กฎหมายการศึกษา 
  - กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 - กฎหมายลิขสิทธ์ิ 
-ประโยชน์ของการปฏิบติัตนตามกฎหมายการ
คุม้ครองสิทธิของบุคคล 
- บทบาทและหนา้ท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคม
และประเทศชาติโดยเนน้จิตสาธารณะ เช่น 
เคารพกติกาของ สังคม  ปฏิบติัตนตามกฎหมาย   
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติรักษาสาธารณ 
ประโยชน์ 
- ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่ง
วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
- วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความ 
สัมพนัธ์ท่ีดี หรืออาจไปสู่ความเขา้ใจผดิต่อกนั 
 - วธีิปฏิบติัตนในความเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้น 
 - ผลท่ีไดจ้ากการเคารพในสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ื้น 
-การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของครอบครัว
สถานศึกษาและสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน 
- ปัญหาสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 



- การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
-การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของครอบครัว
สถานศึกษาและสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน 
- ปัญหาสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

 ส 2.2  เขา้ใจระบบการปกครองในปัจจุบนัยดึมัน่ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.อธิบายหลกัการเจตนารมณ์โครงสร้างและ
สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยฉบบัปัจจุบนัโดยสังเขป 
2.วเิคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบัปัจจุบนั 
 
3.ปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ตนเอง   

 

  *หลกัการเจตนารมณ์ โครงสร้างและ
สาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจกัร
ไทยฉบบัปัจจุบนั 
 
* การแบ่งอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย
ทั้ง 3 ฝ่าย คือนิติบญัญติั บริหาร ตุลาการ ตามท่ี
ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบัปัจจุบนั 
  * การปฏิบติัตนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั เก่ียวกบั
สิทธิเสรีภาพและหนา้ท่ี 
- ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- ระบบการเมืองการปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เลือกหวัหนา้ห้อง 
-เลือกกรรมการนกัเรียน 
- อ.บ.จ. 
- อ.บ.ต. 
-เทศบาลต าบล 
-เทศบาลเมืองฯ 

 
 
 
 
 



ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระท่ี 3  เศรษฐศาสตร์ 
ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ  
  

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของ
เศรษฐศาสตร์ 
 
 
 
2. วเิคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค
ของบุคคลในสังคมซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของ 
ชุมชนและประเทศ 
 
3.อธิบายความเป็นมา หลกัการและความส าคญั
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
 
     
 
 
 
 

 

*ความหมายและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองตน้ 
*ความหมายของค าวา่ทรัพยากรมีจ ากดักบัความ
ตอ้งการท่ีไม่จ  ากดั ความขาดแคลน การเลือก 
และค่าเสียโอกาส 
* ความหมายความส าคญัของการบริโภค อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
* หลกัการในการบริโภคท่ีดี 
* ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
* ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของคน
ในสังคมปัจจุบนัรวมทั้งผลดีและผลเสียของ
พฤติกรรมดงักล่าว 
* ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
* ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงแลหลกัการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
รวมทั้งโครงการตาพระราชด าริ 
* หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง 
* การประยคุใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวติ 
* ความส าคญั คุณค่าและประโยชน์ของ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

 
 



ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกนั
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. วเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีความแตกต่างของ
สถาบนัการเงินแต่ละประเภทและธนาคาร 
กลาง 
 
 
 
 
 
2. ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการพึ่งพาอาศยั
กนั และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศ 

 

* ความหมาย  ประเภท และความส าคญัของ
สถาบนัการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
* บทบาทหนา้ท่ีและความส าคญัของธนาคาร
กลาง 
* การหารายได ้ รายจ่าย  การออม การลงทุน 
ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค 
และสถาบนัการเงิน 
* ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพาอาศยักนั
และกนั การแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจในประเทศ 
* ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน  ประเทศและเสนอ
แนวทางแกไ้ข 
* ความหมายและกฎอุปสงค ์อุปทาน 
* ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงคแ์ละ
อุปทาน 
* ความหมายและความส าคญัของ ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
* กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครอง ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาพอสังเขป 
* ตวัอยา่งการละเมิดแห่งทรัพยสิ์น ทางปัญญา
แต่ละประเภท 
-การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อหารผลิต 
การบริโภคและการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัในทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิ-ภาพสูงสุด 
- การซ้ือขายและการแลกเปล่ียนระบบเศรษฐกิจ 
และปัญหาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
- การใชชี้วติครอบครัวภายใตห้ลกัปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
- การเล้ียงปลา 
- การท าสวนพืชผกัผลไม ้
- โครงงานประดิษฐว์สัดุในทอ้งถ่ิน 



- จดัท าบญัชีครัวเรือน 
- เก็บออมโดยฝากธนาคารโรงเรียน 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระท่ี 4  ประวติัศาสตร์ 
ส 4.1  เขา้ใจความหมายความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มา
วเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.วเิคราะห์ความส าคญัของเวลา 
ในการศึกษาประวติัศาสตร์ 
 
 
 
 
 
2. เทียบศกัราชตามระบบต่าง ๆ 
ท่ีใชศึ้กษาประวติัศาสตร์ 
 
 
3. น าวธีิการทางประวติัศาสตร์ 
มาใชศึ้กษาเหตุการณ์ทางประวติั- 
ศาสตร์ 
 
     
 
 

 

*ตวัอยา่งการใชเ้วลา ช่วงเวลา และยคุสมยัท่ี
ปรากฏในเอกสาร ประวติัศาสตร์ไทย 
* ความส าคญัของเวลา และช่วงเวลาส าหรับ
การศึกษาประวติัศาสตร์ 
* ความสัมพนัธ์และความส าคญัของ อดีตท่ีมีต่อ
ปัจจุบนัและอนาคต 
* ท่ีมาของศกัราชท่ีปรากฏในเอกสาร 
ประวติัศาสตร์ไทย ไดแ้ก่ จ.ศ/ม.ศ./ร.ศ./พ.ศ./
คศ.และ ฮ.ศ. 
* วธีิการเทียบศกัราชต่าง และตวัอยา่งการเทียบ 
*วธีิการเทียบศกัราชต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเอกสาร
ประวติัศาสตร์ไทย 
* ความหมายและความส าคญัของประวติัศาสตร์
และวธีิการทางประวติัศาสตร์ ท่ีมีความสัมพนัธ์  
เช่ือมโยงกนั 
 * ตวัอยา่งหลกัฐานในการศึกษา 
ประวติัศาสตร์ไทยสมยัสุโขทยั  ทั้งหลกัฐาน
ชั้นตน้ และหลกัฐานชั้นรอง (เช่ือมโยงกบัม.ฐ.
4.3 ) เช่นขอ้ความในจารึกสมยัสุโขทยั เป็นตน้ 
 * น าวธีิการทางประวติัศาสตร์ไปใชศึ้กษา
เร่ืองราวของประวติัศาสตร์ไทยท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน
ตนเองและในสมยัใดก็ได ้ 

 
4.2 เขา้ใจพฒันาการของมนุษยช์าติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึง ความส าคญั และสามารถวเิคราะห์ผล 
กระทบท่ีเกิดข้ึน 



ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. อธิบายพฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวนัออกเฉียงใต ้
 
2. ระบุความส าคญัของแหล่งอารยธรรม ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
 

 

(สมยัก่อนประวติัศาสตร์ สมยัก่อนสุโขทยั สมยั
สุโขทยั สมยัอยธุยา  สมยักรุงธนบุรี สมยั
รัตนโกสินทร์) เหตุการณ์ส าคญัในสมยัสุโขทยั 
*ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ ของประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทีมีผลต่อ 
พฒันาการทางดา้นต่าง ๆ 
*พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้
* ท่ีตั้งและความส าคญัของแหล่งอารยธรรม 
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ช่นแหล่ง
มรดกโลกในประเทศต่าง ๆของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้
*อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทย
ท่ีมีต่อพฒันาการของสังคม 
-แหล่งโบราณคดีของจงัหวดัอุทยัธานี 
-ประวติัเมืองอุทยั 

 
 
 
ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทยวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และ 
ด ารงความเป็นไทย 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. อธิบายเร่ืองราวทางประวติั- 
ศาสตร์ สมยัก่อนสุโขทยัใน 
ดินแดนไทยโดยสังเขป 
2.วเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัร 
สุโขทยัในดา้นต่าง ๆ 
 

 

*.สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในดินแดนไทย 
โดยสังเขป 
*.รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น 
ศรีวชิยั  ตามพรลิงค ์ ทวาราวดี เป็นตน้ 
รัฐไทย ในดินแดนไทย เช่น ลา้นนา 
นครศรธรรมราช  สุพรรณภูมิ เป็นตน้ 
พระชนกจกัรี  ตลาดนดัโคกระบือ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิง ซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัในระบบของ
ธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์ สรุปและใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศ 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.เลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิ-ศาสตร์(ลูกโลก แผน
ท่ี กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อ
วเิคราะห์ ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศไทยและทวปีเอเชีย  ออสเตรเลียและโอ

   *เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลกแผนท่ี ภาพ 
แผนภูมิ ฯลฯ) ท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพ และ
สังคมของประเทศไทยและทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 



เชียเนีย 
2.อธิบายเส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบวนัเวลา
ของประเทศไทย กบัทวปีต่าง ๆ 
 
3๓. วเิคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุ และแนวทาง
ป้องกนัภยัธรรมชาติและการระวงัภยัท่ีเกิดข้ึน
ในประเทศไทยและทวปีเอเซียออสเตรเลียและ
โอเซียเนีย 

* เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกบั 
ทวปีต่าง ๆ 
  * ความแตกต่างของเวลา มาตรฐาน 
กบัเวลาของทอ้งถ่ิน 
  * ภยัธรรมชาติและการระวงัภยัท่ี 
เกิดข้ึนในประเทศไทย และทวปีเอเชีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย 

ส 5.2เขา้ใจปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม มี
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.วเิคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติของทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 
 
 
 
 
 
 
2. วเิคราะห์ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ท่ีมี
ผลต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของทวปีเอเชีย 
ออสเตรเลีย  และโอเซียเนีย 
3.ส ารวจและอธิบายท าเลท่ีตั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวปีเอเชีย  ออสเตรเลีย  
และโอเซียเนีย โดยใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
4. วเิคราะห์ปัจจยัทางกายภาพและสังคมท่ีมีผล
ต่อการเล่ือนไหลของความคิด เทคโนโลยี สินคา้ 
และประชากรในทวปีเอเซีย  ออสเตรเลีย และ
โอเซียเนีย 
 

   *การเปล่ียนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรมในทวปีเอเชีย  ออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย 
  * การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ทางสังคม 
  * แนวทางการใชท้รัพยากรของคนในชุมชนให้
ใชไ้ดน้านข้ึน โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่า ของ
ทรัพยากร 
  * แผนอนุรักษท์รัพยากรในทวปีเอเชีย 
  *ความร่วมมือระหวา่งประเทศในทวปีเอเชีย  
ออสเตรเลีย  โอเชียเนียท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ทางธรรมชาติ 
* ท าเลท่ีตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทวปีเอเชีย ออสเตรเลียและโอเซียเนีย เช่น 
ศูนยก์ลางการคมนาคม 
 
 
  * ปัจจยัทางกายภาพและสังคมท่ีมีผลต่อ 
การเคล่ือนไหวของความคิดเทคโนโลยสิีนคา้
และประชากรในทวปีเอเชีย ออสเตรเลีย  และโอ
เชียเนีย 
- สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อ
วฒันธรรมการด ารงชีวิตในทอ้งถ่ิน 



- แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ส าคญัในทอ้งถ่ิน  
จิตส านึกและการแสดงออกซ่ึงการอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
- แม่น ้าสะแกกรัง 
- ป่าหว้ยขาแขง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
สาระท่ี 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐานท่ี ส ๑.๑ รู้เขา้ใจประวติัความส าคญั ศาสดาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือและ
ศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้งยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข    

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

๑.อธิบายการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือสู่ประเทศ 
เพื่อนบา้น 
 

- การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ 
ประเทศเพื่อนบา้นและการนบัถือ 
พระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้น 
ในปัจจุบนั 



๒..วเิคราะห์ความส าคญัของ 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี 
ตนนบัถือท่ีช่วยเสริมสร้างความ 
เขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื่อนบา้น 
๓.วเิคราะห์ความส าคญัของ 
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา 
ท่ีตนนบัถือในฐานะท่ีเป็นรากฐาน 
ของวฒันธรรมเอกลกัษณ์ของชาติ 
และมรดกของชาติ 
๔.อภิปรายความส าคญัของ 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 
นบัถือกบัการพฒันาชุมชนและการจดั 
ระเบียบสังคม 
๕.วเิคราะห์พุทธประวติัหรือ 
ศาสดาของศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ี 
ก าหนด 
 
๖. วเิคราะห์และประพฤติตนตาม 
แบบอยา่งการด าเนินชีวติและขอ้คิด 
จากประวติัจากประวติัสาวก 
ชาดก/เร่ืองเล่าและศาสนิกชน 
ตวัอยา่งตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
๗.อธิบายโครงสร้างและสาระ 
สังเขปของพระไตรปิฎก หรือ 
คมัภีร์ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๘.อธิบายธรรมคุณ และขอ้ธรรม 
ส าคญัในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ 
หลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

- ความส าคญัของพระพุทธศาสนา 
ท่ีช่วยเสริมสร้างความเขา้ ใจอนัดีกบั 
ประเทศเพื่อนบา้น 
 
* ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ 
สังคมไทยในฐานะเป็น 
    - รากฐานของวฒันธรรม 
     - เอกลกัษณ์ของมรดกชาติ 
- ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบั 
การพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบ 
สังคม 
 
- สรุป วเิคราะห์ พุทธประวติั 
      - การผจญมาร 
 - การตรัสรู้ 
 - การสั่งสอน 
- พุทธสาวก  พุทธสาวกิา 
 - พระสารีบุตร 
 - พระโมคคลัลานะ 
 - นางขชุชุตตรา 
 - พระเจา้พิมพิสาร 
- ชาดก 
 - มิตตวินทุกชาดก 
 - ราโชวาทชาดก 
-  ศาสนิกชนตวัอยา่ง 
 - พระมหาธรรมราชาลิไทย 
 - สมเด็จพระมหาสมณเจา้กรม 
   พระยาวชิรญาณวโรรส 
- โครงสร้างและสาระสังเขปของ 
  พระวนิยัปิฎก  พระสุตตนัตปิฎก และ 
  พระอภิธรรมปิฎก 
* พระรัตนตรัย 
 - ธรรมคุณ ๖ 
* อริยสัจ ๔ 



ตามท่ีก าหนด เห็นคุณค่าและน า 
ไปพฒันา แกปั้ญหาของชุมชน 
และสังคม 
 
 
๙. เห็นคุณค่าของการพฒันาจิต 
เพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิต 
ดว้ยวธีิคิดแบบอุบายปลุกเร้า 
คุณธรรมและวธีิคิดแบบอรรถธรรม 
สัมพนัธ์ หรือการพฒันาจิต 
ตามแนวของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
๑๐.สวดมนต ์แผเ่มตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาดว้ย 
อานาปานสติ หรือตามแนวทาง 
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 
 
๑๑.วเิคราะห์การปฏิบติัตนตามหลกั 
หลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 

 - ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 
  - ขนัธ์ ๕ 
   - อายตนะ 
 - สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 
  -หลกักรรม 
   - สมบติั ๔ 
   - วบิติั ๔ 
  - อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
  - อบายมุข ๖ 
 - นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
  - สุข ๒ (สามิส,นิรามิส) 
 - มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
  - บุพพนิมิตของมชัฌิมาปฏิปทา 
  - ดรุณธรรม ๖ 
  - กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
  - กุศลกรรมบถ ๑๐ 
  - สติปัฏฐาน ๔ 
  - มงคล ๓๘ 
   - ประพฤติธรรม 
   - เวน้จากความชัว่ 
   - เวน้จากการด่ืนน ้าเมา 
* พุทธศาสนสุภาษิต 
    - กมฺมฺมา  วตฺตติ  โลโก 
    สัตวโ์ลกยอ่มเป็น ไปตามกรรม 
 - กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ  
    ปาปก  
   ท าดีไดดี้  ท าชัว่ไดช้ัว่ 
 - สุ โข ปญฺญสฺส อุจฺจโย 
    การส่งสมบุญน าสุขมาให ้
 - ปูชโก ลภเต  ปูช  วนฺทโก   
    ปฏิวนฺทนฺ 
   ผูบู้ชาเขา  ยอ่มไดรั้บการบูชาตอบ 
   ผูไ้หวเ้ขายอ่มไดรั้บการไหวต้อบ 
* พฒันาการเรียนรู้ด้วยวธีิคิดแบบ 



โยนิโสมนสิการ ๒ วธีิ คือคิดแบบ 
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวธีิคิดแบบ 
อรรถธรรมสัมพันธ์ 
- สวดมนตแ์ปลและแผเ่มตตา 
- รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัและประโยชน์ 
  ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ตามหลกัสติปัฏฐาน เนน้อานาปานสติ 
- น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
* การปฏิบัติตนตามหลกัธรรม (ตามสาระการ
เรียนรู้  ข้อ ๘.) 
-มีจิตส านึกค่านิยมท่ีดี 
งามเพื่อการอนุรักษ ์
วฒันธรรม ประเพณี 
สภาพสังคมและ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น 
เอกลกัษณ์ของจงัหวดั 
อุทยัธานี 
-น าหลกัธรรมของ 
พระพุทธศาสนาไป 
ประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันา 
และการอยูร่่วมกนัอยา่ง 
สันติสุขในชุมชนทอ้งถ่ิน  
-เวยีนเทียนวนัส าคญัทาง 
พระพุทธศาสนา 
-ศึกษาวดัในเขตอ าเภอเมืองฯ  

ส ๑.๒ เขา้ใจตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 

(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 
๑.ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อบุคคล 
ต่าง ๆ ตามหลกัศาสนาท่ีตน 
นบัถือ ตามท่ีก าหนด 
๒.มรรยาทของความเป็นศาสนิก 

- การเป็นลูกท่ีดีตามหลกัทิศเบ้ืองหนา้ 
  ในทิศ  ๖ 
 
*มรรยาทของสาสนิกชน 



ชนท่ีดีตามท่ีก าหนด 
 
๓.วเิคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี 
และปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. อธิบายค าสอนท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
วนัส าคญัทางศาสนาและปฏิบติัตน 
ไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
๕.อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี 
พิธีกรรมตามแนวปฏิบติัของศาสนา 
อ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่การยอมรับ 
และความเขา้ใจซ่ึงกนั 
    

   - การตอ้นรับ ปฏิสันถาร) 
 - มรรยาทของผูเ้ป็นแขก 
 - ฝึกปฏิบติัระเบียบพิธี ปฏิบติัต่อ 
   พระภิกษุ  การยนื  การใหท่ี้นัง่ 
  การเดินสวน  การสนทนา    
   การรับส่ิงของ 
 - การแต่งกายไปวดั  การแต่งกายไป 
  งานมงคล  งานอวมงคล 
* การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
 - การท าบุญตกับาตร 
 - การถวายภตัตราหารส่ิงของท่ีควร 
   ถวายและส่ิงของตอ้งหา้มส าหรับ 
   พระภิกษุ 
 - การถวายสังฆทาน  เคร่ืองสังฆทาน 
 - การถวายผา้อาบน ้าฝน 
 - การจดัเคร่ืองไทยธรรม  เคร่ือง 
   ไทยทาน  
 - การกรวดน ้า 
 - การทอดกฐิน  การทอดผา้ป่า 
- หลกัธรรมเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
 วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา  วนัอฏัฐมี 
  บูชา  วนัอาสาฬหบูชา 
- วนัธรรมสวนะและเทศกาลส าคญั 
- ระเบียบพิธีและการปฏิบติัตน      
 ในวนัธรรมสวนะ  วนัเขา้พรรษา   
  วนัออกพรรษา  วนัเทโวโรหนะ 
- ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบติั 
   ของศาสนา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

สาระท่ี  2  หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐานท่ี ส ๒.๑ เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงามและด ารงรักษาประเพณี
และวฒันธรรมไทยด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่สันติสุข   

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.อธิบายและปฏิบติัตนตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตนเองครอบครัว  ชุมชนและประเทศ 
     
 

* กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
ครอบครัว เช่น 
   - กฏหมายเก่ียวกบัความสามารถของ 
ผูเ้ยาว ์



2. เหตุคุณค่าในการปฏิบติัตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิเสรีภาพหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดี 
ตามวถีิประชาธิปไตย 
 
3. วเิคราะห์บทบาทความส าคญัและความ 
สัมพนัธ์ของสถาบนัทางสังคม  
 
 
 
 
 
4.อธิบายความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของ
วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียเพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจอนัดี 
ระหวา่งกนั  

 

  - กฏหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 
  - กฏหมายแพง่เก่ียวกบัครอบครัวและ 
มรดก เช่น การหมั้น การสมรส การ 
รับรองบุตรบุญธรรม 
  * กฏหมายท่ีเก่ียวกบัชุมชนและ 
ประเทศ 
  - กฏหมายเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรม 
ชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  - กฏหมายเก่ียวกบัภาษีอากร และกรอกแบบ
แสดงรายการ  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
  - กฏหมายแรงงาน 
* สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หนา้ท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
   * แนวทางส่งเสริมใหป้ฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
ตามวถีิประชาธิปไตย 
  * บทบาท ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ 
สถาบนัทางสังคม เช่นสถาบนัครอบครัว 
สถาบนัการศึกษาสถาบนัศาสนา สถาบนั
เศรษฐกิจ  
สถาบนัทางการเมืองการปกครอง 
  * ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของ 
วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียวฒันธรรม เป็นปัจจยัส าคญั ใน
การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั 
-การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของครอบครัว 
สถานศึกษาและสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน 
-ประเพณีวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ปัญหาสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
- ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน  กฏหมาย 
-รู้หนา้ท่ี มีวนิยัในตนเอง 
- อนุรักษท์รัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน 



ส 2.2 เขา้ใจระบบการปกครองในปัจจุบนัยดึมัน่ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข                                                   

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. อธิบายกระบวนการในการ 
ตรากฎหมาย 
 
 
 
2.วเิคราะห์ขอ้มูลข่าวสารทาง 
การเมือง การปกครองท่ีมีผล 
กระทบต่อสังคมไทยสมยัปัจจุบนั 

 

*กระบวนการในการตรากฏหมาย 
  - ผูมี้สิทธิเสนอร่างกฏหมาย 
  - ขั้นตอนการตรากฏหมาย 
  - การมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
กระบวนการตรากฏหมาย 
  * เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลง 
ส าคญัของระบอบการปกครอง 
ของไทย 

  * หลกัการเลือกขอ้มูลข่าวสาร 
- การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของ 
ครอบครัวสถานศึกษาและสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน 
- ปัญหาสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

- การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
- ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน  กฏหมาย 
-รู้หนา้ท่ี มีวนิยัในตนเอง 

- อนุรักษท์รัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
- ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- ระบบการเมืองการปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เลือกหวัหนา้ห้อง 
-เลือกกรรมการนกัเรียน 
- อ.บ.จ. 
- อ.บ.ต. 
- เทศบาลต าบล 
- เทศบาลเมือง 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
สาระท่ี  3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานท่ี  ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของ 
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ    

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
การลงทุนและการออม 

*ความหมายและความส าคญัของการลงทุน 
และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
2. อธิบายปัจจยัการผลิตสินคา้ 
และบริการ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 
ต่อการผลิตสินคา้และบริการ 
 
 
 
 
 
 
3. เสนอแนวทางการพฒันาการ 
ผลิตในทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
4.อภิปรายแนวทางการคุม้ครอง 
สิทธ์ิของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค 
 

 

*การบริหารจดัการเงินออม และการ 
ลงทุนภาคครัวเรือน 
  * ปัจจยัการลงทุนและการออมคือ 
อตัราดอกเบ้ีย รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น 
ค่าของเงิน เทคโนโลยี การคาดเดา เก่ียวกบั
อนาคต 
  * ปัญหาของการลงทุนและการออม 
ในสังคมไทย 
  * ความหมาย ความส าคญัและ 
หลกัการผลิตสินคา้และบริการอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
  * ส ารวจการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ิน วา่มีการผลิต

อะไรบา้ง ใชว้ธีิการผลิต 
อยา่งไร  มีปัญหาดา้นใดบา้ง 
  *มีการน าเทคโนโลยอีะไรมาใชท่ี้มี 
ผลต่อการผลิตสินคา้และบริการ 
  * น าหลกัการผลิตมาวเิคราะห์การผลิต 
สินคา้และบริการในทอ้งถ่ิน ทั้งดา้น 
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
   * หลกัการเป้าหมายปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
  * ส ารวจและวเิคราะห์ปัญหาการผลิต สินคา้
และบริการในทอ้งถ่ิน 
  * ประยคุใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงใน
การผลิตสินคา้และบริการใน ทอ้งถ่ิน 
  * การรักษาและคุม้ครองสิทธิ 
ประโยชน์ของผูบ้ริโภค 
  * กฎหมายคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค 
และ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  * การด าเนินกิจกรรมพิทกัษสิ์ทธิและ 
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผูบ้ริโภค 
  * แนวทางการปกป้องสิทธิของผูบ้ริโภค 
 * ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 



ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกนั
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.อภิปรายระบบเศรษฐกิจ แบบต่าง ๆ 
 
2. ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น การพึ่งพา 
อาศยักนัและการแข่งขนั กนัทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค เอเซีย 
3วเิคราะห์การกระจายของทรัพยากรในโลก 
ท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่ง 
ประเทศ 
4. วเิคราะห์การแข่งขนัทางการคา้ในประเทศ 
และต่าง ประเทศส่งผลต่อคุณภาพสินคา้ 
ปริมาณการผลิตและราคาสินคา้ 
 

 

  * หลกัการและผลกระทบการพึ่งพา 
อาศยักนั และการแข่งขนักนัทาง เศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย 
  * การกระจายของทรัพยากรในโลก ท่ีส่งผลต่อ
ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 
ระหวา่งประเทศ เช่น น ้ามนั  ป่าไม ้ ทองค า  
ถ่านหิน  แร่  เป็นตน้ 
  * การแข่งขนัทางการคา้ในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
-การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อหารผลิต 
การบริโภคและการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัในทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
- การซ้ือขายและการแลกเปล่ียน ระบบ 
เศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
- การใชชี้วติครอบครัวภายใตห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
- การเล้ียงปลา 
- การท าสวนพืชผกัผลไม ้
- โครงงานประดิษฐว์สัดุในทอ้งถ่ิน 
- จดัท าบญัชีครัวเรือน  

        ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
สาระท่ี  4  ประวติัศาสตร์ 
มาตรฐานท่ี ส 4.1  เขา้ใจความหมายความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.ประเมินความเช่ือถือของหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ในลกัษณะต่าง ๆ  

* วธีิการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ในลกัษณะต่าง ๆ อยา่งง่าย ๆ 



 
 
 
 
 
 
 
2.วเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งความจริงกบั
ขอ้เทจ็จริง  ของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 
 
 
 
 
3.เห็นความส าคญัของการตีความ 
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ 
 
     

 

เช่น การศึกษาภูมิหลงัของผูน้ า หรือ ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
สาเหตุ  ช่วงระยะเวลารูปลกัษณ์ของหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์เป็นตน้ 
 * ตวัอยา่งการประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทยท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน
ของตนเอง หรือหลกัฐานสมยัอยธุยา (เช่ือมโยง
กบัมฐ.ส 4.3) 
 * ตวัอยา่งการวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ 
ในสมยัอยธุยาและ ธนบุรี (เช่ือมโยง มฐ.ส.๔.๓) 
เช่นขอ้ความบางตอนในพระราชพงศาวดาร
อยธุยา  จดหมายเหตุต่างชาติ 
 * ตวัอยา่งการตีความขอ้มูลจากหลกัฐานท่ีแสดง
เหตุการณ์ส าคญัในสมยัอยธุยาและธนบุรี 
 * แยกแยะระหวา่งขอ้มูลกบัความคิดเห็น
รวมทั้งความจริงกบัขอ้เทจ็จริงจากหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ 
* ความส าคญัของการวเิคราะห์ขอ้มูลและการตี 
ความทางประวติัศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยช์าติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึง ความส าคญั และสามารถวเิคราะห์ผล 
กระทบท่ีเกิดข้ึน 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.อธิบายพฒันาการทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย 
 
 
 

* ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร์และ 
ภูมิภาคต่าง ๆ ในทวปีเอเชีย ยกเวน้ เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีมีผลต่อการ พฒันาการ 
โดยสังเขป 
 * พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 



 
 
2. รวบรวมความส าคญัของแหล่งอารยธรรม
โบราณใน ภูมิภาคเอเชีย 

 

ของภูมิภาคเอเชีย(ยกเวน้เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต)้ 
 * ท่ีตั้งและความส าคญัของแหล่ง อารยธรรม 
โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดกโลก 
ในประเทศต่าง ๆ ใน ภูมิภาคเอเชีย 
 * อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อภูมิภาค
เอเชียในปัจจุบนั 
* ประวติัความเป็นมาของอ าเภอต่าง ๆ ใน 
จงัหวดัอุทยัธานี 

 
ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทยวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และด ารงความเป็นไทย 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.วเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาและ
ธนบุรีในดา้นต่าง ๆ 
 
 
 
 
2.วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยธุยา 
 

 

* สถาปนาอานาจกัรอยธุยา 
* ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ 
อาณาจกัรอยธุยา 
* พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาใน 
ดา้นการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ประเทศ 
* การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 1 และการ 
กูเ้อกราช 
* ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย สมยัอยธุยา เช่น 
การควบคุมก าลงัคนและศิลปวฒันธรรม 
* การเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2  การกูเ้อกราช
และการสถาปนา อาณาจกัรธนบุรี 
- บุคคลส าคญัของ อุทยัธานี สมยัอยธุยา และ
ธนบุรี 
--อ าเภอต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัใน 
สมยัอยธุยา 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
สาระท่ี  5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐานท่ี  ส5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิง ซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัใน
ระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์ สรุปและใชข้อ้มูลภูมิ-สารสนเทศ 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วเิคราะห์  และน าเสนอขอ้มูล เก่ียวกบัลกัษณะ 

1.ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วเิคราะห์  และน าเสนอขอ้มูล เก่ียวกบัลกัษณะ 



ทางกายภาพและสังคมของทวปียโุรป 
และแอฟริกา 
2.วเิคราะห์ความสัมพนัระหวา่งลกัษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

 

ทางกายภาพและสังคมของทวปียโุรปและ
แอฟริกา 
2วเิคราะห์ความสัมพนัระหวา่งลกัษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวปียโุรปและแอฟริกา 

 
ส 5.2เขา้ใจปฏิสัมพนัระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิด 
การสร้างสรรคว์ฒันธรรม มีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ 
่่ ทางสังคมอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลง 
ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวปียโุรป 
และแอฟริกา 
2. ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและ 
แอฟริกา 
3. ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเก่ียวกบั 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทวปียโุรปและแอฟริกา 
4. วเิคราะห์เหตุและผลกระทบท่ีประเทศไทย
ไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มใน
ทวปียโุรปและแอฟริกา 
 
 

 

  * การเปล่ียนแปลง ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมของทวปียุโรปและแอฟริกา 
 
 
  * การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม ในทวปียโุรปและแอฟริกา 
 
* ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 
ในทวปียโุรปและแอฟริกา 
* ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและแอฟริกาต่อ
ประเทศไทย 
- ปัญหา   สาเหตุ และผลกระทบจากการ 
พฒันาชนบทและแนวโนม้วิกฤติการณ์ดา้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
-ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ินกบัการจดัการและการอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- ภาวะมลพิษต่าง ๆ 
- ประเพณีวฒันธรรมในดา้นอาหารในทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สาระท่ี 1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
มาตรฐานท่ี ส 1.1   รู้เขา้ใจประวติัความส าคญั ศาสดาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้งยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติ
สุข    

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.อธิบายการเผยแผพ่ระพุทธ-ศาสนาหรือ -  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศ 



ศาสนาท่ีตนนบัถือสู่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 
 
2.วเิคราะห์ความส าคญัของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนบัถือในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรค ์
อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก  
3.อภิปรายความส าคญัของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาท่ีตนนบัถือกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
4.วเิคราะห์พุทธประวติัจากพระพุทธรูปปาง 
ต่าง ๆ หรือประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือตาม 
ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
5. วเิคราะห์และปฏิบติัตนตามแบบอยา่งการ
ด าเนินชีวติและขอ้คิดจากประวติัสาวก ชาดก/
เร่ืองเล่าและสาสนิกชนตวัอยา่ง ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
6.อธิบายสังฆคุณและขอ้ธรรมส าคญัในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
7.เห็นคุณค่าและวเิคราะห์การปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมในการพฒันาตนเพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการท างานและการมีครอบครัว 
 

ต่าง ๆทัว่โลกและการนบัถือพระพุทธศาสนา 
ของประเทศเหล่านั้นในปัจจุบนั 
- ความส าคญัของพระพุทธศาสนาใน 
ฐานะท่ีช่วยสร้างสรรคอ์ารยธรรมและ 
ความสงบสุขใหแ้ก่โลก 
- สัมมนาพระพุทธศาสนากบัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันา 
อยา่งย ัง่ยนื (ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรม 
ในสาระการเรียนรู้  ขอ้  ๖) 
- ศึกษาพระพุทธประวติัจากพระพุทธ- 
รูปปางต่าง ๆ เช่น 
     - ปางมารวชิยั 
 - ปางปฐมเทศนา 
 - ปางลีลา 
 - ปางประจ าวนัเกิด 
- สรุปและวเิคราะห์พุทธประวติั 
 - ปฐมเทศนา 
 - โอวาทปาฎิโมกข ์
* พุทธสาวก พุทธสาวกิา 
- พระอญัญาโกณฑญัญะ 
- พระมหาปชาบดีเถรี 
- พระเจา้ปเสนทิผโกศล 
*ชาดก 
 - นนัทิวสิาลชาดก 
 - สุวณัณหงัสชาดก 
*ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 - หม่อมเจา้หญิงพนูพิสมยั  ดิสกุล 
 - ศาสตราจารยส์ัญญา  ธรรมศกัด์ิ 
* พระรัตนตรัย 
  - สังฆคุณ  9 
* อริยสัจ 4 
 - ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 
  - ขนัธ์  5 
   - ไตรลกัษณ์ 



 
 
8.เห็นคุณค่าการพฒันาจิตเพื่อการเรียนรู้และ 
การด าเนินชีวติดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ
คือวธีิคิดแบบอริยสัจและวธีิคิดแบบสืบสาวเหตุ 
ปัจจยัหรือการพฒันาจิตตามแนวทางของศาสนา 
ท่ีตนนบัถือ 
9.สวดมนต ์แผเ่มตตา บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาดว้ยอานาปานสติหรือตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
10.วเิคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวถีิการ 
ด าเนินชีวติของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 
  - หลกักรรม 
   - วฎัฎะ  3 
   - ปปัญจธรรม  3   (ตณัหา มานะ 
     ทิฎฐิ) 
 - นิโรจน์ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
  - อตัถะ  3 
 - มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
  - มรรคมีองค ์8 
  - ปัญญา 3 
  - สัปปุสธรรม 7 
  - บุญกิริยาวตัถุ 10 
  - อุบาสกกธรรม  7 
  - มงคล  38 
   - มีศิลปวทิยา 
   - พบสมณะ 
   - ฟังธรรมตามกาล 
   - สนทนาธรรมตามกาล 
* พุทธศาสนสุภาษิต 
 - อตฺต หเว ชิต  เสยฺโย 
  ชนะตนนัน่แลดีกวา่ 
 - ธมฺมจารี  สุข   เสติ 
  ผูป้ระพฤติธรรมยอ่มอยูเ่ป็นสุข 
 - ปมาโท มจฺจุโน ปท   
   ความประมาทเป็นทางแห่ง 
   ความตาย 
 - สุสฺสูส   ลภเต ปญฺญ  
  ผูฟั้งไดดี้ยอ่มไดปั้ญญา 
 - เร่ืองน่ารู้จากพระไตรปิฏก  พุทธ 
   ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 
- การปฏิบติัตนตามหลกัธรรม (ตามสาระการ
เรียนรู้  ขอ้6) 
- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิด แบบโยนิโสมน- 
สิการ2 วธีิ คือ คิดแบบอริยสัจ และวธีิคิดแบบ 



สืบสาวเหตุปัจจยั 
- สวดมนตแ์ปล และแผเ่มตตา 
- รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัและประโยชน์ 
   ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม 
หลกัสติปัฎฐานเนน้อานาปานสติ 
- น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
-วธีิการด าเนินชีวิตของศาสนิกชน 
ศาสนาอ่ืน ๆ 
*มีจิตส านึกค่านิยมท่ีดีงามเพื่อการอนุรักษ ์
วฒันธรรม ประเพณีสภาพสังคมและ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั 
อุทยัธานี 
-น าหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาไป 
ประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันาและการอยูร่่วมกนั
อยา่ง 
สันติสุขในชุมชนทอ้งถ่ิน   
* ท าบุญ ๙ วดัระหวา่งพรรษาและพิธีแสดงตน 
เป็นพุทธมามกะ 
* ฟังเทศน์มหาชาติ 
* เรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีวดัในชุมชนทอ้งถ่ิน 
* ปฏิบติัวปัิสสนากมัฐานเบ้ืองตน้ ณ  
วดัอมัพวนัจ.สิงห์บุรี 

ส1.2    เขา้ใจตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 

(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 
1.วเิคราะห์หนา้ท่ีและบทบาท 
ของสาวกและปฏิบติัตนต่อสาวก 
ตามท่ีก าหนดไดถู้กตอ้ง 
 
 
2.ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมต่อ 
บุคคลต่าง ๆ ตามหลกัศาสนา 

- หนา้ท่ีของพระภิกษุในการปฏิบติัตามหลกั 
พระธรรมวินยั และจริยวตัรอยา่งเหมาะสม 
- การปฏิบติัตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธี 
ท่ีบา้น การสนทนา การแต่งกายมรรยาท 
การพดูกบัพระภิกษุตามฐานะ 
- การเป็นศิษยท่ี์ดี ตามหลกัทิศเบ้ือง 
 ขวาในทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา 



ตามท่ีก าหนด 
3.ปฏิบติัหนา้ท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
4.ปฏิบติัตนในศาสนพิธีพิธีกรรม 
ไดถู้กตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
5.อธิบายประวติัวนัส าคญัทาง 
ศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบติัตน 
ไดถู้กตอ้ง 
 
6.แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ 
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของ 
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
7.น าเสนอแนวทางในการธ ารง 
รักษาศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
    

 

 
-การปฏิบติัหนา้ท่ีชาวพุทธตามพุทธ 
  ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 
- การปฏิบติัตนในศาสนพิธี 
 - พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล 
 - การนิมนตพ์ระภิกษุ การเตรียมท่ีตั้ง 
   พระพุทธรูปและเคร่ืองบูชา การวง- 
     ดา้ยสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ 
   การเตรียมเคร่ืองรับรองการจุดธูป เทียน 
 - ขอ้ปฏิบติัในวนัเล้ียงพระ การถวาย 
   ขา้วพระพุทธ ถวายไทยธรรม การกรวดน ้า 
* ประวติัวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
 ในประเทศไทย 
 - วนัวสิาขบูชา (วนัส าคญัสากล) 
 - วนัธรรมสวนะและเทศกาลส าคญั 
*หลกัปฏิบติัตน:การฟังพระธรรมเทศนา  
 การแต่งกายในการประกอบศาสนพิธีท่ีวดั  
การงดเวน้อบายมุข 
*  การประพฤติปฏิบติัในวนัธรรม 
 และเทศกาลส าคญั 
* การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 - ขั้นเตรียมการ 
 - ขั้นพีธีการ 
- การศึกษาเรียนรู้เร่ืององคป์ระกอบ 
 ของพระพุทธศาสนา น าไปปฏิบติั 
 และเผยแผต่ามโอกาส 
- การศึกษาการรวมตวัขององคก์ร 
 ชาวพุทธ 
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะระหวา่งพรรษา 
   วดัในเขตเทศบาล 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สาระท่ี  2  หนา้ท่ีพลเมือง  วฒันธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐานท่ี  ส  2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงามและ 
ด ารงรักษาประเพณีและวมันธรรมไทยด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่สันติสุข   

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.อธิบายความแตกต่างของการกระท าความผดิ 
ระหวา่งคดีอาญาและคดีแพง่ 

* ลกัษณะการกระท าความผดิทาง 
อาญาและโทษ 



 
 
 
 
 
 
2.มีส่วนร่วมในการปกป้องคุม้ครองผูอ่ื้นตาม 
หลกัสิทธิมนุษยชน 
 
 
 
3. อนุรักษว์ฒันธรรมไทยและเลือกรับ 
วฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
 
 
4. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัญญาความ 
ขดัแยง้ในประเทศและเสนอแนวคิดในการลด 
ความขดัแยง้ 
 
 5.เสนอแนวคิดในการด ารงชีวติอยา่งมี
ความสุข 
ในประเทศและสังคมโลก 
 
 

 

  * ลกัษณะการกระท าความผดิทางแพง่ 
และโทษ 
  * ตวัอยา่งการกระท าความผิดทางอาญา เช่น
ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
  * ตวัอยา่งการท าความผดิทางแพง่ 
เช่น การท าผดิสัญญา  การท าละเมิด 
  * ความหมายและความส าคญัของ 
สิทธิมนุษยชน 
  * การมีส่วนร่วมคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร 
ไทยตามวาระและโอกาสท่ีเหมาะสม 
   * ความส าคญัของวฒันธรรมไทย 
ภูมิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม 
  *การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและ 
ภูมิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม 
  * การเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
  * ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ เช่น การเมือง  
การปกครอง  เศรษฐกิจสังคม  ความเช่ือ 
  * สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่นปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหายาเสพติด  ปัญหา 
การทุจริต  ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ 
  * แนวทางการร่วมมือในการลดความ 
ขดัแยง้และกาสร้างความสมานฉนัท์ 
  * ปัจจยัท่ีส่งเสริมการด ารงชีวติใหมี้ 
ความสุขเช่นการอยูร่่วมกนัอยา่งมีขนัติ 
ธรรม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง เห็นคุณค่าในตนเอง รู้จกัมอง 
โลกในแง่ดี  สร้างทกัษะทางอารมณ์ 
รู้จกับริโภคดว้ยปัญญา เลือกรับ-ปฏิเสธ 
ข่าวและวสัดุต่าง ๆ ปรับปรุงตนเองและ 
ส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
* การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของครอบครัว 
สถานศึกษาและสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน 
* ประเพณีวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 



*  ศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบา้น 
* ปัญหาสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
* การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
* ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียนกฎหมาย 
*รู้หนา้ท่ี มีวนิยัในตนเอง 
* อนุรักษท์รัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
* แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน 

 
ส 2.2  เขา้ใจระบบการปกครองในปัจจุบนัยดึมัน่ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงป็นประมุข                                                

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ  
ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั 
 
 
2. วเิคราะห์เปรียบเทียบระบอบ การปกครอง 
ของไทยกบัประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 
3 วเิคราะห์รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 
ในมาตราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใชอ้ านาจ
รัฐ 
 
 
 
 
 
 
4.วเิคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทย 
และเสนอแนวทางแกไ้ข 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  

  * ระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ 
ท่ีใชใ้นยคุปัจจุบนั เช่น  การปกครอง 
แบบเผด็จการ การปกครองแบบ 
ประชาธิปไตย 
  * ความแตกต่างความคลายคลึง ของการ
ปกครองของไทย กบัประเทศ 
อ่ืน ๆ ท่ีมีการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย 
  * บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญมาตรา 
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ 
การใชอ้ านาจรัฐ 
  * อ านาจหนา้ท่ีของรัฐบาล 
 * บทบาทส าคญัของรัฐบาลในการ 
บริหารราชการแผน่ดิน 
  * ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตาม 
ระบอบประชาธิปไตย 
  * ประเด็นปัญหาและผลกระทบท่ี 
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 
  * แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
- การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของ 
ครอบครัวสถานศึกษาและสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน 



 - ปัญหาสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
- ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- ระบบการเมืองการปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- เลือกหวัหนา้ห้อง 
-เลือกกรรมการนกัเรียน 
- อบจ. 
- อบต. 
- เทศบาลต าบล 
- เทศบาลเมือง 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สาระท่ี  3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานท่ี ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของ 
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ    

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ *ความหมายและประเภทของตลาด 



 
 
 
 
 
 
 
2. มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและพฒันา 
ทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียงกบัระบบสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*ความหมายและตวัอยา่งของอุปสงค ์
อุปทาน 
  *ความหมายและความส าคญัของ 
กลไกราคาและการก าหนดราคาใน 
ระบบเศรษฐกิจ 
  *หลกัการปรับและเปล่ียนแปลงราคา 
สินคา้และบริการ 
  * ส ารวจสภาปัจจุบนัปัญหาทอ้งถ่ิน 
ทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและ ส่ิงแวดลอ้ม  
  *วเิคราะห์ปัญหาของทอ้งถ่ินโดยใช ้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  *แนวทางการแกไ้ขและพฒันาทอ้งถ่ิน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  *แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง กบัการพฒันา
ในระดบัต่าง ๆ 
  *หลกัการส าคญัของระบบสหกรณ์ 
  *ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียงกบัหลกัการและระบบ ของสหกรณ์เพื่อ
ประยกุตใ์ชใ้นการ พฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
-การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อหารผลิต 
การบริโภคและการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดั 
ในทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
- การซ้ือขายและการแลกเปล่ียน ระบบ 
เศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
- การใชชี้วติครอบครัวภายใตห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 - การเล้ียงสัตว ์
- การท าสวนพืชผกัผลไม ้
- โครงงานแปรรูปผลผลิต 
เพื่อการจ าหน่าย 
- จดัท าบญัชีครัวเรือน 
- เก็บออมโดยฝากธนาคาร 
โรงเรียน 



 
 

ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกนั
ทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. อธิบายบทบาทหนา้ท่ีของรัฐบาลในระบบ 
เศรษฐกิจ 
2. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และกิจกรรม 
ทาง เศรษฐกิจของ รัฐบาลท่ีมีต่อบุคคล  กลุ่มคล 
และประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
3.อภิปรายบทบาทความส าคญัของการ 
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
4. อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ  
เงินฝืด 
 
5 วเิคราะห์ผลเสียจากการวา่งงาน และ 
แนวทางแกปั้ญหา 
6. วเิคราะห์สาเหตุและวธีิการกรีดกนัการคา้ 
 ในการคา้ระหวา่งประเทศ   
 
  
 
 

 

  *บทบาทหนา้ท่ีของรัฐบาลในการ พฒันา
ประเทศในดา้นต่าง ๆ 
  *บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาล เช่นการผลิตสินคา้ และบริการ
สาธารณะท่ีเอกชนไม่ด าเนิน 
  - บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพฒันา ประเทศของ
รัฐในระดบัต่าง ๆ 
  - บทบาทการแทรกแซงราคาและ การควบคุม
ราคาเพื่อการแจกจ่าย 
และการจดัสรรในทางเศรษฐกิจ 
  *บทบาทอ่ืนของรัฐบาลในระบบ เศรษฐกิจใน
สังคมไทย 
  *นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของ
รัฐบาล 
* บทบาทความส าคญัและการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
  * ลกัษณะของการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ 
  * กลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ 
  *ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ 
เงินฝืด ความหมายสาเหตุและแนวทาง แกไ้ข 
ภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด 
  *สภาพและสาเหตุปัญหาการวา่งงาน 
  *ผลกระทบจากปัญหาการวา่งงาน 
  *แนวทางการแกไ้ขปัญหาการวา่งงาน 
  * การคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ 
  * สาเหตุและวธีิการกีดกนัทางการคา้ 
ในการคา้ระหวา่งประเทศ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สาระท่ี  4  ประวติัศาสตร์ 
มาตรฐานท่ี 4.1 เขา้ใจความหมายความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์สามารถใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

๑. วเิคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์ 
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ได ้ยา่งมีเหตุมีผลตาม

* ขั้นตอนวธีิการทางประวติัศาสตร์ 
ส าหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 



วถีิทางทาง ประวติัศาสตร์ 
 
 
๒. ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ 

ในการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตนสนใจ 

ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินตนเอง 
*วเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญัในสมยัรัตนโกสินทร์ 
โดยใชว้ธีิการทาง ประวติัศาสตร์ 
* น าวธีิการทางประวติัศาสตร์มาใชใ้น 
การศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

ครอบครัวและทอ้งถ่ินของตน 
- ประวติับุคคลส าคญั ในทอ้งถ่ินอุทยัธานี 
- พฒันาการของกลุ่มชน 
ดัง่เดิมท่ีอาศยัอยูใ่น จงัหวดัอุทยัธานี 
- เหตุการณ์ส าคญัท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อการด ารง ชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 

๔.๒ เขา้ใจพฒันาการของมนุษยช์าติจากอดีตจนถึงปัจจุบนัในดา้นความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของ
เหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึง ความส าคญั และสามารถวเิคราะห์ผล 
กระทบท่ีเกิดข้ึน 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

๑. อธิบายพฒันาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง ของ ภูมิภาคต่าง ๆ ใน
โลกโดยสังเขป 
๒.วเิคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลง 
ท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ และความ ขดัแยง้ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี ๒๐ ตลอดจนความพยายามใน
การ ขจดัปัญหาความขดัแยง้ 

 

* ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ ภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลก (ยกเวน้เอเชีย) ท่ีมีผลต่อพฒันาการ
โดยสังเขป 
* พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก (ยกเวน้เอเชีย) 
โดยสังเขป 
* อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตก ท่ีมีผลต่อ
พฒันาการและการเปล่ียนแปลง 
ของสังคมโลก 

* ความร่วมมือและความขดัแยง้ ใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี ๒๐  เช่นสงคราม โลกคร้ังท่ี ๑ 
คร้ังท่ี ๒ สงครามเยน็ องคก์ารความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 
ส ๔.๓ เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทยวฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และ 
ด ารงความเป็นไทย 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

๑. วเิคราะห์พฒันาการของไทย สมยั * การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น ราชธานี



รัตนโกสินทร์ในดา้นต่าง ๆ 
๒.วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ความมัน่คงและ
ความเจริญรุ่งเรือง ของไทยในสมยั
รัตนโกสินทร์ 
 
 
 
๓.วเิคราะห์ภูมิปัญญาและวฒันธรรม ไทยสมยั
รัตนโกสินทร์และ อิทธิพลต่อการพฒันาชาติ
ไทย  
 
๔.วเิคราะห์บทบาทของไทยในสมยั 
ประชาธิปไตย 
 

 

ของไทย 
* ปัจจยัส่งผลกระทบต่อความมัน่คง 
และความเจริญรุ่งเรืองของไทย ในสมยั 
รัตนโกสินทร์ 
* บทบาทของพระมหากษตัริยไ์ทยใน ราชวงศ์
จกัรีในการสร้างสรรคค์วามเจริญ 
และความมัน่คงของชาติ 
*พฒันาการของไทยในสมยัรัตนโกสินทร์ 
 ดา้นการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพนัธ์ระหวา่ง ประเทศตามช่วงสมยั
ต่าง ๆ 
*เหตุการณ์ส าคญัในสมยัรัตนโกสินทร์ 

ท่ีมีผลต่อการพฒันาชาติไทย เช่น 
การท าสนธิสัญญาเบาวร่ิง ในสมยั 
รัชกาลท่ี ๔ การปฏิรูปประเทศในสมยั รัชกาลท่ี 
๕ การเขา้ร่วมสงครามโลก คร้ังท่ี ๑ และคร้ังท่ี 
๒  โดยวเิคราะห์ เหตุปัจจยั และผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 
* ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทยในสมยั 
รัตนโกสินทร์ 
* บทบาทของไทยตั้งแต่เปล่ียนแปลง 

การปกครองจนถึงปัจจุบนั 
วถีิชีวติความเป็น เอกลกัษณ์ของคน 

อุทยัธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
สาระท่ี  5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐานท่ี ส ๕.๑ เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิง ซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัใน
ระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์ สรุปและใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศ 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

๑.ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ใน 
การรวบรวม   วเิคราะห์และ 

    * เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดง 
ลกัษณะทางกายภาพ และสังคมของ 



น าเสนอขอ้มูล เก่ียวกบัลกัษณะ 
ทางกายภาพและสังคม ของทวปีอเมริกาเหนือ
และ 
อเมริกาใต ้
๒.วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ลกัษณะทางกายภาพและสังคม 
ของทวปีอเมริกาเหนือและ 

อเมริกาใต ้

ทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
* ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของ 
ทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้

 

ส ๕.๒เขา้ใจปฎิสัมพนัระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม มี
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

๑.วเิคราะห์การก่อเกิดส่ิงแวดลอ้มใหม่ 
ทางสังคม อนัเป็นผลมาจาก 
การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
และทางสังคมของทวปีอเมริกา 
เหนือและอเมริกาใต ้
๒.ระบุแนวทางการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้มในทวปีอเมริกาเหนือ 
และอเมริกาใต ้
๓. ส ารวจอภิปรายประเด็น 
ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ี 
เกิดข้ึนในทวปีอเมริกาเหนือ 
และอเมริกาใตท่ี้ส่งผลต่อ 
ประเทศไทย 
๔. วเิคราะห์เหตุและผลกระทบ 
ต่อเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 
ของส่ิงแวดลอ้มในทวปี 
อเมริกาเหนือและอเมริกาใตท่ี้ส่งผล 
กระทบต่อประเทศไทย 

     * การเปล่ียนแปลงประชากร  
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ของทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 * ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
 *ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 
ในทวปีอเมริกาเหนือกบัอเมริกาใต ้
*ผลกระทบต่อเน่ืองของส่ิงแวดลอ้ม 
ในทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา 
ทอ้งถ่ินกบัการจดัการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- แพทยแ์ผนโบราณและสมุนไพรไทย วดัหนอง
หญา้นาง 
- ประเพณีเทโว/ตกับาตรทางน ้า 
- ส ารับคาว-หวาน 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
สาระ1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4-6   จ  านวน   120  ชัว่โมง 
มาตรฐานท่ี  ส 1.1รู้เขา้ใจประวติัความส าคญั ศาสดาหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือและ
ศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอ้งยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรม เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข    
 
                      ตวัช้ีวดั                      สาระส าคญั 
1.วเิคราะห์สังคมชมพทูวปี และคติความเช่ือทาง
ศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้หรือสังคมสมยั

*ลกัษณะของสังคมชมพทูวปี และคติความเช่ือ
ทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้ 



ของศาสดาท่ีตนนบัถือ 
2. วเิคราะห์พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษยผ์ูฝึ้ก
ตนไดอ้ยา่งสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วธีิการ
สอนและการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาหรือ
วเิคราะห์ประวติัศาสดาท่ีตนนบัถือตามท่ี
ก าหนด 
3. วเิคราะห์พุทธประวติัดา้นการบริหารและการ
ธ ารงรักษาศาสนา หรือ วเิคราะห์ประวติัศาสดา
ท่ีตนนบัถือตามท่ีตนก าหนด 
4. วเิคราะห์ขอ้ปฏิบติัทางสายกลาง ใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นบัถือ 
5. วเิคราะห์การพฒันาศรัทธา และปัญญาท่ี
ถูกตอ้งในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือ ตามท่ีก าหนด 
6. วเิคราะห์ลกัษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นบัถือตามท่ีก าหนด 
7. วเิคราะห์หลกัการของพระพุทธศาสนา กบั
หลกัวทิยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นบัถือ ตามท่ีก าหนด 
8. วเิคราะห์การฝึกฝนและพฒันาตนเอง การพึง
ตนเองและการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา
หรือ แนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถือ  
9.วเิคราะห์พระพุทธศาสนาวา่เป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษาซ่ึงเนน้ความส าคญัของเหตุปัจจยักบั
วธีิการแกปั้ญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน 
นบัถือตามท่ีก าหนด 
10 วเิคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้
ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล 
สังคมและโลก หรือแนวของศาสนาท่ีตนนบัถือ
ตามท่ีก าหนด 
11. วเิคราะห์พระพุทธศาสนากบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาประเทศแบบ

 
*พระพุทธเจา้ในฐานะท่ีเป็นมนุษย ์ผูฝึ้กตนได้
อยา่งสูงสุด (การจรัสรู้) 
*การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วธีิการสอนและการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 
 
*พุทธประวติัดา้นการบริหารและการธ ารงรักษา 
พระพุทธศาสนา 
 
* พระพุทธสาสนามีทฤษฎีและวธีิการท่ีเป็น
สากลและมีขอ้ปฏิบติัท่ียดึทางสายกลาง 
 
* พระพุทธศาสนาเนน้การพฒันาศรัทธา และ
ปัญญาท่ีถูกตอ้ง 
 
* ลกัษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
 
 
* หลกัของพระพุทธศาสนากบัหลกัวทิยาศาสตร์ 
*การคิดตามนยัแห่งพระพุทธศาสนาและการคิด 
แบบวทิยาศาสตร์  
*พระพุทธศาสนาเนน้การฝึกหดัอบรมตน การ
พึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพ  
 
* พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา 
* พระพุทธศาสนาเนน้ความส าคญัของปัจจยั
และ วธีิการแกปั้ญญา 
 
* พระพุทธศาสนฝึกตนไม่ใหป้ระมาท 
* พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและ
สันติภาพแก่บุคลสังคมและโลก 
 
*พระพุทธศาสนากบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และการพฒันาแบบยัง่ยนื 



ย ัง่ยนื หรือแนวคิดทางศาสนาท่ีตนนบัถือตามท่ี
ก าหนด 
12.วเิคราะห์ความส าคญัของพระพุทธศาสนา
เก่ียวกบัการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมืองและ 
สันติภาพหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
ตามท่ีก าหนด 
13. วเิคราะห์หลกัธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือ
หลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัการศึกษา
ท่ีสมบูรณ์  
*ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัการเมือง  
* ความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัสันติภาพ  
* พระรัตนตรัย 
* วเิคราะห์ความหมายและคุณค่าของ พุทธะ 
ธรรมะ  สังฆะ 
*อริยสัจ 4  
      ทุกข ์(ธรรมท่ีควรรู้) 
         ขนัธ์ 5  
           นามรูป 
          โลกธรรม 8 
          จิต , เจตสิก 
    สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) 
            หลกักรรม 
            นิยาม 
            กรรมนิยาม (กรรม12) 
            ธรรมนิยาม(ปฎิจจสมุปบาท)  
            วติก 
             มิจฉาวนิชชา 5 
             นิวรณ์  5 
             อุปาทาน 4 
      นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
              ภาวนา 5 
             วมุิตติ 5 
              นิพพาน 
       มรรค  (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
               พระสัทธรรม 3 
                ปัญญาวฒิุธรรม  4 
                พละ 5 
               อุบาสกธรรม 5 
               ปริหานิยธรรม 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ปาปณิกธรรม 3 
                 ทิฎฐธมัมิกตัถสังวตัตนิกธรรม 4 
                 โภคอาทิยะ 5 
                  อริยวฑัฒิ  5 
                  อธิปไตย 3 
                 สาราณียธรรม 6 
                 ทศพิธราชธรรม 10 
                  วปัิสสนาญาณ 9 
                   มงคล 38 
                       -สงเคราะห์บุตร 
                       -สงเคราะห์ภรรยา 
                       - สันโดษ 
                       -ถูกโลกธรรมจิตไม่หว ัน่ไหว 
                       - จิตไม่เศร้าโศก 
                       - จิตไม่มวัหมอง 
                       - จิตเกษม 
                        - ความเพียรเผากิเลส 
                           - ประพฤติพรหมจรรย ์
                           - เห็นอริยสัจ 
                            -บรรลุนิพาน 
*พุทธศาสนสุภาษิต 
 จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห  
   จิตท่ีฝึกมาดีแลว้น าสุขมาให้ 
นอุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ 
  บณัฑิตยอ่มไม่แสดงอาการข้ึน ๆ ลง ๆ 
นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต 
คนท่ีไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก 
โกธ  ฆตฺวา  สุข เสติ 
   ฆ่าความโกรธไดย้อ่มอยูเ่ป็นสุข 
*ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธน  
  คนขยนัเอาการเอางาน กระท าเหมาะสม ยอ่ม
หาทรัพยไ์ด ้
วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา 
 เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกวา่จะประสบ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 วเิคราะห์ขอ้คิดและแบบอยา่งการด าเนินชีวติ
จากประวติัสาวก ชาดก เร่ืองเล่า และศาสนิกชน
ตวัอยา่ง ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จ 
สนฺตฏฐี  ปรม ธน  
  ความสันโดษเป็นทรัพยอ์ยา่งยิง่ 
อิณาทาน   ทุกข  โลก 
การเป็นหน้ีเป็นทุกขใ์นโลก 
ราชา มุข   มนุสฺสาน  
 พระราชาเป็นประมุขของประชาชน 
สติ โลกสฺมิ  ชาคโร 
สติเป็นเคร่ืองต่ืนในโลก 
นตฺถิ สนฺติปร  สุข   
สุขอ่ืนยิง่กวา่ความสงบสุขไม่มี 
นิพฺพาน  ปรม  สุข   
  นิพานเป็นสุขอยา่งยิง่ 
*พุทธสาวก พุทธสาวกิ 
   พระอสัสชิ 
  พระกีสาโครตมีเถรี 
  พระนางมลัลิกา 
  หมอชีวก ฏมารภจั 
  พระองคุลิมาล 
  พระธมัมทินนาเถรี 
  จิตตคหบดี 
  พระอานนท ์
  พระปฏาจาราเถรี 
  จูฬสุภทัทา 
  สุมนมาลาการ  
*ชาดก 
  เวสสันดรชาดก 
  มโหสธชาดก 
  มหาชนกชาดก 
*ชาวพุทธตวัอยา่ง 
  พระนาคเสน – พระยามิลินท ์
  สมเด็จพระวนัรัต (เฮง เขมจารี) 
  พระอาจารยม์ัน่ ภูริทตฺโต 
  สุชีพ ปุญญานุภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
15. วเิคราะห์คุณค่าและความส าคญัของ
การสังคยนา พระไตรปิฎก หรือคมัภีร์ของ
ศาสนาท่ีตนนบัถือและการเผยแผ ่
 
16. เช่ือมัน่ต่อผลของการท าความดี ความชัว่ 
สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญและ
ตดัสินใจเลือกด าเนินการหรือปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง
มีเหตุผลถูกตอ้งตามหลกัธรรม จริยธรรม และ
ก าหนดเป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อ
การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและอยูร่่วมกนัเป็น
ชาติอยา่งสมานฉนัท ์
17. อธิบายประวติัศาสดาของศาสนาอ่ืน ๆ 
โดยสังเขป 
18. ตระหนกัในคุณค่าและความส าคญัของ
ค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตวัก าหนดความเช่ือและ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของศาสนิกชนศาสนา
ต่าง ๆ เพื่อขจดัความขดัแยง้และอยูร่่วมกนัอยา่ง
สันติสุข 
19 เห็นคุณค่า เช่ือมัน่และมุ่งมัน่พฒันาชีวิตดว้ย
การพฒันาจิตและพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิด
แบบโยนิโสมนสิการหรอการบริหารจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือหรือการพฒันา
จิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 
 

  สมเด็จพระนารายณมหาราช 
  พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาสภิกขุ 
  พระหมมงัคลาจารย ์(ปัญญานนัทภิกข)ุ 
  ดร.เอม็เบดการ์ 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
  พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 
  พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยตุโต) 
  อนาคริกธรรมปาละ 
*วธีิการศึกษาและคน้คว้าพระไตรปิฎกและ
คมัภีร์ศาสนาอ่ืน ๆ การสังคายนาปละการเผลแผ่
พระไตรปิฎก 
* ความส าคญัและคุณค่าของพระไตรปิฎก 
*ตวัอยา่งท่ีเกิดจากการท าความดีความชัว่ 
โยนิโสมนสิการดว้ยวธีิคิดแบบอริยสัจ 
หลกัธรรมตามสาระการเรียนรู้ขอ้ 13 
 
 
 
 
ประวติัพระพุทธเจา้ มุฮมัมดั พระเยซู 
 
คุณค่าและความส าคญัของค่านิยมและจริยธรรม 
การขจดัความขดัแยง้เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติ
สุข 
 
 
พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
10 วธีิ (เนน้ วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
แบบสามญัญลกัษณะ แบบเป็นอยูใ่นขณะ
ปัจจุบนัและแบบวภิชัชวาท 
  1)วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั 
  2)วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
  3)วธีิคิดแบบสามญัญลกัษณะ 
  4)วธีิคิดแบบอริยสัจ 



 
 
 
 
 
 
20.สวดมนต ์แผเ่มตตา และบริหารจิตและเจริญ 
ปัญญาตามหลกัสติปัฏฐาน หรือตามแนวทาง 
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 
 
 
21.วเิคราะห์หลกัธรรมส าคญัในการอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุขของศาสนาอ่ืนๆ และชกัชวน 
ส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คคลอ่ืนเห็นความส าคญั 
ของการท าความดีกนัดี 
 
 
 
 
23.เสนอแนวทางการจดักิจกรรม ความร่วมมือ
ของทุกศาสนาในการแกปั้ญหาและพฒันาสังคม 

  5)วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ 
  6)วธีิคิดแบบอรรถธรรมสัมพนัธ์ 
  7)วธิคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก 
  8)วธีิคิดแบบอุบาย ปลุกเร้าคุณธรรม 
  9)วธีิคิดแบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนั 
 10)วธีิคิดแบบวภิชัชวาท 
สวดมนตแ์ปล และแผเ่มตตา 
รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัและโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 
*ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกัสติ 
ปัฏฐาน 
*น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้น
การพฒันาการเรียนรู้คุณภาพชีวติและสังคม 
หลกัธรรมส าคญัในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
*หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น สาราณีย
ธรรม ๖ อธิปไตย ๓ มิจฉาวณิชชา ๕ อริยวฑัฆิ
๕ โภคอาทิยะ ๕ 
*คริสตศ์าสนา ไดแ้ก่ บญัญติั ๑๐ ประการ 
(เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง) 
*ศาสนาอิสลาม ไดแ้ก่ หลกัจริยธรรม (เฉพาะท่ี
เก่ียวขอ้ง ) 
สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
 

 
สาระ1 ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4-6   จ  านวน   120  ชัว่โมง 
มาตรฐานท่ี  ส 1.2    เขา้ใจตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ี
ตนนบัถือ 
 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.ปฏิบติัตคนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิกใน
ครอบครัวและคนรอบขา้ง 
 
 
 

* ปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธท่ีดีต่อพระภิกษุ 
  - การเขา้ใจในกิจของพระภิกษุ เช่นการศึกษา การ
ปฏิบติัธรรม และการเป็นนกับวชท่ีดี 
    -คุณสมบติัทายกและปฏิคาหก 
    -หนา้ท่ีและบทบาทของพระภิกษุในฐานะพระ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปฏิบติัตนถูกตอ้งตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลกั
ศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัเทศน์ พระธรรมทูต พระธรรมจาริก พระวทิยากร  
พระวปัิสสนาจารย ์และพระนกัพฒันา 
   -การปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนา ของพุทธ
บริษทัในสังคมไทย  
   - การปฏิบติัตนต่อพระภิกษุ ทางกาย วาจา และใจ  
ท่ีประกอบไปดว้ยเมตตา 
  การปฏิสันถารท่ีเหมาะสมต่อพระภิกษุ  ในโอกาส
ต่าง ๆ 
  * ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ
สังคม 
     -การรักษาศีล 8 
     -การเขา้ร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององคก์ร
ชาวพุทธ 
    - การเป็นชาวพุทธท่ีดีตามหลกัทิศเบ้ืองบน ใน
ทิศ 6  
   -การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมในฐานะผูป้กครองและ
ผูอ้ยูใ่นการปกครอง ตามหลกัทิศเบ้ืองล่างในทิศ 6 
  - การปฏิสันถารตามหลกัปฏิสันถาร 2 
  -หนา้ท่ีและบทบาทของอุบาสก อุบาสิกาท่ีมีต่อ
สังคมไทยในปัจจุบนั 
  -การปฎิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ตาม
หลกัทิศเบ้ืองหลงัในทิศ 6 
  - การบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 
ชุมชน ประเทศชาติ และโลก 
*ประเภทของศาสนพิธี 
   -ศาสนพิธีเน่ืองดว้ยพุทธบญัญติั เช่น พิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ  พิธีเวยีนเทียน ถวายสังฆทาน 
ถวายผา้อาบน ้าฝนพิธีทอดกฐิน พิธีปวารณาเป็นตน้ 
  -ศาสนพิธีท่ีน าพระพุทธศาสนาเขา้ไปเก่ียวเน่ือง 
เช่น กาท าบุญเล้ียงพระในโอกาสต่าง ๆ 
* ความหมาย ความส าคญั คติธรรม ในพิธีกรรมบถ
สวดมนตข์องนกัเรียน งานพิธีคุณค่าและประโยชน์ 
ของการบรรพชาอุปสมบท 
* บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี  



 
3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็น 
ศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 
4. วเิคราะห์หลกัธรรม คติธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนั
ส าคญัทางศาสนา และเทศกาลท่ีส าคญั ของศาสนาท่ี
ตนนบัถือและปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง 
 
5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนบัถือ อนัส่งผลถึงการพฒันาตน พฒันา
ชาติและโลก 
 
 
 

* คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 
* การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
     - ขั้นเตรียมการ 
     - ขั้นพิธีการ 
*หลกัธรรม/คติธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวนัส าคญัและ
เทศกาลท่ีส าคญัในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 
*การปกป้องคุม้ครองธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา 
ของพุทธบริษทัในสังคมไทย 
*การปลูกจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในสังคม
พุทธ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
สาระท่ี 2 หนา้ท่ีพลเมือง 
มาตรฐานท่ี  ส 2.1 เขา้ใจและปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมท่ีดีงามและด ารงรักษาประเพณี
และวมันธรรมไทยด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่สันติสุข   

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. วเิคราะห์และปฏิบติัตนตาม กฎหมายท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัตนเองครอบครัว  ชุมชน

* กฎหมายแพง่เก่ียวกบัตนเองและครอบครัว 
  * กฎหมายแพง่เก่ียวกบันิตติกรรม สัญญา เช่น 



ประเทศชาติและสังคมโลก 
2. วเิคราะห์ความส าคญัของ 
โครงสร้างทางสังคม การขดั 
เกลาทางสังคม และการเปล่ียน 
แปลงไปทางสังคม 
 
 
3. ประพฤติตนและมีส่วนสนบั 
สนุนใหผู้อ่ื้นประพฤติปฏิบติั 
เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก 
 
4.ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  ใน
ประเทศไทยและเสนอแนวทางพฒันา 
 
 
 
 
5. วเิคราะห์ความจ าเป็นท่ีตอ้งการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงและอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและ 
เลือกรับวฒันธรรมสากล 
   
 

ซ้ือขาย  ขายฝาก เช่าทรัพย ์ เช่าซ้ือ  กูย้มืเงิน 
จ าน า จ านอง 
  *กฎหมายอาญาเช่นความผิดเก่ียวกบั 
ทรัพย ์เก่ียวกบัชีวติและร่างกาย 
  * กฎหมายอ่ืนท่ีส าคญั เช่น รัฐธรรมนูญ  แห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 
กฎหมายการรับราชการ ทหาร   
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  * ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ เช่น 
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
กฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ 
  * โครงสร้างทางสังคม 
   - การจดัระเบียบทางสังคม 
  - สถาบนัทางสังคม 
  * การขดัเกลาทางสังคม 
  * การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
  * การแกปั้ญหาและแนวทางการพฒันาทาง
สังคม 
  * คุณลกัษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและ 
สังคมโลกเช่น 
  - เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 
  - เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน 
  - มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  - มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและสังคม 
  - เขา้ร่วมกิจกรรมการเมืองการปกครอง 
  - มีส่วนร่วมในการป้องกนั แกไ้ข 
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง การปกครอง 
ส่ิงแวดลอ้ม   
  - มีคุณธรรมจริย  ใชเ้ป็นตวัก าหนดความคิด 
  * ความหมาย  ความส าคญั  แนวคิดและ 
หลกัการของสิทธิมนุษยชน 
  * บทบาทองคก์รระหวา่งประเทศ ในเวทีโลกท่ี
มีผลต่อประเทศไทย 



  * สาระส าคญัของปฏิญญาสากลวา่ ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน 
  * บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ แห่งราช 
อาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนัเก่ียวกบั 
สิทธิมนุษยชน 
  * ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและ 
แนวทางแกปั้ญหาและพฒันา 
 * ความหมายและความส าคญัของวฒันธรรม 
  * ลกัษณะและความส าคญัของวฒันธรรมไทย 
ท่ีส าคญั 
  * การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์ 
วฒันธรรมไทย 
  * ความแตกต่างระหวา่วฒันธรรมไทยกบั 
วฒันธรรมสากล 
  * แนวทางอนุรักษว์ฒันธรรมไทยท่ีดีงาม 
  * วธีิการรับวฒันธรรมสากล 
-การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของครอบครัว 
สถานศึกษาและสังคมชุมชนทอ้งถ่ิน 
-ประเพณีวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบา้น 
- ปัญหาสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
- ปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน  กฎหมาย 
-รู้หนา้ท่ี มีวนิยัในตนเอง 
- อนุรักษท์รัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน 
  *ท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ 

ส 2.2   เขา้ใจระบบการปกครองในปัจจุบนัยดึมัน่ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1.วเิคราะห์ปัญหาการเมืองท่ีส าคญัในประเทศ  
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  พร้อมทั้งเสนอแนว 
ทางแกไ้ข 

  ปัญหาการเมืองท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนภายใน 
ประเทศ 
  * สถานการณ์การเมืองการปกครองของ     



 
 
 
2.เสนอแนวทาง ทางการเมือง  การปกครอง 
ท่ีน าไปสู่ความเขา้ใจและการประสาน  
ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งประเทศ 
 
3. วเิคราะห์ความส าคญัและความจ าเป็น   ท่ีตอ้ง
ธ ารงรักษาไว ้ ซ่ึงการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น 
ประมุข 
 
4. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  
 
 
 
 

 

สังคมไทยและสังคมโลกและ การประสาน 
ประโยชน์ร่วมกนั 
  * อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง 
ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติ 
  * การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง 
ประเทศ  เช่น การสร้างความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัประเทศต่าง ๆ 
  * การเปล่ียนแปลงเพื่อช่วยเหลือ 
ส่งเสริม ดา้นวฒันธรรม  การศึกษา  เศรษฐกิจ  
สังคม 
  * การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  - รูปแบบของรัฐ 
  - ฐานะและพระราชอ านาจของ 
พระมหากษตัริย ์
  * การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ฉบบัปัจจุบนั ท่ีมีผลต่อการเปล่ียน 
แปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบ 
โดยองคก์รอิสระ การตรวจสอบโดย 
ประชาชน 
 - ประชาธิปไตยใน 
โรงเรียน 
- ระบบการเมือง 
การปกครองในระดบั 
ทอ้งถ่ิน 
- องคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน 
      - เลือกหวัหนา้ห้อง 
-เลือกกรรมการนกัเรียน 
- อบจ. 
- อบต. 
- เทศบาลต าบล 
- เทศบาลเมืองฯ 



- เทศบาลนคร 
- วฒิุสภา 
- สภาผูแ้ทนราษฎร์                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐานท่ี  ส 3.1  เขา้ใจและสามารถบริหารจดัการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ารวมทั้งเขา้ใจหลกัการของ 
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวติอยา่งมีดุลยภาพ    
                      ตวัช้ีวดั                      สาระส าคญั 
1.อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจา้งในระบบ
เศรษฐกิจ 

*ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบนัผลดีและ
ผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ตระหนกัถึงความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบสหกรณ์ใน
การพฒันาเศรษฐกิจในระดบัชุมชนและประเทศ 
 
 
 
4. วเิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและ 
เสนอแนวทางแกไ้ข 
 

*ตลาดและประเภทของตลาด ขอ้ดีและขอ้เสีย
ของตลาดประเภทต่าง ๆ 
*การก าหนดราคาตามอุปสงคแ์ละอุปทาน การ
ก าหนดราคาในเชิงกลยทุธ์ท่ีมีมาในสังคมไทย 
* การก าหนดค่าจา้ง  กฎหายท่ีเก่ียวขอ้งและ 
อตัราค่าจา้งแรงานในสังคมไทย 
*บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการ
ควบคุมราคาเพื่อการแตกจ่ายและจดัสรรในทาง 
เศรษฐกิจ 
* การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวติของตนเอง และครอบครัว 
*การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร  
อุตสาหกรรม  การคา้และบริการ 
*ปัญหาการพฒันาประเทศท่ีผา่นมาโดย
การศึกษาวเิคราะห์แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบบัท่ีผา่นมา 
*การพฒันาประเทศท่ีน าปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใชใ้นการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสังคมฉบบัปัจจุบนั 
*ววิฒันาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
*ความหมายความส าคญัและหลกัการของระบบ 
สหกรณ์ 
*ความส าคญัของระบบสหกรณ์ในการพฒันา 
เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 
 

 
สาระ  3   เศรษฐศาสตร์   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 - 6   จ  านวน   40  ชัว่โมง 
ส 3.2 เขา้ใจระบบและสถาบนั 
                      ตวัช้ีวดั                      สาระส าคญั 
1.อธิบายบทบาทของรัฐบาลดา้นนโยบาย
การเงิน การคลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

*บทบาทนโยบายการเงินการคลงัของ
รัฐบาลในดา้น 
- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วเิคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจ ในยกุตโ์ลกาภิวตัน์ท่ีมีผลต่อ
สังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วเิคราะห์ผลดี ผลเสียของการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
 

-การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
-การรักษาดุลการคา้ระหวา่งประเทศ 
-การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา 
* รายรับและรายจ่ายของรัฐบาลท่ีมีผลต่อ
งบประมาณ   หน้ีสาธารณะ การพฒันาทาง
เศรษฐกิจ  และคุณภาพชีวติของประชาชน 
-นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ และ
การใชจ่้ายของรัฐ 
-แนวทางแกปั้ญหาการวา่งงาน 
*ความหมาย สาเหตุและผลกระทบท่ีเดจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจ เช่นเงินเฟ้อ เงินฟืด 
*ตวัช้ีวดัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่น 
GDP , GNP รายไดเ้ฉล่ียส่วนบุคคล 
* แนวทางการแกปั้ญหาของนโยบาย
การเงินการคลงั  
*ววิฒันาการของการาเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยกุตโ์ลกาภิวตัน์ของไทย 
*ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
*ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา้และบริการ 
*การคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ 
*บทบาทขององคก์รระหวา่ง 
ประเทศในเวทีการเงินโลกท่ีมีผลกบั
ประเทศไทย 

*แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 
*บทบาทขององคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ท่ีส าคญัในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO , 
NAFTA, EU , IMF , ADB , OPEC , FIA 
,APEC ในระดบัต่าง ๆ เขตส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ 
*ปัจจยัต่าง ๆท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การแข่งขนัการ
ขดัแยง้ และการประสานประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ 



*ตวัอยา่งเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การพึ่งพาทาง
เศรษฐกิจ 
*ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

*ปัจจยัต่าง ๆท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การ
แข่งขนั การขดัแยง้ และการประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ วธีิการกีดกนัทาง
การคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
สาระ4   ประวติัศาสตร์      
มาตรฐานท่ี  ส 4.1 เขา้ใจความหมายความส าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิการทาง
ประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
 
                      ตวัช้ีวดั                      สาระส าคญั 
1.ตระหนกัถึงความส าคญัของเวลาและยกุตส์มยั
ทางประวติัศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลง

*เวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ท่ีปรากฏ
ทางหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทยและ



ของมนุษย ์
 
 
 
 
 
2. สร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางประวติัศาสตร์โดย
ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 
 
 
 
 
 

ประวติัศาสตร์สากล 
*ตวัอยา่งเวลาและยกุตส์มยัทางประวติัศาสตร์ 
ของสังคมมนุษยท่ี์ปรากฏในหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ (เช่ือมโยงกบั มฐ.ส 4.3 ) 
*ความส าคญัของเวลาและยกุตส์มยัทาง
ประวติัศาสตร์ 
*ขั้นตอนของวธีิการทางประวติัศาสตร์ โดย
น าเสนอตวัอยา่งทีละขั้นตอนอยา่งชดัเจน 
*คุณค่าและประโยชน์ของวธีิการทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทาง
ประวติัศาสตร์  
*ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวติัศาสตร์ 

ส 4.2  เขา้ใจระบบการปกครองในปัจจุบนัยดึมัน่ศรัทธา และธ ารงรักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข                                                
                      ตวัช้ีวดั                      สาระส าคญั 
1.วเิคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และ
การติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลก
ตะวนัตกท่ีมีผลต่อพฒันาการการเปล่ียนแปลง
ของโลก 
2. วเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองเขา้สู่โลกสมยัปัจจุบนั 
 
 
 
 
3.วเิคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยโุรปไปยงัทวปีอเมริกา  แอฟริกา
และเอเชีย 
4.วเิคราะห์สถานการณ์ของโลกในคริสตว์รรษท่ี 
21  
 

* อารยธรรมของโลกยคุโบราณไดแ้ก่ อารย
ธรรมลุ่มแม่น ้าไทกรีส-ยเูฟรตีส ไนล ์ฮวงโห  
สินธุ และอายธรรมกรีกโรมนั 
 
*การติดต่อระหวา่งโลกตะวนัออกกบัโลก
ตะวนัตกและอิทธิพลทางวฒันธรรมท่ีมีต่อกนั
และกนั 
*เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั เช่นระบบ
ฟิวดสั การฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการ สงครามครูเสด 
การส ารวจทางทะเล การปฏิรูปการศึกษา 
*วทิยาศาสตร์การปฏิวติัอุตสาหกรรม จกัรวรรดิ
นิยม ลทัธิชาตินิยมเป็นตน้ 
 
*ความร่วมมือและการขดัแยง้ของมนุษยช์าติใน
โลก 
*สถานการณ์ส าคญัของโลกในคริสตวรรษท่ี 21 
เช่น 



- เหตุการณ์ 11 กนัยายน  ๒๐๐๑ (Nine 
Eleven) 

- การขาดแคลนทรัพยากร 
- การก่อการร้าย 
- การขดัแยง้ทางศาสนา  ฯลฯ 

 
 

ส 4.3เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย  วฒันธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความรัก  ความภูมิใจและธ ารง ความเป็นไทย 
                      ตวัช้ีวดั                      สาระส าคญั 
1. วเิคราะห์ประเด็นส าคญัของประวติัศาสตร์
ไทย  
2. วเิคราะห์ความส าคญัของสถาบนั
พระมหากษตัริยต่์อชาติไทย 
3. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสร้างสรรคภู์มิ
ปัญญาไทย และวฒันธรรมไทย ซ่ึงมีผลต่อ
สังคมไทยในยคุปัจจุบนั 
 
 

* วเิคราะห์ประเด็นส าคญัของประวติัศาสตร์
ไทย เช่น แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจกัรโบราณดินแดนไทย และอิทธิพล
ท่ีมีต่อสังคมไทย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสถาปนา
อาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ  สาเหตุและผล
ของการปฏิรูป ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐานท่ี  ส 5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิง ซ่ึงมีผลต่อกนัและกนัใน
ระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการคน้หา วเิคราะห์ สรุปและใชข้อ้มูลภูมิ-สารสนเทศ
   

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1 ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม    *เคร่ืองมือทางภุมิศาสตร์  ใหข้อ้มูลและ 



วเิคราะห์ เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย 
วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความ
ภูมิใจ และด ารงความเป็นไทยน าเสนอขอ้มูลภูมิ
สาร- 
สนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.วเิคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์  ซ่ึงท า
ใหเ้กิดปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติั 
ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค 
ต่าง ๆของโลก 
3. วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บ 
อิทธิพลจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 
และทวปีต่าง ๆ 
4. ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติ 
ในโลกวา่ เป็นผลมาจากการท าของมนุษย ์

หรือและธรรมชาติ 

ข่าวสารภูมิลกัษณ์ ภูมิอากาศและภูมิสังคม 
ของไทยและ ภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก 
* ปัญหาทางกายภาพหรือภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
ในประเทศไทยและ ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
  *การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ 
ในส่วนต่าง ๆ ของโลก 
  * การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 
  * การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บอิทธิพล 
จากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ใน ประเทศไทยและ 
ทวปีต่าง ๆ เช่นการเคล่ือนตวัของแผน่ 
เปลือกโลก 
  * การเปล่ียนแปลงธรรรมชาติในโลก 
เช่นภาวะโลกร้อน  ความแห้งแลง้ 
สภาพอากาศแปรปรวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส 5.2   เขา้ใจปฏิสัมพนัระหวา่งมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม มี
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
(แกนกลาง+ระดบัเขต-สถานศึกษา) 

1. วเิคราะห์สถานการณ์และ วกิฤตการณ์ ดา้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ 
ประเทศไทย และโลก 
 
 
2.ระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

* การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ 
ในส่วนต่าง ๆ ของโลก 
 * การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก 
 *วกิฤตการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยและโลก 
  * มาตรการป้องกนัและแกปั้ญหา บทบาทของ



บทบาทขององคก์ารและการประสานความ
ร่วมมือ ทั้งในประเทศและนอกประเทศเก่ียวกบั
กฏหมาย 
ส่ิงแวดลอ้มการจดัทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
3.ระบุแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และ  ส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก      
4. อธิบายการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้ม 
ในการสร้างสรรคว์ฒันธรรม อนัเป็น 
เอกลกัษณ์ ของทอ้งถ่ินทั้งในประเทศไทย 
และโลก 
5. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาและการ 
ด าเนินชีวติตามแนวทางการอนุรักษท์รัพยากร  
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาท่ี ย ัง่ยนื      

องคก์ารและการประสาน ความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ กฏหมายส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  * การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอ้มในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
* การใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มใน การ
สร้างสรรคว์ฒันธรรมอนัเป็น เอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินทั้งในประเทศไทยและโลก 
*การแกปั้ญหาและการด าเนินชีวติตามแนวทาง 
การอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
- แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ส าคญัใน 
ทอ้งถ่ิน  จิตส านึกและการแสดงออกซ่ึงการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ค าอธิบายรายวชิา   
ส21101  ประวตัิศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 
 อธิบายการพฒันาการทางสังคม  เศรษฐกิจการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค             เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้และเหตุการณ์ส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวติของตนในทอ้งถ่ิน   
 มีความรอบรู้  ความเขา้ใจในเหตุการณ์ส าคญั ๆ  ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก  สามารถช้ีจุดท่ีเกิดเหตุการณ์ในบริเวณ
ต่าง ๆ ของโลก  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั 
  



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

 รวมทั้งหมด    5   ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส21102  พระพทุธศาสนา    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 
 ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  การสังคายนา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย  ความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในสังคมไทย พระพุทธศาสนากบัการพฒันาตนและครอบครัว พุทธประวติั
ตั้งแต่ประสูติจนถึง บ าเพญ็ทุกรกิริยา  พุทธสาวก  พุทธสาวกิา  ชาดก  ชาวพุทธตวัอยา่ง ตวัอยา่งบุคคลในทอ้งถ่ิน
หรือประเทศท่ีมีผลงานดา้นศาสนสัมพนัธ์  ประวติั และความส าคญัของวดัธรรมสวนะ  วนัเขา้พรรษา  วนัออก
พรรษาและวนัเทโวโรหณะ ระเบียบพิธี  พิธีเวยีนเทียน  การปฏิบติัตนในวนัมาฆบูชา  วนัวสิาขบูชา   วนัอฏัฐมีบูชา 



วนัอาสาฬหบูชา วนัธรรมสวนะ  เทศกาลส าคญั  และมีจิตส านึกค่านิยมท่ีดีงาม เพื่อการอนุรักษ ์วฒันธรรม  
ประเพณี  สภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัอุทยัธานี  คือ ประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ 
และประเพณีแห่เจา้พอ่เจา้แม่อุทยัธานี 
 ศึกษา วเิคราะห์  อธิบาย  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  เร่ืองพุทธคุณ 9  อริยสัจ 4  
พุทธศาสนสุภาษิต  การบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม   หลกัอานาปานสติ  การสวดมนต ์แปลและแผเ่มตตา  การ
เรียนรู้และด าเนินชีวติดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ   ศาสน
พิธี การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลกัพระพุทธศาสนา 
 เพื่อใหน้กัเรียน มีความรู้ ความเขา้ใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีมีความศรัทธา ท่ีถูกตอ้ง  
สามารถน าหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันา และการอยูร่่วมกนั อยา่งสันติสุขในชุมชน
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 1.1 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/2 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  

 รวมทั้งหมด   16   ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส21103  ภูมศิาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 
- - - - - - - - - - - 

 อธิบายเส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบ วนั เวลา ของประเทศไทยกบัทวปีต่าง ๆ  ส ารวจท าเล ท่ีตั้ง  กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวปีเอเชีย  ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  โดยใชแ้หล่งขอ้มูล ท่ีหลากหลาย 
  วเิคราะห์เช่ือมโยงสาเหตุและแนวทางป้องกนัภยัธรรมชาติและการระวงัภยั  ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มทาง ธรรมชาติ ปัจจยัทางกายภาพ
และสังคมท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวของความคิด  เทคโนโลย ี สินคา้  ประชากรในทวปีเอเชีย  ออสเตรเลีย  โอเชีย



เนีย  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อวฒันธรรม  การด ารงชีวติในทอ้งถ่ินอุทยัธานี และแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษท่ี์ส าคญัของทอ้งถ่ินอุทยัธานี            คือ มรดกโลกหว้ยขาแขง้และแหล่งตน้น ้าสะแกกรัง 
 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบติัตนในการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก  แผนท่ี  
กราฟ  แผนภูมิ) ในการสืบคน้ขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและสังคม ของประเทศไทย  ทวปีเอเชีย  
ทวปีออสเตรเลียและโอเชียเนีย  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อวฒันธรรม  และแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์
ส าคญัของทอ้งถ่ินอุทยัธานี คือมรดกโลกหว้ยขาแขง้และแหล่งตน้น ้าสะแกกรัง มีจิตสาธารณะแสดงออกซ่ึงการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย ทวปีเอเชีย  ทวปีออสเตรเลียและโอเชียเนีย  และทอ้งถ่ินอุทยัธานี 
 

ตัวช้ีวดั 
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  

 รวมทั้งหมด   7   ตวัช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส21104  ประวตัิศาสตร์ไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที ่ 2     เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 
 อธิบายเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์สมยัก่อนสุโขทยัในดินแดนประเทศไทยโดยสังเขป 
 วเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรสุโขทยัในดา้นต่าง ๆ  ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัอุทยัธานี  อิทธิพล
ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยัและสังคมไทยในปัจจุบนัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ความเช่ือและประเพณี
พื้นบา้นของจงัหวดัอุทยัธานี 



 เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตนในการน าความรู้ ขอ้มูล วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  ในสมยั
สุโขทยัมาใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั  เกิดความรักความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นคนชาติไทย และทอ้งถ่ิน
อุทยัธานี 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 4.3  ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3   

 รวมทั้งหมด  3  ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส21105  หน้าทีพ่ลเมอืง     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 
 อธิบายหลกัการ  เจตนารมณ์  โครงสร้างและสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั
โดยสังเขป  อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ ท่ีดีหรือการน าไปสู่การเขา้ใจ
ผดิต่อกนั  ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคมทอ้งถ่ินอุทยัธานีและประเทศชาติ 
 วเิคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั 



 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบั การปฏิบติัตนตามหลกักฎหมายในการคุม้ครองสิทธิ ของบุคคล
ปฏิบติัตนตามหลกับญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ตนเอง  ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน  กฎหมาย  รู้หนา้ท่ีมีวินยัในตนเอง  อนุรักษท์รัพยากร        ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
 

ตัวช้ีวดั 
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   

 รวมทั้งหมด   7  ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส21106     เศรษฐศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที ่ 2    เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 
 อธิบายความหมาย  ความส าคญัของเศรษฐกิจ  ความเป็นมา  หลกัการและความส าคญัของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  ยกตวัอยา่งอาชีพพอเพียง   การเล้ียงปลาแรด  การท าสวนผลไม ้ และรู้จกัการ
ออมเปิดบญัชีธนาคารตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อภิปรายผลของการมี  กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการพึ่งพาอาศยักนั  
และการแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 



วิเคราะห์ค่านิยมและการบริโภคของคนในสังคม  ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  
บทบาทหนา้ท่ีและความแตกต่างของสถาบนัการเงิน แต่ละประเภทและธนาคารกลาง 
 เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตนในการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั เศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ินอุทยัธานีและประเทศ  ตามหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรู้จกั การออมเงินกบัสถาบนัการ
ธนาคาร 
 

ตัวช้ีวดั 
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   

 รวมทั้งหมด    7   ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส22101   ประวตัิศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - -  
 อธิบายวิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ พร้อมยกตวัอย่าง การวเิคราะห์
ขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินของตนเอง หรือหลกัฐานสมยัอยธุยา  ลกัษณะท่ีตั้ง
พฒันาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองภูมิภาคเอเซีย 
 วเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในสมยัอยธุยาและธนบุรี  และจากจดหมายเหตุพงศาวดารและจดหมายเหตุชาว
ต่าง 



 เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัการน าวิธีการทางประวติัศาสตร์ มาใชศึ้กษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ศึกษาสืบคน้ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ความส าคญัของแหล่งอารยธรรม โบราณ  แหล่งมรดกโลกใน
ดา้นต่าง ๆ  และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั และอารยธรรมโบราณเก่ียวกบั
จงัหวดัอุทยัธานี ในดา้นบุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
 

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

 รวมทั้งหมด    5   ตวัช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส22102  พระพทุธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - -  
 ศึกษา   วเิคราะห์  อธิบาย  การสังคายนา  การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย       และเพื่อนบา้น 
การนบัถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจุบนั ความส าคญัของพระพุทธศาสนาท่ีเสริมสร้างความ
เขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื่อนบา้น ความส าคญัของพระพุทธศาสนา ต่อสังคมไทยในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวฒันธรรม
และเอกลกัษณ์และมรดกของชาติ  พระพุทธศาสนา กบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบสังคม  วเิคราะห์พุทธ



ประวติั พุทธสาวก  พุทธสาวกิา              โครงสร้างของพระวนิยัปิฎก  พระสุตนัตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก พระ
รัตนตรัย  อริสัจ  ดรุยธรรม  
กุศลกรรมบท  10  
 ศึกษา  วเิคราะห์  อธิบาย   ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนสุภาษิต การบริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลกัอานาปานสติ  การสวดมนต ์แปลและแผเ่มตตา  การเรียนรู้และด าเนินชีวติดว้ยวธีิคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  ปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ   ศาสนพิธี การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมต่อเพื่อน
ตามหลกัพระพุทธศาสนา 
 เพื่อใหน้กัเรียน มีความรู้ ความเขา้ใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีมีความศรัทธา ท่ีถูกตอ้ง  
สามารถน าหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันาและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขในชุมชน
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
 

ตัวช้ีวดั  
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   

 รวมทั้งหมด   16   ตวัช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส22103  ภูมศิาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - -  
 อธิบายลกัษณะเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปียุโรป และทวปี
แอฟริกา การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 



  วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปียุโรปและทวปีแอฟริกา  การเปล่ียนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรป และทวปีแอฟริกาต่อประเทศไทย และจงัหวดัอุทยัธานี 
 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบติัตนในการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ทาง กายภาพในการ
สืบคน้ขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและสังคม ของทวปียโุรปและทวปี           แอฟริกา   สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพท่ีมีผลต่อวฒันธรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ส าคญัของทอ้งถ่ินอุทยัธานี  มีจิตสาธารณะ
แสดงออกซ่ึงการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย  ทวปียโุรป ทวปีแอฟริกา และจงัหวดัอุทยัธานี 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 5.1 ม 1/1   ม 1/2   
ส 5.2 ม 1/1   ม 1/2     ม 1/3        ม 1/4   

 รวมทั้งหมด    6    ตวัช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส22104   ประวตัิศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - -  



 อธิบายการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา การพฒันาการด้านการเมืองการปกครอง สังคมเศรษฐกิจ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  การเสียงกรุงศรีอยุธยา การกูเ้อกราชและการสถาปนา       กรุงธนบุรีเป็นราชธานี
ของไทย 
 วเิคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรอยธุยาในดา้นต่าง ๆ  ดา้นภูมิปัญญา  วฒันธรรมไทยสมยัอยุธยาและกรุง
ธนบุรี  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคญัของไทยและต่างชาติ ในการสร้างสรรคช์าติไทย 
 เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัการสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา  และกรุงธนบุรี พฒันาการทางการเมือง การ
ปกครองเศรษฐกิจ วฒันธรรมประเพณี  ภูมิปัญญา วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและต่างชาติท่ีรักษาเอกราชของ
ชาติไทยไวใ้หลู้กหลานและบุคคลส าคญัของอุทยัธานีทางประวติัศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 4.3  ม.1/1     ม.1/2        ม.1/3   

 รวมทั้งหมด    3   ตวัช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส22105  หน้าทีพ่ลเมอืง     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - -  



 อธิบายหลกัการ  เจตนารมณ์  โครงสร้างและสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ฉบบัปัจจุบนั
โดยสังเขป  อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ ท่ีดีหรือการน าไปสู่การเขา้ใจ
ผดิต่อกนั  ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคมทอ้งถ่ินอุทยัธานีและประเทศชาติ 
 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 
 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบั การปฏิบติัตนตามหลกักฎหมายในการคุม้ครองสิทธิของบุคคล
ปฏิบติัตนตามหลกับญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง  ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน  กฎหมาย   รู้หนา้ท่ีมีวินยัในตนเอง  อนุรักษท์รัพยากร ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
 

ตัวช้ีวดั 
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   

 รวมทั้งหมด    7   ตวัช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส22106  เศรษฐศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - -  



 อธิบายความหมาย  ความส าคญัของเศรษฐกิจ  ความเป็นมา  หลกัการและความส าคญัของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  ยกตวัอยา่งอาชีพพอเพียง  การเล้ียงปลาแรด  การท าสวนผลไม ้ และรู้จกัการออม
เปิดบญัชีธนาคารตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อภิปรายผลของการมี กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา
ระบุปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน ยกตวัอยา่งท่ีสะทอ้นให้เห็นการพึ่งพาอาศยักนั  และการ
แข่งขนักนัทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

วิเคราะห์ค่านิยมและการบริโภคของคนในสังคม  ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  
บทบาทหนา้ท่ีและความแตกต่างของสถาบนัการเงิน แต่ละประเภทและธนาคารกลาง 
 เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตนในการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั เศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ินอุทยัธานีและประเทศ  ตามหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรู้จกั การออมเงินกบัสถาบนัการ
ธนาคาร 
 

ตัวช้ีวดั 
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   
รวมทั้งหมด    7   ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส23101  ประวตัิศาสตร์ไทย     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 
- - - - - - - - - -  



 อธิบายวิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ พร้อมยกตวัอย่าง การวเิคราะห์
ขอ้มูลจากเอกสารหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินของตนเอง หรือหลกัฐานสมยัอยธุยา  ลกัษณะท่ีตั้ง
พฒันาการทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองภูมิภาคเอเชีย 
 วเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในสมยัอยธุยาและธนบุรี  และจากจดหมายเหตุพงศาวดารและจดหมายเหตุชาว
ต่าง 
 เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัการน าวธีิการทางประวติัศาสตร์ มาใชศึ้กษาเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ได้
อยา่งถูกตอ้ง ศึกษาสืบคน้ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ความส าคญัของแหล่งอารยธรรม โบราณ  แหล่งมรดกโลกในดา้น
ต่าง ๆ และอิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีผลต่อภูมิภาคเอเชีย ในปัจจุบนั และอารยธรรมโบราณเก่ียวกบัจงัหวดั
อุทยัธานี ในดา้นบุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 4.1  ม.1/1   ม.1/2    ม.1/3   
ส 4.2  ม.1/1   ม.1/2   
รวมทั้งหมด    5   ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส23102  พระพทุธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - -  



 ศึกษา   วิเคราะห์  อธิบาย  การสังคายนา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศไทย       และเพื่อน
บา้น การนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบา้นในปัจจุบนั  ความส าคญัของพระพุทธศาสนาท่ีเสริมสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีกบัประเทศเพื่อนบา้น ความส าคญัของพระพุทธศาสนา ต่อสังคมไทยในฐานะท่ีเป็นรากฐานของ
วฒันธรรมและเอกลกัษณ์และมรดกของชาติ พระพุทธศาสนา กบัการพฒันาชุมชนและการจดัระเบียบสังคม  
วิเคราะห์พุทธประวติั พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  
โครงสร้างของพระวนิยัปิฏก  พระสุตนัตปิฏก  พระอภิธรรมปิฏก พระรัตนตรัย  อริสัจ  ดรุดธรรม  
กุศลกรรมบท  10  
 ศึกษา  วเิคราะห์  อธิบาย  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนสุภาษิต การบริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลกัอานาปานสติ  การสวดมนต์ แปลและแผเ่มตตาการเรียนรู้และด าเนินชีวติดว้ยวธีิคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  ปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ   ศาสนพิธี การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมต่อเพื่อน
ตามหลกัพระพุทธศาสนา 
 เพื่อใหน้กัเรียน มีความรู้ ความเขา้ใจ  ตระหนกัและปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีมีความศรัทธาท่ีถูกตอ้ง  
สามารถน าหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาไปประยกุตใ์ชเ้พื่อการพฒันาและการอยูร่่วมกนั อยา่งสันติสุขในชุมชน
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
 

ตัวช้ีวดั  
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   

 รวมทั้งหมด    16   ตวัช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส23103  ภูมศิาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที ่ 1     เวลา  20  ช่ัวโมง     จ านวน  0.5  หน่วยกติ 
- - - - - - - - - -  



 อธิบายลกัษณะเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปียโุรป และทวปี
แอฟริกา  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา 
  วเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและสังคมของทวปียโุรปและทวปีแอฟริกา การเปล่ียนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม  ปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้มในทวปียโุรปและทวปีแอฟริกาต่อประเทศไทย และจงัหวดัอุทยัธานี 
 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบติัตนในการเลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์        ทางกายภาพ
ในการสืบคน้ขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและสังคม ของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา   
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีผลต่อวฒันธรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ส าคญัของทอ้งถ่ินอุทยัธานี  มี
จิตสาธารณะแสดงออกซ่ึงการอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย  ทวปียโุรป  ทวปีแอฟริกา และ
จงัหวดัอุทยัธานี 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 5.1 ม 1/1   ม 1/2   
ส 5.2 ม 1/1   ม 1/2     ม 1/3       ม 1/4   

 รวมทั้งหมด    6   ตวัช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส23104  ประวตัิศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - -  



 อธิบายการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยา  การพฒันาการด้านการเมืองการปกครอง  สังคมเศรษฐกิจ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  การเสียงกรุงศรีอยุธยา การกูเ้อกราชและการสถาปนา    กรุงธนบุรีเป็นราชธานี
ของไทย 
 วิเคราะห์พฒันาการของอาณาจกัรอยุธยาในดา้นต่าง ๆ  ดา้นภูมิปัญญา  วฒันธรรมไทย สมยัอยธุยาและ
กรุงธนบุรี  วรีกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคญัของไทยและต่างชาติ ในการสร้างสรรคช์าติไทย 
 เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้เก่ียวกบัการสถาปนาอาจกัรอยุธยา  และกรุงธนบุรี พฒันาการทางการเมือง การ
ปกครองเศรษฐกิจ วฒันธรรมประเพณี  ภูมิปัญญา วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยและต่างชาติท่ีรักษาเอกราชของชาติ
ไทยไวใ้หลู้กหลาน และบุคคลส าคญัของอุทยัธานีทางประวติัศาสตร์ 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 4.3  ม.1/1   ม.1/2      ม.1/3   
รวมทั้งหมด    3   ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส23105  หน้าทีพ่ลเมอืง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - -  



 อธิบายหลกัการ  เจตนารมณ์  โครงสร้างและสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั
โดยสังเขป  อภิปรายเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ ท่ีดีหรือการน าไปสู่การเขา้ใจ
ผดิต่อกนั  ระบุความสามารถของตนเองในการท าประโยชน์ต่อสังคมทอ้งถ่ินอุทยัธานีและประเทศชาติ 
 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั 
 เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบั การปฏิบติัตนตามหลกักฎหมายในการคุม้ครองสิทธิ ของบุคคล
ปฏิบติัตนตามหลกับญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัตนเอง  ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน  กฎหมาย  รู้หนา้ท่ีมีวนิยัในตนเอง  อนุรักษท์รัพยากร ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
 

ตัวช้ีวดั 
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   

 รวมทั้งหมด    7   ตวัช้ีวดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส22106  เศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3    ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 



- - - - - - - - - - - - - - - - 
อธิบาย  วิเคราะห์ ความหมายและประเภทของตลาดความหมายและตวัอยา่งของอุปสงค์อุปทาน

ความหมายและความส าคญัของกลไกราคาและการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ หลกัการปรับและเปล่ียนแปลง
ราคาสินคา้และบริการส ารวจสภาปัจจุบนัปัญหาทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม วเิคราะห์
ปัญหาของทอ้งถ่ินโดยใช ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทาง  การแกไ้ขและพฒันาทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กบัการพฒันาในระดบัต่าง ๆ  หลกัการส าคญัของระบบ
สหกรณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง  แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัการและระบบ ของสหกรณ์เพื่อประยุกตใ์ช้
ในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อหารผลิตการบริโภคและการใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู่อยา่งจ ากดัในทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การซ้ือขายและการแลกเปล่ียน ระบบเศรษฐกิจและปัญหา
เศรษฐกิจของทอ้งถ่ินการใชชี้วติครอบครัวภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียงสัตว ์การท าสวน
ผลไม ้ โครงงานแปรรูปผลผลิตเพื่อการจ าหน่ายจดัท าบญัชีครัวเรือนเก็บออมโดยฝากธนาคารโรงเรียน บทบาท
หนา้ท่ีของรัฐบาลในการ พฒันาประเทศในดา้นต่างๆบทบาทและกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่นการผลิต
สินคา้ และบริการสาธารณะท่ีเอกชนไม่ด าเนินการบทบาทการเก็บภาษีเพื่อพฒันา ประเทศของรัฐในระดบัต่าง ๆ 
บทบาทการแทรกแซงราคา  และการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและการจดัสรรในทางเศรษฐกิจบทบาทอ่ืน
ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ             ในสังคมไทยนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ของรัฐบาลบทบาท
ความส าคญัและการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

วเิคราะห์  ลกัษณะของการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ  ผลกระทบ   ท่ีเกิดจากภาวะ
เงินเฟ้อเงินฝืด ความหมายสาเหตุและแนวทาง แกไ้ข ภาวะเงินเฟ้อเงินฝืด  สภาพและสาเหตุปัญหาการวา่งงาน
ผลกระทบจากปัญหาการวา่งงาน แนวทางการแกไ้ขปัญหา การวา่งงาน การคา้  การลงทุนระหวา่งประเทศ สาเหตุ
และวธีิการกีดกั้นทางการคา้ในการคา้ระหวา่งประเทศ 

 

ตัวช้ีวดั 
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   

 รวมทั้งหมด    7   ตวัช้ีวดั   
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส21201   ท้องถิ่นของเรา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 



ศึกษา ฝึกปฏิบติัทกัษะกระบวนการ ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  ความเป็นมา  หลกัฐานทางโบราณคดี  ท่ีตั้ง  
อาณาเขต  ศาสนา  การปกครอง  สังคม  วฒันธรรมของทอ้งถ่ินของตน  เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจและเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นทอ้งถ่ินของตน    

ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ในทอ้งถ่ินของตนเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ทรัพยากร  สภาพ
ปัญหา  การอนุรักษแ์ละ การแกไ้ขปัญหาทรัพยากร  การประกอบอาชีพ  ระบบเศรษฐกิจ  เพื่อใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจและสามารถวเิคราะห์สภาพภูมิศาสตร์  ทรัพยากร  ระบบเศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพของประชากรใน
ทอ้งถ่ิน  และสามารถน ามาใชใ้นการด ารงชีวติ 
 ศึกษาภูมิปัญญาไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม  ความเช่ือ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็น
คุณค่าของวถีิชีวติไทย  สามารถน ามาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวติ 
 โดยจดัประสบการณ์  ศึกษา  สร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัผูเ้รียน สืบคน้ขอ้มูลจากข่าวสาร
สารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินชุมชนท่ีอยูใ่กลต้วั  โดยการฝึกปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน เพื่อพฒันา
ทกัษะ  กระบวนการคิดวเิคราะห์  การแกปั้ญหา  การใชเ้หตุผล  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และน า
ประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนั
อยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ          มีเจตคติท่ีดีต่อทอ้งถ่ินของเรา  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบ  
ระเบียบ  มีวินยั  เสียสละ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
ประพฤติ  และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมและประเทศชาติ 
 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู้  ความเขา้ใจถึงประวติัความเป็นมา  ลกัษณะทางภูมิศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจ 
                  การด ารงชีวติและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
 2. มีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน  เห็นคุณค่าของวถีิชีวิตไทย 
 3. น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส21202   ท้องถิ่นของเรา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 



ศึกษา ฝึกปฏิบติัทกัษะกระบวนการ ภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ินในการด ารงชีวติตามสภาพแวดลอ้ม
ธรรมชาติ  ระบบเครือข่ายความสัมพนัธ์  การพึ่งพาของภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน  การด ารงรักษาภูมิปัญญาไทยใน
ทอ้งถ่ิน  การปรับใชภู้มิปัญญาไทยในทอ้งถ่ินในสภาวการณ์ปัจจุบนั  และประเภทของภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน 

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของ
ทอ้งถ่ินและสังคม  ในการร่วมกนัอนุรักษ ์ สร้างสรรค ์ สืบสาน  พฒันาภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นมรดกทาง
ปัญญาทั้งในทอ้งถ่ิน  สังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนสามารถน าไปปรับใชก้บัการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีคุณค่าและ
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั 
 โดยจดัประสบการณ์  ศึกษา  สร้างสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีใกลต้วัผูเ้รียน สืบคน้ขอ้มูลจาก
ข่าวสารสารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินชุมชนท่ีอยูใ่กลต้วั  โดยการฝึกปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน 
เพื่อพฒันาทกัษะ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  การแกปั้ญหา  การใชเ้หตุผล  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  
และน าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้น
ชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ          มีเจตคติท่ีดีต่อทอ้งถ่ินของเรา  สามารถท างานอย่าง
เป็นระบบ  ระเบียบ  มีวินยั  เสียสละ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง  ประพฤติ  และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมและประเทศชาติ 
 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีความรู้  ความเขา้ใจ  เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน 
 2. ร่วมกนัอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นมรดกทางปัญญาทั้งใน 
                  ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 
 3. น าภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ินมาใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส33242  ภูมปัิญญาไทยในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
- - - - - - - - - - - 

ศึกษา ลกัษณะความเป็นมาของภูมิปัญญาไทยในดา้นการแพทย ์ การอาหาร  การก่อสร้าง  งาน
ศิลปวฒันธรรม  วถีิชีวติความเป็นอยู ่ วฒันธรรมประเพณี   ความเป็นไทย   

เขา้ใจตระหนกัในความส าคญั  ความหมาย  ความเป็นมาของภูมิปัญญาไทยในดา้นต่าง ๆ   



น าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นการด าเนินการ หารายไดจ้ากการน าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นการประกอบอาชีพ
และด าเนินการ อนุรักษช่์วยกนัรักษาภูมิปัญญาไทย 
 ศึกษา  สืบคน้ขอ้มูลจากข่าวสารสารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินชุมชนท่ีอยูใ่กลต้วั  ในดา้นภูมิ
ปัญญาไทยเพื่อน ามาใชใ้นชีวิต 

ฝึกปฏิบติัจริง  ทดลอง   และใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อภูมิ
ปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน   

สามารถท างานอยา่งเป็นระบบเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง  ประพฤติและปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ในสังคมและประเทศชาติ 
 

ผลการเรียนรู้  
1.. ศึกษาเรียนรู้  ภูมิปัญญาไทยในดา้นต่าง ๆ น าภูมิปัญญาไทยมาปรับปรุงเพิ่มเติมและ 

              2. อนุรักษรั์กษาภูมิปัญญาไทย  และน ามาใชใ้นการด าเนินชีวติมาประกอบอาชีพ 
 3. น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

4. มีเจตคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาไทย 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส33242  ภูมปัิญญาไทยในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
- - - - - - - - - - - 

ศึกษา วเิคราะห์ลกัษณะความเป็นมาของภูมิปัญญาไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั  ภูมิปัญญาในดา้นการแพทย ์ การ
อาหาร  การก่อสร้าง  งานศิลปวฒันธรรม  วถีิชีวติความเป็นอยู ่ วฒันธรรมประเพณี   ความเป็นไทย  รายไดจ้าก
อาชีพพื้นฐานดัง่เดิมของชาวไทยในอดีตและการน าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นการด าเนินการ  อนุรักษช่์วยกนัรักษาภูมิ
ปัญญาไทย 

เขา้ใจตระหนกัในความส าคญั  ความหมาย  ความเป็นมาของภูมิปัญญาไทยในดา้นต่าง ๆ  น าภูมิปัญญา
ไทยมาพฒันาเป็นอาชีพท่ีมัน่คงและมีรายไดต้ลอดทั้งปี 
 ศึกษา  สร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัผูเ้รียน สืบคน้ขอ้มูลจากข่าวสารสารสนเทศ  จากแหล่ง
เรียนรู้ในทอ้งถ่ินชุมชนท่ีอยูใ่กลต้วั   

ฝึกปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน เพื่อพฒันาทกัษะ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  การแกปั้ญหา  การใช้
เหตุผล  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   

น าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้น
ชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน   



 

ผลการเรียนรู้  
 1. ศึกษาเรียนรู้  ภูมิปัญญาไทยในดา้นต่าง ๆ น าภูมิปัญญาไทยมาปรับปรุงเพิ่มเติม 

2.อนุรักษรั์กษาภูมิปัญญาไทย  และน ามาใชใ้นการด าเนินชีวติมาประกอบอาชีพ 
3. มีทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา และมีเหตุผล 
4. น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์
5. มีเจตคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาไทย 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วชิา หน้าทีพ่ลเมอืง  สาระเพิม่เติม  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1  (ภาคเรียนที ่1) 
ส20235  หนา้ท่ีพลเมือง 1   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 มีส่วนร่วมอนุรักษม์ารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา
คารวะ  
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของความรักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูลพระมหากษตัริย ์
ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเร่ืองมีเหตุผล  รอบครอบ หลกัการท างานในเร่ืองการใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคนและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  ความอดทน ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระท าของตนเอง 
 ใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการ 



เผชิญสถานการณ์  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความ
ตระหนกั  กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึ
มัน่ในศาสนา และเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  
จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทไทย 
4. เป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา  และเทิดทูลพระมหากษตัริย ์ 
5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลกัการท างาน  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
10. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

 
 
 
 

จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 
1. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ)     2. 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               
ปัญญา ประเพณี) 

จุดเนน้ท่ี 2 รักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา ละเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
            การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 
                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิา หน้าทีพ่ลเมอืง  สาระเพิม่เติม  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1  (ภาคเรียนที ่2) 
ส 20235 หนา้ท่ีพลเมือง 2   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบ -ธรรม
เนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา 
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม การตดัสินใจใชเ้หตุผล มีส่วนร่วมและรับผดิชอบใน
การตดัสินใจในกิจกรรมของหอ้งเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในเร่ืองวถีิ
ชีวติ วฒันธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม อยูร่่วมกนัอยา่งสันติและพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในสังคมพหุ
วฒันธรรม ดว้ยการเคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ื้น ช่วยเหลือ 
ซ่ึงกนัและกนั 



 มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ ในเร่ืองการทะเลาะววิาท ความคิดเห็นไม่
ตรงกนั ดว้ยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงบัความขดัแยง้ 
 ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  ความอดทน 
ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการ 
เผชิญสถานการณ์  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความ
ตระหนกั  กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึ
มัน่ในศาสนา และเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  
จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

2.   แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละต่อสังคม 
3.  เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
7. มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลใชป้ระกอบในการตดัสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอยู่

ร่วมกนัอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
 

9. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
10. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
 

 จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 
1. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ) 
2. ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               

ปัญญา ประเพณี) 

จุดเนน้ท่ี 4 ความปรองดอง  สมานฉนัท ์
1. การอยูร่่วมกนัในสังคมแห่งความหลากหลาย 
2. การจดัการความขดัแยง้และสันติวธีิ 

จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 



                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิา หน้าทีพ่ลเมอืง  สาระเพิม่เติม  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 (ภาคเรียนที ่1) 
ส  20235  หนา้ท่ีพลเมือง 3   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 มีส่วนร่วมแนะน าผูอ่ื้นใหอ้นุรักษม์ารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ง
กาย การมีสัมมาคารวะ  
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและแนะน าผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึมัน่ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบพัระมหากษตัริย ์
           ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเร่ืองมีสติ  ความขยนั อดทน หลกัการท างานในเร่ือง
ภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไรและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ในเร่ืองการติดตามข่าวสารบา้นเมือง ความกลา้
หาญทางจริยธรรม การเป็นผูน้  าและการเป็นสมาชิกท่ีดี 



 ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร อดทน ใฝ่หา
ความรู้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการ 
เผชิญสถานการณ์  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความ
ตระหนกั  กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึ
มัน่ในศาสนา และเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  
จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทไทย 
2. เป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา  และเทิดทูลพระมหากษตัริย ์ 
3. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลกัการท างาน  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
5. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

 
จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 
1. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ)     2. 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               
ปัญญา ประเพณี) 
จุดเนน้ท่ี 2 รักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา ละเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 

                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิา หน้าทีพ่ลเมอืง  สาระเพิม่เติม  ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2  (ภาคเรียนที ่2) 
ส 20235   หนา้ท่ีพลเมือง 4   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 แสดงออกและแนะน าผูอ่ื้นใหมี้ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและ
อนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 มีส่วนร่วมและรับผดิชอบใน การตดัสินใจต่อกิจกรรมของหอ้งเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบ
ขอ้มูลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ รู้ทนัข่าวสาร 
 เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติ และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
โดยค านึงถึงความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเร่ืองวิถีชีวติ วฒันธรรม ศาสนา  
ส่ิงแวดลอ้มการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและการพึ่งพาซ้ึงกนัและกนั ในเร่ืองของการเคารพ
ซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 



 มีส่วนร่วมและเสนอแนวทาง การแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิ 
การใชข้องส่วนรวม ดว้ยการเจรจาไกล่เกล่ีย  การเจรจาต่อรอง การระงบัความขดัแยง้ 
 ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบติั
หนา้ท่ี  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการเผชิญ 
สถานการณ์  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความ
ตระหนกั  กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึ
มัน่ในศาสนา และเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  
จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

2.   แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละต่อสังคม 
3.  เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
7. มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลใชป้ระกอบในการตดัสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอยู่

ร่วมกนัอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
 
9. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
10. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
 

 จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 
3. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ) 
4. ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               

ปัญญา ประเพณี) 

จุดเนน้ท่ี 4 ความปรองดอง  สมานฉนัท ์
3. การอยูร่่วมกนัในสังคมแห่งความหลากหลาย 
4. การจดัการความขดัแยง้และสันติวธีิ 



จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 
                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วชิา หนา้ท่ีพลเมือง  สาระเพิ่มเติม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนท่ี 1) 
ส20235  หนา้ท่ีพลเมือง 5   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 มีส่วนร่วมแนะน าผูอ่ื้นใหอ้นุรักษ ์ และยกยอ่งผูมี้มารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความเคารพ 
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ  
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึมัน่
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
            ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเร่ืองการเสียสละ ความซ่ือสัตย ์หลกัการทรงงานใน
เร่ืองศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ แกปั้ญหาท่ีจุดเลก็ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ในเร่ืองการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ี การใชเ้สรีภาพ
อยา่งรับผดิชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเลือกตั้ง 
            ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  ความอดทน 
ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการ 
เผชิญสถานการณ์  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความ
ตระหนกั  กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึ
มัน่ในศาสนา และเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  
จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ 

2. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทไทย 
7. เป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา  และเทิดทูลพระมหากษตัริย ์ 
8. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลกัการท างาน  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
9. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
11. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

 

จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 
1. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ)     2. 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               
ปัญญา ประเพณี) 

จุดเนน้ท่ี 2 รักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา ละเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
            การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 
                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

วชิา หนา้ท่ีพลเมือง  สาระเพิ่มเติม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  (ภาคเรียนท่ี 2) 
ส20235  หนา้ท่ีพลเมือง 6   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 แสดงออก แนะน าผูอ่ื้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละต่อ
สังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน และประยกุตข์นบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญา 
 มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจต่อกิจกรรมของหอ้งเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบ
ขอ้มูล ตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของบุคคลเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
 เห็นคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในภูมิภาคเอเชียอยา่งสันติ และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 



ท่ามกลางความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในเร่ืองวถีิชีวติ วฒันธรรม 
ศาสนา  ส่ิงแวดลอ้มการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมและการพึ่งพาซ้ึงกนัและกนั ในเร่ืองของการ
เคารพซ่ึงกนัและกนั ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนั 
และกนั แบ่งปัน 
 มีส่วนร่วมและเสนอแนวทาง การป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ในเร่ืองทศันคติ ความคิด ความ
เช่ือ ชูส้าว  
 ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  ความอดทน 
ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการ 
เผชิญสถานการณ์  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความ
ตระหนกั  กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึ
มัน่ในศาสนา และเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  
จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

2.   แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละต่อสังคม 
3.  เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
7. มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลใชป้ระกอบในการตดัสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอยู่

ร่วมกนัอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
9. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
10. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
 

 จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 
5. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ) 
6. ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               

ปัญญา ประเพณี) 



จุดเนน้ท่ี 4 ความปรองดอง  สมานฉนัท ์
5. การอยูร่่วมกนัในสังคมแห่งความหลากหลาย 
6. การจดัการความขดัแยง้และสันติวธีิ 

จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 
                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส23211  อาเชียนศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0 5 หน่วยกติ 

 



 ศึกษา วเิคราะห์ ก าเนิดสมาคมอาสา  พฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขอมูล
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างและกลไกลการด าเนินงานของอาเซียน ๓ เสาหลกัของ
ประชาคมอาเซียน  การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน บทบาททางการเมือง   
เศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแกปั้ญหาต่าง ๆ 
 ใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแกปั้ญหา 
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัในความส าคญัของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  และ
ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและอยูร่่วมกนัในสังคมอาเซียนอยา่งปกติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายก าเนินสมาคมอาสาและพฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. อธิบายเก่ียวกนัประเทศสมาชิกอาเซียนในดา้นต่าง ๆ โครงสร้างองคก์รและกลไกในการ 

ด าเนินงานของอเซียนภายใตก้ฎบตัรของอาเซียน 3 เสาหลกั 

3. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4. วเิคราะห์อุปสรรในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและแนวทางแกไ้ข 

5. วเิคราะห์บทเรียนจากการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา 

ประชาคมอาเซียน 

6. วเิคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในดา้นต่าง ๆ ปัญหาของอาเซียนและแนวทาง  

แกไ้ข 

รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส23212  อาเชียนศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0 5 หน่วยกติ 



 

 ศึกษา วเิคราะห์ ก าเนิดสมาคมอาสา  พฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขอมูล
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างและกลไกลการด าเนินงานของอาเซียน ๓ เสาหลกัของ
ประชาคมอาเซียน  การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน บทบาททางการเมือง   
เศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแกปั้ญหาต่าง ๆ 
 ใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแกปั้ญหา 
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัในความส าคญัของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  และ
ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและอยูร่่วมกนัในสังคมอาเซียนอยา่งปกติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายก าเนินสมาคมอาสาและพฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. อธิบายเก่ียวกนัประเทศสมาชิกอาเซียนในดา้นต่าง ๆ โครงสร้างองคก์รและกลไกในการ 

ด าเนินงานของอเซียนภายใตก้ฎบตัรของอาเซียน 3 เสาหลกั 

3. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4. วเิคราะห์อุปสรรในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและแนวทางแกไ้ข 

5. วเิคราะห์บทเรียนจากการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา 

ประชาคมอาเซียน 

6. วเิคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในดา้นต่าง ๆ ปัญหาของอาเซียนและแนวทาง  

แกไ้ข 

รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวชิา  
ส31101  ประวตัิศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4    ภาคเรียนที ่1     เวลา 20 ช่ัวโมง        จ านวน   0.5  หน่วยกติ 

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

ศึกษาขอ้มูลหลกัเกณฑก์ารแบ่งยคุทางประวติัศาสตร์ แยกแยะเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เขา้สู่ยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ อธิบายรายละเอียดและประเด็นส าคญัของเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์  อธิบายความเช่ือมต่อของเหตุการณ์ตลอดจนพฒันาการ ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์คน้หาขอ้เท็จจริง  อธิบายสาเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงตลอดจนผลกระทบท่ีเกิด
ตามมาและวเิคราะห์ปัจจยัแห่งการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 

ตัวช้ีวดั 
ส 4.1  ม.4-6/1 
ส 4.2  ม.4-6/1 
ส 4.3  ม.4-6/1 
รวมทั้งหมด  3  ตวัช้ีวดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค าอธิบายรายวชิา  
ส31102  พระพทุธศาสนา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4    ภาคเรียนที ่1     เวลา 20 ช่ัวโมง        จ านวน   0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 ศึกษา  วเิคราะห์ อธิบาย ลกัษณะของสังคมชมพทูวปีและคติความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้
พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษย์ ผูฝึ้กตนไดอ้ย่างสูงสุด (การตรัสรู้) พุทธประวติั             พุทธประวติัดา้นการ
บริหารและ การธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีทฤษฏีและวธีิการท่ีเป็นสากลและมีขอ้ปฏิบติัท่ียดึ
ทาง สายกลางพระพุทธศาสนากบัปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และการพฒันาพระรัตนตรัย วเิคราะห์ความหมายและ
คุณค่าของ พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ ์ อริยสัจ 4  ทุกข์ (ธรรมท่ี ควรรู้) ขนัธ์  5  ,นาม , รูป  สมุทยั (ธรรมท่ี
ควรละ) หลกักรรม  นิยม 5  กรรมนิยาม  (กรรม 12)  ธรรมนินาม  (ปฏิจจสมุปบาท)  นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ)  
ภาวนา 4 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) พระสัทธรรม  3  ปัญญาวุฒิธรรม 4  พละ 5  พุทธศาสนาสุภาษิตจิตต   ทนฺต  
สุทวต  ( จิตท่ีฝึกดีแลว้น าสุขมาให้) นอฺจจาจจ   ปณฺฑิตา  ทสฺสยนฺติ (บณัฑิตย่อม ไม่แสดง  อาการ ข้ึน ๆ ลง ๆ) 
พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระอสัสชิ พระกีสาโคตมีเถรี ชาดก พระเวชสันดรชาดก              ชาวพุทธตวัอยา่ง  พระ
นาคเสน  พระยามิลินท ์ พระอาจารยม์ัน่  ภูริทตฺโต  วธีิการศึกษาและคน้ควา้พระไตรปิฏกและคมัภีร์ของศาสนา
อ่ืนๆ การสังคยนาและการเผยแผ ่พระไตรปิฏก  ตวัอยา่งผลท่ีเกิดพระเยซู  พฒันาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี  เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบแบบสามญั ลกัษณะ วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  
วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  สวดมนตแ์ปล และเผยเมตตา รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามหลกัสติปัฏฐาน น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้
ใน การพฒันาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคมหลกัธรรมในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  สาราณียธรรม 6 คริสต์
ศาสนา ไดแ้ก่บญัญติั  10  ประการ ศาสนาอิสลาม ไดแ้ก่ หลกัจริยธรรม สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ปฏิบติัตน
เป็นชาวพุทธท่ีดี  ศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
 

ตัวช้ีวดั     
ส 4.1  ม.4-6/1       ม.4-6/2  ม.4-6/3  
รวมทั้งหมด  3  ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวชิา  
ส31103  ประวตัิศาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4    ภาคเรียนที ่2     เวลา 20 ช่ัวโมง        จ านวน   0.5  หน่วยกติ 

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

 ศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ ในยคุสมยัต่าง ๆ โดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ใน                 การสืบหา
ขอ้เทจ็จริง  วเิคราะห์เหตุการณ์และปัจจยัเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นไปในลกัษณะต่าง ๆ ช้ีประเด็น
ส าคญัของเหตุการณ์และอธิบายความไดส้มเหตุสมผล 
 ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์สร้างองคค์วามรู้ใหม่จากขอ้มูลพื้นฐานท่ีปรากฏอยูท่ ั้งในอดีต และปัจจุบนั  มี
ความแม่นย  าเท่ียงตรงต่อการคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 4.2  ม 4-6/2 
ส 4.3  ม 4-6/2 
รวมทั้งหมด  2  ตวัช้ีวดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ค าอธิบายรายวชิา  
ส31104  หน้าทีพ่ลเมอืง           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4    ภาคเรียนที ่2     เวลา 40 ช่ัวโมง        จ านวน   1.0  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - - - 
 ศึกษา วเิคราะห์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและครอบครัว  กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญา  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายภาษี  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ความส าคญัของโครงสร้างทางสังคม  การขดัเกลาทางสังคม 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม  ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหาทางสังคม เสนอแนะแนวทางการพฒันาสังคม มี
คุณลกัษณะของพลเมืองดี ของประเทศชาติ และสังคมโลก เห็นความส าคญัของปฏิญญาสากลวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน บทบาทองคก์รระหวา่ง ประเทศในเวทีโลก ปัญหาการเมืองท่ีส าคญัของสังคมไทยและสังคมโลก  การ
ประสานประโยชน์ร่วมกนั ระหวา่งประเทศ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระ
ประมุข 
การตรวจสอบอ านาจรัฐ    ความหมายและความส าคญัของวฒันธรรมไทย การเปล่ียนแปลงและ การอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย ความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล 
 โดยใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ                      มีส่วน
ร่วม  กระบวนการแกปั้ญหา 
 เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจสามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวติ มีคุณลกัษณะ                         อนัพึง
ประสงค ์ในดา้นมีวนิยั  มีความรับผดิชอบ มีจิตส านึก  รักความ เป็นไทย 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 2.1  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5 
ส 2.2 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 
รวมทั้งหมด  9  ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวชิา  
ส31105  พระพทุธศาสนา          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4    ภาคเรียนที ่2     เวลา 20 ช่ัวโมง        จ านวน   0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - - - 
ศึกษา  อธิบาย  วเิคราะห์ พระพุทธศาสนาเนน้การพฒันาศรัทธาและปัญญาท่ีถูกตอ้ง พระพุทธศาสนากบั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาแบบยัง่ยนืความส าคญัของพระพุทธศาสนากบัการศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
ความส าคญัของพระพุทธศาสนา กบัการเมืองความส าคญัของพุทธศาสนากบัสันติภาพ พุทธศาสนสุภาษิต  นตฺถิ  
โลเก  อนินฺทิโต (คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก) โกฮิ หตฺวา สุข  เสติ( ฆ่าความโกรธไดย้อ่มอยูเ่ป็นสุข)พุทธสาวก 
พุทธสาวกิา  นางมลัลิกา พระปฏาจาราเถรี หมอชีวก  โกมารภจัชาดกเวสสันดรชาดก ชาวพุทธตวัอยา่ง สมเด็จพระ
วนัรัต (เฮง เขมจารี) สุชีพ  ปุญญานุภาพ   อนาคาริก  ธรรมปาละ วธีิการศึกษาและคน้ควา้พระไตรปิฏก และคมัภีร์ของ
ศาสนาอ่ืน ๆ  การสังคยานาและการเผยแผ ่พระไตรปิฏก  ความส าคญัและคุณค่าของ               พระไตรปิฏก 
ตวัอยา่งผลท่ีเกิดจากการท าความดีความชัว่โยนิโสมนสิการดว้ยวธีิคิดแบบอริยสัจ  หลกัธรรมตามสาระการเรียนรู้ 
(ขอ้ 13)ประวติัพระพุทธเจา้  มูฮมัมดั  พระเยซู  คุณค่าและความส าคญัของค่านิยม  และจริยธรรมการขจดัความ
ขดัแยง้เพื่ออยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีการคิด แบบโยนิโสนมสิการ  วธีิคิดแบบสามญัลกัษณะ 
วธีิคิดแบบอริยสัจ สวดมนตแ์ละแผเ่มตตา รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกัสติปัฎฐานน าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้นการพฒันาการ
เรียนรู้ คุณภาพชีวติและสังคม  หลกัธรรมส าคญัในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา 
อธิปไตย 3  คริสตศ์าสนา (บญัญติั 10 ประการ) ศาสนาอิสลาม (ท่ีเก่ียวขอ้ง)                สภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม ปฎิบติัตนเป็นชาวพุทธท่ีดีต่อพระภิกษุ คุณสมบติัของทายกและปฏิคาหกปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและสังคม การเป็นชาวพุทธท่ีดี ตามหลกัทิศเบ้ืองบน ในทิศ 6 การปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมในฐานะ 
ผูป้กครองและผูใ้นการปกครอง ตามหลกัทิศเบ้ืองล่างในทิศ 6 ประเภทศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีเน่ือง
ดว้ยพุทธบญัญติั  เช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวยีนเทียน ถวายสังฆทาน ศาสนพิธีท่ีน าพระพุทธศาสนาเขา้
ไปเก่ียวเน่ือง เช่นการท าบุญเล้ียงพระในโอกาสต่าง ๆ  ความหมาย ความส าคญัของคติธรรมในพิธีกรรม บทสวด
มนตข์องนกัเรียนงานพิธี  คุณค่าและประโยชน์บุญพิธี  ทานพิธี  กุศลพิธีคุณค่าของประโยชน์การแสดงตนเป็นพุทธ
มามกะ  ขั้นเตรียมการ ขั้นพิธีการ หลกัธรรม คติธรรมเก่ียวเน่ืองกบั วนัส าคญัและเทศกาลท่ีส าคญัใน 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน การปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งในวนัส าคญัและเทศกาลส าคญัในพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาอ่ืน การปกป้อง คุม้ครอง  ธ ารงรักษา พระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั ในสังคมไทย การปลูกจิตส านึกและ
การมีส่วนร่วม ในสังคมพุทธ 
 

ตัวช้ีวดั     
ส 4.1  ม.4-6/1       ม.4-6/2  ม.4-6/3  
รวมทั้งหมด  3  ตวัช้ีวดั 

 
 



 
ค าอธิบายรายวชิา  

ส32101  ประวตัิศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5    ภาคเรียนที ่1     เวลา 20 ช่ัวโมง        จ านวน   0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - - 
 ศึกษาขอ้มูลหลกัเกณฑก์ารแบ่งยคุทางประวติัศาสตร์ แยกแยะเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เขา้สู่ยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ อธิบายรายละเอียดและประเด็นส าคญัของเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์  อธิบายความเช่ือมต่อของเหตุการณ์ตลอดจนพฒันาการ ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์คน้หาขอ้เทจ็จริง  อธิบายสาเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงตลอดจนผลกระทบท่ีเกิด
ตามมาและวเิคราะห์ปัจจยัแห่งการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 4.1  ม 4-6/2 
ส 4.2  ม 4-6/3 
รวมทั้งหมด  2  ตวัช้ีวดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวชิา  
ส32102  เศรษฐศาสตร์           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5    ภาคเรียนที ่1     เวลา 40 ช่ัวโมง        จ านวน   1.0  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - - - 
 วเิคราะห์  อธิบาย  เสนอแนะ  ตระหนกั การก าหนดราคาและค่าจา้งในระบบเศรษฐกิจความส าคญัของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ  ระบบสหกรณ์  ในการพฒันาเศรษฐกิจในระดบั
ชุมชนและประเทศปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและแนวทางแกไ้ข บทบาทของรัฐบาลดา้นนโยบายการเงิน การ
คลงัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีมีผลต่อ
สังคมไทย  ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  
 น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัเก่ียวกบัการจดัการการเงิน  เร่ืองอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา ค่าเงินอ่อนค่า  ค่าเงินแขง็ค่า การท าสัญญาเพื่อปกป้องเงินบาท เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินออม เงิน
ลงทุนระบบสหกรณ์กบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายการคลงัของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ ภาษีอากร การคา้
ระหวา่งประเทศ การเขา้รวมกลุ่มเศรษฐกิจของไทย กบั กลุ่มเศรษฐกิจของโลก  
 กระบวนการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย การระดมพลงัสมอง การสร้างองคค์วามรู้  การแก ้ปัญหา วธีิการ
สืบเสาะ เนน้การปฏิบติั การอ่านร่วมกนัในกลุ่ม  การจดัระบบการคิดดว้ยการฝึก   การสัมภาษณ์ กรณีศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  การรายงาน 
 

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

 ส 3.2 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3 
รวมทั้งหมด  7  ตวัช้ีวดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวชิา  
ส32103  พระพทุธศาสนา           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5    ภาคเรียนที ่1     เวลา 20 ช่ัวโมง        จ านวน   0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - - - - 
 ศึกษา อธิบาย  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั หลกัการของพระพุทธศาสนากบัหลกัวทิยาศาสตร์ 
การคิดตามนยัแห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวทิยาศาสตร์วธีิคิดแบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนัพระพุทธศาสนา
เนน้การฝึกหดั อบรมตนการพึ่งตนเองและการมุ่งอิสรภาพพระพุทธศาสนากบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การพฒันา แบบยัง่ยนื สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ) มิจฉาวณิชชา อุปทาน  4นิวรณ์  5  นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ)  
นิพพานมรรค  (ธรรมท่ีควรเจริญ)  ทศพิธราชธรรม วปัิสสนาญาณพุทธศาสนาสุภาษิต  ปฏิรูปการี  รุรวา  อุฎฐาฑ  
วนฺิทเต  ธน    คนขยนัเอางานกระท า  เหมาะสมยอ่มหาทรัพยไ์ด ้ วายเมกว  ปุริโลยาว  อตฺถสฺส  นิปฺปทา  เกิดเป็นคน
ควรจะพยายามจนกวา่จะ ประสบความส าเร็จ    ราชา มุข   มนุสฺสาน   พระราชาเป็นประมุขของประชาชน   สติ  
โลกสฺมิ  ชาคโร    สติเป็นเคร่ืองต่ืนในโลก พุทธสาวก  พุทธสาวกิา  พระอนุรุทธะ  พระองคุลิมาล  พระอานนท ์ จูฬ
สุภทัทา ชาดก  มโหสถชาดก  ชาวพุทธตวัอยา่ง  สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช  พระพรหมมงัคลาจารย ์ (ปัญญานนัท
ภิกข)ุ  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยตุโต)  วธีิการศึกษา  และคน้ควา้พระไตรปิฏกและคมัภีร์ของศาสนาอ่ืน ๆ  
การสังคยนาและการเผยแผพ่ระไตรปิฏก  ตวัอยา่งผลท่ีเกิดจากการท าความดีความชัว่  โยนิโสมนสิการดว้ยวธีิคิด
แบบอริยสัจ หลกัธรรมตาม  สาระการเรียนรู้ (ขอ้ 13)  ประวติัพระพุทธเจา้  มูฮมัมดั   พระเยซูคริสต ์ พฒันาการ
เรียนรู้ดว้ยวธีิปัญญา ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกัปฏิปัฏฐาน  น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้
ในการพฒันาการเรียนรู้ คุณภาพชีวติและสังคม  หลกัธรรมส าคญัในการอยูร่่วมกนัอยา่ง สันติสุข หลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนา มิจฉาวณิชชา  โภคอทิยะ 5  คริสตศ์าสนา   (ขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง) อิสลาม  (ธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง) สภาพ
ปัญหาชุมชนและสังคม ปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธท่ีดีต่พระภิกษุ  การเขา้ใจในกิจของพระภิกษุ เช่น  การศึกษา การ
ปฏิบติัธรรม และการเป็นนกับวชท่ีดีการปฏิบติัเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว และสังคม  การรักษาศีล 8  เขา้ร่วม
กิจกรรมและเป็นสมาชิก ขององคก์รชาวพุทธ ประเภทศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีเน่ืองดว้ยพุทธบญัญติั  
เช่น พิธีแสดงตนเป็น 
พุทธมามกะ พิธีเวยีนเทียน ถวายสังฆทาน ถวายผา้อาบน ้าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา  เป็นตน้ หลกัธรรมคติ
ธรรมเก่ียวเน่ืองกบัวนัส าคญัและเทศการท่ีส าคญัในพระพุทธศาสนาหลกัธรรม  
คติธรรมเก่ียวเน่ืองกบั วนัส าคญัและเทศกาลท่ีส าคญัใน หรือศาสนาอ่ืนการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งในวนัส าคญัและ
เทศกาลส าคญัในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน  การปกป้อง คุม้ครอง  ธ ารงรักษา พระพุทธศาสนาของพุทธ
บริษทั ในสังคมไทยการปลูกจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ  ท าบุญพิธี  ทานพิธี  กุศลพิธี  คุณค่าของ
ประโยชน์ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะหลกัธรรม 
คติธรรมเก่ียวเน่ืองกบั วนัส าคญัและเทศกาลท่ีส าคญัใน พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน การปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งใน
วนัส าคญัและเทศกาลส าคญัในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนการปกป้อง คุม้ครอง  ธ ารงรักษา พระพุทธศาสนา
ของพุทธบริษทั ในสังคมไทยการปลูกจิตส านึก และการมีส่วนร่วม  
ในสังคมพุทธ 

โดยใชก้ระบวนการคิด  การสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญ 



สถานการณ์ และการแกปั้ญหา กระบวนการปลูกจิตส านึก กระบวนการทางสังคม การเสนอแนะแนวทางในการ
พฒันา 
 เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนท่ีตนนบัถือตลอดจนหลกัธรรม
และศาสนพิธีต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้งเหมาะสม มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ต่อผลของ 
การท าความดีตลอดจนการปกป้องท านุบ ารุงเพื่อธ ารงไวซ่ึ้งศาสนาท่ีตนนบัถือเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขทั้ง
สังคม ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติและสังคมโลก 
 

ตัวช้ีวดั   
ส 1.1  ม.4-6/7    ม.4-6/8      ม.4-6/1      ม.4-6/13      ม.4-6/14      ม.4-6/15  ม.4-6/16               ม.

4-6/17  ม.4-6/20    ม.4-6/22 
ส 1.2 ม.4-6/1    ม.4-61/2     ม.4-6/3        ม.4-6/4       ม.4-6/5 
รวมทั้งหมด  15  ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวชิา 
ส32104  ประวตัิศาสตร์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - - - - 
 ศึกษาขอ้มูลหลกัเกณฑก์ารแบ่งยคุทางประวติัศาสตร์ แยกแยะเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เขา้สู่ยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ อธิบายรายละเอียดและประเด็นส าคญัของเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์  อธิบายความเช่ือมต่อของเหตุการณ์ตลอดจนพฒันาการ ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 ใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์คน้หาขอ้เทจ็จริง  อธิบายสาเหตุแห่งการเปล่ียนแปลงตลอดจนผลกระทบท่ีเกิด
ตามมาและวเิคราะห์ปัจจยัแห่งการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 4.2  ม.4-6/2 
ส 4.3  ม.4-6/3 
รวมทั้งหมด  2  ตวัช้ีวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวชิา 
ส32105  ภูมศิาสตร์              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5    ภาคเรียนที ่2     เวลา 40 ช่ัวโมง        จ านวน   1.0  หน่วยกติ 

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

ศึกษาวเิคราะห์ น าเสนอขอ้มูล  เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  ข่าวสารภูมิลกัษณ์  ภูมิอากาศ 
และภูมิสังคมไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก  ปัญหาทางกายภาพทางทอ้งถ่ิน จงัหวดัอุทยัธานี  
การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บอิทธิพลทางปัจจยัทางภูมิศาสตร์  การเกิดภูมิสังคมไทย                แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัในทวปีต่าง ๆ  การเคล่ือนตวัของแผน่เปลือกโลก  การจมตวัของเกาะ            การเปล่ียนแปลง
ธรรมชาติในโลก  ภาวะโลกร้อน  ความแหง้แลง้ สภาพอากาศแปรปรวน  ประเพณี  วฒันธรรม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
วกิฤติการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของไทยและโลก  มาตรการป้องกนัและแกปั้ญหา  บทบาทของ
องคก์ร  ประสานความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ  กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  การจดัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษ ์ การใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มในการสร้างสรรคอ์ารยธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ินในประเทศและโลก  การแกปั้ญหาและการด าเนินชีวติตามแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

โดยใชก้ระบวนการคิด  กระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล  กระบวนการ
จากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน  กระบวนการสร้างองคค์วามรู้  กระบวนการใชปั้ญหาเป็นฐาน  กระบวนการ
แกปั้ญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ  สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิต  มีการจดัการ  อนุรักษท์รัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นดา้นใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวนิยั  รักความเป็นไทยอยูอ่ยา่งพอเพียงมีจิต
สาธารณะ  สามารถจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งยิ่งยนื 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 5.1  ม 4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 
ส 5.2  ม 4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 

             รวมทั้งหมด   8  ตวัช้ีวดั 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวชิา 
ส32106  พระพทุธศาสนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5    ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  20  ช่ัวโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - - - 
ศึกษา อธิบาย  วเิคราะห์  ฝึกปฏิบติั หลกัการของพระพุทธศาสนากบัหลกัวทิยาศาสตร์         การคิดตามนยั

แห่งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวทิยาศาสตร์วธีิคิดแบบเป็นอยูใ่นขณะปัจจุบนัพระพุทธศาสนาเนน้การฝึกหดั 
อบรมตนการพึ่งตนเองและการมุ่ง อิสระภาพพระพุทธศาสนากบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันา แบบ
ยัง่ยนื สมุทยั(ธรรมท่ีควรละ) มิจฉาวณิชชา อุปทาน  4นิวรณ์  5  นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ)  นิพพานมรรค  (ธรรมท่ี
ควรเจริญ)  ทศพิธราชธรรม วปัิสสนาญาณพุทธศาสนาสุภาษิต  ปฏิรูปการี  รุรวา  อุฎฐาฑ  วนฺิทเต  ธน   คนขยนัเอา
งานกระท า  เหมาะสมยอ่มหาทรัพยไ์ด ้ วายเมกว  ปุริโลยาว  อตฺถสฺส  นิปฺปทาเกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกวา่จะ 
ประสบความส าเร็จ    ราชา มุข   มนุสฺสาน   พระราชาเป็นประมุขของประชาชน   สติ  โลกสฺมิ  ชาคโร    สติเป็น
เคร่ืองต่ืนในโลก พุทธสาวก  พุทธสาวกิา  พระอนุรุทธะ  พระองคุลิมาล                 พระอานนท ์  จูฬสุภทัทา ชาดก  
มโหสถชาดก   ชาวพุทธตวัอยา่ง  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  พระพรหมมงัคลาจารย ์ (ปัญญานนัทภิกขุ)  พระ
พรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยตุโต)  วธีิการศึกษา  และคน้ควา้พระไตรปิฏกและคมัภีร์ของศาสนาอ่ืน ๆ การสังคยนา
และกานเผยแผพ่ระไตรปิฏก  ตวัอยา่งผลท่ีเกิดจากการท าความดีความชัว่  โยนิโสมนสิการดว้ยวธีิคิดแบบอริยสัจ 
หลกัธรรมตาม  สาระการเรียนรู้ (ขอ้ 13)  ประวติัพระพุทธเจา้  มูฮมัมดั   พระเยซูคริสต ์ พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิ
ปัญญา ฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลกัปฏิปัฏฐาน  น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนรู้ คุณภาพชีวติและสังคม  หลกัธรรมส าคญัในการอยูร่่วมกนัอยา่ง สันติสุข หลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนา มิจฉาวณิชชา  โภคอทิยะ 5  คริสตศ์าสนา   (ขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง) อิสลาม  (ธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง) สภาพ
ปัญหาชุมชนและสังคม ปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธ     ท่ีดีต่พระภิกษุ  การเขา้ใจในกิจของพระภิกษุ เช่น  การศึกษา การ
ปฏิบติัธรรม และการเป็นนกับวช ท่ีดีการปฏิบติัเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว และสังคม  การรักษาศีล 8  เขา้ร่วม
กิจกรรมและเป็นสมาชิก ขององคก์รชาวพุทธ ประเภทศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา ศานพิธีเน่ืองดว้ยพุทธบญัญติั  
เช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวยีนเทียน ถวายสังฆทาน ถวายผา้อาบน ้าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา  เป็น
ตน้ หลกัธรรมคติธรรมเก่ียวเน่ืองกบัวนัส าคญัและเทศการท่ีส าคญัในพระพุทธศาสนาหลกัธรรม คติธรรม
เก่ียวเน่ืองกบั วนัส าคญัและเทศกาลท่ีส าคญัใน หรือศาสนาอ่ืนการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งในวนัส าคญัและเทศกาล
ส าคญัในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน  การปกป้อง คุม้ครอง  ธ ารงรักษา พระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั ใน
สังคมไทยการปลูกจิตส านึกและการมีส่วนร่วม ในสังคมพุทธ  ท าบุญพิธี  ทานพิธี  กุศลพิธี  คุณค่าของประโยชน์ 
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะหลกัธรรม คติธรรมเก่ียวเน่ืองกบั วนัส าคญัและเทศกาลท่ีส าคญัใน พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาอ่ืน การปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งในวนัส าคญัและเทศกาลส าคญัในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนการ
ปกป้อง คุม้ครอง  ธ ารงรักษา พระพุทธศาสนาของพุทธบริษทั ในสังคมไทยการปลูกจิตส านึก และการมีส่วนร่วม 
ในสังคมพุทธ 

โดยใชก้ระบวนการคิด  การสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการ
แกปั้ญหา กระบวนการปลูกจิตส านึก กระบวนการทางสังคม การเสนอแนะแนวทางในการพฒันา 



เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนท่ีตนนบัถือตลอดจนหลกัธรรม
และศาสนพิธีต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้งเหมาะสม มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ต่อผลของการท าความดีตลอดจนการปกป้องท านุบ ารุงเพื่อธ ารงไว้
ซ่ึงศาสนาท่ีตนนบัถือเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขทั้งสังคม ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติและสังคมโลก 
 

ตัวช้ีวดั   
ส 1.1  ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/11 ม.4-6/13 ม.4-6/14  ม.

4-6/15 ม.4-6/16 ม.4-6/17 ม.4-6/20 ม.4-6/22 
ส 1.2 ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4  ม.4-6/5 
รวมทั้งหมด  15  ตวัช้ีวดั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าอธิบายรายวชิา  
ส33101  พระพทุธศาสนา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6    ภาคเรียนที ่1     เวลา 20 ช่ัวโมง        จ านวน   0.5  หน่วยกติ 

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

ศึกษา วเิคราะห์  อธิบายลกัษณะของสังคมชมพทูวปีและคติความเช่ือทางศาสนาสมยัก่อนพระพุทธเจา้  
พระพุทธเจา้ในฐานะเป็นมนุษย ์ ผูฝึ้กตนไดอ้ยา่งสูงสุด (การตรัสรู้)  พุทธประวติั  พุทธประวติัดา้นการบริหารและ
การธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวธีิการท่ีเป็นสากลและมีขอ้ปฏิบติัท่ียดึทางสาย
กลาง  พระพุทธศาสนากบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการพฒันาพระรัตนตรัย  วเิคราะห์ความหมายและคุณค่า
ของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ ์ อริยสัจ 4  ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้)  ขนัธ์ 5  นาม  รูป  สมุทยั (ธรรมท่ีควรละ)  
หลกักรรม  นิยม 5   
กรรมนิยาม (กรรม 12)  ธรรมนินาม (ปฏิจจสมุปบาท)  นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ)  ภาวนา 4  มรรค  (ธรรมท่ีควร
เจริญ)  พระสัทธรรรม 3  ปัญญาวฒิุธรรม 4  พละ 5  พุทธศาสนาสุภาษิต  จิตต  ทนฺต  
สุทวต   (จิตท่ีฝึกดีแลว้น าสุขมาให)้  นอฺจจาจจ   ปณฺฑิตา  ทสฺสยนฺติ (บณัฑิตยอ่มไม่แสดงอาการ 
ข้ึน ๆ  ลง ๆ)  พุทธสาวก  พุทธสาวกิา  พระอสัสชิ  พระกีสาโคตรมีเถรี  ชาดก  พระเวชสันดรชาดก 

โดยใชก้ระบวนการคิด  การสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการ
แกปั้ญหา กระบวนการปลูกจิตส านึก กระบวนการทางสังคม การเสนอแนะแนวทางในการพฒันา 

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนท่ีตนนบัถือตลอดจน หลกัธรรม
และศาสนพิธีต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้งเหมาะสม มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ต่อผลของการท าความดีตลอดจน การปกป้องท านุบ ารุงเพื่อธ ารงไวซ่ึ้ง
ศาสนาท่ีตนนบัถือเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขทั้งสังคม ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติและสังคมโลก 

 

ตัวช้ีวดั 
ส 1.1  ม 4-6/2      ม.4-6/3     ม.4-6/10     ม.4-6/14     ม.4-6/15     ม.4-6/16 
ส 1.2  ม 4-6/2     ม.4-6/3   

             รวมทั้งหมด   8  ตวัช้ีวดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวชิา  
ส33102  พระพทุธศาสนา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6    ภาคเรียนที ่2     เวลา 20 ช่ัวโมง        จ านวน   0.5  หน่วยกติ 

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

ศึกษา วเิคราะห์  อธิบายลกัษณะของชาวพุทธตวัอยา่ง  พระนาคเสน  พระยามิลินท ์             พระอาจารย์
มัน่  ภูริทตฺโต  วธีิการศึกษาและคน้ควา้พระไตรปิฏกและคมัภีร์ของศาสนาอ่ืน ๆ             การสังคายนาและการเผย
แผพ่ระไตรปิฏก  ตวัอยา่งผลท่ีเกิด  พระเยซู  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยวธีิคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วธีิ  เนน้วธีิคิด
แบบแยกแยะส่วนประกอบแบบสามญั  ลกัษณะวคิีดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั  วธีิคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  สวด
มนตแ์ปลและแผเ่มตตา  รู้และเขา้ใจวธีิปฏิบติัและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา  ฝึกบริหารจิตและ
เจริญปัญญา  ตามหลกัสติปัฏฐาน  น าวธีิการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้คุณภาพชีวิต
และสังคมหลกัธรรมในการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  สาราณียธรรม 6  คริสตศ์าสนา  ไดแ้ก่บญัญติั              10  
ประการ  ศาสนาอิสลาม  ไดแ้ก่  หลกัจริยธรรม  สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ปฏิบติัตนเป็นชาวพุทธท่ีดี  
ศาสนพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

โดยใชก้ระบวนการคิด  การสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และการ
แกปั้ญหา กระบวนการปลูกจิตส านึก กระบวนการทางสังคม การเสนอแนะแนวทางในการพฒันา 

เพื่อใหเ้กิดความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนท่ีตนนบัถือตลอดจนหลกัธรรม
และศาสนพิธีต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบติัในการด าเนินชีวิตประจ าวนัไดถู้กตอ้งเหมาะสม มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ต่อผลของการท าความดีตลอดจนการปกป้องท านุบ ารุงเพื่อธ ารงไว้
ซ่ึงศาสนาท่ีตนนบัถือเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่ง สันติสุขทั้งสังคม ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติและสังคมโลก 
 

ตัวช้ีวดั 
ส 1.1  ม 4-6/18      ม.4-6/19     ม.4-6/20     ม.4-6/21      
ส 1.2  ม 4-6/4       ม.4-6/   

 รวมทั้งหมด   6  ตวัช้ีวดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส 31271      ประชากรศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 



ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา    1   ช่ัวโมง   จ านวน  0.5   หน่วยกติ 
------------------------------- 

 
 ศึกษา  วเิคราะห์  การเพิ่มข้ึน และการลดลงอยา่งรวดเร็วของประชากร ไม่ไดส้ัดส่วนกบัทรัพยากรและ
เศรษฐกิจท่ีมีอยู ่ ประเทศไทยและประชากรโลก  
 วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน ๑๐ ปีขา้งหนา้ 
 ปัญหาประชากรของไทยในปัจจุบนัและอนาคตดา้นสังคม   สุขภาพ  เศรษฐกิจ 
 เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
 ร่วมกิจกรรมสาธารณะ  มีจิตอาสาพฒันาช่วยเหลือสังคม ชุมชนทอ้งถ่ินในดา้น 
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายการเพิ่มข้ึนและการลดลงชองประชากรอยา่งรวดเร็ว 
 2. บอกไดถึ้งปัจจยัพื้นฐานท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรในอนาคต 
 3. วเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาประชากรในดา้นสังคม  สุขภาพ และเศรษฐกิจ 
 4. สามารถเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาต่อการเกิดเหตุการณ์ส าคญั ๆ ของโลก 
     ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 5.  มีจิตอาสาร่วมพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ 
 
รวมทั้งหมด   5  ผลการเรียนรู้ 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส31261  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
- - - - - - - - - - - 



ศึกษา วเิคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  
บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บทบาทภาครัฐ            ในการรักษาและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัถูกตอ้งเหมาะสม  บทบาทของสังคมในการรับผดิชอบด ารงรักษาและใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม  เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ  
 โดยจดัประสบการณ์ สืบคน้ศึกษาจากขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศ  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้           ตามกลุ่ม
สนใจ  น าผลจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการในการคิดวเิคราะห์  การ
แกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และน าประสบการณ์ ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะ
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และในชีวติประจ าวนั ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเหตุผลคุณค่าและมี
เจตนาท่ีดีต่อวชิามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความ
รับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  ประพฤติและปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา และมีเหตุผล 
 2. มีความรู้ ความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  และ 
                  สามารถน าทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ชอ้ยา่งจ ากดัและไดป้ระโยชน์สูงสุด และคุม้ค่า   
 3. น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

4. มีเจตคติท่ีดี  ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส 31272     มารยาทไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา    1   ช่ัวโมง   จ านวน   0.5   หน่วยกติ 



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

 ศึกษา  ปฏิบติัมารยาทไทยในดา้นการแสดงความเคารพ การสนทนา  การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ การ
เขา้สังคม  การรับประทานอาหาร  การพูดดว้ยปิยวาจา  และกิริยาสุภาพอ่อนนอ้ม 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง และมีส่วนร่วมในการ เป็นผูมี้มารยาทดีและส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นมีมารยาท 

ท่ีดีงานไปดว้ย 
 เห็นคุณค่าของมารยาทไทยในดา้นต่าง ๆ เช่นการแสดงความเคารพ  การสนทนา การแต่งกาย  การมีสัมมา
คารวะ  การเขา้สังคม  การรับประทานอาหาร การพูดดว้ยวาจาอ่อนหวาน 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซ่ึงมีวฒันธรรมประเพณีและ มีมารยาท
ท่ีดีในสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 1. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้มารยาทท่ีดีงามตามวถีิไทย 
 2. บอกไดถึ้งปัจจยัพื้นฐานท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อมารยาทไทยในดา้นต่าง ๆ ในสังคมไทย 
 3. วเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาเด็กไทยไม่ปฏิบติัตนเป็นผูท่ี้มีมารยาทดี 

 4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารทายไทย และแนะน าผูอ่ื้นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

 5.  ยกยอ่งผูท่ี้มีมารยาทดี  ให้รางวลัหรือค าชม 

 ๖. เผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณชน 
 
รวมทั้งหมด   ๖  ผลการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส31262  การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
------------------- 



 
 ศึกษา  วเิคราะห์ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค และหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  การรักษาและคุม้ครองสิทธิประโยชน์ของผูบ้ริโภค  ดา้นการขายตรงตลาดแบบตรง   ดา้นฉลาก  ดา้น
โฆษณา  ดา้นสัญญา  ดา้นสินคา้อนัตราย  แนวทางป้องกนัสิทธิผูบ้ริโภค ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  การคุมครอง
สิทธิผูบ้ริโภค 5 ประการ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒  และแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค (ฉบบัท่ี 2)  
 พ.ศ.2541 
 

โดยจดัประสบการณ์ สืบคน้ศึกษาจากขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศ  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้   ตามกลุ่มสนใจ  น าผลจาก
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  การแกปั้ญหา  การให้
เหตุผล  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และน าประสบการณ์ ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้น
การเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และในชีวติประจ าวนั ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ สามารถท างานเป็นทีมรวมทั้งมีเหตุผลเห็นคุณค่าและ
มีเจตนาท่ีดีต่อวชิาการคุม้ครองผูบ้ริโภค   
ผลการเรียนรู้ 
 1. น ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 2. ปกป้องคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคของตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
 3. รู้สิทธิพื้นฐานและการรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค 
 4. รู้สิทธิพื้นฐานและการรักษาผลประโยชน์ของผูบ้ริโภค 
 5. รู้และเขา้ใจการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค 
 6. รู้และเขา้ใจการช่ือขายสินคา้และบริการดว้ยระบบ ICT  
 7. รู้และเขา้ใจแนวทางปกป้องสิทธิผูบ้ริโภคดา้นการขายตรงและตลาดแบบตรง 
 8. ด าเนินกิจกรรมการพิทกัษสิ์ทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายและคุณธรรมในฐานะ ผูบ้ริโภค 
 รวมทั้งหมด   8  ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

             ค าอธิบายรายวชิา 

ส32211  หน้าทีพ่ลเมอืงไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 



ศึกษา วเิคราะห์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง  ครอบครัว  กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญา  กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  กฎหมายภาษี  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  โครงสร้างสังคมไทย  การขดัเกลาทางสังคม  การ
เปล่ียนแปลงและค่านิยมท่ีผดิ ๆ  คุณลกัษณะของพลเมืองดีในปัจจุบนั  ความหมาย  ความส าคญัของวฒันธรรมไทย  
การเปล่ียนแปลงและการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  ประชาชนไทย  ตามวถีิประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข  
 โดยจดัประสบการณ์ สืบคน้ศึกษาจากขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศ  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้           ตามกลุ่ม
สนใจ  น าผลจากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  สรุป  รายงาน  เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการในการคิดวเิคราะห์  การ
แกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และน าประสบการณ์ ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะ
กระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และในชีวติประจ าวนั ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเหตุผลคุณค่าและมี
เจตนาท่ีดีต่อวชิาหนา้ท่ีพลเมืองไทย  สามารถท างานอยา่งเป็นระบบเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความ
รับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  ประพฤติและปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา และมีเหตุผล 
 2. ประพฤติปฏิบติัตนตามกฎหมายภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย อนัมี 
                  พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   
  3. อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทย  ด าเนินชีวิตตามวถีิประชาธิปไตย  ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ี  
                  ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 4.  น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

5. มีเจตคติท่ีดี  ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัการเป็นพลเมืองไทย 
รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส32242  เศรษฐศาสตร์จุลภาค   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
- - - - - - - - - - - 



ศึกษา วเิคราะห์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย  กระบวนการดา้นการผลิต  
การบริโภค  กฎอุปสงค ์ อุปทาน  กฎหมายเก่ียวกบัแรงงานและกฎหมายเก่ียวกบั 
คุม้ครองผูบ้ริโภค  บทบาทและสิทธิของผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภคและขอบเขตของกฎหมาย  บทบาทภาครัฐ  ในการบริหาร
จดัการดา้นเศรษฐกิจ  บทบาทภาคเอกชนในการพฒันาเศรษฐกิจ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 ตระหนกัในความส าคญัและความจ าเป็นในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นสังคมไทย  แนว
ทางการประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบับุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
 เขา้ใจและตระหนกัในความส าคญัและความเหมาะสมในการน าระบบสหกรณ์มาใชใ้นสังคมท่ีหลากหลาย  
มีคุณสมบติัการเป็นสมาชิกท่ีดีของสหกรณ์รวมและพฒันาระบบสหกรณ์ใหเ้จริญกา้วหนา้มัน่คงเขม้แขง็  เขา้ใจ
ระบบสหกรณ์กบัการแกปั้ญหาเศรษฐกิจของชุมชน  และเสนอแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจในชุมชนภายใตก้าร
ด าเนินงานของสหกรณ์ 
 โดยจดัประสบการณ์  ศึกษา  สร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัผูเ้รียน สืบคน้ขอ้มูลจากข่าวสาร
สารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินชุมชนท่ีอยูใ่กลต้วั  โดยการฝึกปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน เพื่อพฒันา
ทกัษะ  กระบวนการคิดวเิคราะห์  การแกปั้ญหา  การใชเ้หตุผล  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และน า
ประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนั
อยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ          มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  สามารถท างานอยา่งเป็น
ระบบ  ระเบียบ  มีวินยั  เสียสละ            มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง  ประพฤติ  และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมและประเทศชาติ 
ผลการเรียนรู้  
 1. มีทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา และมีเหตุผล 
 2. มีความรู้  ความเขา้ใจและน าความรู้ดา้นการผลิต  การจ าหน่าย  การบริการ  การจดัสรร 
                  ทรัพยากรท่ีมีอยูม่าใชใ้นการด าเนินชีวติ  โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าระบบ  
                  สหกรณ์มาใชใ้นการแกปั้ญหาเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ิน 
 3  น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

4. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
     รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

   ค าอธิบายรายวชิา 

ส32241  เศรษฐกจิพอเพยีง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 



ศึกษา ฝึกปฏิบติัทกัษะกระบวนการ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  ระบบเศรษฐกิจตาม
แนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   น าแนวคิดกระบวนการมาใช ้       ในการด าเนินชีวิตในดา้น
ต่าง ๆ  ศึกษาวธีิการด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษารายไดเ้ศรษฐกิจของประชากรในทอ้งถ่ิน  เพื่อให้
มีความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางน าไปด าเนินชีวติประจ าวนั 
 โดยจดัประสบการณ์  ศึกษา  สร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัผูเ้รียน สืบคน้ขอ้มูลจากข่าวสาร
สารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินชุมชนท่ีอยูใ่กลต้วั  โดยการฝึกปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน เพื่อพฒันา
ทกัษะ  กระบวนการคิดวเิคราะห์  การแกปั้ญหา  การใชเ้หตุผล  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และน า
ประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนั
อยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ   สามารถท างาน
อยา่งเป็นระบบเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
ประพฤติและปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมและประเทศชาติ 
 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา และมีเหตุผล 
 2. น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ   
รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส33221  เหตุการณ์ปัจจุบัน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 



ศึกษา ฝึกปฏิบติัทกัษะกระบวนการ บทบาทของประเทศมหาอ านาจยคุหลงัสงครามโลก  คร้ังท่ี 2  การ
ส้ินสุดของสงครามเยน็  เหตุการณ์ส าคญัร่วมสมยัท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก  การจดัระเบียบ โลกใหม่  บทบาทองคก์ร
ระหวา่งประเทศ และบทบาทของประเทศมหาอ านาจในองคก์ารระหวา่งประเทศในโลกปัจจุบนั  โดยเช่ือมโยงเขา้
กบัเหตุการณ์ร่วมสมยัท่ีเกิดข้ึนทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  บทบาทของประเทศมหาอ านาจและเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนทั้งดา้นการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ปัญหาส าคญัของเหตุการณ์  เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนั
แกไ้ขปัญหา และร่วมมือกนัส่งเสริมสันติภาพของโลก 
 โดยจดัประสบการณ์  ศึกษา  สร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัผูเ้รียน สืบคน้ขอ้มูลจากข่าวสาร
สารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินชุมชนท่ีอยูใ่กลต้วั  โดยการฝึกปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน เพื่อพฒันา
ทกัษะ  กระบวนการคิดวเิคราะห์  การแกปั้ญหา  การใชเ้หตุผล  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และน า
ประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนั
อยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ          มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาเหตุการณ์ปัจจุบนั  สามารถท างานอย่างเป็น
ระบบ  ระเบียบ  มีวินยั  เสียสละ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
ประพฤติ  และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมและประเทศชาติ 
 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา และมีเหตุผล 
 2. น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาเหตุการณ์ปัจจุบนั 
รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส33222  กฎหมายทีค่วรรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 

- - - - - - - - - - - 



ศึกษา ฝึกปฏิบติัทกัษะกระบวนการ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายในเร่ืองความหมาย  ความส าคญั ท่ีมา
กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญา  กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ในประเทศและระหวา่งประเทศ  และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั  เปรียบเทียบยกตวัอยา่งความสัมพนัธ์ของกฎหมายกบักระบวนการยติุธรรม  การบงัคบัใช้
กฎหมาย  กฎหมายท่ีใชใ้นประเทศ  เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้เร่ืองกฎหมาย  ปฏิบติัตามกฎหมายครอบครัว  
กฎหมายมรดก  กฎหมายแพง่  และกฎหมายพาณิชย ์ กฎหมายครอบครัว   
 โดยจดัประสบการณ์  ศึกษา  สร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัผูเ้รียน สืบคน้ขอ้มูลจากข่าวสาร
สารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินชุมชนท่ีอยูใ่กลต้วั  โดยการฝึกปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน เพื่อพฒันา
ทกัษะ  กระบวนการคิดวเิคราะห์  การแกปั้ญหา  การใชเ้หตุผล  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และน า
ประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้นชีวติประจ าวนั
อยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ          มีเจตคติท่ีดีต่อวิชากฎหมายท่ีประชาชนควรรู้   สามารถท างาน
อย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  มีวินยั  เสียสละ  มีความรอบคอบ  มีความรับผดิชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่
ในตนเอง  ประพฤติ  และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมและประเทศชาติ 
 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา และมีเหตุผล 
 2. น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประวนั 
รวมทั้งหมด    3    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส33242  ภูมปัิญญาไทยในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน  1.0  หน่วยกติ 
- - - - - - - - - - - 



ศึกษา วเิคราะห์ลกัษณะความเป็นมาของภูมิปัญญาไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั  ภูมิปัญญาในดา้นการแพทย ์ การ
อาหาร  การก่อสร้าง  งานศิลปวฒันธรรม  วถีิชีวติความเป็นอยู ่ วฒันธรรมประเพณี   ความเป็นไทย  รายไดจ้าก
อาชีพพื้นฐานดัง่เดิมของชาวไทยในอดีตและการน าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้นการด าเนินการ  อนุรักษช่์วยกนัรักษาภูมิ
ปัญญาไทย 

เขา้ใจตระหนกัในความส าคญั  ความหมาย  ความเป็นมาของภูมิปัญญาไทยในดา้นต่าง ๆ  น าภูมิปัญญา
ไทยมาพฒันาเป็นอาชีพท่ีมัน่คงและมีรายไดต้ลอดทั้งปี 
 โดยจดัประสบการณ์  ศึกษา  สร้างสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัท่ีใกลต้วัผูเ้รียน สืบคน้ขอ้มูลจากข่าวสาร
สารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินชุมชนท่ีอยูใ่กลต้วั  โดยการฝึกปฏิบติัจริง  ทดลอง  สรุป รายงาน เพื่อ
พฒันาทกัษะ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  การแกปั้ญหา  การใช้เหตุผล  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และ
น าประสบการณ์ดา้นความรู้  ความคิด  ทกัษะกระบวนการท่ีไดไ้ปใชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ และใชใ้น
ชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน  สามารถท างานอยา่ง
เป็นระบบเป็นระเบียบ  มีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวจิารณญาณและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  ประพฤติ
และปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ในสังคมและประเทศชาติ 
 

ผลการเรียนรู้  
 1. มีทกัษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา และมีเหตุผล 
 2. ศึกษาเรียนรู้  ภูมิปัญญาไทยในดา้นต่าง ๆ น าภูมิปัญญาไทยมาปรับปรุงเพิ่มเติมและ 
                 อนุรักษรั์กษาภูมิปัญญาไทย  และน ามาใชใ้นการด าเนินชีวิตมาประกอบอาชีพ 
 3. น าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค ์

4. มีเจตคติท่ีดีต่อภูมิปัญญาไทย 
รวมทั้งหมด    4    ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส33225  สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที ่ 2   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน 1 หน่วยกติ 



 

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

 ศึกษา  วเิคราะห์  บอกไดถึ้งบริเวณต่าง ๆของโลก ท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั ทางดา้นภยั
ธรรมชาติ  ภยัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ปัญหาเศรษฐกิจ  การเมือง   การปกครอง  การเขา้แทรกแซง 
ทางการเมืองการปกครอง และอธิบายรายละเอียดของปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 อธิบายปัจจยัพื้นฐานในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาไดอ้ยา่งหลากหลาย ครอบคลุม 

 วเิคราะห์ถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาและผลท่ีตามมาไดอ้ยา่งละเอียด ชดัเจน มีขั้นมีตอน 

และเป็นเหตุเป็นผล 

 

ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกไดถึ้งบริเวณท่ีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในโลก 
 2. บอกไดถึ้งปัจจยัพื้นฐานท่ีก่อใหเ้กิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในบริเวณต่าง ๆ ของโลก 
 3. รู้และเขา้ใจเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบริเวณต่าง ๆ ของโลก 
 4. วเิคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ ในแง่มุมต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
รวมทั้งหมด   4  ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วชิา หนา้ท่ีพลเมือง  สาระเพิ่มเติม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรียนท่ี 1) 
 ส20235   หนา้ท่ีพลเมือง 1   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

ค าอธิบายรายวชิา 



 มีส่วนร่วมและแนะน าผูอ่ื้นใหอ้นุรักษแ์ละแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะในเร่ืองการแสดงความ
เคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ  
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเร่ืองการมีระเบียบวนิยั 
ความสามคัคี หลกัการทรงงาน ในเร่ืองระเบิดจากของใน ไม่ติดต าราบริการรวมท่ีจุดเดียว ใชอ้ธรรม
ปราบอธรรม  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ใน
เร่ืองการเป็นผูน้  าและสมาชิกท่ีดีการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ี การใชเ้สรีภาพ อยา่งรับผดิชอบ ความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางแกปั้ญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทาง
การเมือง และการรู้เท่าทนัส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
 ประยกุตใ์ชก้ระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษป์ระเดน็นโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  ความอดทน 
ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการ 
เผชิญสถานการณ์  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความ
ตระหนกั  กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึ
มัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวจิารญาณในการเลือกตั้ง  
และการวพิากษน์โยบายสาธารณะ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมี
วนิยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทไทย 
4 เป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา  และเทิดทูลพระมหากษตัริย ์ 
5 ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลกัการท างาน  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6 ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
10  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 



1. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ)     2. 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               
ปัญญา ประเพณี) 

จุดเนน้ท่ี 2 รักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา ละเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
            การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 
                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 
 
 
 

วชิา หนา้ท่ีพลเมือง  สาระเพิ่มเติม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  (ภาคเรียนท่ี 2) 
ส20235  หนา้ท่ีพลเมือง 2   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน ประยกุตแ์ละเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นแสดงออกถึงความรัก
ชาติยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 มีส่วนร่วมและตดัสินใจเลือกตั้งอยา่งมีวจิารญาณ รู้ทนัข่าวสาร และรู้ทนัส่ือ  คาดการณ์
เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพื้นฐานของขอ้มูล 
 ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  ความอดทน 
ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับในอตัลกัษแ์ละเคารพความหลากหลายในสังคมพาหุวฒันธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัดว้ยการเคารพซ่ึงกนัและกนัไม่แสดงกิริยาและ วาจาดูหม่ิน
ผูอ่ื้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัแบ่งปัน 

โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติั กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 



  เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรัก
ชาติ  ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวจิารญาณในการเลือกตั้ง  
และการวพิากษน์โยบายสาธารณะ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมี
วนิยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

2.   แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละต่อสังคม 
3.  เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
7. มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลใชป้ระกอบในการตดัสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอยู่

ร่วมกนัอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
9. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
10. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 
 

 จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 
7. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ) 
8. ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               

ปัญญา ประเพณี) 

จุดเนน้ท่ี 4 ความปรองดอง  สมานฉนัท ์
11 การอยูร่่วมกนัในสังคมแห่งความหลากหลาย 
12 การจดัการความขดัแยง้และสันติวธีิ 

จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 
                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 
 
 
 
 



วชิา หนา้ท่ีพลเมือง  สาระเพิ่มเติม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนท่ี 1) 
ส20235  หนา้ท่ีพลเมือง 3   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 แสดงออก แนะน าผูอ่ื้น และยกยอ่งบุคคลท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเสียสละต่อสังคม 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเร่ืองการมีระเบียบวนิยั 
ความสามคัคี หลกัการทรงงาน ในเร่ืองระเบิดจากของใน ไม่ติดต าราบริการรวมท่ีจุดเดียว ใชอ้ธรรม
ปราบอธรรม  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ใน
เร่ืองการเป็นผูน้  าและสมาชิกท่ีดี การใชสิ้ทธิและหนา้ท่ี การใชเ้สรีภาพอยา่งรับผดิขอบ ความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางแกปั้ญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทาง
การเมือง และการรู้เท่าทนัส่ือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยกุตใ์ชก้ระบวนการ
ประชาธิปไตยในการวพิากษป์ระเดน็นโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีส่วนร่วมและตดัสินใจเลือกตั้ง
อยา่งมีวจิารณญาณ 

ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  ความอดทน 
ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการ 
เผชิญสถานการณ์  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความ
ตระหนกั  กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึ
มัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวจิารญาณในการเลือกตั้ง  
และการวพิากษน์โยบายสาธารณะ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมี
วนิยัในตนเอง  
ผลการเรียนรู้ 

3. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทไทย 
10. เป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา  และเทิดทูลพระมหากษตัริย ์ 
11. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลกัการท างาน  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
12. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
12. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 



 

จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 
1. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ)     2. 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               
ปัญญา ประเพณี) 

จุดเนน้ท่ี 2 รักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา ละเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
            การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 
                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วชิา หนา้ท่ีพลเมือง  สาระเพิ่มเติม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  (ภาคเรียนท่ี 2) 
ส20235  หนา้ท่ีพลเมือง 4   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง มีส่วนร่วมในกรจดักิจกรรม และสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นแสดงออก ถึง
ความรักชาติยดึมัน่ในศาสนา  และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเร่ืองความมีระเบียบวนิยั 
ความสามคัคี หลกัการท างาน ในเร่ืองระเบิดจากขา้งใน ไม่ติดต าราบริการรวมท่ีจุดเดียว ใชอ้ธรรม
ปราบอธรรม และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 รู้ทนัข่าวสารละรู้ทนัส่ือ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหนา้บนพื้นฐานขอ้มูล มีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาเม่ือเกิดความขดัแยง้โดยสันติวธีิ ดว้ยการเจรจาไกล่เกล่ีย เจรจาต่อรอง การระงบัความขดัแยง้ 
การสร้างเครือข่ายป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ 
 ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  ความอดทน 
ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการเผชิญ 
สถานการณ์  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความ
ตระหนกั  กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึ
มัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวจิารญาณในการเลือกตั้ง  
และการวพิากษน์โยบายสาธารณะ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ  จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมี
วนิยัในตนเอง  
ผลการเรียนรู้ 

2.   แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละต่อสังคม 
3.  เห็นคุณค่าและอนุรักษข์นบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย 
7. มีส่วนร่วมและรับผดิชอบในการตดัสินใจ ตรวจสอบขอ้มูลใชป้ระกอบในการตดัสินใจใน

กิจกรรมต่าง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และอยู่

ร่วมกนัอยา่งสันติ และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
9. มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
10. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 



 
 จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 

9. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ) 
10. ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               

ปัญญา ประเพณี) 

จุดเนน้ท่ี 4 ความปรองดอง  สมานฉนัท ์
13 การอยูร่่วมกนัในสังคมแห่งความหลากหลาย 
14 การจดัการความขดัแยง้และสันติวธีิ 

จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 
                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วชิา หนา้ท่ีพลเมือง  สาระเพิ่มเติม  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  (ภาคเรียนท่ี 1) 
ส30235  หนา้ท่ีพลเมือง 5   20 ชัว่โมง/ภาค   0.5    หน่วย 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

 มีส่วนร่วมแนะน าผูอ่ื้นใหอ้นุรักษ ์ และยกยอ่งผูมี้มารยาทไทยในเร่ืองการแสดงความเคารพ  
การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ  
 ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ   
ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
            ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเร่ืองการเสียสละ ความซ่ือสัตย ์หลกัการทรงงาน 
ในเร่ืองศึกษาขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ แกปั้ญหาท่ีจุดเลก็ และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย ในเร่ืองการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ี  
การใชเ้สรีภาพอยา่งรับผดิชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเลือกตั้ง 
            ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วินยัในตนเอง ในเร่ือง ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  ความอดทน  
ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ใชก้ระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  
กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการสร้างความตระหนกั   
กระบวนการสร้างค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ 
 เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะท่ีดีของคนไทย  ภาคภูใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ   
ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูลสถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
อยา่งสันติ  จดัการความขดัแยง้ดว้ยสันติวธีิ และมีวนิยัในตนเอง 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษม์ารยาทไทย 
4. เป็นแบบอยา่งของความรักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา  และเทิดทูลพระมหากษตัริย ์ 
5. ประยกุตแ์ละเผยแพร่พระบรมราโชวาท  หลกัการท างาน  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวถีิประชาธิปไตย 
10. ปฏิบติัตนเป็นผูมี้วนิยัในตนเอง 

 

จุดเนน้ท่ี  1    ความเป็นไทย 
1. ลกัษณะท่ีดีของคนไทย (มารยาทไทย กตญัญูกตเวที เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ)     2. 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา                                                                                                                                                                                                                                                                               
ปัญญา ประเพณี) 

จุดเนน้ท่ี 2 รักชาติ ยดึมัน่ในศาสนา ละเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์



            การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ  ยดึมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
จุดเนน้ท่ี 5 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 
                      ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  อดทน  ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระท าของตนเอง 
 
 

 
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ส33223  อาเชียนศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกติ 

 

 ศึกษา วเิคราะห์ ก าเนิดสมาคมอาสา  พฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขอมูล
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างและกลไกลการด าเนินงานของอาเซียน ๓ เสาหลกัของ
ประชาคมอาเซียน  การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน บทบาททางการเมือง   
เศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแกปั้ญหาต่าง ๆ 
 ใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแกปั้ญหา 
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัในความส าคญัของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  และ
ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและอยูร่่วมกนัในสังคมอาเซียนอยา่งปกติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายก าเนินสมาคมอาสาและพฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. อธิบายเก่ียวกนัประเทศสมาชิกอาเซียนในดา้นต่าง ๆ โครงสร้างองคก์รและกลไกในการ 

ด าเนินงานของอเซียนภายใตก้ฎบตัรของอาเซียน 3 เสาหลกั 

3. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4. วเิคราะห์อุปสรรในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและแนวทางแกไ้ข 



5. วเิคราะห์บทเรียนจากการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา 

ประชาคมอาเซียน 

6. วเิคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในดา้นต่าง ๆ ปัญหาของอาเซียนและแนวทาง  

แกไ้ข 

รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวชิา 
ส33224  อาเชียนศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที ่ 1   เวลา  40  ช่ัวโมง   จ านวน 1.0  หน่วยกติ 

 

 ศึกษา วเิคราะห์ ก าเนิดสมาคมอาสา  พฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขอมูล
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างและกลไกลการด าเนินงานของอาเซียน ๓ เสาหลกัของ
ประชาคมอาเซียน  การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน บทบาททางการเมือง   
เศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแกปั้ญหาต่าง ๆ 
 ใชก้ระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูล กระบวนการปฏิบติั กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแกปั้ญหา 
 เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัในความส าคญัของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  และ
ปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและอยูร่่วมกนัในสังคมอาเซียนอยา่งปกติสุข 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายก าเนินสมาคมอาสาและพฒันาการของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2. อธิบายเก่ียวกนัประเทศสมาชิกอาเซียนในดา้นต่าง ๆ โครงสร้างองคก์รและกลไกในการ 

ด าเนินงานของอเซียนภายใตก้ฎบตัรของอาเซียน 3 เสาหลกั 

3. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4. วเิคราะห์อุปสรรในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและแนวทางแกไ้ข 

5. วเิคราะห์บทเรียนจากการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอ่ืน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา 

ประชาคมอาเซียน 

6. วเิคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในดา้นต่าง ๆ ปัญหาของอาเซียนและแนวทาง  

แกไ้ข 

รวมทั้งหมด 6  ผลการเรียนรู้ 
 


