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คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
ทำไมต้องเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร  ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด  นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา 
เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อด
กล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีความเช่ือมสัมพันธ์
กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมโดยได้กำหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

• ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่าง
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

• เศรษฐศาสตร์การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมี ดุลยภาพ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  

• ประวัติศาสตร์เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์พัฒนาการของมนุษยชาติจาก
อดีตถงึปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต  บุคคล
สำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารย
ธรรมท่ีสำคัญของโลก 

• ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ใน
ระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การนำเสนอข้อมูลภูมิ
สารสนเทศการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 
 
 



 
 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
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ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2   เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนับถือ 
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ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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มาตรฐาน ส.3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่

จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อ
การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

มาตรฐาน ส.3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
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ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ

เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรักความภูมิใจและธำรง
ความเป็นไทย 

 
สาระที่ 5ภูมิศาสตร์       
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล ต่อกันและกันใน

ระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และ
ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม  มีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์   ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการ 
พัฒนาท่ียั่งยืน 



 
 
 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

• ได้เรียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
• ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรม

ของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อในช้ันสูงตามความประสงค์ได้ 

• ได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย   ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

• ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม          มีจิตสำนึก 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และส่ิงแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งทำ
ประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามให้กับสังคม 

• เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีนำตนเองได้ และสามารถแสวงหาความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
สาระที่ 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและ 
ศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔-ม.๖ ๑.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความเช่ือ
ทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  หรือสังคม
สมัยของศาสดาท่ีตนนับถือ 

 ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติความเช่ือ
ทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

๒. วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์
ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้    การ
ก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดา
ท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด 

 พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุด (การตรัสรู้) 

 การก่อต้ังพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  และการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา 

๓.วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และ
การธำรงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

 พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษา
พระพุทธศาสนา 

 

 ๔. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตามท่ีกำหนด 
 

 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็นสากล
และมีข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง 

๕. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาท่ี
ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีกำหนด 

 พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญา
ท่ีถูกต้อง 

 
๖.วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 

 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- ศาสนา 

๗. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีกำหนด 

 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ 
 การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการคิด

แบบวิทยาศาสตร์ 
๘.  วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การ
พึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 
 
 
 

 พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน 
การพึ่งตนเอง  และการมุ่งอิสรภาพ 



 
 

๙.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า              
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้นความสัมพันธ์
ของเหตุปัจจัยกับ 
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีกำหนด 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา        
 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ ของเหตุปัจจัย

และวิธีการแก้ปัญหา 

๑๐. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตน
ไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของศาสนา
ท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด 

 พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
 พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่

บุคคล  สังคมและโลก 

๑๑.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศ
แบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีกำหนด 

 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 ๑๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา 
ท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  
 

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาท่ี
สมบูรณ์ 

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง 
 

 หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีกำหนด 

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

 ๑๓. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ    อริยสัจ ๔
หรือหลักคำสอนของศาสนา    ท่ีตนนับถือ 
 

➢ พระรัตนตรัย 
   วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของพุทธะ 

ธรรมะ สังฆะ 
➢ อริยสัจ ๔ 
   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขันธ์ ๕ 
-  นามรูป 
-  โลกธรรม ๘ 
-   จิต, เจตสิก 

   สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลักกรรม    

  -  นิยาม ๕ 
 -  กรรมนิยาม( กรรม ๑๒) 
 - ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุปบาท) 

o วิตก ๓ 
o มิจฉาวณิชชา ๕ 



 
 

o นิวรณ์ ๕ 
o อุปาทาน ๔ 

   นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
o ภาวนา ๔ 
o วิมุตติ ๕ 
o นิพพาน 

   มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
o พระสัทธรรม ๓ 
o ปัญญาวุฒิธรรม ๔ 
o พละ ๕ 
o อุบาสกธรรม ๕ 
o    อปริหานิยธรรม ๗ 
o ปาปณิกธรรม ๓ 
o ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ 
o โภคอาทิยะ ๕ 
o อริยวัฑฒิ ๕ 
o อธิปไตย ๓ 
o สาราณียธรรม ๖ 
o ทศพิธราชธรรม ๑๐   
o วิปัสสนาญาณ ๙ 
o มงคล ๓๘ 

- สงเคราะห์บุตร 
- สงเคราะห์ภรรยา 
- สันโดษ 
- ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว 
- จิตไม่เศร้าโศก 
- จิตไม่มัวหมอง 
- จิตเกษม 
- ความเพียรเผากิเลส 
- ประพฤติพรหมจรรย์ 
- เห็นอริยสัจ 
- บรรลุนิพพาน 

➢ พุทธศาสนสุภาษิต 
จิตฺตํทนฺตํ  สุขาวหํ                                             

จิตท่ีฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ 



 
 

นอุจฺจาวจํปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ     
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ  

นตฺถิโลเกอนินฺทิโต                               
 คนท่ีไม่ถูกนินทา  ไม่มีในโลก 
โกธํฆตฺวา  สุขํ เสติ                          
 ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา  วินฺทเต ธนํ 

คนขยันเอาการเอางาน กระทำเหมาะสม ย่อม
หาทรัพย์ได้ 

   วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺสนิปฺปทา 
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบ
ความสำเร็จ 

สนฺตฎฺฐีปรมํธนํ                                 
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 

 
  อิณาทานํทุกฺขํโลเก                          การ

เป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก 
   ราชา มุขํมนุสฺสานํ                       

พระราชาเป็นประมุขของประชาชน 
สติ โลกสฺมิ ชาคโร                                       สติ

เป็นเครื่องต่ืนในโลก 
นตฺถิสนฺติปรํสุขํ                                สุข

อื่นยิ่งกว่าความสงบไม่ม ี
นิพฺพานํปรมํสุขํ                           นิพพาน
เป็นสุข อย่างยิ่ง 

 ๑๔. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง              
การดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก   
 เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ี
กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 

➢ พุทธสาวก พุทธสาวิก 
พระอัสสชิ 
พระกีสาโคตมีเถรี 
   พระนางมัลลิกา 
   หมอชีวก โกมารภัจ 
   พระอนุรุทธะ 
   พระองคุลิมาล 
พระธัมมทินนาเถร ี
จิตตคหบดี 
   พระอานนท์ 
พระปฏาจาราเถรี 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จูฬสุภัททา 
   สุมนมาลาการ 

➢ ชาดก 
   เวสสันดรชาดก 
มโหสธชาดก 
   มหาชนกชาดก 

➢ ชาวพุทธตัวอย่าง 
   พระนาคเสน - พระยามิลินท์ 
   สมเด็จพระวันรัต (เฮง  เขมจารี) 
   พระอาจารย์มั่น  ภูริทตฺโต 
   สุชีพ  ปุญญานุภาพ 
   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
   พระธรรมโกศาจารย์  (พุทธทาสภิกขุ) 
 

     พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)   
   ดร.เอ็มเบดการ์ 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  เจ้าอยู่หัว 
   พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท) 
   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)  

อนาคาริก ธรรมปาละ 
 

 ๑๕. วิเคราะห์คุณค่าและความสำคัญของการ
สังคายนา พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ และการเผยแผ่ 

   วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก และคัมภีร์
ของศาสนาอื่น ๆการสังคายนาและการเผยแผ่พระ
ไตรปิฏก 

   ความสำคัญและคุณค่าของพระไตรปิฏก 
 

 ๑๖. เช่ือมั่นต่อผลของการทำความดี ความช่ัว 
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญ 
และตัดสินใจเลือกดำเนินการหรือปฏิบัติตนได้
อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม 
และกำหนดเป้าหมาย บทบาทการดำเนินชีวิต
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่
ร่วมกันเป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 

   ตัวอย่างผลท่ีเกิดจากการทำความดี      ความช่ัว   
   โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ 
    หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๑๓ 

 ๑๗. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

◆ ประวัติพระพุทธเจ้า มุฮัมมัด   พระเยซู 

 ๑๘.ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของ
ค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวกำหนดความเช่ือ
และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันของศาสนิกชน

◆ คุณค่าและความสำคัญของค่านิยมและจริยธรรม 
◆ การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 



 
 

ศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

 ๑๙. เห็นคุณค่า เช่ือมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิต
ด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
๑๐วิธี  (เน้นวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  
แบบสามัญญลักษณะ  
 

 หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ี
ตนนับถือ 
 

      แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  และแบบ  วิภัช
ชวาท) 
๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
๒) วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
๓) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ 
๔) วิธีคิดแบบอริยสัจ  
๕) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
๖) วิธีคิดแบบคุณค่าแท้- คุณค่าเทียม 
๗) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออก 
๘) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเร้าคุณธรรม  
๙) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน     

       ๑๐) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
 

 ๒๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

➢ สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก

สติปัฎฐาน 
   นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน

การพัฒนาการเรียนรู้  คุณภาพชีวิตและสังคม 
 

 ๒๑. วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และ
ชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็น
ความสำคัญของการทำความดี    ต่อกัน 

◆ หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
o   หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น      

สาราณียธรรม ๖, อธิปไตย ๓,  มิจฉา
วณิชชา ๕,  อริยวัฑฆิ ๕, โภคอาทิยะ ๕   

◆ คริสต์ศาสนา ได้แก่  บัญญัติ ๑๐  ประการ   
(เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 

◆ ศาสนาอิสลาม ได้แก่  หลักจริยธรรม 
(เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 
 

 ๒๒. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 

◆ สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
 

 



 
 
สาระที่ 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส  1.2เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน 
นับถือ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-ม.๖ 
 
 
 
 
 
 

๑. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก 
สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง  
 

➢ ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีดีต่อพระภิกษุ 
  การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น การศึกษา 

การปฏิบัติธรรม และการเป็นนักบวชท่ีดี 
  คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 
  หน้าท่ีและบทบาทของพระภิกษุ ในฐานะ

พระนักเทศก์พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก 
พระวิทยากร   พระวิปัสสนาจารย์และพระ
นักพัฒนา 

  การปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนาของ
พุทธบริษัทในสังคมไทย 

  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย วาจา  
และใจ  ท่ีประกอบด้วยเมตตา 

  การปฏิสันถารท่ีเหมาะสมต่อพระภิกษุ  ใน
โอกาสต่าง ๆ 

➢ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม 
การรักษาศีล ๘ 
การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กร

ชาวพุทธ 
  การเป็นชาวพุทธท่ีดี ตามหลักทิศเบื้องบน 

ในทิศ  ๖ 
  การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในฐานะผู้ปกครอง

และ ผู้อยู่ในปกครอง  ตามหลักทิศเบื้องล่าง 
ในทิศ ๖ 

  การปฏิสันถารตามหลัก   ปฏิสันถาร๒ 
  หน้าท่ีและบทบาทของอุบาสก  อุบาสิกาท่ีมี

ต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

ตามหลักทิศเบ้ืองหลัง           ในทิศ ๖  
  การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว 

ชุมชน ประเทศชาติ และโลก 
 



 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

➢ ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา  
ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ  เช่น พิธีแสดง

ตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน ถวาย
สังฆทาน  ถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน   
พิธีปวารณา เป็นต้น 

ศาสนพิธีที่นำพระพุทธศาสนา   เข้าไป
เกี่ยวเนื่อง เช่น การทำบุญเล้ียงพระใน
โอกาสต่างๆ  

➢ ความหมาย ความสำคัญ คติธรรม  ในพิธีกรรม 
บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี คุณค่าและ
ประโยชน์ 

➢ พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอ
บรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขารประโยชน์
ของการ  บรรพชาอุปสมบท 

➢ บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
➢ คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 
 

๓. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ           
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ 

➢ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

๔. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลท่ีสำคัญ 
ของศาสนาท่ีตนนับถือ และปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

 หลักธรรม/คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ และ
เทศกาลท่ีสำคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 

 การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในวันสำคัญ และเทศกาล 
 ท่ีสำคัญในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น 

๕. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการธำรง
รักษาศาสนาท่ีตนนับถือ อันส่งผลถึงการ
พัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 
 

 การปกป้อง คุ้มครอง ธำรงรักษาพระพุทธศาสนา
ของพุทธบริษัทในสังคมไทย 

 การปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม          
ในสังคมพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สาระที่ 2          หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธำรงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-ม.๖ 

 
 
 
 
 

๑. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และสังคมโลก 

   กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น    ซื้อ
ขาย ขายฝาก   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน จำนำ 
จำนอง 

    กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

   กฎหมายอื่นท่ีสำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   กฎหมายการรับ
ราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค 

   ข้อตกลงระหว่างประเทศเช่น ปฏิญญาสากลว่า 
ด้วยสิทธิมนุษยชน   กฎหมายมนุษยธรรม 
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 

 
 

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของโครงสร้างทาง
สังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 

 โครงสร้างทางสังคม 
-  การจัดระเบียบทางสังคม 

        -  สถาบันทางสังคม 
   การขัดเกลาทางสังคม 
   การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม 

 ๓. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่น
ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 

คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก เช่น 

      -   เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 
      -   เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น 

        -  มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
          -  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและสังคม 
        -  เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง   การปกครอง  
        -   มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจ  สังคมการเมืองการปกครอง 
ส่ิงแวดล้อม 

        -  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใช้เป็นตัวกำหนด
ความคิด                 



 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ๔. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
 

 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและหลักการของ
สิทธิมนุษยชน 

 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกท่ีมี
ผลต่อประทศไทย 

 สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

 ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ และแนวทาง
แก้ปัญหาและพัฒนา 

๕. วิเคราะห์ความจำเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 

 ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม 
 ลักษณะและ ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยท่ีสำคัญ  
 การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม

สากล 
 แนวทางการอนุรักษ์วฒันธรรมไทยท่ีดีงาม 
 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 

 
 
สาระที่ 2หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.2เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธำรงรักษา        ไว้ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   

ม.๔-ม.๖ ๑. วิเคราะหป์ัญหาการเมืองท่ีสำคัญในประเทศ  
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ังเสนอแนว
ทางแก้ไข 
 

 ปัญหาการเมืองสำคัญท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศ 
 สถานการณ์การเมืองการปกครอง                

ของสังคมไทย และสังคมโลก และ               
การประสานประโยชน์ร่วมกนั   

 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง              
ท่ีมีผลต่อการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   

๒. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการปกครองท่ี
นำไปสู่ความเข้าใจ  และ 
การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่างประเทศ 
 

 การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่างประเทศ   
เช่น  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ 

 การแลกเปล่ียนเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 



 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓. วิเคราะห์ความสำคัญและ ความจำเป็นท่ี
ต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข       

 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       -  รูปแบบของรัฐ 
       -  ฐานะและพระราชอำนาจของ  
           พระมหากษัตริย์   

๔. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  

 
 

 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบ
โดยองค์กรอิสระ การตรวจสอบโดยประชาชน 

 
 
สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จำกัด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการดำรงชีวิต
อย่างมีดุลยภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔–ม.

๖ 
๑. อภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจ 

   ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและผลเสีย
ของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  

   ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและ 
     ข้อเสียของตลาดประเภทต่าง ๆ 
   การกำหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน     การ

กำหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย 
   การกำหนดค่าจ้าง  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและอัตรา

ค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย  
บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการควบคุม

ราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
๒. ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
ของตนเอง และครอบครัว 

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร 
อตุสาหกรรม  การค้าและบริการ 

ปัญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา โดยการศึกษา
วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับท่ี
ผ่านมา 

การพัฒนาประเทศท่ีนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ฉบับปัจจุบัน  



 
 

๓. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ 

วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
ความหมายความสำคัญ และหลักการของระบบสหกรณ์ 
ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย 
ความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในชุมชนและประเทศ 
 ๔. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ                

ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 
ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
ตัวอย่างของการรวมกลุ่มท่ีประสบความสำเร็จในการ

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 
สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.2เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการ

ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔–ม.
๖ 

๑. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบาย
การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

   บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของ
รัฐบาลในด้าน 

        - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
        - การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
        - การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
        - การแทรกแซงราคาและการควบคุม ราคา 
   รายรับและรายจ่ายของรัฐท่ีมีผลต่องบประมาณ  

หนี้สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

         - นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ  
           และการใช้จ่ายของรัฐ 
          - แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
   ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจาก

ภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น  เงินเฟ้อ     เงินฝืด 
   ตัวช้ีวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น GDP 

, GNP รายได้เฉล่ียต่อบุคคล 
แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงินการคลัง 

๒. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย 

   วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัตน์ของไทย 

   ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 



 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ

ประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการค้าและบริการ 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงิน

โลกท่ีมีผลกับประเทศไทย 
๓. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ 
   บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ี

สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เช่น WTO , 
NAFTA , EU , IMF , ADB , OPEC , FTA , APECใน
ระดับต่าง  ๆ เขตส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ  

   ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีนำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขันการ
ขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

   ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีนำไปสู่การพึงพาทาง
เศรษฐกิจ 

   ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

   ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีนำไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน การ
ขัดแย้ง และการประสารประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
วิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔ –ม. 

๖ 
๑. ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและ   ยุค
สมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 

   เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏใน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์
สากล 

    ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของ
สังคมมนุษย์ท่ีมีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์            (เช่ือมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 

   ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

 

๒. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
นำเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

    คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ 

    ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลง

ของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔-ม.๖ ๑.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  

และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการ
เปล่ียนแปลงของโลก 
 
๒. วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญต่างๆท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
 
 
๓. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยายอิทธิพล
ของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  
แอฟริกาและเอเชีย 
 
๔. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่     อารยธรรม
ลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีสไนล์ฮวงโห สินธุ และ
อารยธรรมกรีก-โรมนั 

  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 
และอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีต่อกันและกัน 

  เหตุการณ์สำคัญต่างๆท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกในปัจจุบัน เช่นระบอบฟิวดัส  การฟื้นฟู 
ศิลปวิทยาการสงครามครูเสด  การสำรวจทาง
ทะเล    การปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทาง 

 
 
  วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม จักรวรรดิ

นิยม  ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น  
  ความร่วมมือ และความขัดแย้งของมนุษยชาติใน

โลก   
  สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๑

เช่น  
       - เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑(Nine 

Eleven ) 
- การขาดแคลนทรัพยากร 
- การก่อการร้าย 

 - ความขัดแย้งทางศาสนาฯลฯ 



 
 
สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจและธำรง      

ความเปน็ไทย 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔ –  
ม.๖ 

๑.วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์
ไทย 
 

   ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น 
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลท่ีมี
ต่อสังคมไทย  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสถาปนา
อาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและ 
ผลของการปฏิรูป  ฯลฯ 

   บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพฒันา
ชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษา
เอกราชของชาติ  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

   อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกท่ี
มีต่อสังคมไทย 

   ผลงานของบุคคลสำคัญท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย 
และประวัติศาสตร์ไทย 

   ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน 

 

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
 
๓. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
 
๔. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญท้ังชาว
ไทยและต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 
 

๕. วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วน
ร่วมการอนุรักษ์ภูมิปญัญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย 

 สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย 

 วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ  
 การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมไทย 
 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
 วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปญัญา และวัฒนธรรม

ไทย 
 
 



 
 
 
 
 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.1เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของ

ธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์  สรุป และใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.๔ -  
ม.๖ 

๑. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ของพื้นท่ีใน ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก ซึ่งได้รับ อิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ 
 

การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ 
ของ โลก 
การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 

๒. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งทำให้เกิด
ปัญหา หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยและ ภูมิภาคต่างๆ ของโลก  
 

   ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

 
 

๓. ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน
การค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
กระบวนการทาง ภูมิศาสตร์และ 
นำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใน 
ชีวิตประจำวัน 
 

   การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง 
ภูมิศาสตร์และ 
นำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน 
 

 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม   
มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๔ –  
ม.๖ 

๑. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ กับกิจกรรมของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการ ดำเนินชีวิตของท้องถิ่น ท้ัง
ในประเทศไทยและ ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
และเห็นความสำคัญของ ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผล 
ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  
 

การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ 
ของ โลก 

   การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก 
   วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก 
 



 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของ การเปล่ียนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม       
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ โลก 
 

   สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของ การ
เปล่ียนแปลง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม       
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ โลก 

 
๓. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
กฎหมายและ นโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บทบาท
ขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง และการประสาน 
ความร่วมมือท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  
 
 

   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา กฎหมายและ 
นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

     บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือ
ท้ังในประเทศและนอกประเทศ กฎหมาย
ส่ิงแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๔. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการ
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา ท่ียั่งยืน 
 

  การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา ท่ียั่งยืน 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
รหัสรายวชิาพื้นฐาน  
ส31101   สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30101 ประวัติศาสตร์           1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต 
ส31102 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30102 ประวัติศาสตร์       1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต 
ส32101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30103  ประวัติศาสตร์      1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต 
ส32102  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30104  ประวัติศาสตร์      1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต 
ส33101  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส33102  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 

 
รหัสรายวชิาเพิ่มเตมิ 
ส31204 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส31206 ประชากรกับคุณภาพชีวิต  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส31102 กฎหมายท่ีประชาชนต้องรู้  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส31205 อารยธรรมเอเชีย  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส31202 พระพุทธศาสนา 2  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30232 ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบื้องต้น 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30221 กฎหมายเบื้องต้น  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30222 ประชากรศาสตร์  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30224 การปกครองของไทย  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30230 ไทยกับประชาคมโลก    2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30229 มรดกภูมิปัญญา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30233  ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วย
กิต 
ส32204  ภูมิศาสตร์กายภาพ  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส32202  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วย
กติ  
ส32205  เอเชียใต้ในโลกปัจจุบัน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส32206  ประวัติศาสตร์อเมริกา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
 



 
 

รหัสรายวชิาเพิ่มเตมิ (ต่อ) 
 
ส30201  โครงงานสังคมฯ  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30225  รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30226  สังคมวิทยา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30231  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30285 อาเซียนศึกษา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30234 กฎหมายอาญา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30209  โลกศึกษา   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส3020๔  พลังงานกับส่ิงแวดล้อม   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส33203  ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30203  ศาสนาสากล   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30263 มรดกโลกตะวันตก   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30288  เหตุการณ์ปัจจุบัน   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30227  กฎมายรัฐธรรมนูญ   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30235 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30236  การเมืองการปกครองท้องถ่ินไทย 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาค 1.0 หน่วยกิต 
ส30243 หน้าท่ีพลเมือง1  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต 
ส30244 หน้าท่ีพลเมือง2  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต 
ส30245 หน้าท่ีพลเมือง3  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต 
ส30246 หน้าท่ีพลเมือง4  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 20 ช่ัวโมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวชิา และตัวชี้วดั   
รายวชิาพื้นฐาน 

รายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา ส31101 รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษา สืบค้น อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์และอภิปราย ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเช่ือทาง
ศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในฐานเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อต้ัง วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา 
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็นสากลและมีข้อปฏิบัติท่ียึดสายกลาง หลักธรรมของพระพุทธศาสนาพระ
รัตนตรัยหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบด้วยทุกข์ (ขันธ์ 5)สมุทัย (หลักกรรม ในเรื่อง นิยาม 5และวิตก 3)นิโรธ 
(ภาวนา 4)มรรค(พระสัทธรรม 3ปัญญาวุฒิธรรม 4พละ 5อุบาสกธรรม 5)มงคล (สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยา
หรือสามี สันโดษ) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง จิตท่ีฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นๆ ลงๆคนท่ีไม่ถูก
นินทาไม่มีในโลก ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขข้อคิดและแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
(พระอัสสชิ พระกีสาโคตรมีเถรี พระนางมัลลิกา หมอชีวกโกมารภัจจ์) พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน-พระยามิ
ลินท์ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)  
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  สุชีพ ปุญญานุภาพ) ชาดก (เวสสันดรชาดก)วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฎกตัวอย่างผล
ท่ีเกิดจาการทำความดี  ความช่ัว  ประวัติของศาสดาของศาสนาอื่นและหลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
หลักธรรม คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลสำคัญในพระพุทธศาสนาการสัมมนาและเสนอแนวทางในการ
ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาอันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีดี
ต่อพระภิกษุ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธี
เวียนเทียน พิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารนา การทำบุญเล้ียงพระในโอกาสต่างๆ วัน
สำคัญและเทศกาลสำคัญในพระพุทธศาสนาเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคมและตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและของโลก  
ศึกษา สืบค้น อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์และอภิปราย เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งท่ีเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมาย
อาญา โครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม การเปล่ียนแปลงทาง
สังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคม  
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวกำหนดความเช่ือและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน
ของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขเพื่อให้เห็นคุณค่าของประเพณี
และวัฒนธรรมไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
 
 
 
 
 



 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1 ม.4-6/1 , 4-6/2, 4-6/3 , 4-6/4, 4-6/13, 4-6/14 , 4-6/15 , 4-6/17 , 4-6/18 ,4-6/21, 
4-6/22 
ส 1.2 ม.4-6/1 , 4-6/2, 4-6/3 , 4-6/4, 4-6/5 
ส 2.1 ม.4-6/1 , 4-6/2 , 4-6/3 
 
รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา ส30101 รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาสืบค้น อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์และอภิปราย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ท่ีแสดงถงึการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ต้ังแต่ความเป็นมาของชาติไทย
สมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 
ปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึง่มีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวนัออกท่ีมีต่อสังคมไทย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ  เกิดความรักความภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.1 ม.4-6/1 , 4-6/2  
ส 4.3 ม.4-6/1 , 4-6/2 , 4-6/3 
 
รวมทั้งหมด 5  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา ส31102 รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษา  สืบค้น อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์และอภิปราย และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจแบบต่าง ๆ  และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  ระบบเศรษฐกิจของโลกใน
ปัจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสียของตลาดประเภท
ต่าง ๆการกำหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทานการกำหนดราคาสินค้าในเชิงกลยุทธ์ท่ีมีในสังคมไทย  การกำหนดค่า
จ้าง  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการควบคุม
ราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ (ประกอบด้วย ๑. ธรณีภาค ๒. 
บรรยากาศภาค๓. อุทกภาค ๔. ชีวภาค)   ของพื้นท่ีในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีส่งผลต่อภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
ใช้แผนท่ีและองค์ประกอบการอ่านแผนท่ีเฉพาะเรื่องการแปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมการ
นำภูมิสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์และนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เห็นคุณค่าของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย มีจิตสาธารณะ  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส ๓.๑ ม.๔-๖/๑  
ส ๕.๑ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๓ 
ส ๕.2 ม.๔-๖/3 
 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา ส30102 รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4   ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 
 

ศึกษา สืบค้น อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะห์และอภิปราย ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ต้ังแต่ความเป็นมา
ของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยจนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง ความสำคัญผลงานของบุคคลสำคัญท้ังชาว
ไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยและบุคคลท่ีส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย การกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความ
ภาคภูมิใจและธำรงความเป็นไทย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.3ม.4-6/1, ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , 4-6/4 , 4-6/5 
 
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด 
 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา ส32101 รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ 
การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึก
ตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อต้ัง วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอนุรุทธเถระ พระองคุลิมาลเถระ พระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี)                       
ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมมงัคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ)) ชาดก (มโหสถชาดก) 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4  
ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5-โลกธรรม 8) สมุทัย (กรรมนิยาม-กรรม 12 มิจฉาวณิชชา 5) นิโรธ (วิมุตติ 5) มรรค (อปริ
หานิยธรรม 7 ปาปณิกธรรม 3 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 โภคอาทิยะ 5 อริยวัฑฒิ 5 มงคล 38                
(จิตไม่หวั่น จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอง จิตเกษม) พุทธศาสนสุภาษิต (คนขยันเอาการเอางาน  กระทำเหมาะสม ย่อม
หาทรัพย์ได้ เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง การเป็นหนี้เป็น
ทุกข์ในโลก) การสังคายนาพระไตรปิฎก ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสมาชิกในครอบครัวและสังคม ปฏิบัติตนตามศา
สนพิธี พิธีกรรมของพระพุทธศาสนา (พิธีบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา และ
บริหารจิตและเจริญปัญญาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธี
คิดแบบวิภัชชวาท การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา และศาสนาท่ีตนนับถือ อันส่งผลถึง
การพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก หลักธรรมทางศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่าง 
สันติสุข 
อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่างๆ การ
ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่า เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์หรือธรรมชาติ สถานการณ์และ
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือ            ท้ังในประเทศและนอกประเทศ เกี่ยวกับกฎหมาย
ส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อม ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ท้ัง
ในประเทศไทยและโลก การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม   
 
 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการร่วมมือกันแก้ปัญหาอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 



 
 
 
 ตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.4-6/2  ม.4-6/6  ม.4-6/7  ม.4-6/8  ม.4-6/13  ม.4-6/14  
    ม.4-6/15  ม.4-6/16   ม.4-6/19 ม.4-6/20  ม.4-6/21  ม.4-6/22  
 ส 1.2  ม.4-6/1  ม.4-6/2  ม.4-6/4  ม.4-6/5   
 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  ม.4-6/5 
 
 รวม 25 ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา ส30103 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษา
ประวัติศาสตร์สากล ศึกษาอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำหวางเหอ
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ และอารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมัน อิทธิพลของอารยธรรมการติดต่อระหว่างโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก  
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 

ตัวชีว้ัด   
ส 4.1 ม. 4-6/1   ม. 4-6/2 
ส 4.2 ม. 4-6/1    

    
  รวม 3  ตัวชี้วัด  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา ส32102 รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์  สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองท่ีสำคัญในประเทศไทย การเมือง การ
ปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่างประเทศ การแลกเปล่ียนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม 
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ความสำคัญและความจำเป็นท่ีต้องธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 
อธิบายวิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต รู้จักใช้ทรัพยากร ธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก  
 
 
 ตัวชี้วัด 

ส 2.1 ม. 4-6/4 
ส 2.2 ม. 4-6/1    ม. 4-6/2    ม. 4-6/3    ม. 4-6/4 
ส 3.1 ม.4-6/2  
ส 3.1 ม.4-6/3 ม.4-6/4 
 
รวม8ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา ส30104 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 

   
ศึกษา  วิเคราะห์  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการเปล่ียนแปลง

ของโลก เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศ
ในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก 
สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 

ตัวชี้วัด   
 ส 4.2     ม. 4-6/2   ม. 4-6/3   ม. 4-6/4  
 

    รวม 3  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา ส33101 รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 ค้นคว้า   อธิบาย  เปรียบเทียบ  อภิปราย วิเคราะห์ และปฏิบัติตามแนวทาง เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเน้นความความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีกำหนด  พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีกำหนด  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมือง
และสันติภาพ หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ หลักธรรมในกรอบ    อริยสัจ ๔( จิต, เจตสิกล, ธรรมนิยาม
(ปฏิจจสมุปบาท),อุปาทาน ๔, นิพพาน,อธิปไตย ๓ ,สาราณียธรรม ๖,ทศพิธราชธรรม ๑๐ , วิปัสสนาญาณ ๙ ,มงคล 
๓๘ ได้แก่  ความเพียรเผากิเลส ,ประพฤติพรหมจรรย์, เห็นอริยสัจ, บรรลุนิพพาน   พุทธศาสนสุภาษิต ได้แก่ ราชา มุขํ 
มนุสฺสานํ     พระราชาเป็นประมุขของประชาชน, สติ โลกสฺมิ ชาคโร             สติเป็นเครื่องต่ืนในโลก,  นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ         
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี,  นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ           นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง  ข้อคิดและแบบอย่าง   การดำเนิน
ชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ได้แก่พระอานนท์ ,พระปฏาจาราเถรี, จูฬสุภัททา,สุมน
มาลาการ  มหาชนกชาดกชาดก, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ,พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ,อนาคาริก ธรรมปาละ   เช่ือมั่นต่อผลของการทำความดี ความช่ัว สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญ และตัดสินใจเลือกดำเนินการหรือปฏิบัติตนได้ รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการสวด
มนต์ บริหารจิตและเจริญปัญญา    หลักธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน 
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของการทำความดี    ต่อกัน ได้แก่หลัก สาราณียธรรม ๖,  อธิปไตย ๓  
การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการ
ธำรงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก   ปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก  วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล  แนวทาง ทาง
การเมืองการปกครองท่ีนำไปสู่ความเข้าใจ  และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ  แนวทางและมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
   โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ สถานการณ์และ
แก้ปัญหาสืบค้น   อภิปราย  

 เพื่อให้เห็นคุณค่า และตระหนักถึงการมีศรัทธาท่ีถูกต้อง  ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  หลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี  อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จะสามารถทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิต  ดำเนินชีวิตตนอย่างพอเพียงรับผิดชอบต่อ
ธรรมชาติและ ส่วนรวม      ตระหนักถึงปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและของโลก  ยึด
มั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีค่านิยมท่ีดี
งาม เห็นคุณค่า ของประเพณีและวัฒนธรรมไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติ 
 

 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด  
 ส 1.1 ม.4-6/9   ส 1.1 ม.4-6/10  ส 1.1 ม.4-6/11  ส 1.1 ม.4-6/12   

ส 1.1 ม.4-6/13  ส 1.1 ม.4-6/14  ส 1.1 ม.4-6/16  ส 1.1 ม.4-6/20  ส 1.1 ม.4-6/21 
ส 1.2 ม.4-6/1    ส 1.2 ม.4-6/4    ส 1.2 ม.4-6/5    ส 2.1 ม.4-6/1    ส 2.1 ม.4-6/5   
ส 2.2 ม.4-6/2    ส 2.2 ม.4-6/6 

 
 

รวมทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด  



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
 

รหัสวิชา ส33102 รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 อธิบาย  วิเคราะห์   นำเสนอข้อมูล สืบค้นหาความรู้เกี่ยวกับ บทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การ
คลังใน การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข   บทบาทรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุค
โลกาภิวัฒน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย ผลดีผลเสียของความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ  บอก
มาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก
องค์กรภายในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ท่ียั่งยืน 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ สถานการณ์และแก้ปัญหา
สืบค้น   อภิปราย  
 ตระหนักถึงผลกระทบของเศรษฐกิจ  การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ   ผลดีและผลเสียของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ และตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ   มีจิตสำนึกเช่ือมั่น  ตระหนักเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมต่อความสัมพันธ์ของ 
สรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิด การ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

ตัวชี้วัด  
 ส 3.2 ม.4-6/1   ส 3.2 ม.4-6/2     ส 3.2 ม.4-6/3   ส 5.1 ม.4-6/3   ส 5.1 ม.4-6/4   
 

รวมทั้งหมด5 ตัวชี้วัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวชิา และผลการเรียนรู ้
รายวชิาเพิ่มเติม 

รายวชิากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 



 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา ส31204 รายวิชา ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6                        เวลาเรียน  40 ชั่วโมง จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในขั้นปฐม
ภูมิข้ันทุติยภูมิและขั้นตติยภูมิการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสภาวะภูมิศาสตร์ในปัจจุบันวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจรูปแบบการกระจายของกิจกรรมนั้นตลอดจนมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันส่งผลกระทบต่อ
ประชากรวิเคราะห์สภาพปัญหาทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ สถานการณ์และแก้ปัญหา
สืบค้น   อภิปราย 
 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในอิทธิพลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจมี
ความตระหนักถึงปัญหาสภาวะทางภูมิศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นและเห็นความจำเป็นท่ีจะต้องช่วยกันแก้ไข 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อ     
    กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ 
3. มีความรู้ความเข้าใจในอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิเพื่อยังชีพ 

          และเพื่อการค้า 
4.  มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับความหมายประเภทและปัจจัยท่ีส่งเสริมการประกอบการ 
     อุตสาหกรรมได้ 
5.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นตติยภูมิ 

 
รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส31206 รายวิชา ประชากรกับคุณภาพชีวิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6     เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของศึกษาความรู้
เบื้องต้นท่ีเกี่ยวกับประชากรการเปล่ียนแปลงประชากรและภาวะเหตุการณ์ประชากรในปัจจุบันวิเคราะห์ปัญหา
ประชากรท่ีเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทั้งในด้านสาเหตุผลกระทบและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ สถานการณ์และแก้ปัญหา
สืบค้น   อภิปราย 
 เพื่อให้มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับคุณภาพชีวิตตลอดจนตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของประชากร 
 

ผลการเรียนรู้ 
   1.  สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อ 
        คุณภาพชีวิต 
   2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาวะประชากรและความสำคัญของภาวะประชากร 
        ในแต่ละด้าน 
   3.  เพื่อให้มีความรู้ความเช้าใจในการเปล่ียนแปลงประชากรอันได้แก่การเกิดการตายและการย้ายถ่ิน 
        ตลอดถึงผลสืบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงภาวะประชากร 
   4.  สามารถวิเคราะห์ปัญหาประชากรท้ังสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางป้องและ 
                     แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
   5.  เพื่อให้ตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร 

 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 

 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส31102 รายวิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6             เวลาเรียน  40 ชั่วโมง  จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความหมายท่ีมาลักษณะท่ัวไปความสำคัญประเภทและประโยชน์ของกฎหมายศึกษากฎหมายประวัติ
ความเป็นมาของกฎหมายไทยการจัดทำกฎหมายของไทยศึกษากฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศกฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่งและอื่นๆวิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองครอบครัวและสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ สถานการณ์และแก้ปัญหา
สืบค้น   อภิปราย 

ตระหนักถึงการปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยเป็นพลเมือง
ดีในระบบประชาธิปไตย 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความหมายของกฎหมายได้ 
2.  สรุปท่ีมาของกฎหมายได้ 
3.  สรุปลักษณะของกฎหมายไทยได้ 
4.  อธิบายการจัดทำกฎหมายไทยได้ 
5.  อธิบายลักษณะกฎหมายอาญาได้ 
6.  อธิบายลักษณะกฎหมายแพ่งได้ 
7.  สรุปกฎหมายอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ 

 
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส31205  รายวิชา อารยธรมอาเซียน         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6         เวลาเรียน  40 ชั่วโมง      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความเจริญท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ และส่ังสม วัฒนธรรมของมนุษย์ท่ีต้ังถิ่นฐาน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ความเจริญในด้านต่างๆ ท่ีถูกถ่ายทอด และพัฒนามายาวนาน ในดินแดนเอเชียต้ังแต่สมัยโบราณ จากสังคมรุ่นหนึ่งมาสู่
สังคมรุ่นหนึ่ง อีกท้ังวฒันธรรมทางวัตถุท่ีเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวัฒนธรรมทางจิตใจ รวมทั้งคุณค่า
ทางจริยธรรม เพื่อจัดระเบียบทางสังคมให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข อารยธรรมท่ีสำคัญของเอเชีย ท่ีได้ขยาย
ไปยังดินแดนทุกมุมโลก เปรียบเสมือนกระจกส่องท่ีสะท้อนความเป็นมาของคนในแถบเอเชีย และทำให้เข้าใจชาวเอเชีย
ในพัฒนาการต่างๆ ท่ีมีมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการอภิปรายกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์อารยธรรมอันหลาก-หลายของเอเชีย ได้ขยายไปยังดินแดนทุกมุมโลก เปรียบเสมือนกระจกส่องท่ี
สะท้อนความเป็นมาของคนในแถบเอเชีย และทำให้เข้าใจชาวเอเชียในพัฒนาการต่างๆ ท่ีมีมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 เห็นความสำคัญการศึกษาอารยธรรมเอเชีย จึงมีประโยชน์ทำให้ทราบถึงความพยายามของคนในยุคนั้น ท่ี
สามารถดำรงชีวิตและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นบทเรียนสำหรับคนรุ่นปัจจุบัน ท่ีได้เรียนรู้ และนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  
 

ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ เกี่ยวกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดอารยธรรมสำคัญในเอเชียได้แก่อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำเมโสโปเตเมีย 
   อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ และอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงเหอความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมต่างๆ ในดินแดน  
   เอเชียเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมสำคัญของโลก 

   ๒. มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการในดินแดนเอเชีย ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ 
              วัฒนธรรม การเปล่ียนแปลง อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ และผลท่ีเกิดขึ้น 

3. เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางอารยธรรมท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 
รวมทั้งหมด ๓  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส31101  รายวิชา พระพุทธศาสนา 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง     จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาพุทธประวัติประวัติพุทธสาวกพุทธ 
สาวิกาพุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคมมงคลชีวิตความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์หน้าท่ีชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์การ
อ่านภาษาบาลีพุทธศาสนสุภาษิตคาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกความหมายประโยชน์ของสมาธิฝึกเจริญ
ปัญญาตามหลักปถมนสิการมารยาทชาวพุทธศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสามารถวิเคราะห์และตระหนักในคุณค่าของพระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรมน้อมนำ
หลักธรรมมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมรวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ สถานการณ์และแก้ปัญหา
สืบค้น   อภิปราย 
 ตระหนักในคุณค่าของพระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรมน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมรวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  วิเคราะห์ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับลักษณะสังคมของชมพูทวีปและ 
     ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
2.  วิเคราะห์พุทธธรรมประวัติเรื่องสถานะทางสังคมของเจ้าชายสิทธัตถะเหตุผลท่ีเจ้าชายสิทธัตถะ 
     เสด็จออกผนวชศึกษาประวัติของพระอญัญาโกณฑัญญะพระมหาประชาบดีโคตรมีเถรีและ 
     พระเจ้าพิมพิสาร 
3.  วิเคราะห์พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคมในเรื่องอปริหานิยธรรม7  พละ 4  รวมทั้งมงคลชีวิต 
     ในหัวข้อไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาผู้ท่ีควรบูชาและสดับตรับฟังมาก 
4.  อธิบายความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์หน้าท่ีชาวพุทธในเรื่องศรัทธา 4 และการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ ์
5.  อ่านภาษาบาลีสะกดแบบไทยและแบบบาลีเกี่ยวกับคาอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริตร 
6.  อ่านคาพุทธศาสนสุภาษิต1  บทคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาโดยเลือกจากเนื้อหาท่ีเรียน 
7.  ความเป็นมาของพระไตรปิฎกและข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก1  เรื่อง 
8.  วิเคราะห์ปัญหาทางจิตของประชาชนในสังคมปัจจุบัน 
9.  อธิบายความหมายประโยชน์ของสมาธิปฏิบัติพุทธานุสติและเจริญปัญญาตามหลักปถมนสิการ 
10.ปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา ส31202  รายวิชา พระพุทธศาสนา 2        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6                           เวลาเรียน  40 ชั่วโม   จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาพุทธประวัติเรื่องการตรัสรู้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประวัติพุทธสาวกชาวพุทธตัวอย่างพระพุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคมมงคลชีวิตหน้าท่ีของพระสงฆ์หน้าท่ีชาวพุทธในเรื่อง
การไปวัดการประกอบพิธีกรรม  การปฏิบัติตน การอ่านภาษาบาลีพระไตรปิฎกและข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก
คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธการปฏิบัติธัมมานุสติสังฆานุสติการเจริญ
ปัญญาตามหลักปถมนสิการมารยาทชาวพุทธ   

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการอภิปรายกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ 
 ตระหนักในคุณค่าของพระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรมน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมรวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. วิเคราะห์สาระและความสำคัญของพระพุทธศาสนาในด้านทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็นสากลและ 
    มีข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง 
2. วิเคราะห์พุทธประวัติเรื่องการตรัสรู้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาศึกษาประวัติพระปุณณมันตานีบุตร 
    พระอุบลวรรณเถรีพระเจ้าอาชาตศัตรู 
3. วิเคราะห์พระพุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคมในเรื่องอารยวัฑฒิ5  สาราณียธรรม 6 รวมทั้งมงคลชีวิต 
    ในหัวข้อชำนาญในวิชาชีพมีระเบียบวินัยดีกล่าววาจาดีและทำงานไม่ค่ังค้างสับสน 
4.  อธิบายหน้าท่ีของพระสงฆ์ในการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่พระพุทธศาสนาหน้าท่ีชาวพุทธในเรื่องการ 
     ไปวัดการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมต่อพระสงฆ ์
5.  อ่านภาษาบาลีเกี่ยวกับศีล5  และศีล 8  และศีล 10  และอ่านพุทธศาสนสุภาษิต 1  บท 
6. อธิบายเรื่องการถ่ายทอดพระไตรปิฎกจนถึงจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรและข้อความน่ารู้ 
     จากพระไตรปิฎก  1เรื่อง 
7.  อธิบายคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาโดยเลือกจากเนื้อหาท่ีเรียน 
8.  วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธ 
9. อธิบายการปฏิบัติธัมมานุสสติสังฆานุสสติและเจริญปัญญาตามหลักปถมนสิการ 
10.อธิบายการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้ 

 
 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30232 รายวิชา ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6                 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมืองความสูงสุดแห่งศาสตร์ทางการเมืองปรัชญา 
การเมืองยุคกรีกโบราณยุคกลางและสมัยใหม่เสรีภาพกับสัญญาประชาคมสังคมการเมืองกับปัญหาความเปล่ียนแปลง
ปรัชญาศาสนากับสังคมปัจจุบัน  การศึกษาวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองไทยโดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง
การปกครอง 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการอภิปรายกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ 
 เห็นความสำคัญของการนำความรู้และปรัชญาการเมืองและศาสนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ประเทศชาติ 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
2.  ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองยุคกรีก 
3.  ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองยุคโรมัน 
4.  ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองยุคกลาง 
5.  ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ/ยุคภูมิปัญญา 
6.  ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองยุคสมัยใหม่ 
7.  องค์อธิปัตย์กับสังคมการเมือง - ทฤษฎีการเมืองของโธมัสฮอบส์ 
8.  กำเนิดลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตยสมัยใหม่ - ทฤษฎีการเมืองของจอห์นล็อค 
9.  เสรีภาพกับสัญญาประชาคม - ทฤษฎีการเมืองของฌองฌาครุสโซ 
10  สังคมการเมืองกับปัญหาความเปล่ียนแปลงช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส –ทฤษฎีการเมือง 

                ของเอ็ดมันเบอร์ก 
11.  ทฤษฎีการเมอืงของเฮเกล 
12.  ทฤษฎีการปฏิวัติสังคม 

 
รวมทั้งหมด  12 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30221 รายวิชา กฎหมายเบื้องต้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6           เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาค้นคว้าความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องความหมายความสำคัญท่ีมาและประเภท 
ของกฎหมาย กฎหมายในเรื่องวิวัฒนาการการจัดทำการบังคับใช้และการยกเลิกกฎหมายหลักในการ 
ปกครองประเทศ  หลักกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันปัญหาการใช้กฎหมาย
ในสังคมไทยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลักท่ีใช้ในการปกครองประเทศ 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการอภิปรายกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ 
 เห็นความจำเป็นท่ีจะต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติตนตามกฎหมายและเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลักท่ีใช้ในการปกครองประเทศกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน 
    เห็นความจำเป็นท่ีจะต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน 

 
รวมทั้งหมด  2 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30222  รายวิชา ประชากรศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง       จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความหมายและประวัติความเป็นมาของประชากรศึกษาภาวะประชากรได้แก่องค์ประกอบการขยายตัว
ของประชากรการเปล่ียนแปลงประชากรวิเคราะห์ถึงผลของการเปล่ียนแปลงประชากรท่ีมีต่อเศรษฐกิจการเมืองการ
ปกครองการศึกษาสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมศึกษานโยบายประชากรของประเทศไทยแนว
ทางการปูองกันและการแก้ไขปัญหาประชากรในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในความสำคัญของภาวะประชากร 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการอภิปรายกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ 
 ตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของตนเองสังคมและประเทศชาติ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  สามารถอธิบายหลักการและความสำคัญของภาวะประชากรและส่ิงแวดล้อมได้ 
2.  สามารถบอกปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงประชากรได้ 
3.  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบการเปล่ียนแปลงประชากรต่อปัญหาด้านต่างๆพร้อมเสนอแนะ 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ 
4.  บอกแนวทางปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาประชากรให้เหมาะสมกับตนเองและสังคมได้ 
5.  สามารถวิเคราะห์นโยบายประชากรของประเทศไทยและนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30224 รายวิชา การปกครองของไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6                  เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์อภิปรายประวัติความเป็นมาของการปกครองของไทยรูปแบบและอำนาจ
หน้าท่ีของรัฐสภารัฐบาลและศาลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการปกครองของไทยตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็น
พื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไป  การปกครองท้องถิ่นในเรื่องความเป็นมาหลักการวัตถุประสงค์นโยบายรัฐบาลและ
หัวข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบและอำนาจหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถิ่นและ
แนวโน้มการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการปกครองท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการอภิปรายกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ 
 เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นและให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
และเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไป 
 

ผลการเรียนรู้ 
1.  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองของไทยต้ังแต่อดีต-ปัจจุบันยึดมั่นศรัทธาและธำรงรักษาไว้ 
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  เข้าใจระบบการปกครองท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่น 
และให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าใจระบบการปกครองท้องถิ่นเห็นความสำคัญ 
ของการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นและให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 
รวมทั้งหมด  2 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30230 รายวิชา ไทยกับประชาคมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4-6             เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลกภายใต้การเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาต่างๆต้ังแต่ก่อน
สมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบันและบทบาทของไทยบนเวทีโลกตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการอภิปรายกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ 
 ตระหนึกถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสังคมโลกภายใต้การเปล่ียนแปลงใน
ช่วงเวลาต่างๆ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. ทราบและเข้าใจกลไกกระบวนการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมในระบบความสัมพันธ์     
    ระหว่างประเทศปัจจุบัน 
2. ทราบความเป็นมาและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ 
3. ตระหนักถึงผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอื่นและ 
   สังคมโลกโดยส่วนรวม 
4. ทราบและเข้าใจบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกและผลกระทบของเหตุการณ์ในสังคมโลก 

              ท่ีมีต่อสังคมไทย 
5. กระตุ้นความสนใจติดตามวิเคราะห์วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ปัจจุบัน 
    ในสังคมโลก 

 
รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30229 รายวิชา มรดกภูมิปัญญาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตของคนไทยในสมัย
ต่างๆการสืบทอดและเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมไทยวางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทยและการเลือกรับวัฒนธรรมสากลศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นแนวทางการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการอภิปรายกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์การทำโครงงานการศึกษานอกสถานท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยการนำเสนอผลงานการวางแผน
กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 มีค่านิยมท่ีดีงามต่อวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นที่เป็นมรดกสืบทอดถึงปัจจุบันเห็นความสำคัญภูมิใจใน
คุณค่าของภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบันได้ 
2.  อธิบายความหมายของภูมิปัญญาไทยลักษณะความสำคัญประเภทของภูมิปัญญาไทย 
3.  นำความรู้เรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
4.  บอกแนวทางการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีถูกต้องและเหมาะสมได้ 
5.  ยกตัวอย่างบุคคลท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้ 
6.  วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้ 
7.  อธิบายลักษณะการสืบทอดและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมไทยได้ 
8.  วิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมของสังคมไทยท่ีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวนัตก 

 
รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้ 



 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา ส30233 รายวิชาระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6             เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ ในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบ สกุลกฎหมายโรมาโน–เยอรมนิกระบบกฎหมายของประเทศ
ภาคพื้นทวีป สกุลกฎหมายคอมมอน ลอว์ ระบบกฎหมายแองโกล–อเมริกัน สกุลกฎหมายสังคมนิยมสกุลกฎหมาย
ศาสนาและประเพณีนิยมระบบกฎหมายจีนและญี่ปุ่นระบบกฎหมายของประเทศอาเซียนระบบกฎหมายไทยก่อนสมัย
ราชกาลท่ี 5การปฏิรูประบบกฎหมายไทย สมัยราชกาลท่ี 5ระบบกฎหมายไทยปัจจุบันกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับ
กฎหมายประเทศอื่นในสกุลกฎหมายโรมาโน -เยอรมนิกกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอื่นในสกุล
กฎหมายคอมมอน ลอว์ แนวโน้มของระบบกฎหมายต่างๆในอนาคต 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ความเป็นมา วัฒนธรรมของระบบกฎหมาย สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการ
รู้จักสิทธิและหน้าท่ี การปฏิบัติตามกฎหมาย มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการ
ทำงาน   เห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี 
 
 ผลการเรียนรู้ 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์กฎหมาย ท้ังกฎหมายไทย 
     และกฎหมายต่างประเทศ  
๒. สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับข้องกับประวัติศาสตร์ 
    กฎหมาย และสามารถนำความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้  
๓.  สามารถนำเสนอประเด็นด้านประวัติศาสตร์กฎหมายท้ังไทยและต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 
     และครอบคลุม  
๔.  สามารถเรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ท้ังในฐานะผู้นาและสมาชิกของสังคม  
๕. เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและต่างประเทศ รวมถึงสามารถนาสู่การปฏิบัติงาน 
    ด้านกฎหมายโดยคำนึงถึงความถูกต้อง คุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ  

 
 รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส32204 รายวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาและใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล   ภูมิสารสนเทศอย่างมี 
ประสิทธิภาพ วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางกายภาพ หรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยและทวีปต่างๆ ประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์หรือ
ธรรมชาติ วิเคราะห์ สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก ระบุ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์กรและการประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและนอกประเทศ
เกี่ ยวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระบุแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก  อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  ท้ังในประเทศไทยและโลก  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ด้วยการเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่และ การศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย การยกกรณีศึกษาร่ว มกัน
วิเคราะห์ สาเหตุ ผลกระทบและเสนอแนวทางในการป้องกันแก้ไขและพัฒนา                  เพื่อพัฒนา ความสามารถ
ในการคิด  การแก้ปัญหา  การส่ือสาร การใช้ทักษะชีวิตและการใช้ เทคโนโลยี   

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิต ตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ปลูกฝังและส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย  การมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่น ในการ
ทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ    

ผลการเรียนรู้   
1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอ 
    ข้อมูลภูมิสารสนเทศมีประสิทธิภาพ  
2.  สามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ของโลกและอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ซึ่งทำให้เกิด    
     ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก  
3.  สามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย 

        และทวีปต่างๆตลอดจนประเมินการเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมาจากกระทำของมนุษย์  
                หรือธรรมชาติ   

4. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ 
    ประเทศไทยและโลกตลอดจนระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบทบาทขององค์กรและการ 
    ประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อมการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
5. อธิบายการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งใน 
     ประเทศไทยและโลก   
6.  เสนอแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลกมีส่วนร่วมใน 
     การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันา 
     ท่ียั่งยืน           
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้  



 
 
 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 
รหัสวิชา ส3220๒ รายวิชาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                 เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 
 
นโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขบทบาท
รัฐบาลด้านนโยบายการเงินการคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยการพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผลดีผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ระบบเศรษฐกิจการผลิตการบริโภคการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ  สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสืบค้น การสัมภาษณ์ การอภิปรายผลและวิเคราะห์ปัญหาผลกระทบ 
ของเศรษฐกิจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ผลการเรียนรู้   
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์กิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ในระดับต่าง ๆ   
2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีการดำรงชีวิต เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีนิสัยท่ีดีในการบริโภค 
    และสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง  สามารถแสวงหาความรู้ 
    จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในสังคมได้ตลอดชีวิต  
4. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  รวมทั้งมีศักยภาพ 
5. นำความรู้ไปศึกษาต่อในช้ันสูงตามความประสงค์ได้  

 
รวมทั้งหมด    5   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30285 รายวิชา อาเซียนศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ ภูมิภาคเอเชียใต้ต้ังแต่ ค.ศ.1947 จนถึงปจัจุบัน โดยวิเคราะห์ปัญหาสำคัญท่ีประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคประสบหลังได้เอกราชพัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียใต้ ประเทศ
อินเดียภายใต้ การปกครองของอังกฤษ ขบวนการชาตินิยม ปัญหาการแบ่งกลุ่มชน การเรียกร้องเอกราช กำเนิดของ
ปากีสถาน บังกลาเทศ และศรีลังกา ปัญหาและอุปสรรคของประเทศต่าง ๆ  ภายหลังเอกราชความสัมพันธ์และความ
ขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถานด้านการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม บทบาท และการดำเนินนโยบายของผู้นำ
ประเทศในเอเชียใต้ในปัจจุบัน บทบาทของอินเดีย กับมหาอำนาจ และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียใต้ปัจจุบัน  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสืบค้น การสัมภาษณ์ การอภิปรายผลปัญหาและพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้ 
ตระหนักถึงความสำคัญพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้ท่ีมีผลต่อประเทศไทยและสังคมโลก เห็นคุณค่าของ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายและมีค่านิยมความเป็นพลโลก 
 

ผลการเรียนรู้  
1. มีความรู้ความใจในพัฒนาการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประเทศในเอเชียใต้  
2. วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ ความสัมพันธ์บทบาทของประเทศเอเชียใต้กับประเทศ 
     มหาอำนาจและความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ  
3. เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย  และมีค่านิยม 
    ความเป็นพลโลก 

 
รวมทั้งหมด    3   ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส32206  รายวิชา ประวัติศาสตร์อเมริกา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                      เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาโดยสังเขป โดยเน้นต้ังแต่ยุคท่ีมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการ ขยายถิ่น
ฐานไปสู่ฝ่ังตะวันตก ปัจจัยท่ีส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเป็นชาติมหาอำนาจ บทบาทของสหรัฐอเมริกาใน ภูมิภาคต่างๆของ
โลก ความสัมพันธ์กับประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้มีความเข้าใจการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การสร้างชาติให้ทันสมัย และตระหนักในบทบาทของ สหรัฐอเมริกา   

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสืบค้น การสัมภาษณ์ การอภิปรายผลปัญหาและพัฒนาการของสหรัฐอเมริกา 
ตระหนักถึงความสำคัญพัฒนาการของสหรัฐอเมริกาท่ีมีผลต่อประเทศไทยและสังคมโลก เห็นคุณค่าของ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายและมีค่านิยมความเป็นพลโลก 
 

ผลการเรียนรู้  
   1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพสหรัฐอเมริกา และชนพื้นเมืองด้ังเดิมสหรัฐอเมริกา  
   2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกใหม่ การตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป และการประกาศอิสรภาพ 
            ของชาวอาณานิคม  
   3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาในระยะแรก  
   4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรขยายดินแดนของสหรัฐอเมริกาไปทางตะวันตก จนถึง 
                   มหาสมุทรแปซิฟิก  
   5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา  
   6. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปฏิวัติเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา  
   7. มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทของสหรัฐอเมริกาในการก้าวไปสู่ความเป็นชาติมหานิยม  
   8. มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเป็นผู้นำประเทศฝ่ายเสรีประชาธิปไตย 
                   และ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย  

 
รวมทั้งหมด  9 ผลการเรียนรู้  



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30201  รายวิชา โครงงานสังคมศึกษาฯ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                เวลาเรียน  40 ชั่วโมง      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย  ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของ โครงงาน 
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานสังคมศึกษา  
 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย การเลือกหัวข้อ  ตัวแปร สถิติ ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน
และจัดทำนำเสนอโครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดจนเกิดทักษะกระบวนการคิด การสืบค้น การ
เขียน การทำงานร่วมกัน 
 เห็นคุณค่าของการจัดทำโครงงานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  การรู้จักการแก้ปัญหาและความ 
ภาคภูมิใจในการทำงานของตน  

 
ผลการเรียนรู้  

   1. เข้าใจ สืบค้น วิเคราะห์ความหมายความสำคัญ องค์ประกอบ ประเภทของโครงงาน 
   2. เข้าใจ สืบค้น วิเคราะห์ความหมายความสำคัญ องค์ประกอบ ประเภทของโครงงาน 
                   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3. เข้าใจ ต้ังประเด็นหัวข้อท่ีจะศึกษา ค้นคว้าอย่างเหมาะสม 

  5. เสนอเค้าโครงของโครงงานตามหัวข้อท่ีต้องการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม  
   6. เข้าใจวิธีและเทคนิคการนำเสนอโครงงาน  
   7. จัดทำและนำเสนอโครงงานท่ีค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผลตามหัวข้อท่ีกำหนด  

 
รวมทั้งหมด  7 ผลการเรียนรู้  



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30285 รายวิชา อาเซียนศึกษา        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖           เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกำเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลของ ประเทศสมาชิกอาเซียน โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน 3 เสาหลัก
ของประชาคม อาเซียน การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการเข้าสู่
ประชาคม อาเซียน บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอื่น บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจของอาเซียนใน 
สังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและความพยายามแก้ปัญหาต่างๆ  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 ตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมของสังคม
และประเทศชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันใน
สังคมอาเซียนอย่างปกติสุข   
 

ผลการเรียนรู้  
  1. อธิบายกำเนิดสมาคมอาสาและพัฒนาการของอาเซียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
           2. อธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงาน  
                    ของอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก  
           3. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
           4. อธิบายลักษณะสำคัญของการดำเนินงานตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน  
           5. วิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางแก้ไข  
           6. วิเคราะห์บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา  
                    ประชาคมอาเซียน  
           7. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่างๆ ปัญหาของอาเซียน และแนวทางแก้ไข  

 
  รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้  



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30225  รายวิชา รัฐศาสตร์เบื้องต้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                   เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

  ศึกษา วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์  ความสัมพันธ์
ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกั บประชาชน  และระหว่างอำนาจกับกฎหมาย  
กระบวนการทางการเมือง  รัฐบาล  รัฐสภา  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์  สิทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองท่ี
สำคัญ  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและศึกษาต่อ   
  โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
  ตระหนักในความสำคัญของการกระบวนการทางการเมือง มีส่วนร่วมทางการเมือง และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมอย่างปกติสุข   
 
  ผลการเรียนรู้  

   1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ ของวิชารัฐศาสตร์ 
                    กับสาขาวิชาอื่น  
   2.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอำนาจกับกฎหมาย  
   3.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  
                    สิทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสำคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
   4. นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
                   ในการดำเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
  รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้  



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30226 รายวิชา สังคมวิทยา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖             เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา  วิเคราะห์ เพื่อให้เกิด ความรู้  ความคิด เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ขอบเขตและประวัติความเป็นมา
ของสังคมวิทยา  สังคมมนุษย์  โครงสร้างทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  ความสัมพันธ์และการกระทำระหว่าง
กันทางสังคมกลุ่มสังคม  สถาบันสังคม  ลักษณะท่ัวไปของสังคมและวัฒนธรรม  ปัญหาสังคมปัจจุบันและแนวทางแก้ไข  
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย   
  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ  

ตระหนักในความสำคัญของสังคมวิทยา มีความสามัคคี มีจิตสำนึกความเป็นไทย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์   
 

ผลการเรียนรู้  
1.  นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจเรื่ององค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์  
2.  นักเรียนเข้าใจความหมายของสังคมวิทยา  สังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางสังคม   
      กลุ่ม สังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  สถาบันทางสังคม  
3.  นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ปัญหา  สถานการณ์ความเปล่ียนแปลง ของสังคม 
     และวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน  

 
รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้  

 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30231 รายวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                     เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของโลกท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีส่งผล
กระทบต่อมนุษยชาติ วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นในโลก ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 ตระหนักใน
ปัญหาพื้นฐานสำคัญของโลก และ ผลกระทบแนวทางในการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญระหว่างประเทศ    

โดยใช้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ สืบค้น อภิปราย ประเด็นความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
ตระหนักในความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีความสามัคคี มีจิตสา สำนึกความเป็นไทย 

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์   
 

ผลการเรียนรู้   
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของโลกท้ังในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลกระทบ 
    ต่อมนุษยชาติ   
๒. สามารถวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง ความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นในโลกได้   
๓. วิเคราะห์ผลกระทบของการก่อการร้ายระดับประเทศและระดับโลกได้   

 
รวมทั้งหมด 3 ผลการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30285 รายวิชา อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                    เวลาเรียน  40 ชั่วโม   จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 ศึกษา วิเคราะห์ กำเนิดสมาคมอาสา พัฒนาการของอาเซียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลของประเทศ
สมาชิกอาเซียน โครงการองค์กรและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน การเตรียม
ความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบทเรียนจากการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจของประเทศอื่น บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจของอาเซียนในสังคมโลก ปัญหาของอาเซียนและความ
พยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
เผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน    มีส่วนร่วมใน
การเตรียมความพร้อมของสังคมและประเทศชาติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ประชาคมอาเซียนและอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่างปกติสุข 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายกำเนิดสมาคมอาสาและพัฒนาการของอาเซียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. อธิบายเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่าง ๆ โครงสร้างองค์กรและกลไกการดำเนินงานของ   
    อาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน และประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก 
3. อธิบายการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. อธิบายลักษณะสำคัญของการดำเนินงานตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน 
5. วิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางแก้ไข 
6. วิเคราะห์บทเรียนจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
    ประชาคมอาเซียน 
7. วิเคราะห์บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกในด้านต่าง ๆ ปัญหาของอาเซียน และแนวทางแก้ไข้ 
 

  รวมทั้งหมด  7  ผลการเรียนรู้ 
 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30234 รายวิชา กฎหมายอาญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                  เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ท่ีมา ลักษณะท่ัวไป ความสำคัญ และประโยชน์ของกฎหมายอาญา  ประวัติความ
เป็นมาของกฎหมายอาญา  การจัดทำและลักษณะสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ลักษณะการกระทำผิดทาง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  รวมทั้ง ความรับผิดทางกฎหมายอาญา    

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล อภิปราย กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา 

เพื่อเห็นความสำคัญ ตระหนัก ถึงการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถ
ดำเนินชิวิตอย่างสันติสุข ในสังคมไทย สังคมโลก 

 
ผลการเรียนรู้  
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะท่ัวไป ความสำคัญและประโยชน์ของ 
   กฎหมายอาญา   
๒. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมากฎหมายอาญา  การจัดทำและลักษณะสำคัญ      
๓. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ลักษณะการกระทำความผิดกฎหมายอาญา   
 
รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30209  รายวิชา  โลกศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

  อธิบาย วิเคราะห์แนวคิด หลักการ และสถาบันการมีบทบาทท่ีเกี่ยวข้องในฐานะสมาชิกของสังคมท้ังใน 
ระดับท้องถิ่นประเทศ และระดับโลก ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดีของสังคมท่ีคำนึงถึง สิทธิ
มนุษยชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในสิทธิ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ธรรมชาติของความ
ขัดแย้ง และเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา เข้าในเหตุผลความจำเป็นของการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งและการส่งเสริมความสมานฉันท์ปรองดอง  ตระหนักถึงความสำคัญของ ความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมทาง
สังคม มีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการสร้างความเท่าเทียมและความเป็น ธรรมในสังคมสามารถประเมินสถานการณ์
และสภาวะวิกฤติต่างๆท่ีปรากฏในระดับโลกและตระหนักถึง ผลกระทบท่ีมีต่อความรู้สึกนึกคิดเจตคติและค่านิยมของ
ผู้คนท่ีเกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความสำคัญและค่านิยม ด้านสิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ 
สังคม วัฒนธรรม รวมท้ังความหลากหลายทาง ชีวภาพ ตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม รวมถึงความสัมพันธ์ เช่ือมโยงระหว่างกันของผู้คน ถิ่นฐาน เศรษฐกิจ ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมท่ีต้องพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน และ ความจำเป็นในการจรรโลง รักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปราศจากการทำลายโลกเพื่อ
ความอยู่รอดของ ชีวิตในรุ่นต่อไป โดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   โดยใช้ กระบวนการคิด วิเคราะห์  ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ สถานการณ์และ
แก้ปัญหา  
   เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  เพิ่มพูนทักษะ และตระหนักถึงความสำคัญต่อบทบาทและหน้าท่ีของ เยาวชน
ในการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันในฐานะพลเมืองโลก  
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดหลักการและสถาบันการมีบทบาทท่ีเกี่ยวข้องในฐานะสมาชิก  
    ของสังคมท้ังในระดับท้องถิ่นประเทศและระดับโลกตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในฐานะ 
    พลเมืองท่ีดี 
ของสังคมท่ีคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตย        
2. มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมทางสังคม มีบทบาท  
    และมีส่วนร่วมในการสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม  
3.  มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
4. มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง และเข้าใจว่าความขัดแย้งเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา 
    เข้าใจเหตุผลความจำเป็นของการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการส่งเสริมความสมานฉันท์ปรองดอง  
5. สามารถประเมินสถานการณ์และสภาวะวิกฤติต่างๆท่ีปรากฏในระดับโลกและตระหนักถึง ผลกระทบ 
   ท่ีมีต่อความรู้สึกนึกคิดเจตคติและค่านิยมของผู้คนท่ีเกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความสำคัญและค่านิยม  
    ด้านสิทธิมนุษยชน  
6. มีความรู้ เข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางเช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้ง 
   ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคม  
   และวัฒนธรรม  
7. ตระหนักถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างกันของผู้คนถิ่นฐานเศรษฐกิจ ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 



 
 

    ท่ีต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
8. มีความเข้าใจถึงความจำในการจรรโลง รักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปราศจากการทำลายโลก 

                   เพื่อความอยู่รอดของชีวิตในรุ่นต่อไป โดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  
 

รวมทั้งหมด  8 ผลการเรียนรู้  



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส3320๓ รายวิชา ศาสนาสากล      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                เวลาเรียน  40 ชั่วโมง      จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

    
 ศึกษา ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู พุทธ คริสต์และอิสลามในเรื่อง ความเป็นมาของ ศาสดา นิกายสำคัญ  
หลักคำสอน พิธีกรรม และอิทธิพลท่ีมีต่อการดำเนินชีวิต ความสอดคล้องของหลักคาสอน ท้ัง 4 ศาสนา เพื่อ 
ใหม้ีความเข้าใจหลักคาสอน ของแต่ละศาสนา ตลอดจนเห็นความสำคัญของศาสนาท่ีมีต่อการดำเนินชีวิต และ  
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนนำหลักคาสอนของศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม  
   โดยใช้ กระบวนการคิด วิเคราะห์  ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ สถานการณ์และ
แก้ปัญหา 
    ตระหนักถึงความสำคัญของหลักคำสอนของแต่ละศาสนา และเห็นความสำคัญของศาสนาท่ีมีต่อการดำเนินชีวิต 
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชน และนำหลัก คำสอนของศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และส่วนรวม  
 

ผลการเรียนรู้   
1. นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของศาสนาเกี่ยวกับคำนิยาม มูลเหตุท่ีเกิดศาสนาประเภท และ     
    องค์ประกอบของศาสนา  
2. นักเรียนรู้สามารถค้นประวัติความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ในเรื่อง ประวัติความเป็นมา  
    ศาสดา, นิกายสำคัญ, หลักธรรมคำสอนและพิธีกรรมท่ีสำคัญของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูได้  
3.  สามารถสืบคืนประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธในเรื่อง ศาสดา, นิกายสำคัญ, หลักคำสอน  
    และ พิธีกรรมท่ีสำคัญ  
4. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์ ประวัติศาสดา นิกายสำคัญ  
   หลักธรรมคำสอนและพิธีกรรมท่ีสำคัญของศาสนาคริสต์ได้  
5. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลาม ประวัติศาสดา นิกายท่ีสำคัญ  
    หลักคำสอน และพิธีกรรมสำคัญของศาสนาอิสลามได้  

              6.  วิเคราะห์หลักคำสอนองศาสนาท้ัง 4 ศาสนา ในด้านความเหมือน หรือความแตกต่างกัน 
                   ในบางประการได้  

7. ตระหนักในอิทธิผลของศาสนาท่ีมีต่อการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาท้ัง 4 ได้  
 

รวมทั้งหมด   7   ผลการเรียนรู้   



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส3020๔  รายวิชา พลังงานกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖       เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายของพลังงาน พลังงานในรูปแบบต่างๆ แหล่งพลังงาน และความสำคัญของพลังงานท่ี มีต่อ
การดำรงชีวิตศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับส่ิงแวดล้อม ความต้องการและการใช้พลังงานในการ พัฒนาในด้าน
ต่างๆ วิกฤตการณ์ทางพลังงาน  นโยบายและแนวโน้มการใช้พลังงานของประเทศไทยศึกษากรณี ตัวอย่างเกี่ยวกับการ
ใช้พลังงานวิเคราะห์สาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาท่ีกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเสนอแนะแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

โดยใช้ กระบวนการคิด วิเคราะห์  ประเมิน ข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญ สถานการณ์และ
แก้ปัญหา 

ตระหนักในความสำคัญและมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์พลังงานและสามารถตัดสินใจในการเลือกใช้พลังงานด้วย
ความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู้ และ เข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของพลังงาน  
2. รู้ และ เข้าใจประวัติการใช้พลังงานและการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ  
3. รู้ และ เข้าใจในเรื่องพลังงานในระบบนิเวศและการใช้พลังงานในระบบนิเวศ  
4. รู้ และ เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของพลังงานในอาหาร  
5. รู้ และ เข้าใจสถานการณ์พลังงานภายในประเทศและของโลก ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบจาก การใช้

พลังงาน  
6. รู้ และ เข้าใจวิกฤตการณ์พลังงาน ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน  
7. รู้ และ เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงานของประเทศไทย  
8. รู้ และ เข้าใจนโยบายพลังงานของประเทศไทย  

 
รวมทั้งหมด  8  ผลการเรียนรู้  



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส33203 รายวิชา ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖             เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

   อธิบาย  วิเคราะห์ สังคมไทยในเรื่องโครงสร้าง ลักษณะท่ัวไป พัฒนาการโดยสังเขป ประวัติความเป็นมาของ
การศึกษา โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 5 และการขยายตัวทางการศึกษา สมัยรัชกาลท่ี 6 จนถึงปัจจุบัน  
การเมืองไทยในเรื่อง ลักษณะการปกครอง กฎหมาย การศาล พัฒนาการโดยสังเขป โดยเน้นการปฏิรูปการปกครอง
สมัยรัชกาลท่ี 5 และการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลท่ี 7 จนถึง ปัจจุบัน  ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจ
ไทยในเรื่อง รูปแบบ พัฒนาการ ผลกระทบท่ีมีต่อสังคม และวัฒนธรรมไทยโดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สมัยรัชกาลท่ี 
4 จนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ  ศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื่อง รากฐาน เอกลักษณ์ พัฒนาการโดยสังเขปและแนวโน้ม โดย
เน้นอิทธิพลของศาสนาต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย  
 โดยใช้กระบวนการศึกษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิด
สังเคราะห์ และกระบวนการสร้างความตระหนัก  
 เห็นคุณค่าในมรดกทางสังคมและ วัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ และมีส่วนร่วม ในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทย  
 

ผลการเรียนรู้  
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมไทย การปฏิรูปการศึกษา ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
2. ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการ การเมืองการปกครองท่ีสำคัญ ต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงปัจจุบัน  
3. ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยต้ังแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯจนถึงปัจจุบัน  
4. ศึกษาวิเคราะห์ศิลปวัฒนธรรมไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
 
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้ 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30263  รายวิชา มรดกโลกตะวันตก   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖                 เวลาเรียน  40 ชัว่โมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

          อธิบาย วิเคราะห์เกี่ยวกับ ความหมายประวัติศาสตร์ ลักษณะและข้อจำกัดของประวัติศาสตร์  
การแบ่งยุคสมัยของ ประวัติศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ รวมถึงวิธกีารทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีลำดับ ขั้นตอน ต่างๆได้แก่ การกำหนดข้อปัญหาและสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ การ ประเมินค่าหลักฐาน การวิเคราะห์ ตีความหลักฐาน และการนำเสนอข้อมูล  
อารยธรรมตะวันออก โดยเน้นการศึกษายุคสมัยและศิลปวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์จีนและ ประวัติศาสตร์อินเดีย 
อย่างสังเขป รวมทั้งใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเหตุการณ์สำคัญใน ประวัติศาสตร์จีนและประวัติศาสตร์
อินเดีย ประวัติศาสตร์ของอารยธรรมตะวันตก โดยศึกษาถึงยุคสมัยของอาณาจักรโบราณต่างๆท่ี เกี่ยวข้องกับอารย
ธรรมตะวันตก เช่น เมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน  ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง  การเดินเรือของชาติตะวันตก 
ยุโรปสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ยุโรปสมัยปฏิวัติวิทยาศาตร์ และยุโรปสมัยปฏิวัติ อุตสาหกรรม ผลกระทบจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงสาเหตุในประวัติศาสตร์ ท่ีทำให้ชาติตะวันตกมีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน  
  โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สืบค้น อภิปราย เปรียบเทียบ และวิเคราะห์อารยธรรมตะวันตกสมัย
โบราณยุคต่าง ๆ กับอารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่ เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของสังคมโลกปัจจุบันทางด้านภูมิปัญญา 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 
 

ผลการเรียนรู้  
1. สามารถอธิบายความหมาย ลักษณะของประวัติศาสตร์  
2. สามารถอธิบายข้อจำกัดในการศึกษาประวัติศาสตร์ และการจำแนกยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
3. สามารถอธิบายประเภทของหลักฐานประวัติศาสตร์  
4. สามารถอธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  
5. สามารถลำดับยุคสมัยและอธิบายศิลปวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์จีนอย่างสังเขป  
6. สามารถลำดับวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จีน  
7. สามารถลำดับยุคสมัยและอธิบายศิลปวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์อินเดียอย่างสังเขป  
8. สามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อินเดีย  
9. สามารถลำดับยุคสมัยและพัฒนาการของอาณาจักรโบราณท่ีสัมพันธ์กับอารยธรรมตะวันตก  
10. สามารถลำดับเหตุการณ์และยุคสมัยต่างๆของประวัติศาสตร์ตะวันตกอย่างสังเขป  

  
รวมทั้งหมด  10 ผลการเรียนรู้  



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30288  รายวิชา เหตุการณ์ปัจจุบัน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖            เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 อธิบาย  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความขัดแย้งและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของกรณีตัวอย่าง
เหตุการณ์สำคัญท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลกทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเหตุการณ์และผลกระทบในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติลักษณะสำคัญของสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีส่งผลกระทบท้ังด้านบวกและ ลบต่อสังคมไทยและสังคม
โลก  
 โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก คิดอย่างมีวิจารณญาณ การสืบค้นและสร้าง
องค์ความรู้ กระบวนการกลุ่ม และการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 เพื่อให้เกิดความตระหนักในสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความขัดแย้งและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก สังคมโลกยุค โลกาภิวัฒน์  

 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการเมืองหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  
2. มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาสงครามเย็น  
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก

ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเหตุการณ์และผลกระทบตลอดจนเสนอแนวทางในการ แก้ปัญหาความขัดแย้ง  
4. วิเคราะห์บาทบาทขององค์การสหประชาชาติในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและประสานประโยชน์ในจุดต่างๆ

ของโลก  
5. วิเคราะห์ปัญหาส่ิงแวดล้อมโลกผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและเสนอแนวทางในการป้องกันแก้ไข  
6. วิเคราะห์ภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก  
7. ตระหนักรู้สังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีส่งผลกระทบท้ังด้านบวกและลบต่อสังคมไทยและสังคมโลก รู้จัก

เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งอย่างชาญฉลาด สร้างสรรค์ และเป็นระบบ  
 
        รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้  



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30227 รายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖               เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

 วิเคราะห์  บทบาทหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
หลักการ  เจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ ปัจจุบัน  บทบาทการถ่วงดุล
ของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ  ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก  กฎหมายการศึกษา  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมาย ลิขสิทธิ์  กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง  
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  
 เพื่อให้เกิดตระหนักและนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ   
มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้รักความ
เป็นไทยมีจิตสาธารณะสามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม  ไทยและสังคมโลก  

 
ผลการเรียนรู้  
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ 

ปัจจุบัน  
2. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของพลเมืองดีตามรัฐธรรมนญูกำหนด  
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและปฏิบัติตนได้อย่างถกูต้อง  
 
รวมทั้งหมด  3 ผลการเรียนรู้  

 



 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา ส30235 รายวิชา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖         เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ท่ีมา ลักษณะท่ัวไป ความสำคัญ และประโยชน์ของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  การจัดทำและลักษณะสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ลักษณะการกระทำผิดทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  รวมทั้ง ความรับผิดทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์    

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล อภิปราย กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา 

เพื่อเห็นความสำคัญ ตระหนัก ถึงการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถ
ดำเนินชิวิตอย่างสันติสุข ในสังคมไทย สังคมโลก 

 
ผลการเรียนรู้  
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะท่ัวไป ความสำคัญและประโยชน์ของกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์    
๒. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมากฎหมายแพ่งและพาณิชย์  การจัดทำและลักษณะสำคัญ      
๓. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ลักษณะการกระทำความผิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
 
รวมทั้งหมด ๓ ผลการเรียนรู้ 

 
 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30236 รายวิชา การปกครองท้องถ่ินไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔-๖              เวลาเรียน  40 ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย กระบวนการและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน เข้าใจเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ สืบค้นข้อมูล อภิปราย กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิบั ติและ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 

เพื่อให้มีความเข้าใจระบบการปกครองท้องถิ่นไทย ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและมีส่วนร่วมในการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ผลการเรียนรู้  
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะท่ัวไป ความสำคัญและประโยชน์การเมืองการปกครอง

ท้องถิ่นไทย  
๒. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กระบวนการและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย

ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน 
๔. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของคนและมีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

รวมทั้งหมด ๔ ผลการเรียนรู้ 



 
 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30243 รายวิชา หน้าที่พลเมือง1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4      ภาคเรียนที่ ๑   เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความเคารพ การ
สนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี  

ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน อย่าง
สันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระทำของ
ตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  

 
ผลการเรียนรู้  
๑. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อื่นให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ  
๒. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์ และเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
    ภูมิปัญญาไทย  
๓. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
๔. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

รหัสวิชา ส30244 รายวิชา หน้าที่พลเมือง2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่อง
การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรม
ปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การเป็นผู้นำ
และการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ทางจริยธรรม การเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐาน
ของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
 

ผลการเรยีนรู้  
๑. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน 
    ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
๒. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง  
๓. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๔. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
 
 
 
 
๕. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ  
๖. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ  
๗. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล  
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

 
รวมทั้งหมด ๘ ผลการเรียนรู้ 



 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา ส30245 รายวิชา หน้าที่พลเมือง3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน  20 ชัว่โมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 

แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องใฝ่หาความรู้  

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การ
ระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง  
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  

 
ผลการเรียนรู้  
๑. แสดงออก แนะนำผู้อื่น และยกย่องบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละ  
๒. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
๓. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
๔. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความ

ขัดแย้ง  
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้ 



 
 

 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา ส30246 รายวิชา หน้าที่พลเมือง4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕   ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน  20 ชั่วโมง    จำนวน  0.5 หน่วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่ พระบรมราโชวาท ในเรื่อง
การมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดตำรา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรม
ปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การเป็นผู้นำ
และการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ทางจริยธรรม การเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่าทันส่ือ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกต้ังอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐาน
ของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติ
หน้าท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ 
 

ผลการเรียนรู้  
๑. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อื่นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
๒. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
๓. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ  
๔. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันส่ือ  
๕. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล  
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  
 
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รหัส ส31101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1     เวลา 40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
ศาสนา 

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

ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ศาสนาอิสลาม และศาสนาสิข ดังนั้นใน
ฐานะท่ีเป็นคนไทย เราจึงควรเรียนรู้และ
ทางความเข้าใจศาสนาอื่น ๆ เพื่อจะอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ มีความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน 

3 5 

2 พระพุทธ ส 1.1   
ม.-4-6/1 
ม.-4-6/2 
ม.-4-6/3 
ม.-4-6/4 
ม.-4-6/14 

พุทธศาสนามีสัจธรรมท่ีพระพุทธเจ้าตรัส
รู้และนำมาเผยแพร่ส่ังสอนประชาชน 
เป็นหลักความจริงท่ีแน่นอน เป็นสากล 
และเป็นหลักปฏิบัติทางสายกลาง ทรง
ช้ีให้เห็นว่าชีวิตและโลกนี้เป็นทุกข์หรือมี
ปัญหา ปัญหาทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นต้องมี
สาเหตุ มนุษย์สามารถแก้ปัญหาด้วย
สติปัญญาด้วยการดำเนินไปตามมรรค๘
ซึ่งเป็นทางสายกลางพระพุทธเจ้าเป็น
บุคคลท่ีพร้อมด้วยคุณความดีหลาย
ประการ ทรงส่ังสมบุญบารมีมาหลายภพ
หลายชาติเพื่อมาเป็นองค์พระพุทธเจ้า 
การตรัสรู้สัจธรรมของพระองค์ได้อำนวย
ประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกท้ังมวล พุทธ
สาวก พุทธสาวิกาต่าง ๆ นับเป็น
ตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในคำ
สอนของพุทธศาสนา การศึกษาพุทธ
ประวัติ ประวัติพระสาวก ชาดก 
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนตัวอย่างต่างๆ 
จะสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการ
ดำเนินชีวิตได้ 
 

5 10 

 
 



 
 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

3 พระธรรม ส 1.1   
ม.-4-6/13 
ม.-4-6/15 
ม.-4-6/16 
 

หลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจ้า
ได้ค้นพบแล้วนามาส่ังสอนมนุษย์เพื่อให้
เกิดความสงบสุขในโลก การศึกษา
หลักธรรมจึงเป็นส่ิงสำคัญสาหรับ
พุทธศาสนิกชนทุกคนอันควรศึกษาให้
เข้าใจถูกต้อง แล้วจึงนำมาปฏิบัติ
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักธรรมคำสอน
ของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยพุทธ
ศาสนสุภาษิตสอนใจหลายประการ ล้วน
เป็นประโยชน์ในการให้แนวทางในการ
ดำรงชีวิต เป็นเครื่องเตือนสติในการ
กระทำการใด ๆ ในฐานะท่ีเป็น
พุทธศาสนิกชนจึงควรศึกษา
พระไตรปิฎกอนัถือได้ว่าเป็นหลักสำคัญ
ของศาสนาเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมคำ
สอนได้ดีขึ้น 

  

4 พระสงฆ ์ ส 1.1   
ม.-4-6/14 
 

พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลท่ีพร้อมด้วยคุณ
ความดีหลายประการ ทรงส่ังสมบุญ
บารมีมาหลายภพหลายชาติเพื่อมาเป็น
องค์พระพุทธเจ้า การตรัสรู้สัจธรรมของ
พระองค์ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่สัตว์
โลกท้ังมวล พุทธสาวก พุทธสาวิกาต่าง 
ๆ นับเป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าในคำสอนของพุทธศาสนา 
การศึกษาพุทธประวัติ ประวัติพระสาวก 
ชาดก ตลอดจนพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
ต่าง ๆ จะสามารถนำมาเป็นแบบอย่าง
ในการดำเนินชีวิตได้ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ เวลา/

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

5 การปฏิบัติตนเป็น
ชาวพุทธที่ดี 

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

พุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีคนไทยส่วน
ใหญ่นับถือมากท่ีสุด  พระพุทธศาสนาได้
เข้ามาผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนไทย ความเจริญหรือความ
เส่ือมของพุทธศาสนาย่อมมีผลกระทบ
ต่อสังคมไทย ดังนั้นในฐานะท่ีเป็นชาว
พุทธจึงควรมีหน้าท่ีบำรุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญ ด้วยการหมั่น
ศึกษาหาความรู้ ปฏิบัติตามหลักธรรม 
ประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา เผยแผ่
ศาสนา และปกป้องศาสนาศาสนพิธี คือ 
การประกอบพิธีกรรม ศาสนพิธีเหล่านี้
ช่วยให้ส่ิงท่ีเป็นแก่นแท้ของศาสนาดาร
งอยู่เจริญเติบโตได้ และยังเป็นการรวม
น้าใจ ความรู้สึกนึกคิดเข้ามาสู่ศาสน
ธรรมเดียวกัน ศาสนพิธีเหล่านี้มักรวมอยู่
กับวันสำคัญทางศาสนา ดังนั้นเราจึงควร
ศึกษาวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 
 

  

6 สังคมมนุษย์ มาตรฐาน 
ส๒.๑ 
ม. ๔-๖ / ๒ 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีชอบอาศัยอยู่
รวมกัน ต่างพึ่งพาอาศัยกัน สร้าง
วัฒนธรรมท้ังท่ีเป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ 
เพื่อนามาใช้ในชีวิตประจำวัน และได้
พัฒนาจนเป็นครอบครัว ชุมชน เมือง 
และประเทศ ทาให้สังคมมีความ
สลับซับซ้อนกันยิ่งขึ้น เราจึงต้องศึกษา
สังคมมนุษย์เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจถึงระบบโครงสร้างสังคม สถาบัน
ทางสังคม การควบคุมทางสังคม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางสังคมด้าน
ต่าง ๆ 
 

6 5 

 
 



 
 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ เวลา/

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

7 พลเมืองดี 
ของประเทศ 
ชาติ 

มาตรฐาน 
ส๒.๑ 
ม. ๔-๖/ ๓ 

พลเมืองดีจัดเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพกฎกติกาของสังคม 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เราจึง
ควรศึกษาคุณลักษณะ คุณธรรม และ
จริยธรรมของพลเมืองดีเพื่อนำมาเป็น
แนวทางปฏิบัติของตนและให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ตาม 

2 5 

8 กฎหมาย 
ในชีวิต 
ประจาวัน 

มาตรฐาน 
ส๒.๑ 
ม. ๔-๖ / ๑ 

ธรรมชาติของมนุษย์จะอยู่ร่วมกันเป็น
สังคมทำให้ได้พึ่งพาอาศัยกัน หากแต่ละ
คนทำตามใจของตนเองย่อม
กระทบกระเทือนผู้อื่นและก่อให้เกิดการ
ขัดแย้งกัน ดังนั้นสังคมจึงต้ังกฎกติกา
ขึ้นมาเพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคม อยู่
กันอย่างสงบเรียบร้อย กฎกติกาดังกล่าว
ก็คือกฎหมาย 

4 10 

ระหว่างเรียน  80 
ปลายภาค  20 

รวม 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส31102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40  ช่ัวโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ เวลา/

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 แผนท่ีและ
เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ 

ส 5.1 
ม. 4-6/3 

ภูมิศาสตร์เป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องและ
ความสัมพันธ์กับพื้นท่ี ในการศึกษาจึงใช้
แผนท่ีและเครื่องมือการค้นหา วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์และนำภูมิสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและนำ
ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมมา
สำรวจพื้นท่ีซึ่งมีความถูกต้องรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
 

5 10 

2 ลักษณะทาง
กายภาพของโลก 

ส 5.1 
ม. 4-6/1 

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพประกอบ 
ด้วย ธรณีภาค บรรยากาศภาคอุทกภาค 
ชีวภาค ของพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีส่งผลต่อ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8 10 

3 ลักษณะทาง
กายภาพของไทย 

ส 5.1 
ม. 4-6/1 

การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ประกอบด้วย ธรณีภาค บรรยากาศภาค
อุทกภาค ชีวภาค ของพื้นท่ีในประเทศไทย
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีส่งผลต่อ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน
การกำหนดรูปแบบวิถีชีวิตของมนุษย์ใน
แต่ละพื้นท่ี  สภาพภูมิศาสตร์เปล่ียนไป  
ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ให้เปล่ียน
ตามไปด้วย   จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้อง
ศึกษาการเปล่ียนต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  เพื่อ
ปรับวิถีการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
สภาวะในขณะนั้นได้ 

3 5 

 
 



 
 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู ้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ เวลา/

ช่ัวโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

4 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ส 5.2 
ม. 4-6/3 

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและ
ของโลกนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
และส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ส่งผลให้เกิด
มาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

2 5 

5 เศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น 

ส ๓.๑ 
ม. ๔-๖ /๑ 
 

วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาการสอนให้รู้จัก
การเลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดไป
ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด   ความสำคัญของการเรียน
เศรษฐศาสตร์จึงมีผลต่อสังคม บุคคล 
ผู้ประกอบการ ผลประโยชน์ของชาติ  ความ
มั่นคงของชาติ  และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

4 10 

6 ระบบเศรษฐกิจโลก 
 

ส ๓.๒ 
ม. ๔-๖ /1 
 

ระบบเศรษฐกิจเป็นการศึกษาบทบาทด้าน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิตและ
จำหน่ายสินค้าและบริการให้กับสังคม  เป็น
การศึกษาถึงบทบาทของเอกชนหรือรัฐบาล  
ในฐานะท่ีเป็นผู้กำกับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 

4 10 

7 ตลาดและการ
กำหนดราคา  
ค่าจ้างในระบบ
เศรษฐกิจ 
 

มาตรฐาน 
ส ๓.๑ 
ม. ๔-๖ /๑ 
 

อุปสงค์และอุปทานเป็นปริมาณสินค้าและ
บริการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความต้องการ
ซื้อหรือต้องการท่ีจะนำออกมาเสนอขาย ณ 
ระดับราคาต่าง ๆ กัน  เมื่อราคาสินค้าและ
บริการเพิ่ม อุปสงค์หรือความต้องการซื้อจะ
ลดลง ในขณะท่ีความต้องการขายจะเพิ่มขึ้น  
ทำให้ระดับราคาของสินค้าและบริการเป็น
ตัวกำหนดปริมาณของอุปสงค์กับอุปทาน 

10 10 

ระหว่างเรียน  80 
ปลายภาค  20 

รวม 40 100 
 
 
 
 



 
 

รายวิชา  ประวัติศาสตร์ไทย 1  รหัสวิชา ส30101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1    เวลา 20  ช่ัวโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ เวลา/

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 เวลา  ยุคสมัย  และ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/2 

การกำหนดเวลา ยุคสมัย การนับ 
และเทียบศักราชในประวัติศาสตร์
ไทย ทำให้สามารถศึกษาและ
เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ใน
ประวัติศาสตร์ได้ รวมทั้งมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงจากอดีตสู่
ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต
เข้าด้วยกันได้ 

3 10 

2 ความเป็นมาของ 
ชนชาติไทย 
 

ส 4.3 
ม. 4-6/1 
 
 
 

การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย มีการ
ต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มาต้ังแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในทุกภาค
ของไทย  และถิ่นเดิมของชนชาติ
ไทยกล่าวเป็น 2 ประเด็น คือ 
แนวคิดเกี่ยวกับถ่ินท่ีเดิมของชน
ชาติไทย  และอาณาจักรน่านเจ้า 

3 15 

3 รัฐโบราณในดินแดนไทย ส 4.3 
ม. 4-6/1 
 
 
 
 

รัฐไทยในดินแดนไทยเกิดข้ึนทาง
ภาคเหนือก่อน เช่น แคว้นโยนก
เชียงแสน  แควันหิรัญนคร เงินยาง 
แคว้นพะเยา  และอาณาจักร
ล้านนา ต่อมาเกิดรัฐในภาคกลาง
ตนบน เช่น อาณาจักรสุโขทัย และ
รัฐในภาคกลางตอนล่าง  คือ  
แคว้นสุพรรณภูมิ ละโว้  อาณาจักร
อยุธยา  อาณาจักรธนบุรี และ
อาณาจักรรัตนโกสินทร์ 

5 15 

4 ความสำคัญและบทบาท
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย 
 

ส 4.3 
ม. 4-6/2 
 
 
 
 

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
สถาบันที่มีความสำคัญกับสังคมไทย
มาต้ังแต่อดีตพระมหากษัตริย์มี
บทบาทในการพัฒนาชาติไทยใน
ด้านต่าง ๆ ท้ังการป้องกันและ
รักษาเอกราชของชาติ รวมถึง
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยให้ดำรง
อยู่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

3 10 

5 อิทธิพลวัฒนธรรม ส 4.3 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและ 4 10 



 
 

ต่างชาติต่อสังคมไทย ม. 4-6/3 
 
 

วัฒนธรรมตะวันออกที่มีต่อ
สังคมไทยและมีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย 

ระหว่างเรียน  80 
ปลายภาค  20 

รวม 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย2    รหัสวิชา ส30102 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2       เวลา 20  ช่ัวโมง    จำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา/
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 การปฏิรูป
บ้านเมืองสมัย
รัตนโกสินทร์ 

ส 4.3 
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/2 
 
 

การปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5   
มีสาเหตุมาจากการคุกคามจากชาติ
มหาอำนาจจักรวรรดินิยมตะวันตก  
ก่อให้เกิดการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง
ทำให้ประเทศมีความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่  
และอำนาจการปกครองกลับสู่
พระมหากษัตริย์  มีการยกเลิกระบบไพร่  
และการเลิกทาส 
 

4 10 

2 การเปล่ียนการ
ปกครอง พ.ศ. 
2475 

ส 4.3 
ม. 4-6/1 
 
 
 
 

การเรียกร้องให้เปล่ียนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
มาเป็นระบบประชาธิปไตยมีมาต้ังแต่ 
สมัยรัชกาลท่ี 5  แต่ไม่สามารถหยุดยั้ง
ความคิดเรื่องการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ลงได้    คณะราษฎรได้ทำการยึดอำนาจ
การปกครอง เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2475  
ในสมัยรัชกาลท่ี 7 
 

3 15 

3 บทบาทสตรีไทย ส 4.3 
ม. 4-6/1 
 
 

บทบาทสตรีไทยในประวัติศาสตร์   
แบ่งได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเมืองการ
ปกครอง  ด้านเศรษฐกิจ  และด้านสังคม  
สตรีไทยมีบทบาทในประวัติศาสตร์ทุกยุค 
ทุกสมัย 
 

3 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา/
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

4 วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

ส 4.3 
ม. 4-6/3 
ม. 4-6/5 
 
 
 

ภูมิปัญญาไทย คือ ความรู้ความสามารถ 
ท่ีบรรพบุรุษได้ส่ังสมมาจากการเรียนรู้ 
ค้นคว้าทดลองปฏิบัติจริงและพัฒนา
ปรับปรุงจนสามารถรวบรวมความรู้นั้น ๆ 
ให้เป็นระบบแบบแผนยึดถือปฏิบัติถ่ายทอด
สืบต่อกันมาไม่ขาดสาย เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต
ให้สามารถอยู่รอดและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ในสังคมหรือชุมชนหนึ่ง ๆ  
 

3 10 

5 บุคคลสำคัญของ
ไทยใน
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.3 
ม. 4-6/4 
 
 

บทบาทและผลงานของบรรพบุรุษไทย 
และกลุ่มบุคคลอันหลากหลายกลุ่ม 
ในประวัติศาสตร์ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วย
ส่งเสริมและสร้างสรรค์ความเป็นไทย 
ให้สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 

5 10 

ระหว่างเรียน  80 
สอบปลายภาค  20 

รวม 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    รหัสวิชา ส 32101 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1   เวลา 40 ช่ัวโมงจำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 
ชั่วโมง 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและ
ความสำคัญของ 
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 
ม. 4-6/5 
ม. 4-6/6 
ม. 4-6/7 
ม. 4-6/8 

 

พระพุทธศาสนามุ่งเน้นหลักคำสอน
ท่ีเป็นห ลักการของเห ตุและผล
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ มีลักษณะความเป็น
ประชาธิป ไตย เน้นการพัฒ นา
ศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง เพื่อ
ฝึกอบรมตน และมุ่งอิสรภาพทาง
จิตวิญญาณ 

3 8 

2 
 
 

 

หลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 
ม. 4-6/13 
ม. 4-6/21 

 

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกตนได้อย่าง
สู ง สุ ด ใน การตรั ส รู้  ก ารก่ อ ต้ั ง 
วิ ธี ก ารส อ น  แ ละ ก าร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธ
ประวัติ ชาดก เรื่องเล่า จะได้ข้อคิด
เพื่อนำไปใช้เป็น 
แบบอย่างในการดำเนินชีวิต 

5 12 

3 พุทธสาวก  
พุทธสาวิกา และ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง 

ส 1.1 
ม. 4-6/14 

การศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธ
สาวิกา และศาสนิกชนตัวอย่าง จะ
ทำให้ เห็นแบบอย่าง ท่ี ดี ในการ
ดำเนินชีวิต ซึ่งเราสามารถนำไป
ประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เกิ ดผลดี ต่อการ
ดำเนิ น ชี วิ ตขอ ง เรา ได้ อย่ า งมี
ความสุข 

3 8 

4 พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต 

ส 1.1 
ม. 4-6/13 
ม. 4-6/15 

พระไตรปิฎก และพระพุทธศาสน
สุภาษิตมีหลักธรรมสำคัญท่ีเป็นคติ
เตื อ น ใจ บุ ค ค ล  ให้ น ำ ไป เป็ น
แนวทางในการปฏิบั ติ ในทางท่ี
ถูกต้อง 

2 4 

5 การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 

ส 1.1 
ม. 4-6/19 

 

การใช้ปัญญาไตร่ตรองในส่ิงต่าง ๆ 
อย่างใคร่ครองเป็นวิธี คิดสำคัญ
ในทางพระพุทธศาสนา ย่อมทำให้
การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไป
ในทางท่ีถูกต้อง 

3 8 

ลำดับ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา น้ำหนัก



 
 

ท่ี ตัวชี้วัด ชั่วโมง คะแนน 
6 หน้าท่ีและมารยาท

ชาวพุทธ 
ส 1.2 

ม. 4-6/1 
ม. 4-6/2 
ม. 4-6/4 
ม. 4-6/5 

ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุอย่างเหมาะสมท้ังกาย 
วาจา และใจ โดยรักษาศีล และ
ปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
และคนรอบข้างตามหลักทิศ 6 

4 10 

7 ระบอบการเมือง 
การปกครอง 

ส 2.2 
ม. 4-6/1 
ม. 4-6/3 

 

การร่วมมือกันแก้ปัญหาการเมือง
ก า ร ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ป ร ะ ส าน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 
เป็นส่วนสำคัญในการธำรงรักษาไว้
ซึ่ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

6 15 

8 รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 

ส 2.1 
ม. 4-6/1 

 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใช้
ในการปกครองประเทศ บทบัญญัติ
ต่าง ๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับชนชาวไทย 
การศึกษ าและ เรียน รู้ เกี่ ย วกั บ
รัฐธรรมนูญจึงเป็นหน้าท่ีอันสำคัญ
ข อ ง พ ล เ มื อ ง ท่ี ดี ต า ม วิ ถี
ประชาธิปไตย 

6 15 

9 
 
 

 

กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน 

ส 2.1 
ม. 4-6/1 

 

กฎหมายเป็นบทบัญญัติท่ีควบคุม
พฤติกรรมของคนในสังคมให้เป็นไป
ตามบรรทัดฐานของสังคมท่ีกำหนด
ไว้ ซึ่งจะช่วยให้สังคมสามารถดำรง
อยู่ได้ด้วยความสงบสุขและยุติธรรม 

4 10 

10 สิทธิมนุษยชน ส 2.1 
ม. 4-6/4 

 
 

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ี
มนุษย์ทุกคนพึงมีตามกฎหมาย โดย
ได้รับการคุ้มครองท้ังในรัฐธรรมนูญ 
และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนในระดับนานาชาติ การ
เคารพในสิทธิมนุษยชน ศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์จึงเป็น ส่ิงสำคัญ
สำหรับการอยู่ร่วมกันในโลกยุค
ปัจจุบัน 

4 10 

ระหว่างเรียน  80 
ปลายภาค  20 

รวม 40 100 
 
 



 
 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     รหัสวิชา ส 32102 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2   เวลา 40 ช่ัวโมงจำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ลำดับ 

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ประชากรและ 
การตั้งถิ่นฐาน 

ส 5.2 
ม. 4-6/1 

ทรัพยากรมนุษย์ เป็น ส่ิงสำคัญ ในการ
พั ฒ นาป ระ เทศ  ก าร ศึกษ าเกี่ ย วกั บ
ประชากรอัตราการเกิด อัตราการตาย 
การย้ายถิ่น จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์
กับปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยอื่น ๆ ใน
การพัฒนาและวางแผนประชากรให้มี
คุณภาพ 

7 15 

2 ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการ
จัดการ 

ส 5.1 
ม. 4-6/1 

ส 5.2 
ม. 4-6/2 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปัญหาท่ีสำคัญท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทุกคนควรร่วมมือ
กันในการหาแนวทางป้องกันและวิธีการ
จัดการปัญหาอย่างยั่งยืน 

9 25 

3 
 
 

 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 
และส่ิงแวดล้อม 

ส 5.2 
ม. 4-6/3 

 

ปัญ หาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมล้วนส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน การศึกษา
แ ล ะ เรี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะ
นำมาซึ่งความร่วมมือ 
ในการแก้ไขปัญหาและสามารถจัดการ
ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

4 10 

4 เศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ของไทย 

ส 3.1 
ม. 4-6/2 

 
 

ป รั ช ญ าข อ ง เศ ร ษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง มี
ความสำคัญ ต่อการน ำไป เป็ น ก รอบ
แนวทาง ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

10 25 

5 สหกรณ์และการ
รวมกลุ่มเพื่อการ
พัฒนาชุมชนของ
ไทย 

ส 3.1 
ม. 4-6/3 
ม. 4-6/4 

 

สหกรณ์มี ความสำคัญ ต่อการพัฒ นา
เศรษฐกิจท้ังในระดับชุมชนและประเทศ 
และมีส่วนในการแก้ปัญหาชุมชนของไทย 

10 25 

ระหว่างเรียน  80 
ปลายภาค  20 

รวม 40 100 
 
 



 
 

รายวิชาประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส 30103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ช่ัวโมงจำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ลำดับ 

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 เวลาและการแบ่ง 
ยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
สากล 

มาตรฐาน 
ส 4.1 

ม. 4-6/1 

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของ
สังคมมนุษย์ท่ีมีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์สากล ทำให้ได้ข้อมูลท่ี
แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 

3 30 

2 
 
 

 

การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์
สากล 

มาตรฐาน 
ส 4.1 

ม. 4-6/2 
 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง 
ประวัติศาสตร์สากล โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบย่อมทำ
ให้ผลการศึกษานั้นมีคุณค่า และเป็นท่ี
ยอมรับในวงวิชาการ 

3 
 

20 
 

 

3 อารยธรรมโลก 
ยุคโบราณ 

มาตรฐาน 
ส 4.2 

ม. 4-6/1 

แหล่งอารยธรรมของโลกยุคโบราณท้ัง
อารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวันออกเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของ
มนุษยชาติ และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกและตะวันตก มีอิทธิพลทาง
วัฒ นธรรม ต่อกัน  และมี ผล ต่อการ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

14 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมระหว่างเรียน  80 
ปลายภาค  20 

รวม 20 100 
 



 
 

รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล     รหัสวิชา ส 30104 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2   เวลา 20 ช่ัวโมงจำนวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ลำดับ 

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด เวลา 

ชั่วโมง 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 เหตุการณ์สำคัญ
ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อโลกปัจจุบัน 

ส 4.2 
ม. 4-6/2 
ม. 4-6/3 

เหตุการณ์สำคัญในโลกตะวันตกและ
ตะวันออก การขยายและล่าอาณานิคม
ของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา 
แอฟริกา และเอ เชีย  ส่ งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

14 50 

2 
 
 

 

สถานการณ์
สำคัญของโลกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี
21 

ส 4.2 
ม. 4-6/4 

 
 

สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน มี
ปัญหาท้ังทางด้านการเมือง การขาด
แคลนทรัพยากร การก่อการร้าย  และ
การต่อต้านการก่อการร้าย ความขัดแย้ง
ทางศาสนา ส่งผลกระทบต่อสภาพความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน 

6 
 

30 
 

 

ระหว่างเรียน  80 
ปลายภาค  20 

รวม 20 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส ๓๓๑๐๑   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑               เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    
 

ลำดับ 
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ 
 

พระพุทธศาสนา 
เป็นมากกว่า
ศาสนา 

ส ๑.๑    
ม. ๔-๖ / ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒. 
๒๒ 

 - พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ 
แห่งการศึกษาเน้น

ความสัมพันธ์ 
ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 

 - พระพุทธศาสนาฝึกตน 
ไม่ให้ประมาทมุ่งประโยชน์สุขและ
สันติภาพแก่บุคคล  สังคมและโลก 
  - พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 

  - ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
กับการศึกษาท่ีสมบูรณ์ การเมืองและ
สันติภาพ 
 -  ศาสนากับการแก้ปัญหาในชุมชน 
และสังคม 

 - เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม  
ความร่วมมือของทุกศาสนาใน 
การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
 

   4 10 

๒ หลักธรรมคำสอน
ของพระพุทธเจ้า 

ส ๑.๑    
ม. ๔-๖ / ๑๓  

อริยสัจ ๔ 
 - ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้)  จิต, เจตสิก 
 - สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) นิวรณ์ ๕, 
     อุปาทาน ๔ 
 - นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) นิพพาน 
 - มรรค(ธรรมท่ีควรเจริญ)อธิปไตย๓, 
     สาราณียธรรม ๖,ทศพิธราชธรรม, 
     วิปัสสนาญาณ ๙ 
มงคล ๓๘ ( ความเพียรเผากิเลส,
ประพฤติพรหมจรรย์,เห็นอริยสัจ 

  4 10 



 
 

ลำดับ
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

  ส ๑.๑    
ม. ๔-๖ / ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ๑.๑    
ม. ๔-๖ / ๑๕ 

พุทธศาสนสุภาษิต 
    - ราชา มุขํ มนุสฺสานํ                       
พระราชาเป็นประมุขของประชาชน 
    - สติ โลกสฺมิ ชาคโร                                       
สติเป็นเครื่องต่ืนในโลก 
    - นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ                                
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 
    - นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ                           
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง 
คัมภ์และพระไตรปิกฎ   
- ความสำคัญและคุณค่า 
ของพระไตรปิฏก 
 

  

3 สุขกายสุขใจ 
กับสติ สมาธิ 

ส ๑.๑    
ม. ๔-๖ / ๒๐ 
 
 
 
 
 
ส ๑.๑    
ม. ๔-๖ / ๒๒ 
 

สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ 
ประโยชน์ของการบริหารจิตและ
เจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ตามหลักสติปัฎฐาน 
- นำวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  
คุณภาพชีวิตและสังคม 
เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
-สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
 
 
 

4 10 

4 ตามรอยพรสาวก 
และชาวพุทธ
ตัวอย่าง 

ส ๑.๑    
ม. ๔-๖ / ๑๔  

พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
 - พระอานนท์,พระปฏาจาราเถรี 
 จูฬสุภัททา,สุมนมาลาการ, 
 
 

4 10 

 



 
 

ลำดับ
ท่ี 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน /

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

 ตามรอยพรสาวก 
และชาวพุทธ
ตัวอย่าง 

 ชาดกพระมหาชนก, 
 ชาวพุทธตัวอย่าง พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
พระโพธญิาณเถร (ชา สุภทฺโท), พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตโต) ,อนาคาริก ธรรมปาละ 

  

5 ชาวพุทธที่ดี ส ๑.๒    

ม. ๔-๖ / ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
ส ๑.๒    

ม. ๔-๖ / ๕ 
 
 

ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีดี 
- หน้าท่ีและบทบาทของอุบาสก  
อุบาสิกาท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
-  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ตามหลักทิศเบ้ืองหลัง           
ในทิศ ๖  
-  การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ      
และโลก 
สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการ
ธำรงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ อัน
ส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ
และโลก 
- การปกป้อง คุ้มครอง ธำรงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท   
ปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมใน
สังคมพุทธ  

4 10 

6 อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 

 

ส ๒.๑ 
ม. ๔-๖/๔ 

- ความหมายและความสำคัญของ
วัฒนธรรม 
- ลักษณะและ ความสำคัญของ
วัฒนธรรมไทยท่ีสำคัญ  
- การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย  
- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย
กับวัฒนธรรมสากล 
- แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ท่ีดีงาม 
 

6 15 



 
 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียน มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด สาระสำคัญ 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

7 การประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ 
 

ส ๒.๒  
ม. ๔-๖/๒ 

- การประสานประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่างประเทศ เช่น การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
ต่าง ๆ การแลกเปล่ียนเพื่อช่วยเหลือ 
และส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม 

7 15 

8 เสนอแนวทาง
และมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐ  

 
 

ส ๒.๒  
ม. ๔-๖/๔ 

- การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบัน ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดย
องค์กรอิสระ  การตรวจสอบโดย
ประชาชน 

7 20 

รวมระหว่างเรียน  80 
ปลายภาค  20 

รวม 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส ๓๓๑๐2   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ภาคเรียนที่ ๑               เวลา  ๔๐ ชั่วโมง  จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต    

 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา

ชั่วโมง 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 นโยบายการเงิน 
 การคลัง ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

ส3.2 ม.4-6/1 - ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ี
เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น  
เงินเฟ้อ  เงินฝืด   

- บทบาทของนโยบายการเงินและการ
คลังของรัฐบาลในด้าน                                                                       

- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ                           
- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ                  
- การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ                        
- การแทรกแซงราคาและการควบคุม 

ราคา             
- รายรับและรายจ่ายของรัฐท่ีมีผลต่อ

งบประมาณ  หนี้สาธารณะ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน                                                            

- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ 
และการใช้จ่ายของรัฐ                                                                         

- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
- แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบาย 
     การเงินการคลัง 

8 20 

2 การเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยุค 
โลกาภิวัตน์ 
 

ส3.2 ม4-6/2 -   วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย 

-   ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปิด
เสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ 

-   ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจของประเทศท่ีมีต่อภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การค้าและบริการ 

 

8 15 

 
 
 



 
 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
เวลา

ชั่วโมง 
น้ำหนัก 
คะแนน 

   -  การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
-  บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศใน
เวทีการเงินโลกท่ีมีผลกับประเทศไทย 
 

  

3 ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

ส3.2 ม4-6/3 -  แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้า 
ระหว่างประเทศ 
-  บทบาทขององค์การความร่วมมือทาง 
เศรษฐกิจท่ีสำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของ 
โลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , 
 ADB , OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆ  
เขตส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ  
-   ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีนำไปสู่การพึ่งพา  
การแข่งขันการขัดแย้ง และการประสาน 
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
-   ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีนำไปสู่การพึงพา 
ทางเศรษฐกิจ 
-   ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
-   ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีนำไปสู่การพึ่งพาการ
แข่งขัน การขัดแย้ง และการประ
สารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
 

8 15 

4 มาตรการด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
ระหว่างประเทศ 

ส5.2 ม4-6/3 -  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
กกฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 
- บทบาทขององค์การและการประสาน
ความร่วมมือท้ังในประเทศและนอก
ประเทศ กฎหมายส่ิงแวดล้อม  การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

8 25 

 
 
 
 



 
 
ลำดับ

ท่ี 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน/
ตัวชีวั้ด 

สาระสำคัญ 
เวลา

ชั่วโมง 
น้ำหนัก 
คะแนน 

5 การมีส่วรร่วมใน
การจัดการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ส5.2 ม4-6/4 -  แนวทางในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และ
ดำเนินชีวิตตามแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

8 25 

ระหว่างเรียน  80 
ปลายภาค  20 

รวม 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวิชาอาเซียนศึกษา  รหัสวิชา ส ๓๐๒๘๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                             เวลา ๔๐ ช่ัวโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต    
ลำดับ 

ท่ี 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ กำเนิด
อาเซียน 

1. อธิบายกำเนิดสมาคม 
อาสาและพัฒนาการของ
อาเซียนต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมตัว  ก่อตั้งอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ร่วมกัน 
มีกฎบัตรอาเซียนเป็นหลักสำคัญใน
การดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง
ยังมีการร่วมมือกับประเทศนอก
อาเซียน 

๘ ๒๐ 

๒ กฎบัตร
อาเซียน 

2. อธิบายเกี่ยวกับ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ด้านต่างๆ โครงสร้างองค์กร
และกลไกการดำเนินงาน
ของอาเซียนภายใต้กฎบัตร
อาเซียน และประชาคม
อาเซียน ๓ เสาหลัก 

อาเซียนมีโครงสร้างองค์กรและกลไก
การดำเนินงานตามกฎบัตรอาเซียน 
ซึ่งเป็นเสมือนธรรมนญูของอาเซียน 
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนต่างต้อง
ปฏิบัติตาม 

๖ ๒๐ 

๓ ประชาคม
อาเซียน 

3. อธิบายการเตรียม 
ความพร้อมของอาเซียนใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.  อธิบายลักษณสำคัญ 
ของการดำเนินงานตาม  ๓ เสาหลักของ 
ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน 

5. วิเคราะห์อุปสรรคใน 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และแนวทางแก้ไข 

6. วิเคราะห์บทเรียน 
จากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ของประเทศอื่นเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา 

อาเซียนมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน แต่ก็ยังมีอุปสรรค
หลายประการในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งต้องหาแนวทางในการ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ และยัง
ศึกษาการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของ
ประเทศอื่นเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาประชาคมอาเซียน 

๘ ๒๐ 



 
 

 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู ้
ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๔ อาเซียนใน
สังคมโลก 

7. วิเคราะห์บทบาทของ 
อาเซียนในสังคมโลกใน
ด้านต่างๆ ปัญหาของ
อาเซียนและ                 
แนวทางแก้ไข 

อาเซียนมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมมากกว่าด้าน
การเมือง แต่ก็ได้ต้ังเป้าหมายไว้ว่าการ
เป็นประชาคมอาเซียนจะช่วยเพิ่ม
บทบาทในสังคมโลก ให้มากขึ้น 
นอกจากนั้นอาเซียนก็ยงัมีปัญหาหลาย
ด้าน ท่ีจะต้องร่วมมือกัน 
แก้ไขปัญหา 

๘ ๒๐ 

๕ อาเซียน 
ร่วมใจ 

๘. วิเคราะห์แนวทาง    
 การปฏิบัติตนเป็น   
 สมาชิกท่ีดีของ  
 ประชาคมอาเซียน 
 และอยู่ร่วมกันใน 
 สังคมอาเซียน 
 

การอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนอย่าง 
ปกติสุข ประชาชนในแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียน ควรมีส่วนร่วมในการ
เตรียมความพร้อมของสังคมและ
ประเทศชาติในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของประชาคมอาเซียน 

๘ ๒๐ 

   ระหว่างเรียน  80 
   ปลายภาค  20 
   รวม 40 ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายวิชา  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  รหัสวิชา  ส 30227 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2      เวลา  40  ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน่วยการเรียน ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1  รัฐธรรมนูญกับ
การเมือง การ
ปกครองของไทย  

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้าง
และสาระสำคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
ฉบับ ปัจจุบัน  
 

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร ไทย มี
บทบัญญัติสำคัญ เกี่ยวกับ
หลักการ เจตนารมณ์ 
โครงสร้าง  สาระสำคัญ และ 
การใช้อำนาจอธิปไตย  ชาว
ไทยทุกคนต้องปฏิบัติตนตาม 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

10  25  

2  รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย  

.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง 

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
ตามบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทยนั้น สามารถตรวจสอบได้ 
โดยองค์กรอิสระและ 
ตรวจสอบโดยประชาชนดังนั้น 
ประชาชนทุกคนจึงควรมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐ   

10  25  

3  สิทธิและเสรีภาพของ 
บุคคลตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนญู  

.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง 

กฎหมายคุ้มครองสิทธิมี
บทบัญญัติสำคัญท่ีทำให้
บุคคลเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น ปฏิบัติต่อกันอย่าง
เหมาะสม ส่งผลดีต่อการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

10  25  

4  บทบาทและหน้าท่ี
ของชนชาวไทย  
ท่ีมีต่อสังคม  
และประเทศชาติ  

ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าท่ีของ
พลเมืองดีตาม
รัฐธรรมนูญกำหนด 

พลเมืองดีของสังคม และ 
ประเทศชาติต้องรู้จักเคารพ 
สิทธิของตนและผู้อื่นทำ 
ประโยชน์ต่อสังคมและ 
ประเทศชาติ  ซึ่งจะส่งผลต่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  

10  25  

ระหว่างภาค  80  
ปลายภาค  20  

รวม  100  
 

 



 
 

รายวิชา การปกครองของไทย รหัสวิชา  ส 302๒๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1 เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียน ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1  ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับเมืองการ
ของไทยการปกครอง 

 

เข้าใจระบบการเมือง
การปกครองของไทย
ต้ังแต่อดีต-ปัจจุบัน 
 
 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง 
แนวคิด ทฤษฏี การปกครอง 
• ความหมายความสำคัญของ
การเมืองการปกครองไทย 
• หลักประชาธิปไตย 

10  25  

2 พัฒนาการด้าน
การเมืองการ
ปกครองไทย 
 

มีความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการด้าน
การเมืองการ
ปกครองไทย 

ประวัติศาสตร์การปกครองของ
ไทย  
• สุโขทัย  อยุธยา  รัตนโกสินทร์ 
• การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
2475  

10 25 

3  การเมืองปกครอง
ไทยตามรัฐธรรมนูญ
ไทยฉบับปัจจุบัน 

เข้าใจ และตระหนัก
ในการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมการเมืองการ
ปกครองของไทยใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 

มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับ
กระบวนการ 
และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองปกครองไทยตาม
รัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน 

10 25 

๔ การส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการปกครอง 
ของไทย 

เข้าใจ และตระหนัก 
ในการมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมการเมืองการ 
ปกครองของไทยใน 
ระบอประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของ
คนและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การปกครองแบบประชาธิปไตย
ท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

10 25 

ระหว่างภาค   80  

ปลายภาค   20  

รวม  40 100  
 

 



 
 

รายวิชา การปกครองท้องถิ่นไทย รหัสวิชา  ส 30236 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนท่ี  1 เวลา  40  ช่ัวโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต 

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน่วยการเรียน ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1  ประวัติการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นไทย 

มีความรู้   ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ 
ความหมาย ลักษณะ
ท่ัวไป ความสำคัญ
และประโยชน์
การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
ไทย 
แนวคิด ทฤษฏี การปกครอง
ท้องถิ่น 
• ความหมายความสำคัญของ
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
ไทย 
• หลักประชาธิปไตย 
• รัฐ , รูปแบบ, ลักษณะ และ
ลัทธิ 
- หลักการท่ัวไปของการ
ปกครอง 
- หลักการรวมอำนาจการ
ปกครอง 
- หลักการแบ่งอำนาจการ
ปกครอง 
- หลักการกระจายอำนาจ
การปกครอง 
-พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
•รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจ
หน้าท่ีขององค์การปกครอง
ท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและ
รัฐบาลกลาง 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) , เทศบาล ,องค์การ
บริหารส่วนตำบล  
•การปกครองรูปแบบพิเศษ 
 1. กรุงเทพมหานคร 
 2. เมืองพัทยา  

10  25  

 



 
 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน่วยการเรียน ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

2 พัฒนาการด้าน
การเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นไทย 
 

.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา  และ
พัฒนาการด้าน
การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมา  และพัฒนาการ
ด้านการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นไทย 
 

10 25 

3 การเมืองปกครอง
ท้องถิ่นไทยตาม
รัฐธรรมนูญไทยฉบับ
ปัจจุบัน 

มีความรู้และเข้าใจ 
เกี่ยวกับกระบวนการ 
และสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการเมือง
ปกครองท้องถิ่นไทย
ตามรัฐธรรมนูญไทย
ฉบับปัจจุบัน 
 

เกี่ยวกับ  กระบวนการและ
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองปกครองท้องถิ่นไทย
ตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับ
ปัจจุบัน 
 

10 25 

๔ การส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการปกครอง 
ของไทย 

มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นไทย 
ตระหนักในบทบาท
หน้าท่ีของคนและมี
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการปกครอง
แบบประชาธิปไตยท่ี
มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
 

ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของ
คนและมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

10 25 

ระหว่างภาค   80  
ปลายภาค   20  

รวม  40 100  
 

 
 
 
 
 
 


