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ค าน า 
 

หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  ได้จัดท าขึ้น
ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อตอบสนองต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับนี้ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่ม
สาระ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ได้เข้าใจและ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุตามท่ีต้องการ 
 หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาท่ีส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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สื่อการเรียนรู ้
 ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ 
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ท้ังส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีใน
ท้องถิ่น การเลือกใช้ส่ือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลายของผู้เรียน 
 การจัดหาส่ือการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้
อย่างมีคุณภาพจากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่รอบตัวเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถส่งเสริม
และส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิด
การเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีหน้าท่ีจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ควรด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2. จัดท าและจัดหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน
รวมทั้งจัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 3. เลือกและใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
 5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 6. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช้ส่ือการ
เรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 
 ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในสถานศึกษาควรค านึงถึง
หลักการส าคัญของส่ือการเรียนรู้ เช่น สอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบต่อความ
มั่งคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่ายและน่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

วิสัยทัศน์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นความรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นพลเมืองท่ีดี 
  
หลักการ 
 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้  ยัง
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิด
ความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
จุดหมาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีมีความ
เช่ือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม   
โดยได้ก าหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมท่ีดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ 
การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยม
ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่างสันติ
สุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิด
จากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมท่ีส าคัญของโลก   

 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์กันของส่ิงต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
และส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 



                                                                                                                                                      

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ  ศาสนา  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน               
ซึ่ งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช้                                  
ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   

1. ตัวช้ีวัดช้ันปี   เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ          
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3)             

2. ตัวชี้วัดช่วงช้ัน  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีท่ี 4- 6)  
ส 1.1 ม. 1/2 

ม.1/2        ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ข้อท่ี 2 
1.1            สาระท่ี 1  มาตรฐานข้อท่ี 1      
ส                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ส 2.2 ม.4-6/ 3 
ม.4-6/3      ตัวชี้วัดช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข้อท่ี 3 
2.3            สาระท่ี 2  มาตรฐานข้อท่ี 2 
ส              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 160 

(4 นก.) 
160 

(4 นก.) 
160 

(4 นก.) 
320 

(8 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
ศิลปะ 80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

( 41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน  240  ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า 

1,680 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200  ชั่วโมง/ ป ี
รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 

3,600 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                      

เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น 3
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  81  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา 
พื้นฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
         2.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 63 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
         3.  ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         4.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         5.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
          1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า  81  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน  39  หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
          2.  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 39 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 38 หน่วยกิต 
          3.  ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์                 
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          4.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          5.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ตัวชี้วัดชั้นปี / ช่วงชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551  

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดชั้นปี / ช่วงชั้น 

ม. 4 – 6 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 รวม 

1 ภาษาไทย 35 32 34 103 36 
2 คณิตศาสตร์ 27 26 25 78 32 
3 วิทยาศาสตร์ 42 37 40 119 67 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
45 44 49 138 63 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 23 25 24 72 29 
6 ศิลปะ 27 27 32 86 39 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 14 12 35 29 
8 ภาษาต่างประเทศ 20 21 21 62 21 

รวม 228 226 239 693 316 

 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1     ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส 1.1     รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้ า ใจ  ตระหนักและปฏิบั ติตนเป็นศาสนิกชน ท่ี ดี   และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

สาระที่ 2     หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน  ส 2.1      เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และ 

ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ 
สังคมโลกอย่างสันติสุข                       

มาตรฐาน  ส 2.2       เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส.3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ 
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส.3.2    เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  

และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ 4     ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1     เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถ

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
มาตรฐาน ส 4.2     เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์

และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ
สามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3     เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1     เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อ

กันใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการ 
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ  
กับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการ
พัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ใน
โลก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ 
ในการด าเนินชีวิตและวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 



                                                                                                                                                      

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 ได้เรียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ

ตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ รวมท้ังมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อในช้ันสูงตามความประสงค์ได้ 

 ได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทย                 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยท่ีดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม          
มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และส่ิงแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามให้กับสังคม 

 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ช้ีน าตนเองได้ และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระที่ 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ

ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศไทย 
2. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ท่ี
มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้ง
การพัฒนาตนและครอบครัว 

  การสังคายนา 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่           

ประเทศไทย 
 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ

สังคมไทยในฐานะเป็น 
  ศาสนาประจ าชาติ 
  สถาบันหลักของสังคมไทย       
  สภาพแวดล้อมท่ีกว้างขวาง  และ

ครอบคลุมสังคมไทย 
      การพัฒนาตนและครอบครัว 

 3. วิเคราะห์พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึง
บ าเพ็ญทุกรกิริยา   หรือประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

  สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 ประสูติ 
 เทวทูต 4 
 การแสวงหาความรู้ 

การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
 4. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม

แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  พระมหากัสสปะ 
  พระอุบาลี 
  อนาถบิณฑิกะ 
  นางวิสาขา 

 ชาดก 
  อัมพชาดก 
   ติตติรชาดก 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5.  อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมส าคัญใน

กรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด เห็น
คุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหาขอตนเอง
และครอบครัว 

 พระรัตนตรัย 
  พุทธคุณ 9 

 อริยสัจ 4 
  ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
         -  ธาตุ 4 

  สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลักกรรม 
        -   ความหมายและคุณค่า 
o อบายมุข 6 

   นิโรธ  (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
o สุข 2 (กายิก, เจตสิก) 
o คิหิสุข 

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

-ไม่คบคนพาล 
- คบบัณฑิต 

    - บูชาผู้ควรบูชา 
 พุทธศาสนสุภาษิต 

   ย  เว เสวติ ตาทิโส    
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 

  อตฺตนา โจทยตฺตาน   
จงเตือนตน ด้วยตน 

  นิสมฺม กรณ  เสยฺโย   
ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 

         ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
           เรือนท่ีครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 6. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการ

เรียนรู้และการด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – 
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ  
และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 โยนิโสมนสิการ 
   วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
   วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก 

 
 

 7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต

และเจริญปัญญา   การฝึกบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้น          
อานาปานสติ 

   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 
 8. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ทางศาสนาท่ีตนนับถือ ในการด ารงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

   หลักธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 5) 
    
 

 9. วิเคราะห์เหตุผลความจ าเป็นที่ทุกคน
ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 

 ศาสนิกชนของศาสนาต่าง  ๆ  มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการด าเนินชีวิต 
แตกต่างกันตามหลักความเช่ือและค าสอน 
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 10. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

 การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่น
ในสถานการณ์ต่างๆ  

 
 11. วิเคราะห์การกระท าของบุคคลท่ีเป็น

แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และน าเสนอ
แนวทางการปฏิบัติของตนเอง 

ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศท่ีปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์หรือมี
ผลงานด้านศาสนสัมพันธ์ 

ม.2 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศ 
เพื่อนบ้าน   

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธ -ศาสนา
ของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 

 2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ- 
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. วิเคราะห์ความส าคัญของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือใน
ฐานะท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
   รากฐานของวัฒนธรรม 
   เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ 

 4. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธ -
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือกับ            
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ           
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

 5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดา
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 

   สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 การผจญมาร 
 การตรัสรู้ 
 การส่ังสอน 

 6. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 

   พระสารีบุตร 
   พระโมคคัลลานะ 
   นางขุชชุตตรา 
   พระเจ้าพิมพิสาร 
   มิตตวินทุกชาดก 
   ราโชวาทชาดก 

 7. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ  

   โครงสร้าง และสาระสังเขปของ           
พระวนิัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก             
และพระอภิธรรมปิฎก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 8. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมส าคัญใน

กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนา
ท่ีตนนับถือ  ตามท่ีก าหนด  เห็นคุณค่า
และน าไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 
 

 พระรัตนตรัย 
   ธรรมคุณ 6 

 อริยสัจ 4 
   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
 -   อายตนะ 

   สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลักกรรม 

-   สมบัติ 4              
-    วิบัติ 4 

o อกุศลกรรมบถ 10 
o อบายมุข 6 

   นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
o สุข 2  (สามิส,  นิรามิส) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
o บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
o ดรุณธรรม 6 
o กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 
o กุศลกรรมบถ 10  
o สติปัฏฐาน 4 
o มงคล 38 

- ประพฤติธรรม 
- เว้นจากความช่ัว 
-  เว้นจากการด่ืมน้ าเมา 

   พุทธศาสนสุภาษิต 
   กมฺมุนา วตฺตตี โลโก                   

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
   กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก   

ท าดีได้ดี ท าช่ัว   ได้ช่ัว 
   สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย     การส่ังสม

บุญน าสุขมาให้         
  ปูชโก  ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน       

       ผู้บูชาเขา     ย่อมได้รับการบูชาตอบ                   
      ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ 

 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ

เรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ 2 วิธี คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 

 10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

   สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
   รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ

การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
   ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก

สติปัฎฐาน  เน้นอานาปานสติ 
   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน 
 11.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ทางศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อการด ารงตน
อย่างเหมาะสมในกระแสความเปล่ียนแปลง
ของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู้ ข้อ 8.) 

ม. 3 1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 
 

   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
ต่าง ๆ ท่ัวโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น            
ในปัจจุบัน 

 2. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือใน
ฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม     และ
ความสงบสุขแก่โลก 

   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ี
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุข
ให้แก่โลก 

 3. อภิปรายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

   สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมในสาระ
การเรียนรู้ ข้อ 6 ) 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูป

ปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

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

   สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
 ปฐมเทศนา 
 โอวาทปาฏิโมกข์ 

 5. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง  ตามท่ีก าหนด 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 พระมหาปชาบดีเถรี 
 พระเขมาเถรี 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล 
 นันทิวิสาลชาดก 
 สุวัณณหังสชาดก 

 6. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมส าคัญใน
กรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   สังฆคุณ 9 

 อริยสัจ 4 
   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
-ไตรลักษณ์ 

   สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลักกรรม 

-วัฏฏะ 3 
-ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา  มานะ    

ทิฎฐิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 

o อัตถะ 3 
   มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 

o มรรคมีองค์ 8 
o ปัญญา 3 
o สัปปุริสธรรม 7 
o บุญกิริยาวัตถุ 10 
o อุบาสกธรรม 7 
o มงคล 38 

- มีศิลปวิทยา 
- พบสมณะ 
- ฟังธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตามกาล 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
   อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย                        

ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
   ธมฺมจารี  สุข  เสติ                                   

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปมาโท มจฺจุโน ปท                              

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
   สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ                             

ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 
 เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธ 
        ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

 7. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตน                  
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท างาน           
และการมีครอบครัว 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม  (ตามสาระ          
การเรียนรู้ ข้อ 6.) 

 

 8. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือ               
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ             
โยนิโสมนสิการ  2 วิธี คือ วิธีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

 

 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 9. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ

เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ

บริหารจิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก

สติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
 น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา        

ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    
 10. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถี

การด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
อื่นๆ 

วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ 

ม.4-ม.6 1.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และคติความ
เช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  
หรือสังคมสมัยของศาสดาท่ีตนนับถือ 

 ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติความ
เช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า 

 2. วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้    
การก่อต้ัง วิธีการสอนและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย ์ ผู้ฝึกตนได้
อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) 

 การก่อต้ังพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา 

 3.วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร 
และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์
ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา 

 
 4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางใน

พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
 

 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็น
สากลและมีข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง 

 5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาท่ี
ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาท่ีถูกต้อง 

 
 6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยใน

พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- ศาสนา 

 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนา

กับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ 

 การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการ
คิดแบบวิทยาศาสตร์ 

 8.  วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง 
การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน 
การพึ่งตนเอง  และการมุ่งอิสรภาพ 

 9.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า              
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ 
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา        
 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์        

ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 

 10. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตน
ไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์และสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพ

แก่บุคคล  สังคมและโลก 

 11.  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

 12. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา 
ท่ีสมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การเมือง 

 ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
สันติภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 13. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ    อริยสัจ 

4 หรือหลักค าสอนของศาสนา    ท่ีตนนับ
ถือ 
 

 พระรัตนตรัย 
   วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของ

พุทธะ ธรรมะ สังฆะ 
 อริยสัจ 4 
   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
-  นามรูป 
-  โลกธรรม 8 
-   จิต, เจตสิก 

   สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลักกรรม    

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

o วิตก 3 
o มิจฉาวณิชชา 5 
o นิวรณ์ 5 
o อุปาทาน 4 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 

o พระสัทธรรม 3 
o ปัญญาวุฒิธรรม 4 
o พละ 5 
o อุบาสกธรรม 5 
o    อปริหานิยธรรม 7 
o    ปาปณิกธรรม 3 
o    ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
o โภคอาทิยะ 5 
o อริยวัฑฒิ 5 
o อธิปไตย 3 
o สาราณียธรรม 6 
o ทศพิธราชธรรม 10   
o วิปัสสนาญาณ 9 
o มงคล 38 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  

 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
   จิตฺต  ทนฺต   สุขาวห                                              

จิตท่ีฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ 
   นอุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ     

บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ  
   นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต                               

คนท่ีไม่ถูกนินทา  ไม่มีในโลก 
   โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ                          

ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา  วินฺทเต ธน                          

คนขยันเอาการเอางาน กระท า
เหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ 

   วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  นิปฺปทา  
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะ
ประสบความส าเร็จ 

   สนฺตฎฺฐี ปรม  ธน                                  
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 

   อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก                          
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก 

   ราชา มุข  มนุสฺสาน                        
พระราชาเป็นประมุขของประชาชน 

   สติ โลกสฺมิ ชาคโร                                       
สติเป็นเครื่องต่ืนในโลก 

   นตฺถิ สนฺติปร  สุข                                 
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 

นิพฺพาน  ปรม  สุข                                  
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 14. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง              

การด าเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก   
 เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามท่ี
ก าหนด 
 

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

 ชาดก 
   เวสสันดรชาดก 
   มโหสธชาดก 
   มหาชนกชาดก 

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

ภิกขุ)   
   ดร.เอ็มเบดการ์ 
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  

เจ้าอยู่หัว 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) 

   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)  
         อนาคาริก ธรรมปาละ 

 15. วิเคราะห์คุณค่าและความส าคัญของ
การสังคายนา พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือ และการเผยแผ่ 

   วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก และ
คัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนาและ
การเผยแผ่พระไตรปิฏก 

   ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฏก 
 16. เช่ือมั่นต่อผลของการท าความดี ความ

ช่ัว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีต้อง
เผชิญ และตัดสินใจเลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม และก าหนด
เป้าหมาย บทบาทการด าเนินชีวิตเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 

   ตัวอย่างผลท่ีเกิดจากการท าความดี      
ความช่ัว   

   โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ 
    หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ 13 

 17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป 

 ประวัติพระพุทธเจ้า มุฮัมมัด   พระเยซู 

 18.ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ
ค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความ
เช่ือและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันของศา
สนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้ง
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

 คุณค่าและความส าคัญของค่านิยมและ
จริยธรรม 

 การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

 19. เห็นคุณค่า เช่ือมั่น และมุ่งมั่นพัฒนา
ชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 10 วิธี  (เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ  แบบสามัญญลักษณะ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา

ท่ีตนนับถือ 
 

      แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน  และแบบ  
วิภัชชวาท ) 
1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
2)  วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
3) วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ   
4) วิธีคิดแบบอริยสัจ  
5) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
6)  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้- คุณค่าเทียม 
7) วิธีคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออก 
8) วิธีคิดแบบอุบาย  ปลุกเร้าคุณธรรม  
9) วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน     

       10) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 
 20. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิต

และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
  ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม

หลักสติปัฎฐาน 
   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา

ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  คุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

 21. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และ
ชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็น
ความส าคัญของการท าความดี    ต่อกัน 

 หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 
o   หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น 

สาราณียธรรม 6  อธิปไตย 3  
มิจฉาวณิชชา 5  อริยวัฑฆิ 5    
โภคอาทิยะ 5   

 คริสต์ศาสนา ได้แก่  บัญญัติ 10  
ประการ   (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 

 ศาสนาอิสลาม ได้แก่  หลักจริยธรรม 
(เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 

 22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 

 สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
 

 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 1    ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารงรักษา   

                              พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 

 
1. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์ และ                       
การบ ารุงรักษาวัด 

 2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 
 

 วิถีชีวิตของพระภิกษ ุ
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง 

 การเข้าพบพระภิกษุ 
 การแสดงความเคารพ  การประนมมือ  

การไหว้  การกราบ  การเคารพ                
พระรัตนตรัย  การฟังเจรญิ 
พระพุทธมนต์  การฟังสวด                      
พระอภิธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา 

 3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ 
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ         ตามท่ี
ก าหนด 

ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลัก
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

 4. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน      
ศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 

 การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่4 หมู่ 5 หมู่ 7 
หมู่9  

 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะ
หมู่บูชา  

 ค าอาราธนาต่างๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

 5. อธิบายประวัติ ความส าคัญ และ ปฏิบัติ
ตนในวันส าคัญทางศาสนา            ท่ีตน
นับถือ ตามท่ีก าหนด ได้ถูกต้อง 
 

 ประวัติและความส าคัญของวันธรรมสวนะ 
วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา   วันเทโว
โรหณะ 

 ระเบียบพิธี  พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตน
ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา  
วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ 

ม.2 1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  ต่าง 
ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
ก าหนด 

 การเป็นลูกท่ีดี ตามหลักทิศเบื้องหน้า  ใน
ทิศ 6 

 
 2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 

ตามท่ีก าหนด 
 

 การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
 มรรยาทของผู้เป็นแขก 
 ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ  

การยืน  การให้ท่ีนั่ง  การเดินสวน               
การสนทนา  การรับส่ิงของ 

 การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล  
งานอวมงคล 

 3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
 

 การท าบุญตักบาตร 
 การถวายภัตตาหารส่ิงของท่ีควรถวายและ

ส่ิงของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ 
 การถวายสังฆทาน   เครื่องสังฆทาน 
 การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน 
 การกรวดน้ า 
 การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 

  4. อธิบายค าสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับ             
วันส าคัญทางศาสนา และปฏิบัติตน            
ได้ถูกต้อง 
 
 

 หลักธรรมเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวเนื่องใน             
วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา                     

 วันอัฏฐมีบูชา   วันอาสาฬหบูชา 
 วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 
 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน                        

ในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา          
 วันออกพรรษา  วันเทโวโรหณะ                 

 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี

พิธีกรรม ตาม  แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น 
ๆ  เพื่อน าไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจ
ซึ่งกันและกนั 

 ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนา
อื่น ๆ 

 
 

ม.3 1. วิเคราะห์หน้าท่ีและบทบาทของสาวก 
และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 
 

 หน้าท่ีของพระภิกษุในการปฏิบัติ      ตาม
หลักพระธรรมวนิัย และจริยวัตรอย่าง
เหมาะสม 

 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน      ศาสน
พิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่งกาย 
มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ 

 2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  ต่าง 
ๆ ตามหลักศาสนา ตามท่ีก าหนด  

 การเป็นศิษย์ท่ีดี ตามหลักทิศเบ้ืองขวา ใน
ทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา 

 3.  ปฏิบัติหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
 

 การปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 
4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

 4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง 
 
 

 พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล  
 การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมท่ีต้ัง

พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การเตรียม
เครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน  

ข้อปฏิบัติในวันเล้ียงพระ การถวายข้าวพระ
พุทธ การถวายไทยธรรม                  
การกรวดน้ า 

 5.  อธิบายประวัติวันส าคัญทางศาสนา
ตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย   
  วันวิสาขบูชา  (วันส าคัญสากล) 
  วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 

 หลักปฏิบัติตน :  การฟังพระธรรมเทศนา  
การแต่งกายในการประกอบ ศาสนพิธีที่วัด  
การงดเว้นอบายมุข    

 การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ 

 6. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ          
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           
ท่ีตนนับถือ 
 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 7. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษา

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ

พระพุทธศาสนา   น าไปปฏิบัติและเผยแผ่
ตามโอกาส 

 การศึกษาการรวมตัวขององค์กร               
ชาวพุทธ 

 การปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัด
และพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 

ม.4-6 1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก 
สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง  
 

 ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธท่ีดีต่อพระภิกษุ 
  การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น 

การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการ
เป็นนักบวชท่ีดี 

  คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 
  หน้าท่ีและบทบาทของพระภิกษุ ใน

ฐานะพระนกัเทศก์                     
พระธรรมทูต  พระธรรมจาริก พระ
วิทยากร   พระวิปัสสนาจารย์ และ
พระนักพัฒนา 

  การปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา
ของพุทธบริษัทในสังคมไทย 

  การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย 
วาจา  และใจ  ท่ีประกอบด้วยเมตตา 

  การปฏิสันถารท่ีเหมาะสมต่อ
พระภิกษุ  ในโอกาสต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว

และสังคม 
  การรักษาศีล 8 
  การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกของ

องค์กรชาวพุทธ 
  การเป็นชาวพุทธท่ีดี ตามหลักทิศ

เบ้ืองบน ในทิศ  6 
  การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในฐานะ

ผู้ปกครองและ ผู้อยู่ในปกครอง  ตาม
หลักทิศเบ้ืองล่าง ในทิศ 6 

  การปฏิสันถารตามหลัก ปฏิสันถาร 2 
  หน้าท่ีและบทบาทของอุบาสก  

อุบาสิกาท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัว ตามหลักทิศเบ้ืองหลัง           
ในทิศ 6  

 การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ 
       ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ 
      และโลก 

 2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

 ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา  
  ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ  เช่น 

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียน
เทียน ถวายสังฆทาน  ถวายผ้าอาบ
น้ าฝน พิธีทอดกฐิน   พิธีปวารณา เป็น
ต้น  

  ศาสนพิธีที่น าพระพุทธศาสนา   เข้า
ไปเกี่ยวเนื่อง เช่น การท าบุญเล้ียง
พระในโอกาสต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  

 
 

 ความหมาย ความส าคัญ คติธรรม           
ในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งาน
พิธี คุณค่าและประโยชน์ 

 พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของ         
ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร 
ประโยชน์ของการ  บรรพชาอุปสมบท 

 บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
 คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 

 3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ           
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา           
ท่ีตนนับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

 4. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา และ
เทศกาลท่ีส าคัญ ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 หลักธรรม/คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ            
วันส าคัญ และเทศกาลท่ีส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 

 การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในวันส าคัญ           
และเทศกาลท่ีส าคัญในพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาอื่น 

 5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการ
ธ ารงรักษาศาสนาท่ีตนนับถือ อันส่งผลถึง
การพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก 
 

 การปกป้อง คุ้มครอง ธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท             
ในสังคมไทย 

 การปลูกจิตส านึก และการมีส่วนร่วม         
ในสังคมพุทธ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 2   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ

ของบุคคล 
    กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

-  กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 
- กฎหมายการศึกษา 
- กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
- กฎหมายลิขสิทธิ์   

   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
การคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

 2. ระบุความสามารถของตนเอง                  
ในการท าประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

   บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมีต่อสังคม
และประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ 
เช่น เคารพกติกาสังคม  
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์ 

 3. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ี
เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 

    ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  เฉียงใต้ 

   วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจน าไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน 

 4.  แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

 วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 

 ผลท่ีได้จากการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ 
 
 

   กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
เช่น 

       -  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์    

-  กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
-  กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและ

มรดก เช่น การหมั้น การสมรส             
การรับรองบุตร  การรับบุตรบุญธรรม  
และมรดก 

  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
 - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
 - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก

แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 

- กฎหมายแรงงาน 
 

 2. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  

    สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

    แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย 

 3. วิเคราะห์บทบาท  ความส าคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  

   บทบาท  ความส าคัญและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน            
ทางการเมืองการปกครอง 

 4.อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เพื่อน าไปสู่
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

   ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม          เป็น
ปัจจัยส าคัญในการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. อธิบายความแตกต่างของการกระท า

ความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 
  ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญา และ

โทษ 
   ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่ง  และ

โทษ 
   ตัวอย่างการกระท าความผิดทางอาญา เช่น 

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    
   ตัวอย่างการท าความผิดทางแพ่ง เช่น  การ

ท าผิดสัญญา  การท าละเมิด  
 2. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่น

ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
    ความหมาย และความส าคัญของสิทธิ

มนุษยชน 
    การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยตาม
วาระและโอกาสท่ีเหมาะสม  

 3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

   ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย                 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ              
ภูมิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม        

การเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 
 4. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหาความ

ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้ง 

   ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น 
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ   
สังคม  ความเช่ือ 

   สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ 

   แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 

 5. เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศและสังคมโลก 

   ปัจจัยท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มีความสุข 
เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างม ี
ขันติธรรม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เห็นคุณค่าในตนเอง  รุ้จักมอง
โลกในแง่ดี  สร้างทักษะทางอารมณ์  รู้จัก
บริโภคด้วยปัญญา  เลือกรับ-ปฏิเสธข่าว
และวัตถุต่างๆ    ปรับปรุงตนเองและส่ิง
ต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  

 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.4-6 1. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และสังคมโลก 

   กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น    
ซื้อขาย ขายฝาก   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม
เงิน จ าน า จ านอง 

    กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

   กฎหมายอื่นท่ีส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   กฎหมาย
การรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

   ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญา 
       สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   กฎหมาย 
        มนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

 2. วิเคราะห์ความส าคัญของโครงสร้างทาง
สังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 

 โครงสร้างทางสังคม 
-  การจัดระเบียบทางสังคม 

        -  สถาบันทางสังคม 
   การขัดเกลาทางสังคม 
   การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
   การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
    การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทาง
สังคม 

 3. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่น
ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก 

   คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก เช่น 

      -   เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 
      -   เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ

บุคคลอื่น 
        -  มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
        -  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

ชุมชน  ประเทศชาติและสังคม 
        -  เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง           

การปกครอง  
        -   มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจ  สังคม 
             การเมืองการปกครอง  ส่ิงแวดล้อม 
        -  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใช้เป็น
ตัวก าหนดความคิด  

 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา 
 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชน 

 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ            
ในเวทีโลกท่ีมีผลต่อประทศไทย 

 สาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ                       
แห่งราชอาณาจักรไทย   ฉบับปัจจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

 ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ             
และแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา 

 5. วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล 
 

 ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม 
 ลักษณะและ ความส าคัญของวัฒนธรรมไทยท่ี

ส าคัญ  
 การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย  
 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ

วัฒนธรรมสากล 
 แนวทางการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย      ท่ีดี

งาม 
 วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 2    หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม  

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา        
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง 

และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย     ฉบับปัจจุบัน
โดยสังเขป   

 หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง และ
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 

 2. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย  ฉบับปัจจุบัน 

 การแบ่งอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ
อธิปไตยท้ัง 3 ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร 
ตุลาการ  ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

 3. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง    

การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี 
 

ม.2 1. อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย 
 

 กระบวนการในการตรากฎหมาย  
- ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
     กระบวนการตรากฎหมาย 

 2. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการ
ปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน 

 เหตุการณ์ และการเปล่ียนแปลงส าคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย 

 หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 
 

ม.3 1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ 
ท่ีใช้ในยุคปัจจุบัน 
 

 ระบอบการปกครอง  แบบต่างๆ ท่ีใช้ในยุค
ปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบ 

 เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย 
 เกณฑ์การตัดสินใจ 

 2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ท่ีมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการ
ปกครองของไทย กับประเทศอื่นๆ ท่ีมี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  

 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน

มาตราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  การมีส่วนร่วม    
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

 อ านาจหน้าท่ีของรัฐบาล 
 บทบาทส าคัญของรัฐบาลในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
 4. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

 ประเด็น ปัญหาและผลกระทบท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ม.4-ม.6 1. วิเคราะหป์ัญหาการเมืองท่ีส าคัญใน
ประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมท้ัง
เสนอแนวทางแก้ไข 
 

 ปัญหาการเมืองส าคัญท่ีเกิดขึ้น
ภายในประเทศ 

 สถานการณ์การเมืองการปกครอง                
ของสังคมไทย และสังคมโลก และ               
การประสานประโยชน์ร่วมกนั   

 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง              
ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   

 2. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการ
ปกครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ  และ 
การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง
ประเทศ 
 

 การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง
ประเทศ   เช่น  การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ 

 การแลกเปล่ียนเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรม  การศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. วิเคราะห์ความส าคัญและ ความจ าเป็น

ท่ีต้องธ ารงรักษาไว้ซึง่การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข       

 การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       -  รูปแบบของรัฐ 
       -  ฐานะและพระราชอ านาจของ  
           พระมหากษัตริย์    

 4. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

 
 

การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  
การตรวจสอบโดยประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 3   เศรษฐศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ 
                              ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ 
                              ของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของ

เศรษฐศาสตร์ 
   ความหมายและความส าคัญของ

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
   ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัดกับ  

ความต้องการมีไม่จ ากัด ความขาดแคลน          
การเลือกและค่าเสียโอกาส 

 2. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

   ความหมายและความส าคัญของการบริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   หลักการในการบริโภคท่ีดี 
   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค 
   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของ

คนในสังคมปัจจุบัน รวมท้ังผลดีและผลเสีย
ของพฤติกรรมดังกล่าว 

 3. อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 

   ความหมายและความเป็นมาของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตาม
พระราชด าริ 

   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
   การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการด ารงชีวิต 
   ความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนและ

การออม 
   ความหมายและความส าคัญของการลงทุน

และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ 
   การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน 

ภาคครัวเรือน 
   ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา

ดอกเบ้ีย รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของ
เงิน เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับ
อนาคต 

   ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย 

 2. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
และบริการ 
 

   ความหมาย  ความส าคัญ และหลักการ
ผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ส ารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง  ใช้วิธีการผลิตอย่างไร    มีปัญหา
ด้านใดบ้าง 

   มีการน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ท่ีมีผลต่อ      
การผลิตสินค้าและบริการ 

   น าหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า 
และบริการในท้องถิ่นท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
และส่ิงแวดล้อม 

 3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   หลักการและเป้าหมายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น 

   ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

 4. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค 

   การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ    
ผู้บริโภค 

   กฎหมายคุ้มครองสิทธิผุ้บริโภคและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ

ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค 
   แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 

ม.3 1. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ    ความหมายและประเภทของตลาด 
   ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน 
   ความหมายและความส าคัญของกลไกราคา

และการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ 
   หลักการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินค้า

และบริการ 
 2. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้ง

ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม 
   วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน

ระดับต่าง ๆ   
   หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิ

พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์
เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ม.4-ม.6 1. อภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจ 

   ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดี
และผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  

   ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและ 
     ข้อเสียของตลาดประเภทต่าง ๆ 
   การก าหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน      

การก าหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     การก าหนดค่าจ้าง  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและ

อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย  
   บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการ 
        ควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรร 
       ในทางเศรษฐกิจ 

 2. ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ 

   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง                 
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง และ
ครอบครัว 

   การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน        
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การค้าและ
บริการ 

   ปัญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมฉบับท่ีผ่านมา 

   การพัฒนาประเทศท่ีน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับปัจจุบัน  

 3. ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ 

   วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
   ความหมายความส าคัญ และหลักการของ

ระบบสหกรณ์ 
   ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศ

ไทย 
   ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ 
 4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ                

ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 
   ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
   แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
   ตัวอย่างของการรวมกลุ่มท่ีประสบ

ความส าเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและความ

แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท
และธนาคารกลาง 
 

   ความหมาย ประเภท และความส าคัญของ
สถาบันการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าท่ีและความส าคัญของธนาคาร
กลาง 

   การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 

 2. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัย
กันและกัน การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแก้ไข 

 3. ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด อุป
สงค์และอุปทาน 
 

 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และ

อุปทาน 
 4. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญา  
 

  ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

   กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาพอสังเขป 

   ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละประเภท 

ม.2 1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ    ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   
 2. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็น 

การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

   หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน 
และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  

ในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น  น้ ามัน  ป่าไม้  ทองค า  ถ่าน
หิน  แร่ เป็นต้น 

 4. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า             
ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ 
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ ราคา
สินค้า 

   การแข่งขนัทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ม.3 1. อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ  

   บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและบริการ
สาธารณะท่ีเอกชนไม่ด าเนินการ เช่นไฟฟ้า 
ถนน โรงเรียน 

       - บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ  
ของรัฐในระดับต่าง ๆ   

      - บทบาทการแทรกแซงราคาและ               
การควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและ
การจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

   บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ในสังคมไทย 

 2. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีต่อ
บุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ 

   นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล 

 3. อภิปรายบทบาทความส าคัญของ          
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

   บทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
   กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ   

 4. อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะ  เงิน
เฟ้อ  เงินฝืด  
 

   ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะ
เงินเฟ้อ   เงินฝืด 

 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 5. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และ

แนวทางแก้ปัญหา 
 

   สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
   ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

 6. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าใน

การค้าระหว่างประเทศ 
ม.4-ม.6 1. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบาย

การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

   บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลในด้าน 

        - การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
        - การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
        - การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
        - การแทรกแซงราคาและการควบคุม 

ราคา 
   รายรับและรายจ่ายของรัฐท่ีมีผลต่อ

งบประมาณ  หนี้สาธารณะ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

         - นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ  
           และการใช้จ่ายของรัฐ 
          - แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
   ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิด

จากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น  เงินเฟ้อ     
เงินฝืด   

   ตัวช้ีวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เช่น GDP , GNP รายได้เฉล่ียต่อบุคคล 

   แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน
การคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อ
สังคมไทย 

   วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย 

   ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวที

การเงินโลกท่ีมีผลกับประเทศไทย 
 3. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ 

   แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ 

   บทบาทขององค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , ADB , 
OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆ       เขต
ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ  

   ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การ
แข่งขันการขัดแย้ง และการประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

   ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การพึงพาทาง
เศรษฐกิจ 

   ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพาการ
แข่งขัน การขัดแย้ง และการประ
สารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาใน

การศึกษาประวัติศาสตร์ 
    ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย        

ท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
   ความส าคัญของเวลา และช่วงเวลาส าหรับ

การศึกษาประวัติศาสตร์ 
   ความสัมพันธ์และความส าคัญของอดีตท่ีมี

ต่อปัจจุบันและอนาคต 
 2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆท่ีใช้ศึกษา

ประวัติศาสตร์ 
   ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสาร

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

   วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง  
การเทียบ 

    ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

 3. น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร์    
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความ 
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 

    ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย ท้ังหลักฐานช้ันต้น และ
หลักฐานช้ันรอง  ( เช่ือมโยงกับ มฐ. 

       ส 4.3) เช่น ข้อความ  ในศิลาจารึก         
      สมัยสุโขทัย เป็นต้น 
    น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา

เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้  (สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์   สมัยก่อนสุโขทัย   
สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี   
สมัยรัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์ส าคัญ
ในสมัยสุโขทัย 

 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 1. ประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐาน  

ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ 
    วิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ ต่าง 
ๆ   อย่างง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลังของ
ผู้ท า หรือผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ  
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

   ตัวอย่างการประเมนิความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีอยู่           
ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐาน 
สมัยอยุธยา ( เช่ือมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) 

 2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความ
จริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

   ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี                
( เช่ือมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) เช่น ข้อความ
บางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา / 
จดหมายเหตุชาวต่างชาติ  

   ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานท่ี
แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุร ี

 3. เห็นความส าคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ 

   การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น 
รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

   ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ส าหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง 

   วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

   น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว และท้องถิ่นของตน 

 2. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีตนสนใจ 

ม.4-ม.6 1. ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและ   
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 

   เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ี
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล 

    ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ท่ีมีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์            
(เช่ือมโยงกับ มฐ. ส 4.3) 

   ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

 

 2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
น าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

    คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 

    ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ 
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ

และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
ท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 2. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดน
ไทยท่ีมีต่อพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

ม.2 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย 

  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) ท่ีมีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป  

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)  

 2. ระบุความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย 

  ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดก
โลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.3 1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก
โดยสังเขป 

  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย)     ท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป 

  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก   
(ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลก 

  ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 เช่น สงครามโลกครั้งท่ี 1  
ครั้งท่ี 2  สงครามเย็น  องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 2. วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลงท่ี
น าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง  ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 

ม.4-ม.6 1.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  
และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับ
โลกตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการและการ
เปล่ียนแปลงของโลก 

  อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่     
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ 
ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมนั 

  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีมีต่อ
กันและกัน 

  เหตุการณ์ส าคัญต่างๆท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่นระบอบ
ฟิวดัส  การฟื้นฟู ศิลปวิทยาการสงครามครู
เสด  การส ารวจทางทะเล    การปฏิรูป
ศาสนา การปฏิวัติทาง 

 

 2. วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆท่ีส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยาย

อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย 

  วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
จักรวรรดินิยม  ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น  

  ความร่วมมือ และความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลก   

  สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 21 เช่น  

          - เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (Nine 
Eleven ) 

- การขาดแคลนทรัพยากร 
- การก่อการร้าย 

         - ความขัดแย้งทางศาสนา      ฯลฯ 

 4. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์  

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  ความภูมิใจ
และธ ารงความเป็นไทย 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป 
 

   สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
โดยสังเขป 

   รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัยตาม
พรลิงค์   ทวารวดี เป็นต้น 

   รัฐไทย ในดินแดนไทย  เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น 

 2. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง ๆ 

 3. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 

   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ  
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและ ปัจจัย
ภายนอก ) 

   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในด้าน
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

   วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น ภาษาไทย 
วรรณกรรม ประเพณีส าคัญ ศิลปกรรมไทย 

   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น 
 การชลประทาน เครื่องสังคมโลก  

   ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย 
ม.2 1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร

อยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ 
   การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
   ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ

อาณาจักรอยุธยา 
   พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน

การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย

อยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดังกล่าว   ต่อการพัฒนาชาติไทยใน
ยุคต่อมา 
 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1 และ      
การกู้เอกราช 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา 
เช่น การควบคุมก าลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม 

   การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 การกู้    เอก
ราช และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี 
   วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน          

ของบุคคลส าคัญของไทยและต่างชาติ             
ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย 

 
ม.3 1. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย       สมัย

รัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ 
   การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น          

ราชธานีของไทย 
   ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและ 

ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญ
และความมั่นคงของชาติ 

   พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ 

 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

 3.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการ
พัฒนาชาติไทย 

 4.วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมี 

ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การท า
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลท่ี 4 การ
ปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 การเข้า
ร่วมสงครามโลกครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดย
วิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   บทบาทของไทยต้ังแต่เปล่ียนแปลง    
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 

ม.4–ม.6 1.วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

   ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น 
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย 
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  และ
อิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ  สาเหตุและ 
ผลของการปฏิรูป  ฯลฯ 

 2. วิเคราะห์ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 

 3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
 

 4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาว
ไทยและต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย 
 

   บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการ
พัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การ
ป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ  การ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 

   อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย 

   ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตร์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน 

 5. วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วน
ร่วมการอนุรักษ์ภูมิปญัญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

   สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

   วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ  
   การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของ

วัฒนธรรมไทย 
   แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ ์

   วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์                                                             
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้

แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป

เอเชียทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดย
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนท่ี 
กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ)  ท่ีแสดงลักษณะทาง
กายภาพ  และสังคมของประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย  และ โอเชียเนีย 

 2. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ
ลองจิจูด)เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ
วัน เวลาของโลก 

   เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง  
   ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับเวลา

ท้องถิ่น 
 3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ

ผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

   ภัยธรรมชาติและการระวังภัยท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  
โอเชียเนีย 

ม.2 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

    เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และ
แอฟริกา 

 2. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์  อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ 
 3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ

ผลกระทบในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 
 สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกา 

ม.3 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดย
เลือกใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดงลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ 
และอเมริกาใต้ 

 2. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ 

    สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – ม.6 1. วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

   การเปล่ียนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น 
ภาวะโลกร้อน  ความแห้งแล้ง สภาพ
อากาศแปรปรวน 

 2. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้
เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

   ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก 

   การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ            
ในส่วนต่าง ๆ ของ โลก 

   การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 
 3. ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน

การค้นหาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์และน าภูมิ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

   การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์  ในประเทศไทย
และทวีปต่างๆ  เช่น   การเคล่ือนตัวของ
แผ่นเปลือกโลก    

   เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ให้ข้อมูลและ
ข่าวสารภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศและภูมิสังคม
ของไทยและภูมิภาคต่างๆท่ัวโลก     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1. ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   ท าเลท่ีต้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  
เช่น ศูนย์กลางการคมนาคม 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมท่ีส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

   การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 

   การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม 
   แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนให้

ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่าของ
ทรัพยากร 

   แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในทวีปเอเชีย 
 3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 

   ความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติ 

 4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ 
และการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย ท่ียั่งยืน 
 

   แนวทางการจัดการภัยพิบัติ และการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน 

ม.2 1. ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา 
 

   ระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
ทวีปแอฟริกา 
 

   ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ีมี
ผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 

 

 3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 
 

   อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ

และการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาท่ียั่งยืน 

  แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาท่ียั่งยืน 

ม.3 1. ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

   การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทวีป  
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

 3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

   ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

 4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
ท่ียั่งยืน 

   ผลกระทบต่อเนื่องของส่ิงแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ท่ีส่งผลต่อ
ประเทศไทย 

 5. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผล
ต่อการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

ม.4 – 
ม.6 

1. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่น 
ท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกและเห็นความส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ี
มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

   การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ            
ในส่วนต่าง ๆ ของ โลก 

   การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก 
   วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและโลก 
 

 2. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  บทบาท
ขององค์การและการประสานความร่วมมือท้ัง
ในประเทศและนอกประเทศ กฎหมาย
ส่ิงแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 3. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง และการ
ประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

   การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตตาม        
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   การใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดล้อมในการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ส 21101   สังคมศึกษา    3 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 60 ช่ัวโมง 
          จ านวน 1.5 หน่วยการเรียน 
  ส 21102  สังคมศึกษา      3 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 60 ช่ัวโมง 
          จ านวน 1.5 หน่วยการเรียน 
 ส 21131 ประวัติศาสตร์    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 

  จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
 ส 21132 ประวัติศาสตร์     ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 

  จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ส 22101 สังคมศึกษา               3 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 60 ช่ัวโมง 

  จ านวน 1.5 หน่วยการเรียน 
 ส 22102 สังคมศึกษา      3 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 60 ช่ัวโมง 

  จ านวน 1.5 หน่วยการเรียน 
 ส 22131 ประวัติศาสตร์    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 

  จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
 ส 22132 ประวัติศาสตร์     1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 

  จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ส 23101 สังคมศึกษา      3 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค  60 ช่ัวโมง 

  จ านวน 1.5 หน่วยการเรียน 
 ส 23102 สังคมศึกษา      3 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค  60 ช่ัวโมง 

  จ านวน 1.0 หน่วยการเรียน 
 ส 23131 ประวัติศาสตร์    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 

  จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
 ส 23132 ประวัติศาสตร์    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 

  จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
 

 
 
 



                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส21101 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1                        จ านวน 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ระเทศไทย พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจบ
ถึงบ าเพ็ญทุกกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศกมหาราช 
พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลท่ีเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก 
ประพฤติตนตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพระสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ความส าคัญของพระพุทธศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  ศึกษาวิเคราะห์และปฏบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 (ธรรมท่ีควรรู้) ในเรื่อง ชันธ์ 5 สมุทัย 
(ธรรมท่ีควรละ) ในเรื่อง กรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 2 (กายิก,เจตสิก) คิหิสุข มรรค 
(ธรรมท่ีควรเจริญ) ในเรื่อง ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 (การไม่คบคนพาล การคบ
บัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา) พุทธสุภาษิต ในเรื่อง ย  เว เสวติ ตาทิโส (คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น) อตฺตนา 
โจทยฺตาน  (จงเตือนตนด้วยตนเอง) นิสมฺม กรณ  เสยฺโย (การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท าดีกว่า) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺ
ขา (เหย้าเรือนท่ีปกครองไม่ดีน าทุกข์มาให้) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและน าไปพัฒนา แก้ปัญหาของตนเอและ
ครอบครัวในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การพัฒนา
จิตเพื่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธคิด
แบบคุณ-โทษ และทางออก) สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต และเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ ศึกษา
วิเคราะห์และปฏิบัติตน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ บทบาทของพระภิกษุ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน 
การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรมในเรื่อง ค าอาราธนาต่างๆ ประวัติ 
ความส าคัญ และการปฏิบัติตนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าท่ีของเยาวชนท่ีมี
ต่อสังคมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและ
สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป บทบาทการถ่วงดุลของอ านาจ
อธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือ
อาจน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนก ารปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอย่างสันติ
สุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวรักษาส่ิงแวดล้อม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์



                                                                                                                                                      

สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส1.1 - ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5,ม.1/6,ม.1/7,ม.1/8,ม.1/9,ม.1/10,ม.1/11  
ส1.2 - ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4,ม.1/5 
ส3.1 - ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
ส3.2 - ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4 
 
รวม    23   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1          ภาคเรียนท่ี 1 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส1.1 ม.1/1อธิบายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่
ประเทศไทย 

1.การท าสังคายนา 
2.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย 
 

3 3 

ส1.1 ม1/2 วิเคราะห์
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมใน
สังคมไทยรวมทั้งการ
พัฒนาตนและครอบครัว 
 

1.ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย 
2.พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตน
และครอบครัว 

2 2 

รวม 5 5 
2 พุทธประวัติ พระสาวก    

ศาสนิกชนตัวอย่างและ
ชาดก 

ส1.1 ม.1/3 วิเคราะห์
พุทธประวัติต้ังแต่ประสูติ
จนถึงบ าเพ็ญทุกกริยา
หรือประวัติศาสดาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

1.พุทธประวัติ 
- พุทธประวัติ 
- ประสูติ 
- เทวทูต 4 
- การแสวงหาความรู้ 
- การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 
 

1 2 

ส1.1 ม.1/4 วิเคราะห์
และปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติ
สาวกชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 

1.ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา 
- พระมหากัสสปะ 
- พระอุบาลี 
- อนาถบิณฑิกะ 
- นางวิสาขา 
2.ศาสนิกชนตัวอย่าง 
3.ชาดก 
- อัมพชาดก 
- ติตติรชาดก 
 

3 3 

รวม 4 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ส1.1 ม.1/5 อธิบาย
พุทธคุณและข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด เห็นคุณค่าและ
น าไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของตนเองและครอบครัว 

1.พระรัตนตรัย 
- พระพุทธ 
- พระธรรม 
- พระสงฆ ์
2.อริยสัจ 4 
- ทุกข ์
- สมุทัย 
- นิโรธ 
- มรรค 

9 5 

รวม 9 5 
4 พุทธศาสนสุภาษิต ส1.1 ม.1/5 อธิบาย

พุทธคุณและข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด เห็นคุณค่าและ
น าไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของตนเองและครอบครัว 

1.พุทธสภาษิต 
- ย  เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใด
ย่อมเป็นเช่นนั้น  
- อตฺตนา โจทยฺตาน  : จงเตือนตนด้วย
ตนเอง  
- นิสมฺม กรณ  เสยฺโย : การใคร่ครวญ
ก่อนแล้วจึงท าดีกว่า  
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนท่ี
ปกครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 
 

4 5 

รวม 4 5 
5 หน้าท่ีชาวพุทธและมารยาท

ชาวพุทธ 
ส1.2 ม.1/1 บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อศาสนสถาน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

1.การบ าเพ็ญประโยชน์และการ
บ ารุงรักษาวัด 

2 1 

ส1.2 ม.1/2 อธิบายจริย
วัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ต่อสาวกของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

1.การเรียนรู้วิถีชีวิตของพระภกิษุสงฆ ์
- วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
- บทบาทของพระภิกษุใน-การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  
- การเข้าพบพระภิกษุ 
- การแสดงความเคารพ 

2 2 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส1.2 ม.1/3 ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆตามหลักศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 

1.มารยาทชาวพุทธ 
2.การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
เพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา 

2 2 

รวม 5 5 

6 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสน
พิธี 

ส1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรม
และปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรม ได้ถูกต้อง 

1.ศาสนพิธี 
- ระเบียบพิธ ี
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 

2 3 

ส1.2 ม.1/5 อธิบาย
ประวัติ ความส าคัญ และ
การปฏิบัติตนในวันส าคัญ
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนดได้ถูกต้อง 

1.วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันมาฆบูชา 
- วันออกพรรษา 
- วันเข้าพรรษา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันอัฐมีบูชา 
- วันธรรมะสวนะ 
 
 

2 2 

รวม 4 5 
สอบกลางภาค 1 20 

7 การบริหารจิตและการเจริญ
ปัญญา 

ส1.1 ม.1/6 เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาจิตเพื่อ
การเรียนรู้และการด าเนิน
ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือวิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ
และทางออกหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

1.ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 
2.การเจริญปัญญาโดยการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 

2 2 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส1.1 ม.1/7 สวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานา
ปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 
 

1.กระบวนการฝึกสมาธิตามหลักอานา
ปานสติ 
2.การเจริญปัญญา 
3.การน าวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3 3 

รวม 5 5 
8 ศาสนสัมพันธ์ ส1.1 ม.1/8 วิเคราะห์

และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาท่ี
ตนนับถือ ในการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียง 
และดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

1.การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนาท่ีตนนับถือในการด ารงชีวิต
แบบพอเพียง และการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

1 2 

ส1.1 ม.1/9 วิเคราะห์
เหตุผลและความจ าเป็นท่ี
ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนา
อื่นๆ 

1.ความจ าเป็นที่เราควรเรียนรู้ศาสนา
อื่น 
 

1 1 

ส1.1 ม.1/10 ปฏิบัติตน
ต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 

1.การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ   
ศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ 
- ศาสนาคริสต์ 
- ศาสนาอิสลาม 
- ศาสนาพุทธ 
 

1 1 

ส1.1 ม.1/11 วิเคราะห์
การกระท าของบุคคลท่ี
เป็นแบบอย่างด้านศาสน
สัมพันธ์และน าเสนอแนว
ทางการปฏิบัติของตนเอง 
 
 

1.ตัวอย่างบุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง
ทางด้านศาสนสัมพันธ์ 
- ท่านพุทธทาสภิกขุ 
- สุชีพ ปุญญานุภาพ 

1 1 

รวม 4 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

9 บทบาทและหน้าท่ีของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

ส2.1 ม.1/2 ระบุ
ความสามารถของตนใน
การท าประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ  

1.บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนที่มี    
ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้น 
จิตสาธารณะ  เ ช่น  เคารพก ติกา   
สังคม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วน
ร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทาง
สังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รักษา สาธารณประโยชน์ 

2 2 

ส2.1 ม.1/4 แสดงออกถึง
การเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและ
ผู้อื่น 

1.วิธีปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ   
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
2.ผลท่ีได้รับจากการเคารพในสิทธิ      
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
3.วิธีปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ   
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
4.ผลท่ีได้รับจากการเคารพในสิทธิ      
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 

3 3 

รวม 5 5 
10 รัฐธรรมนูญกับการเมืองการ

ปกครองของไทย 
ส2.2 ม.1/1 อธิบาย
หลักการ เจตนารมณ์ 
โครงสร้างและ
สาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันพอสังเขป 

1.หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง 
และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

2 2 

ส2.2 ม.1/2 วิเคราะห์
บทบาทการถ่วงดุล
อ านาจประธิปไตรใน
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน 

1.การแบ่งอ านาจและการถ่วงดุล
อ านาจอธิปไตยท้ัง 3 ฝ่าย คือ นิติ
บัญญัติ บริหาร ตุลาการ ตามท่ีระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน 

2 2 

 ส2.2 ม.1/3 ปฏิบัติตน
ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง 

1.การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและ
หน้าท่ี 
 

1 1 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

รวม 5 5 
11 กฎหมายคุ้มครอง 

สิทธิของบุคคล 

ส2.1 ม.1/1  ปฏิบัติตาม
กฎหมายในการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล 

1)  กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล  เช่น 
-  กฎหมายคุ้มครองเด็ก 
-  กฎหมายการศึกษา  
-  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
-  กฎหมายลิขสิทธิ์ 
2)  ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

5 5 

รวม 5 5 
12 วัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ 

ส 2.1 ม.1/3 อภิปราย
เกี่ยวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยใน
การสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี หรืออาจน าไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน  

1)  ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ระหว่างวฒันธรรมไทยกับวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
2)  วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจน าไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อกัน 

5 5 

รวม 5 5 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 60 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส21102 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการ และความส าคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย บทบาทหน้าท่ีและความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและ
ธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดอุป
สงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ส ารวจ สืบค้น 
พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองติจูด เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ 
ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ 
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดกาสรภัย
พิบัติ การจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
 โดยใช้กระบวนคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวรักษาส่ิงแวดล้อม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส3.1  - ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
ส3.2  - ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4 
ส5.1 -  ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 
ส5.2  - ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4 
 
รวม    14   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1          ภาคเรียนท่ี 2 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ส3.1 ม.1/1อธิบาย
ความหมายและ
ความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 
 

1. ความหมาย ความส าคัญ และ
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2.ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
3.ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ 
 
 

3 6 

รวม 3 6 
2 พฤติกรรมการบริโภค ส3.1 ม.1/2 วิเคราะห์

ค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภคของคนใน
สังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ 
 
 

1. การบริโภค 
-ความหมายและความส าคัญของการ
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
-หลักการบริโภคท่ีดี 
-ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภค 
-ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคม 
 
 

1 2 

ส3.2 ม.1/3 ระบุปัจจัยท่ี
มีอิทธิพลต่อการก าหนด
อุปสงค์และอุปทาน 
 
 

1.อุปสงค์ 
2.อุปทาน 

2 2 

ส3.2 ม.1/4 อภิปรายผล
ของการมีกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 
 
 
 

1.ทรัพย์สินทางปัญญา 
-ความหมายและความส าคัญ 
-ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา 
-กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1 2 

รวม 4 6 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 สถาบันการเงิน ส3.2 ม.1/1 วิเคราะห์
บทบาท หน้าท่ี และ
ความแตกต่างของ
สถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคาร
กลาง 

1.ความหมายและความส าคัญของ
สถาบันการเงิน 
2.ประเภทของสถาบันการเงิน 
3.สถาบันการเงินท่ีส าคัญ 
4.ธนาคารกลาง 
5.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 

4 6 

รวม 4 6 
4 เศรษฐกิจประเทศไทย ส3.2 ม.1/2 ยกตัวอย่างท่ี

สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย 

1.ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย 
2.การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจ 
3.ปัญหาเศรษฐกิจของไทย 
 
 

4 6 

รวม 4 6 
5 เศรษฐกิจพอเพียง ส3.1 ม.1/3 อธิบายความ

เป็นมา หลักการ และ
ความส าคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 

1.ความหมายและความเป็นมาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต
ขอบสังคม 
4.การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต
ขอบสังคม 
5.หลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
6.ความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย 
 
 

4 6 

รวม 4 6 
สอบกลางภาค 1 20 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และ
เวลาโลก 

ส5.1 ม.1/2 อธิบายพิกัด
ภูมิศาสตร์ (ละติจูดและ
ลองติจูด) เส้นแบ่งเวลา 
และเปรียบเทียบวัน เวลา
ของโลก 
 
 
 
 

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
-แผนท่ี 
-ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากจาน
ดาวเทียม 
2.วันและเวลาโลก 
 

4 6 

รวม 4 6 
7 ทวีปเอเชีย ส5.1 ม.1/1 วิเคราะห์

ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 

1.ลักษณะท่ัวไปของทวีปเอเชีย 
-ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 
-การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น 
แผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียมในการสืบค้นลักษณะทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 

5 2 

  ส5.2 ม.1/1 ส ารวจและ
ระบุท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 
 

1.ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น พื้นท่ีเพาะปลูกและ
เล้ียงสัตว์ แหล่งประมง การกระจาย
ของภาษาและศาสนาในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

5 2 

  ส5.2 ม.1/2 วิเคราะห์
ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผล
ต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

1.ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากร ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

4 2 

รวม 14 6 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

8 ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย 

ส5.1 ม.1/1 วิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
 

1.ลักษณะท่ัวไปของทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 
-ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 
-การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น 
แผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียมในการสืบค้นลักษณะทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 

4 2 

  ส5.2 ม1/1 ส ารวจและ
ระบุท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 

1.ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น พื้นท่ีเพาะปลูกและ
เล้ียงสัตว์ แหล่งประมง การกระจาย
ของภาษาและศาสนาในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

4 2 

  ส5.2 ม.1/2 วิเคราะห์
ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผล
ต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 
 

1.ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางประชากร ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย 

4 2 

รวม 10 6 
9 ภัยพิบัติทางธรรมชาติใน

ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และทวีปโอเชียเนีย 

ส5.1 ม.1/3 วิเคราะห์
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
และผลกระทบในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 

1.ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภัยพิบัติ 
2.ภัยต้านสภาพแวดล้อม 
3.ธรณีพิบัติภัย 

3 3 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส5.2 ม.1/4 วิเคราะห์
แนวทางการจัดการภัย
พิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอ
เชียเนียท่ียั่งยืน 

1.การจัดการภัยพิบัติ 
-วัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ 
-ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
-ระหว่างเกิดภัยพิบัติ 
-หลังเกิดภัยพิบัติ 

3 3 

รวม 6 6 
10 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ
โอเชียเนีย 

ส5.2 ม.1/3 สืบค้น 
อภิปรายประเด็นปัญหา
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย 

1.ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
-ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

3 3 

  ส5.2 ม.1/4 วิเคราะห์
แนวทางจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และโอเชียเนียท่ียั่งยืน 

1.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
-แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนียท่ียั่งยืน 

2 3 

รวม 5 6 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 60 100 

 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 

ส21131 ประวัติศาสตร์     กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1                       จ านวน 20 ชั่วโมง                    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
 

ศึกษาความส าคัญของเวลา เทียบศักราชตามระบบต่างๆทางประวัติศาสตร์ น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตลอดจนศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อน
สุโขทัยในดินแดนประเทศไทย 

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ตรวจสอบ สืบค้นหาความรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่มและกระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่า รักและศรัทธาในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ 
เสียสละ มีวินัย ขยันหมั่นเพียรในการเรียน ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1 - ม1/1,ม1/2,ม1/3 
ส 4.3 - ม1/1 
 
รวม 4 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1          ภาคเรียนท่ี 1 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เวลาและการแบ่งยุคสมัย ส 4.1  ม1/1วิเคราะห์
ความส าคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ 

-ความส าคัญของเวลา และช่วงเวลา
ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 

-ความสัมพันธ์และความส าคัญของ
อดีตท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต 

4 15 

 ส 4.1 ม.1/2 เทียบ
ศักราชตามระบบต่างๆ ท่ี
ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ 

-ตัวอย่างการใช้เวลาช่วงเวลาและยุค
สมัยท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
ไทย 
-ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสาร 
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. 
/ร.ศ./ พ.ศ. 
 / ค.ศ. และ ฮ.ศ. 
-วิธีการเทียบศักราชต่างๆ  
และตัวอย่าง การเทียบ 
-ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ท่ี
ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
 

5 15 

รวม 9 30 
สอบกลางภาค 1 20 

2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส 4.1  ม1/3น าวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

-ความหมายและความส าคัญ 
ของประวัติศาสตร์และวิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์ท่ีมีความ  
สัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
-น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทย
ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้ 
(สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อน
สุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัย
รัตนโกสินทร์) 
 

4 15 

รวม 4 15 

 



                                                                                                                                                      

 
 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 ประวัติศาสตร์สมัยก่อน
สุโขทัย 

ส 4.3  
 ม1/1 อธิบายเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยใน
ดินแดนไทยโดยสังเขป 
 

-สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป 
-รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย 
ตามพรลิงค์ ทวารวดี 
-รัฐไทยในดินแดนไทย เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ  

5 15 

รวม 5 15 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 

ส21132 ประวัติศาสตร์          กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2                       จ านวน 20 ชั่วโมง                    จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัยตลอดจนศึกษาพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ตรวจสอบ สืบค้นหาความรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ปัญหา โดยกระบวนการกลุ่มและกระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่า รักและศรัทธาในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ 
เสียสละ มีวินัย ขยันหมั่นเพียรในการเรียน ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ส 4.2 - ม 1/1,1/2 
ส 4.3 - ม 1/2,1/3 
รวม 4 ตัวชี้วัด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1          ภาคเรียนท่ี 2 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 อาณาจักรสุโขทัย ส 4.3  
 ม1/2 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง ๆ 

-การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก) 
-พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ใน
ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ   
 

4 15 

ส 4.3  
 ม1/3 วิเคราะห์อิทธิพล
ของวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
และสังคมไทยในปัจจุบัน 

-วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น 
ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี
ส าคัญ ศิลปกรรมไทย 
-ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น 
การชลประทาน เครื่องสังคโลก 
-ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย 
 

5 15 

รวม 9 30 
สอบกลางภาค 1 20 

2 พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส 4.2  
 ม1/1 อธิบายพัฒนาการ
ทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศต่าง 
ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

-ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาการทางด้านต่างๆ 
-พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 
 -ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็น
อาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 

5 15 

รวม 5 15 
 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส 4.2  
 ม1/2 ระบุความส าคัญ
ของแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

-ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศ
ต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ 
-อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน
ดินแดนไทยท่ีมีต่อพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

4 15 

รวม 4 15 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส22101 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1                        จ านวน 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดก 
ของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู้ การส่ังสอน ประวัติ 
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหา
ธรรม-ราชาลิไทย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสร้างและสาระสังเขปของพระวินัย
ปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก  อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่อง ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 (อายตนะ) สมุทัย 
(ธรรมท่ีควรละ) ในเรื่องหลักกรรม (สมบัติ 4 วิบัติ 4) อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
ในเรื่อง สุข 2 (สามิส นิรามิส) มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ในเรื่อง บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรรม 6 
กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลกรรมบถ 10 สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 ในเรื่อง ประพฤติธรรม เว้นจากความช่ัว เว้นจาก
การดื่มน้ าเมา พุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตติ โลโก  กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปก   สุโข ปุญฺญสฺส 
อุจฺจโย ปูชโก ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน   การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบาย
ปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วย
อานาปานสติ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลักค าสอนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ศึกษา วิเคราะห์บทบาท ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของ
สถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองท่ีมีผลกระทบต่อ
สังคมไทยสมัยปัจจุบัน กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าท่ีในฐานะพลเมืองดี  
 โดยใช้กระบวนคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวรักษาส่ิงแวดล้อม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส1.1 - ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7,ม.2/8,ม.2/9,ม.2/10,ม.2/11   
ส1.2 - ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5 
ส2.1 -  ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 
ส2.2 -  ม.2/1,ม.2/2  
 
รวม    22   ตัวชี้วัด 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2          ภาคเรียนท่ี 1 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส1.1 ม.2/1อธิบายการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน 

1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อน
บ้านในปัจจุบัน 

3 3 

ส1.1 ม2/2 วิเคราะห์
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอัน
ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ส1.1 ม2/3 วิเคราะห์
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือในฐาน
นะท่ีเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์
ของชาติ และมรดกของ
ชาติ 
ส1.1 ม2/4 อภิปราย
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือกับการ
พัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม 

1. ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ี
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
2. ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะท่ีเป็น 
 - รากฐานของวัฒนธรรม 
 - เอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
3. ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
กับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม 

2 2 

รวม 5 5 
2 พุทธประวัติ พระสาวก    

ศาสนิกชนตัวอย่างและ
ชาดก 

ส1.1 ม2/5 วิเคราะห์
พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

1. สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
 - การผจญมาร  
 - การตรัสรู้  
 - การส่ังสอน 
2. ชาดก 
 - มิตตวินทุกชาดก  

1 2 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   - ราโชวาทชาดก   
ส1.1 ม2/6 วิเคราะห์
และปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชน ตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 

1. พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
 - พระสารีบุตร   
 - พระโมคคัลลานะ  
 - นางขุชชุตตรา  
 - พระเจ้าพิมพิสาร 
2. ศาสนิกชนตัวอย่าง 
 - พระมหาธรรมราชา (ลิไทย)  
 - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส 

4 4 

รวม 5 6 
3 หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
ส1.1 ม2/8 อธิบาย
ธรรมคุณและข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด เห็นคุณค่าและ
น าไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม 

1. ข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4  
ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ  
และมรรค เป็นหลักส าคัญในการ
ด าเนินชีวิตท่ีน าไปสู่ความพ้นทุกข์ 
หรือหมดปัญหา ซึ่งทุกคนควรมี
จิตส านึกในพระธรรมคุณ และปฏิบัติ
ตามหลักธรรม   

10 10 

รวม 10 10 
4 พระไตรปิฎกและ 

พุทธศาสนสุภาษิต 
ส1.1 ม2/7 อธิบาย
โครงสร้างและสาระ
โดยสังเขปของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

1. โครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระวนิัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ
พระอภิธรรมปิฎก 

2 2 

ส1.1 ม2/8 อธิบาย
ธรรมคุณและข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด เห็นคุณค่าและ
น าไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม 

2. พุทธศาสนสุภาษิต 
 - กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรม 
 - กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ 
ปาปก  : ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว 
 - สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การส่ังสม
บุญน าสุขมาให้ 
 - ปูชโก ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน  : 
ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้
ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ 

2 2 

รวม 4 4 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 หน้าท่ีชาวพุทธและมารยาท
ชาวพุทธ   

ส1.2 ม2/1 ปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ
ตามหลักศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด 

1. การเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศเบื้องต้น
ในทิศ 6 

2 2 

ส1.2 ม2/2 มีมรรยาท
ของความเป็นศาสนิกชน
ท่ีดีตามท่ีก าหนด 

1. มรรยาทของศาสนิกชน 
 - การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
 - มารยาทของผู้เป็นแขก 
 - ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อ
พระภิกษุ การให้ท่ีนั่ง การเดินสวน 
การสนทนา การรับส่ิงของ 
 - การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไป
งานมงคล งานอวมงคล 
 

2 3 

รวม 4 5 
สอบกลางภาค 1 20 

6 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสน
พิธี 

ส1.2 ม2/1 วิเคราะห์
คุณค่าของศาสนพิธีและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
ส1.2 ม2/2 อธิบายความ
แตกต่างของศาสนพิธี 
พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติ
ของศาสนาอื่นๆ เพื่อ
น าไปสู่การยอมรับและ
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

1. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 
 - การท าบุญตักบาตร 
 - การถวายภัตตาหาร ส่ิงของท่ีควร
ถวาย และส่ิงของต้องห้ามส าหรับ
พระภิกษ ุ
 - การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน 
 - การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
 - การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่อง
ไทยทาน 
 - การกรวดน้ า 
 - การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า 
2. ศาสนพิธี พิธีกรรม แนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่นๆ 

2 2 

ส1.2 ม2/4 อธิบายค า
สอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญทางศาสนาและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

1. หลักธรรมเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวเนื่องใน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมี
บูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ 
และเทศกาลส าคัญ 
2. ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวัน
ธรรมสวนะ วนัเข้าพรรษา วันออก
พรรษา วันเทโวโรหณะ 

2 2 

รวม 4 4 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 การบริหารจิตและ                             
การเจริญปัญญา 

ส1.1 ม2/9 เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาจิต เพื่อ
การเรียนรู้และด าเนิน
ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
และวิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

1. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวธิีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ ์

2 2 

ส1.1 ม2/10 สวดมนต์ 
แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอาณา
ปานสติหรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

1. สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
 - รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์
ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 - ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ 
 - น าวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

2 2 

รวม 4 4 
8 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา 
ส1.1 ม2/11 วิเคราะห์
การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาท่ี
ตนนับถือ เพื่อการด ารง
ตนอย่างเหมาะสมใน
กระแสความเปล่ียนแปลง
ของโลกและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

1. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระ-พุทธศาสนา ย่อมส่งผลดีต่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคม และส่งผลต่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

3 2 

รวม 3 2 
9 พลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
ส2.1 ม.2/2 เห็นคุณค่า
ในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ 
เสรีภาพ หน้าท่ีมนฐานะ
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตร  

1. การปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีใน
ฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
ย่อมส่งผลดีต่อความสงบเรียบร้อย 
และการพัฒนาประเทศให้เจริญ 
ก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

4 2 

รวม 4 2 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

10 กฎหมายกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

ส2.1 ม.2/1 อธิบายตน
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและประเทศ  

1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง และ
ครอบครัว เช่น 
 - กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์ 
 - กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
 - กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัว 
เช่น การหมั้น การสมรส การรับรอง
บุตร การรับบุตรบุญธรรม 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวกับชุมชนและ
ประเทศโดยสังเขป 
 - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
 - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และ
เน้นการกรอกแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา 
 - กฎหมายแรงงาน 
 - กฎหมายปกครอง 
 
 

3 3 

ส2.2 ม.2/1 อธิบาย
กระบวนการในตรา
กฎหมาย 

1. กระบวนการในการตรากฎหมาย 
 - ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
 - ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
 - การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย 
 
 

2 2 

รวม 5 5 
11 เหตุการณ์และ 

การเปล่ียนแปลงส าคัญของ
ระบอบการปกครองไทย 

ส2.2 ม.2/2 วิเคราะห์
ข้อมูล ข่าวสารทาง
การเมือง การปกครองท่ี
มีผลกระทบต่อสังคมไทย 
 สมัยปัจจุบัน 

1. เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลง
ส าคัญของระบอบการปกครองของ
ไทย 
2. หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร เพื่อ
น ามาวิเคราะห์ 

4 3 

รวม 4 3 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

12 สถาบันทางสังคม ส2.1 ม.2/3 วิเคราะห์
บทบาท ความส าคัญ 
และความสัมพันธ์ของ
สถาบันทางสังคม 
 

1. บทบาท ความส าคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม 
เช่น สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทาง
การเมืองการปกครอง 

3 5 

รวม 3 5 
13 วัฒนธรรมของไทยและ

วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย 

ส2.1 ม.2/4 อธิบายความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมของ 
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจ
อันดีระหว่างกนั 
 

1. ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง 
ของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม 
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
 วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการ 
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  
 

4 5 

รวม 3 5 
สอบปลายภาค 1 20 

รวม 60 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส22102 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การ
แข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิตและราคาสินค้าปัจจัย
ท่ีมีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ 
ในฐานะผู้บริโภค โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิต สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านมีวินัย     ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 
 ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ส ารวจ สืบค้น มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ลักษณะทางกายภาพ 
ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์  รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ  การจัดการทาง
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ 
และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้าน
การสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้
เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้สถิติพื้นฐาน รวมถึงทักษะด้านการส่ือสาร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้านการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มี
ส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา  
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส3.1 - ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4  
ส3.2 - ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 
ส5.1 - ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
ส5.2 - ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4 
 
รวม   15  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2          ภาคเรียนท่ี 2 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การออมและการลงทุน ส3.1 ม.2/1วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการลงทุนและการออม 
 

1. ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการออม
และการลงทุนมีหลายประการ ซึ่ง
การออมและการลงทุนล้วนมี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
 

4 4 

รวม 4 4 
2 การผลิตสินค้าและ

บริการ 
ส3.1 ม.2/2 อธิบายปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ และปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการ 

1. การผลิตสินค้าและบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมมีหลักการ
ผลิตและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม  
ซึ่งปัจจัยการผลิตและปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการมีหลายประการ 
 

3 3 

รวม 3 3 
3 เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การผลิตสินค้าและ
บริการ 

ส3.1 ม.2/3 เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีหลักการและเป้าหมายส าคัญท่ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ
ในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและวิถีการ
ด าเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน 
 

3 3 

รวม 3 3 
4 การคุ้มครองผู้บริโภค  ส3.1 ม.2/4 อภิปรายแนวทางการ

คุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค 

1. การคุ้มครองสิทธิของตนเองใน
ฐานะผู้บริโภคเป็นไปตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค โดยด าเนิน
กิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายใน
ฐานะผู้บริโภค 
 

4 4 

รวม 4 4 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 ระบบเศรษฐกิจ  
การพึ่งพาการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจในทวีป
เอเชีย 

ส3.2 ม.2/1 อภิปรายระบบ 
เศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 
ส3.2 ม.2/2 ยกตัวอย่างท่ีสะท้อน
ให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย 

1. ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ 
2. หลักการและผลกระทบการ
พึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

1 1 

ส3.2 ม.2/3 วิเคราะห์การกระจาย 
ของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 
ประเทศ 
ส3.2 ม.2/4 วิเคราะห์การแข่งขัน
ทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
สินค้า ปริมาณ การผลิต และราคา
สินค้า 

1. การกระจายของทรัพยากรใน
โลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น 
น้ ามัน ป่าไม้ ทองค า ถ่านหิน แร่ 
เป็นต้น 
2. การแข่งขันทางการค้าใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2 2 

รวม 3 3 
6 การอ่านและแปล 

ความหมายแผนท่ี 
 

ส5.1 ม.2/2 อธิบายมาตราส่วน 
ทิศ และสัญลักษณ์ 
 
 

1. มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์
เป็นองค์ประกอบของแผนท่ีท่ีท า
ให้เราทราบต าแหน่ง ระยะทาง 
และทิศทางของส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏ
บนผิวโลก 

4 3 

รวม 4 3 
7 ทวีปยุโรป ส5.1 ม.2/1 วิเคราะห์ลักษณะทาง

กายภาพของทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง 
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
ส5.1 ม.2/3 วิเคราะห์สาเหตุการ
เกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา 
ส5.2 ม.2/1 ส ารวจและระบุท าเล
ท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรป และทวีป 
แอฟริกา 

1. ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
2. การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
เช่น แผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ 
ภาพจากดาวเทียมในการสืบค้น
ลักษณะทางกายภาพของทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา  
3. สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 
 

8 10 

รวม 8 10 
สอบกลางภาค  1 20 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 ทวีปยุโรป ส5.2 ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ี
ส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 
ส5.2 ม.2/3 สืบค้น อภิปราย
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา 
ส5.2 ม.2/4 วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีป 
ยุโรปและทวีปแอฟริกาท่ียั่งยืน 
 

1. ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น พื้นท่ี
เพาะปลูก และเล้ียงสัตว์ แหล่ง
ประมง  การกระจายของภาษา
และศาสนาในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา  
2. ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ท า ง สั ง ค ม ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
เป ล่ี ยนแปลง โคร ง สร้ า ง ทาง
ประชากร  ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา  
3. ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 
4. แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาท่ียั่งยืน    

13 15 

รวม 13 15 
8 ทวีปแอฟริกา ส5.1 ม.2/1 วิเคราะห์ลักษณะทาง

กายภาพของทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง  
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
ส5.1 ม.2/3 วิเคราะห์สาเหตุการ
เกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา 
ส5.2 ม.2/1 ส ารวจและระบุท าเล
ท่ีต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 
ส5.2 ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางสังคมท่ี
ส่งผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง 
 

1. ท่ีต้ัง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา 
2. การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
เช่น แผนท่ี รูปถ่ายทางอากาศ 
ภาพจากดาวเทียมในการสืบค้น
ลักษณะทางกายภาพของทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา  
3. สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 
4. ท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น พื้นท่ี
เพาะปลูก และเล้ียงสัตว์ แหล่ง
ประมง การกระจายของภาษา 

17 15 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 
ส5.2 ม.2/3 สืบค้น อภิปราย
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 
ส5.2 ม.2/4 วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีป 
ยุโรป และทวีปแอฟริกาท่ียั่งยืน 

และศาสนาในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา  
5. ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา  
6. ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ท่ีเกิดขึน้ในทวีปยุโรป 
และทวีปแอฟริกา 
7. แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาท่ียั่งยืน 

  

รวม 17 15 
สอบปลายภาค 1 20 

รวม 60 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 

ส22131 ประวัติศาสตร์       กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1                   จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความส าคัญของการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาอิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีท่ีมี
ต่อการพัฒนาชาติไทย 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบันให้ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติศาสน์
กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1 -ม2/1,ม2/2,ม2/3 
ส 4.3 -ม2/1,ม2/2,ม2/3 
 
รวม   6  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2          ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ความส าคัญของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 ม.2/1 
ประเมินความน่าเช่ือถือ
ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในลักษณะ
ต่างๆ 

-วิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ
ต่างๆอย่างง่ายๆ เช่น การศึกษาภูมิ
หลังของผู้ท าหรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ 
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
 

1 3 

ส 4.1 ม.2/2 
วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ 

-ตัวอย่างการประเมินความน่าเช่ือถือ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ี
อยู่ในท้องถิ่นของตนเองหรือหลักฐาน
สมัยอยุธยา (เช่ือมโยงกับ มฐ. ส 4.3) 
-การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความ
คิดเห็น รวมทั้งความจริงกับ
ข้อเท็จจริง จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
 

1 3 

ส 4.1 ม.2/3 เห็น
ความส าคัญของการ
ตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ 

-ตัวอย่างการตีความข้อมูลจาก
หลักฐานท่ีแสดงเหตุการณ์ส าคัญใน
สมัยอยุธยาและธนบุรี 
-ความส าคัญของการตีความทาง
ประวัติศาสตร์ 

1 3 

ส 4.1 ม.2/2 วิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

-ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี (เช่ือมโยงกับ มฐ. ส 4.3) เช่น 
ข้อความบางตอนในพระราช
พงศาวดารอยุธยา จดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ 
-ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ 
 

1 3 

รวม 4 12 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ 

1) การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
ของอาณาจักรอยุธยา 

1 3 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ 
ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาใน
ด้านการเมืองการปกครอง 
 

1 3 

ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาใน
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

1 3 

ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

1 3 

ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 

 1 3 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการ
พัฒนาชาติไทยในยุค
ต่อมา 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยา เช่น การควบคุมก าลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม 

1 3 

รวม 6 18 
สอบกลางภาค 1 20 

3 พัฒนาการของอาณาจักร
ธนบุร ี

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ 
 

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 การกู้
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุร ี

2 5 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ 
 

พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
ของอาณาจักรธนบุรี 

2 5 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ 
 

พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของอาณาจักรธนบุรี 

1 5 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ 
 

พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของอาณาจักรธนบุรี 

1 5 

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ 
 

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 การกู้
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุร ี

1 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าว                
ต่อการพัฒนาชาติไทยใน
ยุคต่อมา 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
ธนบุร ี

1 5 

รวม 8 30 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งภาคเรียน 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 

ส22132 ประวัติศาสตร์      กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่ 2                 จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ประวัติและผลงานของพระมหากษัตริย์ ขุนนาง ในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีท่ีท า
คุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองในด้านต่างๆ ด้วยความเสียสละ กล้าหาญอดทน และความเข้มแข็ง เป็น
แบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลัง  ได้น าไปประพฤติปฏิบัติตาม อธิบายท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีหลากหลายของ
ทวีปเอเชีย มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย บอกท่ีต้ัง และความส าคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและมรดกโลกของ
ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ล้วนมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบันให้ตระหนักถึงความส าคัญและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติศาสน์
กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการท างานมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 
ตัวชี้วัด 
ส 4.2 - ม2/1,ม2/2 
ส 4.3 - ม2/3 
รวม  3  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2          ภาคเรียนท่ี 2 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและผลงานของ
บุคคลส าคัญในการ
สร้างสรรค์ชาติไทย 

ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการ
พัฒนาชาติไทยในยุค
ต่อมา 

-วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลส าคัญของไทยท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทย 
-สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (อู่ทอง) 
-สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

1 2 

วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลส าคัญของไทยท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทย เช่น 
- สมเด็จพระสุริโยทัย  
- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

1 3 

วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลส าคัญของไทยท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทย เช่น 
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

1 2 

-วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลส าคัญของไทยท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทย 
-ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ลาลูแบร์  
-เยเรเมียส ฟาน ฟลีต 
 

1 2 

วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลส าคัญของไทยท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทย เช่น 
-สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
-สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
(ทองด้วง) 
-เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) 
 

1 3 

รวม 5 12 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 ท่ีต้ังและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาการของทวีปเอเชีย 

ส 4.2 ม.2/1 อธิบาย
พัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภูมิภาคเอเชีย 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีพื้นท่ี
กว้างขวางท่ีสุดในทวีปเอเชีย มี
ลักษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ท้ังนี้การมี
ท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กันย่อมมีผลต่อพัฒนาการของทวีป
เอเชียตะวันออก 

1 3 

 ภูมิภาคเอเชียใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งท่ีมี
ความส าคัญในด้านเป็นแหล่งอารย
ธรรมเก่าแก่ของโลก แหล่งก าเนิด
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
พระพุทธศาสนา และเป็นต้นก าเนิด
ศาสตร์ความรู้หลายแขนง ด้วยเหตุท่ี
ประชากรมีความหลากหลายท้ัง
ทางด้านเช้ือชาติและศาสนา จึงส่งผล
ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคนี้
อยู่เสมอ 

1 3 

 ท่ีต้ังและสภาพภูมิศาสตร์มีอิทธิพลท า
ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ใน
อดีตได้พัฒนาเป็นแหล่ง          อารย
ธรรมโบราณและเป็นแหล่งก าเนิด
ศาสนาส าคัญของโลก  ปัจจุบันเป็น
ดินแดนท่ีอุดมด้วยทรัพยากรน้ ามัน 
นอกจากนี้ยังเป็นดินแดนท่ีมีความ
ขัดแย้งท้ังทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา 
และพรมแดนมากท่ีสุดแห่งหนึ่ง 

1 6 

 ภูมิภาคเอเชียกลางเป็นภูมิภาคท่ีเกิด
ใหม่หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย 
ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง
สายแพรไหม แต่เนื่องจากเป็นดินแดน
ท่ีไม่มีทางออกสู่มหาสมุทร และอยู่
ไกลศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน
จึงไม่มีความเจริญก้าวหน้าทาง 

1 6 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   เศรษฐกิจเท่าท่ีควร ปัจจุบันรายได้
ส่วนใหญ่มาจากการค้าน้ ามัน 

  

รวม 4 18 
สอบกลางภาค 1 20 

3 แหล่งอารยธรรมในทวีป
เอเชีย 

ส 4.2 ม.2/2 ระบุ
ความส าคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย 

บริเวณลุ่มแม่น้ าหวางเหอ (ฮวงโห) 
เป็นท่ีก าเนิดของอารยธรรมจีนหรือ
อารยธรรมตะวันออก และเป็นแหล่ง
มรดกโลกท่ีมีอิทธิพลต่อประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกในด้านภาษา 
ลัทธิทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

2 5 

 อารยธรรมอินเดียในบริเวณลุ่มแม่น้ า
สินธุได้สร้างสรรค์อารยธรรมในด้าน
ต่างๆ ท่ีส าคัญคือเป็นแหล่งก าเนิด
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ
พระพุทธศาสนา และแผ่ขยายอิทธิพล
ไปยังภูมิภาคใกล้เคียง 

2 5 

 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นแหล่ง
อารยธรรมโบราณเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ต้ังอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ า
ไทกริส-ยูเฟรติสในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้ชนหลายกลุ่ม
เข้ามาต้ังถิ่นฐาน สร้างสรรค์ และ
ถ่ายทอดอารยธรรมซึ่งกันและกัน 

2 5 

 อารยธรรมอิสลาม เป็นอิทธิพลของ
ศาสนาอิสลามท่ีแพร่หลายไปยัง
ดินแดนต่างๆ ท้ังใกล้และไกลผ่าน
ทางการท าสงคราม ท าให้อารยธรรม
อิสลามมีอิทธิพลต่อสังคมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  
และทวีปยุโรป 

1 5 

 แหล่งอารยธรรมโบราณส าคัญของโลก
ในทวีปเอเชีย มีการถ่ายทอดอารย
ธรรมอย่างต่อเนื่องท้ังภายในทวีป
เอเชียและนอกภูมิภาค ท าให้อารย
ธรรมโบราณดังกล่าวมีอิทธิพลด้าน 

1 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   ความเช่ือ ด้านอักษรศาสตร์ ด้าน
ศิลปวิทยาการและภูมิปัญญาใน
ดินแดนนั้นๆ จนถึงปัจจุบัน 

  

   ทวีปเอเชียมีอารยธรรมท่ีหลากหลาย
และมีหลายแห่งท่ีได้รับการยกย่องให้
เป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก 
(UNESCO) และมีอิทธิพลต่อภูมิภาค
เอเชียในปัจจุบัน โดยเฉพาะมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม 

1 5 

รวม 9 30 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งภาคเรียน 20 100 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส23101 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1                        จ านวน 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนา                   
ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัญญาโกณฑัญญะ พระนางมหาป
ชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล) ชาดก (นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก) ศาสนิกชน
ตัวอย่าง (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์) 
 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) ประกอบด้วยขันธ์ 5                
(ไตรลักษณ์) สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) ประกอบด้วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ) 
นิโรธ (ธรรมท่ีควรรู้) ประกอบด้วย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ประกอบด้วย มรรคมีองค์ 8 ปัญญา 3                    
สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 3 อุบาสกธรรม 1 มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนา
ธรรมตามกาล) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย, ธมฺมจารี สุข  เสติ, ปมาโท มจฺจุโน ปท , สุสฺสูส  
ลภเต ปญญ  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรม                 
ในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้
และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์แปล                     
แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ) หน้าท่ีและบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อ
สาวกได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี ศาสน
พิธี พิธีกรรม ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการธ ารง
รักษาศาสนาท่ีตนนับถือ การยอมรับความแตกต่างและวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ สมารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
 ตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5    
    ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10  
 ส 1.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5    
    ม.3/6  ม.3/7   
 รวม 17 ตัวชี้วัด 
 
 
 
   



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3          ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและ
ความส าคัญ 
ของพระพุทธศาสนา 

ส 1.1  ม.3/1  
อธิบายการเผยแพร่
พระพุทะศาสนหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ ท่ัว
โลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ
เหล่านั้น 
ในปัจจุบัน 
 

1 3 

ส 1.1  ม.3/2 
วิเคราะห์
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรค์อารย
ธรรมและความสงบ
สุขแก่โลก 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุขให้แก่โลก 

 
 
2 

 
 
3 

รวม 3 6 
2 พุทธประวัติ พระ

สาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่างและชาดก 

ส 1.1 ม.3/ 
วิเคราะห์พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่างท่ี
ประวัติศาสดาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด 

1) ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ เช่น 
- ปางมารวิชัย    - ปางปฐมเทศนา 
- ปางลีลา      - ปางประจ าวันเกิด 

2 3 

ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์
และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก 

2) สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
- ปฐมเทศนา   -โอวาทปาฏิโมกข์ 
3) พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
- พระอัญญาโกณ
ฑัญญะ - พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
- พระเขมาเถรี     - พระเจ้าปเสนทิโกศล 
4) ชาดก 
- นันทิวิสาลชาดก   -สุวัณณหังสชาดก 
5)ศาสนิกชนตัวอย่าง 
- หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล 
- ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ 

3 4 

รวม 5 8 



                                                                                                                                                      

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.3/6     
อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1) พระรัตนตรัย 
-  สังฆคุณ 9 
2) อริยสัจ 4 
-   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 
: ขันธ์ 5  
 ไตรลักษณ์ 
- สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
: หลักกรรม   วัฏฏะ 3 
: ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ) 
-   นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
: อัตถะ 3 
- มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
: มรรคมีองค์ 8  
: ปัญญา 3  
: สัปปุริสธรรม 7 
: บุญกิริยาวัตถุ 10 
: อุบาสกธรรม 7 
:   มงคล 38 
  มีศิลปวิทยา 
 พบสมณะ   
ฟังธรรมตามกาล  
 สนทนาธรรมตามกาล 
 
 

10 10 

  ส 1.1   ม.3/7     เห็น
คุณค่าและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ในการพัฒนาตน เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับ 
  
 การท างาน และการ
มีครอบครั 

    
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

2    3 

รวม 12 15 



                                                                                                                                                      

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 พระไตรปิฏกและ              
พุทธศาสนสุภาษิต 

ส 1.1 ม.3/6 
อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

 พระไตรปิฎก 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
-  อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย : ชนะตนนัน่แลดีกว่า 
-  ธมฺมจารี สุข  เสติ : ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่
เป็นสุข 
- ปมาโท มจฺจุโน ปท  : ความประมาทเป็น
ทางแห่งความตาย 
- สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ  : ฟังด้วยดีย่อมได้
ปัญญา 
- เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก  
   : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

รวม 2 3 

5  
หน้าท่ีชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ 
 

ส 1.2 ม.3/1วิเคราะห์
หน้าท่ีและบทบาทของ
สาวก และปฏิบัติตนต่อ
สาวกตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 

1) หน้าท่ีของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลัก
พระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม 
   

 
1 

 
3 

ส 1.2 ม.3/2ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลัก
ศาสนาตามท่ีก าหนด 

2) การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่
บ้าน การสนทนา การแต่งกาย มารยาทการ
พูดกับพระภิกษุตามฐานะ 
 

1 3 

ส 1.2 ม.3/3ปฏิบัติ
หน้าท่ีของศาสนิกชนท่ี
ดี  

3) การเป็นศิษย์ท่ีดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 
6 ของพระพุทธศาสนา 
4) การปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 
4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

1 3 

ส 1.2 ม.3/6แสดงตน
เป็นพุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  

5) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
-ขั้นเตรียมการ   -ขั้นพิธีการ 
6) การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา น าไปปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
โอกาส 
7) การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ 

1 3 

ส 1.2  ม.3/7น าเสนอ
แนวทางในการธ ารง
รักษาศาสนาท่ีตนนับถือ 

8) การปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัด
และพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 
 

1 3 



                                                                                                                                                      

รวม 5 15 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี 

ส 1.2 ม.3/4  
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรมได้ถูกต้อง
  

1) ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
-พิธีท าบุญ งานมงคล และงานอวมงคล 
-การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมท่ีต้ัง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่อง
รับรอง การจุดธูปเทียน 
-ข้อปฏิบัติในวันเล้ียงพระ การถวายข้าวพระ
พุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ า 

1 3 

ส 1.2 ม.3/5 
อธิบายประวัติวันส าคัญ
ทางศาสนาตามท่ี
ก าหนดและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

2) ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
-วันวิสาขบูชา (วันส ำคัญสำกล) 
-วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ  

 
1 

 
3 

รวม 2 6 
สอบกลางภาค 1 20 

7 การบริหารจิตและ                             
การเจริญปัญญา 

ส 1.1 ม.3/8เห็น
คุณค่าของการพัฒนาจิต
เพื่อการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ คือ 
วิธีคิดเห็นคุณค่าของ
การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต 
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วิธีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปัจจัย หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ี
ตนนับถือ   

 

 

1) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธี
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

 

4 10 

รวม 4 10 



                                                                                                                                                      

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 (ต่อ) ส 1.1 ม.3/9 
สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปาน
สติ หรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

2) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ 
-น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
10 

รวม 4 10 
8 พระพุทธศาสนากับ

การแก้ปัญหาและ
การพัฒนา   

ส 1.1 ม.3/3
อภิปรายความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

4 5 

รวม 4 5 

9 ศาสนากับการอยู่
ร่วมกันในประเทศ
ไทย   

ส 1.1   ม.3/10
วิเคราะห์ความแตกต่าง
และยอมรับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของ    
ศาสนิกชนในศาสนอื่นๆ 

 

 วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
อื่นๆ 
 

4 5 

รวม 4 5 

10 กฎหมายแพ่งและ
อาญา 

ส 2.1 ม.3/1 อธิบาย
ความแตกต่างของการ
กระท าความผิดระหว่าง
คดีอาญาและคดีแพ่ง 
 

1)ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญาและ
โทษ 
2) ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่งและ
ความรับผิดทางแพ่ง 
3) ตัวอย่างการกระท าความผิดทางอาญา เช่น 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
4) ตัวอย่างการกระท าความผิดทางแพ่ง เช่น 
การท าผิดสัญญา การท าละเมิด 

4 5 

รวม 4 5 



                                                                                                                                                      

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

11 สิทธิมนุษยชน ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

1) ความหมายและความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน 
2) การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระ
และโอกาสท่ีเหมาะสม 

4 5 

รวม 4 5 
12 วัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมสากล 
ส 2.1 ม.3/3 อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรม
สากลที่เหมาะสม 

1) ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ไทย และวัฒนธรรมสากล 
2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ไทยท่ีเหมาะสม 
3) การเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

2 3 

รวม 2 3 
13 สังคมไทย ส 2.1 ม.3/4วิเคราะห์

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในประเทศ 
และเสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้ง  

1) ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความ
เช่ือ 
2) สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต 
ปัญหาอาชญากรรม 
3) แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 
 

2 3 

รวม 2 3 
 

 
ส 2.1 ม.3/5         

เสนอแนวคดิในการ
ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสขุในประเทศ
และสังคมโลก 

4) ปัจจัยท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มีความสุข 
เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าใน
ตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี สร้างทักษะทาง
อารมณ์ รู้จักบริโภคด้วยปัญญา เลือกรับ- 
ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุงตนเองและ
ส่ิงต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

1 3 

รวม 1 3 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 60 100 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส23102 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
  
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอ
เมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส ารวจและอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปอ
เมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ท่ีส่งผลต่อประเทศไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย มี
จิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
 ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา 
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
       โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 
  
 
 
ตัวชี้วัด 
  ส 5.1  ม.3/1  ม.3/2   
  ส 5.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   
  ส 3.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   
  ส 3.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6   
   
รวม  15  ตัวชี้วัด 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3          ภาคเรียนท่ี 2 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1  ม.3/1  
ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต 

-  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
 

2 5 

รวม 2 5 
2 ลักษณะทางกายภาพและ

เศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือ 

ส 5.1  ม.3/1 ใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการรวบรวม วิเคราะห์ 
และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 

1)  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ 
   
 
 

1 3 

ส 5.1  ม.3/2วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 

2)  ลักษณะทางกายภาพของทวีป
อเมริกาเหนือ 
 
 
 
 

1 3 

ส 5.2  ม.3/1  วิเคราะห์
การก่อเกิดส่ิงแวดล้อม
ใหม่ทางสังคม อันเป็นผล
จากการเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 
 
 

3)  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 
 

1 3 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส 5.2  ม.3/2ระบุ
แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 

4)  ทรัพยากรธรรมชาติในทวีป
อเมริกาเหนือ 
 
 
 

1 3 

รวม 4 12 
3 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมใน

ทวีปอเมริกาเหนือ 
ส 5.1  ม.3/1ใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และ
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทาง
กายภาพ 
  และสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 

1)  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
   
 
 
 
 

2 3 

ส 5.2  ม.3/1วิเคราะห์
การก่อเกิดส่ิงแวดล้อม
ใหม่ทางสังคม อันเป็นผล
จากการเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคม 
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 

2)  การเปล่ียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 
 
 
 
 

2 3 

ส 5.2   ม.3/3ส ารวจ 
อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 

3)  ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส 5.2   ม.3/4วิเคราะห์เหตุ
และผลกระทบต่อเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ท่ีส่งผล
ต่อประเทศไทย 

4)  ผลกระทบต่อเนื่องของ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือท่ี
ส่งผลต่อประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

3 3 

รวม 9 9 
4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาใต้ 

ส 5.1  ม.3/1ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ 
และสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้  
 
 

1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาใต้ 
   

2 3 

ส 5.1   ม.3/2วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 
 

2) ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกาใต้ 
   

2 3 

ส 5.2  ม.3/1 
วิเคราะห์การก่อเกิด 
ส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม 
อันเป็นผลจากการ 
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
และทางสังคมของทวีป 
อเมริกาเหนือและ 
อเมริกาใต้ 
 
 

3) การเปล่ียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกาใต้ 
 

2 3 

รวม 6 9 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาใต้ 

ส 5.2  ม.3/1วิเคราะห์การ
ก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทาง
สังคม อันเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคม 
ของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 

1) การเปล่ียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้ 
 

2 3 

ส 5.2  ม.3/2ระบุแนวทาง
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 
 

2)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 
 

2 3 

ส 5.2   ม.3/3   ส ารวจ 
อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้       

3) ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ 
 

2 3 

ส 5.2     ม.3/4วิเคราะห์
เหตุและผลกระทบต่อเนื่อง
จากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ท่ี
ส่งผลต่อประเทศไทย 

4)  ผลกระทบต่อเนื่องของส่ิงแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาใต้ท่ีส่งผลต่อประเทศ
ไทย 
 

2 3 

รวม 8 12 
สอบกลางภาค 1 20 

6 กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

ส 3.1  ม.3/1 อธิบาย
กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ   
 

1) ความหมายและประเภทของตลาด  
2) ความหมายและตัวอย่างของอุป
สงค์และอุปทาน 
3) ความหมายและความส าคัญของกลไก
ราคาและการก าหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 
4) หลักการปรับและเปล่ียนแปลง
ราคาสินค้าและบริการ 

5 5 

รวม 5 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศ 

ส 3.1  ม.3/2มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง          

1) ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่น
ท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อม 
2)วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3)แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4)แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาในระดับต่างๆ 
5)หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
6)ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและ
ระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

10 15 

รวม 10 15 

8 บทบาทของรัฐบาล 
ในการพัฒนาประเทศ 

ส 3.2  ม.3/1อธิบาย
บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ 

1)บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
 
 
 

2 5 

ส 3.2  ม.3/2แสดงความ
คิดเห็นต่อนโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐท่ีมีต่อบุคคล  
กลุ่มคน และประเทศชาติ 
 

2) บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล เช่น การผลิตสินค้าและ
บริการสาธารณะท่ีเอกชนไม่
ด าเนินการ เช่น ไฟฟ้า ถนน โรงเรียน 
-  บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนา
ประเทศของรัฐในระดับต่างๆ 
-  บทบาทการแทรกแซงราคาและการ
ควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและ
การจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
3) บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจในสังคมไทย 
4) นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล 
 

2 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส 3.2  ม.3/4อภิปราย
ผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด   
 
 

5)ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ 
เงินฝืด ความหมาย สาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขภาวะเงนิเฟ้อ 
 เงินฝืด 

1 5 

ส 3.2  ม.3/5 วิเคราะห์
ผลเสียจากการว่างงาน
และแนวทางแก้ปัญหา    
 

6)สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
7)ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
8)แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

1 5 

รวม 6 20 
9 การค้าและการลงทุน 

ระหว่างประเทศ 
ส 3.2  ม.3/6 
วิเคราะห์สาเหตุและ
วิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่าง
ประเทศ   

1) การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 
2) สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่างประเทศ  
 

4 5 

รวม 4 5 
10 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ 
ส 3.2  ม.3/3 
อภิปรายบทบาท
ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

1) บทบาทความส าคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
2) ลักษณะของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 
3)กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ 

4 5 

รวม 4 5 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 60 100 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส23101 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1                        จ านวน 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนา                   
ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัญญาโกณฑัญญะ พระนางมหาป
ชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล) ชาดก (นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก) ศาสนิกชน
ตัวอย่าง (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์) 
 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) ประกอบด้วยขันธ์ 5                
(ไตรลักษณ์) สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) ประกอบด้วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ) 
นิโรธ (ธรรมท่ีควรรู้) ประกอบด้วย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) ประกอบด้วย มรรคมีองค์ 8 ปัญญา 3                    
สัปปุริสธรรม 7 บุญกิริยาวัตถุ 3 อุบาสกธรรม 1 มงคล 38 (มีศิลปวิทยา พบสมณะ ฟังธรรมตามกาล สนทนา
ธรรมตามกาล) พุทธศาสนสุภาษิตในเรื่อง อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย, ธมฺมจารี สุข  เสติ, ปมาโท มจฺจุโน ปท , สุสฺสูส  
ลภเต ปญญ  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรม                 
ในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้
และด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์แปล                     
แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ) หน้าท่ีและบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อ
สาวกได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี ศาสน
พิธี พิธีกรรม ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการธ ารง
รักษาศาสนาท่ีตนนับถือ การยอมรับความแตกต่างและวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
มีจิตสาธารณะ สมารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
 ตัวชี้วัด 
 ส 1.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5    
    ม.3/6  ม.3/7  ม.3/8  ม.3/9  ม.3/10  
 ส 1.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5    
    ม.3/6  ม.3/7   
 รวม 17 ตัวชี้วัด 
 
 
 
   



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3          ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและ
ความส าคัญ 
ของพระพุทธศาสนา 

ส 1.1  ม.3/1  
อธิบายการเผยแพร่
พระพุทะศาสนหรือ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ ท่ัว
โลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ
เหล่านั้น 
ในปัจจุบัน 
 

1 3 

ส 1.1  ม.3/2 
วิเคราะห์
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรค์อารย
ธรรมและความสงบ
สุขแก่โลก 

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะท่ีช่วย
สร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุขให้แก่โลก 

 
 
2 

 
 
3 

รวม 3 6 
2 พุทธประวัติ พระ

สาวก ศาสนิกชน
ตัวอย่างและชาดก 

ส 1.1 ม.3/ 
วิเคราะห์พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่างท่ี
ประวัติศาสดาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด 

1) ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ต่างๆ เช่น 
- ปางมารวิชัย    - ปางปฐมเทศนา 
- ปางลีลา      - ปางประจ าวันเกิด 

2 3 

ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์
และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก 

2) สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
- ปฐมเทศนา   -โอวาทปาฏิโมกข์ 
3) พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
- พระอัญญาโกณ
ฑัญญะ - พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
- พระเขมาเถรี     - พระเจ้าปเสนทิโกศล 
4) ชาดก 
- นันทิวิสาลชาดก   -สุวัณณหังสชาดก 
5)ศาสนิกชนตัวอย่าง 
- หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล 
- ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ 

3 4 

รวม 5 8 



                                                                                                                                                      

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.3/6     
อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 

1) พระรัตนตรัย 
-  สังฆคุณ 9 
2) อริยสัจ 4 
-   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 
: ขันธ์ 5  
 ไตรลักษณ์ 
- สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
: หลักกรรม   วัฏฏะ 3 
: ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ) 
-   นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
: อัตถะ 3 
- มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
: มรรคมีองค์ 8  
: ปัญญา 3  
: สัปปุริสธรรม 7 
: บุญกิริยาวัตถุ 10 
: อุบาสกธรรม 7 
:   มงคล 38 
  มีศิลปวิทยา 
 พบสมณะ   
ฟังธรรมตามกาล  
 สนทนาธรรมตามกาล 
 
 

10 10 

  ส 1.1   ม.3/7     เห็น
คุณค่าและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ในการพัฒนาตน เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับ 
  
 การท างาน และการ
มีครอบครั 

    
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

2    3 

รวม 12 15 



                                                                                                                                                      

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 พระไตรปิฏกและ              
พุทธศาสนสุภาษิต 

ส 1.1 ม.3/6 
อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

 พระไตรปิฎก 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
-  อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย : ชนะตนนัน่แลดีกว่า 
-  ธมฺมจารี สุข  เสติ : ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่
เป็นสุข 
- ปมาโท มจฺจุโน ปท  : ความประมาทเป็น
ทางแห่งความตาย 
- สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ  : ฟังด้วยดีย่อมได้
ปัญญา 
- เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก  
   : พุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

รวม 2 3 

5  
หน้าท่ีชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ 
 

ส 1.2 ม.3/1วิเคราะห์
หน้าท่ีและบทบาทของ
สาวก และปฏิบัติตนต่อ
สาวกตามท่ีก าหนดได้
ถูกต้อง 

1) หน้าท่ีของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลัก
พระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม 
   

 
1 

 
3 

ส 1.2 ม.3/2ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลัก
ศาสนาตามท่ีก าหนด 

2) การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่
บ้าน การสนทนา การแต่งกาย มารยาทการ
พูดกับพระภิกษุตามฐานะ 
 

1 3 

ส 1.2 ม.3/3ปฏิบัติ
หน้าท่ีของศาสนิกชนท่ี
ดี  

3) การเป็นศิษย์ท่ีดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 
6 ของพระพุทธศาสนา 
4) การปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 
4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

1 3 

ส 1.2 ม.3/6แสดงตน
เป็นพุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ  

5) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
-ขั้นเตรียมการ   -ขั้นพิธีการ 
6) การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา น าไปปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
โอกาส 
7) การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ 

1 3 

ส 1.2  ม.3/7น าเสนอ
แนวทางในการธ ารง
รักษาศาสนาท่ีตนนับถือ 

8) การปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัด
และพุทธสถานให้เกิดประโยชน์ 
 

1 3 



                                                                                                                                                      

รวม 5 15 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

6 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และศาสนพิธี 

ส 1.2 ม.3/4  
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
พิธีกรรมได้ถูกต้อง
  

1) ปฏิบัติตนในศาสนพิธี 
-พิธีท าบุญ งานมงคล และงานอวมงคล 
-การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมท่ีต้ัง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่อง
รับรอง การจุดธูปเทียน 
-ข้อปฏิบัติในวันเล้ียงพระ การถวายข้าวพระ
พุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้ า 

1 3 

ส 1.2 ม.3/5 
อธิบายประวัติวันส าคัญ
ทางศาสนาตามท่ี
ก าหนดและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

2) ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
-วันวิสาขบูชา (วันส ำคัญสำกล) 
-วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ  

 
1 

 
3 

รวม 2 6 
สอบกลางภาค 1 20 

7 การบริหารจิตและ                             
การเจริญปัญญา 

ส 1.1 ม.3/8เห็น
คุณค่าของการพัฒนาจิต
เพื่อการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ คือ 
วิธีคิดเห็นคุณค่าของ
การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต 
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วิธีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปัจจัย หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ี
ตนนับถือ   

 

 

1) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธี
คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 

 

4 10 

รวม 4 10 



                                                                                                                                                      

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 (ต่อ) ส 1.1 ม.3/9 
สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปาน
สติ หรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

2) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา 
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ 
-น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
10 

รวม 4 10 
8 พระพุทธศาสนากับ

การแก้ปัญหาและ
การพัฒนา   

ส 1.1 ม.3/3
อภิปรายความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

4 5 

รวม 4 5 

9 ศาสนากับการอยู่
ร่วมกันในประเทศ
ไทย   

ส 1.1   ม.3/10
วิเคราะห์ความแตกต่าง
และยอมรับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของ    
ศาสนิกชนในศาสนอื่นๆ 

 

 วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
อื่นๆ 
 

4 5 

รวม 4 5 

10 กฎหมายแพ่งและ
อาญา 

ส 2.1 ม.3/1 อธิบาย
ความแตกต่างของการ
กระท าความผิดระหว่าง
คดีอาญาและคดีแพ่ง 
 

1)ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญาและ
โทษ 
2) ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่งและ
ความรับผิดทางแพ่ง 
3) ตัวอย่างการกระท าความผิดทางอาญา เช่น 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
4) ตัวอย่างการกระท าความผิดทางแพ่ง เช่น 
การท าผิดสัญญา การท าละเมิด 

4 5 

รวม 4 5 



                                                                                                                                                      

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

11 สิทธิมนุษยชน ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

1) ความหมายและความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน 
2) การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระ
และโอกาสท่ีเหมาะสม 

4 5 

รวม 4 5 
12 วัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมสากล 
ส 2.1 ม.3/3 อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรม
สากลที่เหมาะสม 

1) ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ไทย และวัฒนธรรมสากล 
2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ไทยท่ีเหมาะสม 
3) การเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

2 3 

รวม 2 3 
13 สังคมไทย ส 2.1 ม.3/4วิเคราะห์

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในประเทศ 
และเสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้ง  

1) ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความ
เช่ือ 
2) สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต 
ปัญหาอาชญากรรม 
3) แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 
 

2 3 

รวม 2 3 
 

 
ส 2.1 ม.3/5         

เสนอแนวคดิในการ
ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสขุในประเทศ
และสังคมโลก 

4) ปัจจัยท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มีความสุข 
เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าใน
ตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี สร้างทักษะทาง
อารมณ์ รู้จักบริโภคด้วยปัญญา เลือกรับ- 
ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุงตนเองและ
ส่ิงต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

1 3 

รวม 1 3 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 60 100 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส23102 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 60 ชั่วโมง           จ านวน 1.5 หน่วยกิต 
 
  
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอ
เมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ส ารวจและอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในทวีปอ
เมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ท่ีส่งผลต่อประเทศไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย มี
จิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
 ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา 
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
       โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต 
มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง 
  
 
 
ตัวชี้วัด 
  ส 5.1  ม.3/1  ม.3/2   
  ส 5.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4   
  ส 3.1  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3   
  ส 3.2  ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5  ม.3/6   
   
รวม  15  ตัวชี้วัด 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3          ภาคเรียนท่ี 2 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส 5.1  ม.3/1  
ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต 

-  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
 

2 5 

รวม 2 5 
2 ลักษณะทางกายภาพและ

เศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือ 

ส 5.1  ม.3/1 ใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการรวบรวม วิเคราะห์ 
และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 

1)  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ 
   
 
 

1 3 

ส 5.1  ม.3/2วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 

2)  ลักษณะทางกายภาพของทวีป
อเมริกาเหนือ 
 
 
 
 

1 3 

ส 5.2  ม.3/1  วิเคราะห์
การก่อเกิดส่ิงแวดล้อม
ใหม่ทางสังคม อันเป็นผล
จากการเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 
 
 

3)  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 
 

1 3 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส 5.2  ม.3/2ระบุ
แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 

4)  ทรัพยากรธรรมชาติในทวีป
อเมริกาเหนือ 
 
 
 

1 3 

รวม 4 12 
3 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมใน

ทวีปอเมริกาเหนือ 
ส 5.1  ม.3/1ใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และ
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทาง
กายภาพ 
  และสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 

1)  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
   
 
 
 
 

2 3 

ส 5.2  ม.3/1วิเคราะห์
การก่อเกิดส่ิงแวดล้อม
ใหม่ทางสังคม อันเป็นผล
จากการเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคม 
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 

2)  การเปล่ียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 
 
 
 
 

2 3 

ส 5.2   ม.3/3ส ารวจ 
อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 

3)  ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส 5.2   ม.3/4วิเคราะห์เหตุ
และผลกระทบต่อเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ท่ีส่งผล
ต่อประเทศไทย 

4)  ผลกระทบต่อเนื่องของ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือท่ี
ส่งผลต่อประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

3 3 

รวม 9 9 
4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาใต้ 

ส 5.1  ม.3/1ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ 
และสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้  
 
 

1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีแสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาใต้ 
   

2 3 

ส 5.1   ม.3/2วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 
 

2) ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกาใต้ 
   

2 3 

ส 5.2  ม.3/1 
วิเคราะห์การก่อเกิด 
ส่ิงแวดล้อมใหม่ทางสังคม 
อันเป็นผลจากการ 
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ 
และทางสังคมของทวีป 
อเมริกาเหนือและ 
อเมริกาใต้ 
 
 

3) การเปล่ียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกาใต้ 
 

2 3 

รวม 6 9 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาใต้ 

ส 5.2  ม.3/1วิเคราะห์การ
ก่อเกิดส่ิงแวดล้อมใหม่ทาง
สังคม อันเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคม 
ของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 

1) การเปล่ียนแปลงประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้ 
 

2 3 

ส 5.2  ม.3/2ระบุแนวทาง
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 
 

2)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้ 
 

2 3 

ส 5.2   ม.3/3   ส ารวจ 
อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้       

3) ปัญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ 
 

2 3 

ส 5.2     ม.3/4วิเคราะห์
เหตุและผลกระทบต่อเนื่อง
จากการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ท่ี
ส่งผลต่อประเทศไทย 

4)  ผลกระทบต่อเนื่องของส่ิงแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาใต้ท่ีส่งผลต่อประเทศ
ไทย 
 

2 3 

รวม 8 12 
สอบกลางภาค 1 20 

6 กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

ส 3.1  ม.3/1 อธิบาย
กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ   
 

1) ความหมายและประเภทของตลาด  
2) ความหมายและตัวอย่างของอุป
สงค์และอุปทาน 
3) ความหมายและความส าคัญของกลไก
ราคาและการก าหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 
4) หลักการปรับและเปล่ียนแปลง
ราคาสินค้าและบริการ 

5 5 

รวม 5 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศ 

ส 3.1  ม.3/2มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง          

1) ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่น
ท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อม 
2)วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3)แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4)แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาในระดับต่างๆ 
5)หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
6)ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและ
ระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

10 15 

รวม 10 15 

8 บทบาทของรัฐบาล 
ในการพัฒนาประเทศ 

ส 3.2  ม.3/1อธิบาย
บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ 

1)บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
 
 
 

2 5 

ส 3.2  ม.3/2แสดงความ
คิดเห็นต่อนโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐท่ีมีต่อบุคคล  
กลุ่มคน และประเทศชาติ 
 

2) บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล เช่น การผลิตสินค้าและ
บริการสาธารณะท่ีเอกชนไม่
ด าเนินการ เช่น ไฟฟ้า ถนน โรงเรียน 
-  บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนา
ประเทศของรัฐในระดับต่างๆ 
-  บทบาทการแทรกแซงราคาและการ
ควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและ
การจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
3) บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจในสังคมไทย 
4) นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล 
 

2 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส 3.2  ม.3/4อภิปราย
ผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด   
 
 

5)ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ 
เงินฝืด ความหมาย สาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขภาวะเงนิเฟ้อ 
 เงินฝืด 

1 5 

ส 3.2  ม.3/5 วิเคราะห์
ผลเสียจากการว่างงาน
และแนวทางแก้ปัญหา    
 

6)สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
7)ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
8)แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

1 5 

รวม 6 20 
9 การค้าและการลงทุน 

ระหว่างประเทศ 
ส 3.2  ม.3/6 
วิเคราะห์สาเหตุและ
วิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่าง
ประเทศ   

1) การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ 
2) สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่างประเทศ  
 

4 5 

รวม 4 5 
10 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ 
ส 3.2  ม.3/3 
อภิปรายบทบาท
ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 

1) บทบาทความส าคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
2) ลักษณะของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 
3)กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ 

4 5 

รวม 4 5 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 60 100 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

สร้างรายวิชาพื้นฐาน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ส 31101 สังคมศึกษา      2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ช่ัวโมง  
           จ านวน 1.0 หน่วยการเรียน 
 ส 31131 ประวัติศาสตร์      1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง  
           จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
 ส 31102 สังคมศึกษา      2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ช่ัวโมง  
           จ านวน 1.0 หน่วยการเรียน 
 ส 31132 ประวัติศาสตร์      1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง  
           จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ส 32101 สังคมศึกษา      2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ช่ัวโมง  
           จ านวน 1.0 หน่วยการเรียน 
 ส 32131 ประวัติศาสตร์      1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง  
           จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
 ส 32102 สังคมศึกษา    2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ช่ัวโมง  
           จ านวน 1.0 หน่วยการเรียน 
 ส 32132 ประวัติศาสตร์      1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง  
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ส 33101 สังคมศึกษา      2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ช่ัวโมง  
           จ านวน 1.0 หน่วยการเรียน 
 ส 33102 สังคมศึกษา    2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ช่ัวโมง  
           จ านวน 1.0 หน่วยการเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 

ส31101 สังคมศึกษา                  กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1                       จ านวน 40 ชั่วโมง                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาลักษณะของสังคมชมพูทวีป  คติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าใน
ฐานะเป็นมนุษย์  ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) การก่อต้ังพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยาพุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็นสากลและมีข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี
ต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง  ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาท่ี 
 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
วันส าคัญทางศาสนา และเทศกาลท่ีส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

   โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  ใช้ทักษะความสามารถใน
การส่ือสาร และสืบค้นด้วยส่ือเทคโนโลยี  แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
              เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และ
เลือกกรับวัฒนธรรมสากล และปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
 
 
ตัวชี้วัด          
ส  1.1 – ม 4-6/1, 2, 4, 5,13 ,14 ,15 ,19 ,20 
ส  1.2 – ม 4-6/1 ,2, 3, 4 
ส  2.1 - ม 4-6/2, 3 , 5   
รวม  16 ตัวชี้วัด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4          ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ชมพูทวีป ส 1.1 ม 4/1 วิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป  และคติ
ความเช่ือทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้า  
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาท่ีตนนับถือ 
ส 1.1 ม 4/4  วิเคราะห์
ข้อปฎิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 
ส 1.1 ม 4/5 วิเคราะห์
การพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาท่ีถูกต้องใน
พระพุทธศาสนาท่ีตนนับ
ถือตามท่ีก าหนด 

1.ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 
2.พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการ
ท่ีเป็นสากลและมีข้อปฏิบัติท่ียึดทาง
สายกลาง 
3.พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนา
ศรัทธาและปัญญาท่ีถูกต้อง 
 

3 5 

รวม 3 5 
2 พุทธประวัติ ส1.1 ม.4/2 วิเคราะห์  

พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้การ
ก่อตั้ง วิธีการสอนและ
การเผยแผ่ระพุทธศาสนา 
หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
ก าหนด  
ส1.1 ม.4/14 วิเคราะห์  
ข้อคิดและแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 

1.พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย ์ ผู้
ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) 
2.การก่อต้ังพระพุทธศาสนา  
3.พุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ
,พระกีสาโคตรมีเถรี,พระนางมัลลิกา
,หมอชีวกมารภัจจ์) 
4.ชาดก (พระเวสันดรชาดก) 
5.ศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสน-
พระยามิลินท์.สมเด็นพระวันรัต (เฮง 
เขมจารี),หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต,ชีพ 
ปุญญานุภาพ) 

4 5 

รวม 4 5 



                                                                                                                                                      

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 หลักธรรมและพุทธศาสน
สุภาษิตทางพระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4/13 วิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร และการธ ารง
รักษาศาสนา  หรือ 
วิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
ส 1.1 ม.4/15วิเคราะห์
คุณค่าและความส าคัญ
ของการสังคายนา
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
และการเผยแผ่ 

1.พระรัตนตรัย(วิเคราะห์ความหมาย
และคุณค่าของพุทธะ) 
2.อริยสัจ 4 
   -ทุกข์ (ขันธ์ 5) 
   -สมุทัย (หลักกรรม,วิตก3) 
   -นิโรค (ภาวนา 4) 
   -มรรค (พระสัทธรรม3,ปัญญาวุฒิ
ธรรม4,พละ5,อุบาสกธรรม5,และ
มงคล38) 
3.พุทธศาสนสุภาษิต 
4.วิธีการศึกษาและค้นคว้า
พระไตรปิฎก 
 

4 
 

5 

รวม 4 5 

4 การเจริญปัญญา ส1.1  ม.4/19 เห็นคุณค่า 
เช่ือมั่น และมุ่งมั่นพัฒนา
ชีวิตด้วยการพัฒนาชีวิต
ด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 
ส1.1  ม.4/20 สวดมนต์ 
แผ่เมตตา และบริหารจิต
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐานหรือตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

1.พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี 
    -วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา (คิด
แบบสามัญลักษณะ) 
   -วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน 
2.รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์
ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
   -ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน 
   -น าวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
คุณภาพชีวิต และสังคม 

4 5 

รวม 4 5 

 
 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 หน้าท่ีชาวพุทธ ส 1.2 ม 4/1 ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ
สาวก สมาชิกใน
ครอบครัวและคนรอบ
ข้าง 
 

1.ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีพระภิกษุ 
2.ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีของ
ครอบครัว 
 
 
 
 

4 10 

รวม 4 10 

สอบกลางภาค 1 20 

6 วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.2 ม 4/2 ปฏิบัติตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี 
พิธีกรรมตามหลักศาสนา
ท่ีตนนับถือ 
ส 1.2 ม 4/3 แสดงตน
เป็นพุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ส 1.2 ม 4/4 วิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ
ทางศาสนา และเทศกาล
ท่ีส าคัญของศาสนาท่ีตน
นับถือและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง 

1.ประเภทของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา 
2.การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
3.หลักธรรม คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
วันส าคัญและเทศกาลท่ีส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
4.การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในวันส าคัญ
และเทศกาลท่ีส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 

5 10 

รวม 5 10 
7 สังคมมนุษย์ ส 2.1 ม 4-6/2 วิเคราะห์

ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคมและ
การเปล่ียนแปลงทาง
สังคม 
 

1.โครงสร้างทางสังคม 
2.สถาบันทางสังคม 
3.การจัดระเบียบทางสังคม 
4.การขัดเกลาทางสังคม 
5.การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
6.การแก้ไขปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาทางสังคม 

5 8 

รวม 5 8 

 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

8 วัฒนธรรมไทย ส 2.1 ม 4-6/5 วิเคราะห์
ความจ าเป็นที่จะต้องมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
และเลือกกรับวัฒนธรรม
สากล 
 

1.ความหมาย ความส าคัญ และ
ประเภทของวัฒนธรรม 
2.ลักษณะและความส าคัญของ
วัฒนธรรมไทย 
3.การปรับปรุงเปล่ียนแปลง และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
4.ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมสากล 
5.แนวทางการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย
ท่ีดีงาม 
6.วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล 

5 6 

รวม 5 6 

9 พลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ 

ส 2.1 ม 4-6/3 ปฏิบัติ
ตนและมีส่วนสนับสนุน
ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติ
เพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคม
โลก 
 

1.ความส าคัญและคุณลักษณะของ
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม
โลก 
2.แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
3.คุณธรรม จริยธรรม ของการเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม
โลก 
4.ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมสากล 
5.บทบาทหน้าท่ีของพลเมืองดีต่อ
ประเทศชาติและสังคมโลก 

4 6 

รวม 4 6 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 40 100 

 

 
 

 

 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส31102 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  และอภิปรายการก าหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน  ศึกษาใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพซึ่งท าให้
เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ ปัญหาและพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
ส3.1 - ม.4-6/1 
ส5.1 - ม.4-6/1,ม.4-6/3   
  
รวม 3 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4          ภาคเรียนท่ี 2 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ส3.1 ม.4-6/1อภิปราย
การก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 

1.การก าหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมนั้นผู้
ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ 
พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 
เพื่อจะได้น าไปเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจในการผลิตและบริโภคให้ได้
ประโยชน์สูงสุด 
 

9 15 

รวม 9 15 
2 ระบบเศรษฐกิจในโลก

ปัจจุบัน 
ส3.1 ม.4-6/1อภิปราย
การก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 

1.ระบบเศรษฐกิจของโลกในโลกยุค 
ปัจจุบันมีผลต่อการก าหนดราคาและ 
ค่าจ้าง โดยรัฐบาลมีบทบาทในการ 
แทรกแซงราคาและควบคุมราคาเพื่อ 
การแจกจ่ายและจัดสรรในทาง 
เศรษฐกิจ 
 
 

10 15 

รวม 10 15 
สอบกลางภาค 1 20 

3 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์   ส5.1 ม.4-6/3 ใช้แผนท่ี
และเครื่องมือทาง 
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

1.การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ตามกระบวนการทาง 
ภูมิศาสตร์ จะช่วยให้สามารถน าภูมิ
สารสนเทศท่ีได้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

7 10 

รวม 7 10 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของโลก 

ส5.1 ม.4-6/1 สัมมนา
และเสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนาท่ี
ตนนับถือ อันส่งผลถึง
การพัฒนาตน          
พัฒนาชาติ และโลก 

1.ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก ซึ่งส่งผลต่อภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

12 20 

รวม 12 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 40 100 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส31131 ประวัติศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1                        จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ไทย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความ
ภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส4.1  - ม.4-6/1,ม.4-6/2 
ส4.3  - ม.4-6/4 
 
รวม    3   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4          ภาคเรียนท่ี 1 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส4.1 ม.4-6/1 ตระหนัก
ถึงความส าคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึง
การเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ 
 

1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ท่ีปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 
2.ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ท่ีมี
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
3.ความส าคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์ 
 
 
 
 

6 20 

รวม 6 20 
2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่

ทางประวัติศาสตร์ไทย 
ส4.1 ม.4-6/2 สร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ 

1.ขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ โดยน าเสนอตัวอย่างที
ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 
2.คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 
3.ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 
 
 
 

3 10 

รวม 3 10 
สอบกลางภาค 1 20 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์ไทย 

ส4.1 ม.4-6/2 สร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ 

1.ขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ โดยน าเสนอตัวอย่างที
ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 
2.คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 
3.ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 
 
 
 

2 10 

รวม 2 10 
3 ผลงานของบุคคลส าคัญใน

การสร้างสรรค์ชาติไทย 
ส4.3 ม.4-6/4 วิเคราะห์
ผลงานของบุคคลส าคัญ
ท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ไทย 

1. ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทย
และต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย 
เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราช
สนิท สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ์ หม่อมราโชทัย สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง 
บุนนาค) บาทหลวงปาลเลอกัวซ์ พระ
ยากัลยาณไมตรี หรือ ดร.ฟรานซิส บี. 
แชร์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอ
ซิมบี๊ ณ ระนอง) ฯลฯ 
 

7 20 

รวม 7 20 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 20 100 

 



                                                                                                                                                      

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ส31132 ประวัติศาสตร์               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา ประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์ต้ังแต่ความเป็นมาของชาติไทยสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัย
จนถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยท่ีส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกท่ีมีต่อ
สังคมไทย ปัจจัยท่ีบุคคลส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยท่ีมีผลต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การก าหนดแนวทางและการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความ
ภาคภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการท างาน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ส4.3  - ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/5 
 
รวม    4   ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4          ภาคเรียนท่ี 2 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส4.3 ม.4-6/1 วิเคราะห์
ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

1.ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์
ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมา
ของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย อิทธิพลท่ีมีผลต่อ
สังคมไทย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
สถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูป
การปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส 
การเลิกไพร่ฯ 
 
 

9 30 

รวม 9 30 
สอบกลางภาค 1 20 

1 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทย 

ส4.3 ม.4-6/2 วิเคราะห์
ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติ
ไทย 

1.บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ 
เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของ
ชาติ ฯลฯ 
2.อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย 
 

2 5 

รวม 2 5 
2 การสร้างสรรค์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย 
ส4.3 ม.4-6/3 วิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมี
ผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน 

1.ปัจจัยและบุคคลท่ีส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน เช่น พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ฯลฯ 
2.สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทย 
3.วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ 
 

4 15 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส4.3 ม.4-6/5 วางแผนก
ก าหนดแนวทาง และการ
มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

1.การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย 
2.แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ ์
3.วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย 

3 10 

รวม 7 25 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส32101 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1                        จ านวน 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อต้ัง วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอนุรุทธเถระ พระองคุลิมาลเถระ พระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี)                       
ศาสนิกชนตัวอย่าง (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมมังคลาจารย์ 
(ปัญญานันทภิกขุ)) ชาดก (มโหสถชาดก)  วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระ
รัตนตรัย หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ (ขันธ์ 5-โลกธรรม 8) สมุทัย (กรรมนิยาม-กรรม 12 
มิจฉาวณิชชา 5) นิโรธ (วิมุตติ 5) มรรค (อปริหานิยธรรม 7 ปาปณิกธรรม 3 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
โภคอาทิยะ 5 อริยวัฑฒิ 5 มงคล 38 (ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่น จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมอง จิตเกษม) พุทธ
ศาสนสุภาษิต (คนขยันเอาการเอางาน  กระท าเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะ
ประสบความส าเร็จ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก) การสังคายนาพระไตรปิฎก 
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสมาชิกในครอบครัวและสังคม ปฏิบัติตนตามศาสนพิธี พิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนา (พิธีบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา และบริหารจิต
และเจริญปัญญาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิด
แบบวิภัชชวาท การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา และศาสนาท่ีตนนับถือ อัน
ส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก หลักธรรมทางศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
 
 
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 
   
รวม 16 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนท่ี 1 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส1.1 ม.4-6/6วิเคราะห์
ลักษณะประชาธิปไตรใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

1.ลักษณะประชาธิปไตรใน
พระพุทธศาสนา 

1 2 

ส1.1 ม.4-6/7วิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

1.หลักการของพระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์ 
2.การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา
และการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

2 2 

  ส1.1 ม.4-6/8วิเคราะห์
การฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเองและ
การมุ่งอิสรภาพในทาง
พระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

1.พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัด
อบรมตน และการพึ่งพาตนเอง 
2.พระพุทธศาสนามุ่งอิสรภาพ 

1 2 

รวม 4 6 
2 พุทธประวัติ พระสาวก    

ศาสนิกชนตัวอย่างและ
ชาดก 

ส1.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกฝนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้ การ
ก่อตั้ง วิธีการสอนและ
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือ
วิเคราะห์ประวัติศาสนา
หรือประวัติศาสดาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 
 
 

1.พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึก 
ตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) 
2.การก่อต้ังพระพุทธศาสนา วิธีการ 
สอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ตามแนวพุทธจริยา 
3.ชาดก 
   -มโหสถชาดก 
 

2 2 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส1.1 ม.4-6/14 วิเคราะห์
และปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติ
สาวกชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 

1. พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  -พระอนุรุทธเถระ  
  -พระธัมมทินนาเถรี 
  -พระองคุลิมาลเถระ  
  -จิตตคหบดี 
2. ศาสนิกชนตัวอย่าง 
  -สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
  -พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) 
  -พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส
ภิกขุ)  
  -ดร.เอ็มเบดการ์ 

4 4 

รวม 6 6 
3 หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
ส1.1 ม.4-6/13วิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักค า
สอนของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

1.พระรัตนตรัย 
  -วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของ
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ 
2.อริยสัจ 4 
  -ทุกข์  
  -สมุทัย   
  -นิโรธ 
  -มรรค 

6 5 

  ส1.1 ม.4-6/16เช่ือมั่นต่อ
ผลของการท าความดี 
ความช่ัว สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ท่ี
ต้องเผชิญและตัดสินใจ
เลือกด าเนินการหรือ
ปฏิบัติตนได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเป้าหมาย
บทบาทการด าเนินชีวิต
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติอย่างสมานฉันท์ 

1.อริยสัจ 4 
-มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
(1) ปาปณิกธรรม 3  
(2) ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
(3) โภคอาทิยะ 5 
(4) อริยวัฑฒิ 5 
2.มงคล 38 

4 4 

รวม 10 9 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 พระไตรปิฎกและพุทธศาสน
สุภาษิต 

ส1.1 ม.4-6/13วิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักค า
สอนของศาสนาท่ีตนนับ
ถือ 

1.พุทธศาสนสุภาษิต 
  -ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺ าตา วินฺทเต 
ธน  : คนขยันเอาการเอางาน กระท า
เหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้ 
  -วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส 
นิปฺปทา : เกิดเป็นคนควรจะพยายาม
จนกว่าจะประสบ ความส าเร็จ 
  -สนฺตุฏ ปรม  ธน  : ความสันโดษ
เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 
  -อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก : การเป็นหนี้
เป็นทุกข์ในโลก 

2 5 

  ส1.1 ม.4-6/15วิเคราะห์
คุณค่าและความส าคัญ
ของการสังคายนา
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือ  
และการเผยแผ่ 

1.วิธีการศึกษาและค้นคว้า
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ของศาสนา
อื่นๆ การสังคายนาและการเผยแผ่
พระไตรปิฎก 
2.ความส าคัญและคุณค่าของ
พระไตรปิฎก 

2 4 

รวม 4 9 
สอบกลางภาค 1 20 

5 หน้าท่ีชาวพุทธและมารยาท
ชาวพุทธ 

ส1.2 ม.4-6/1ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ
สาวก สมาชิกใน
ครอบครัว และคนรอบ
ข้าง 
 

1.ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ
พระภิกษ ุ
  -การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น 
การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการ
เป็นนักบวชท่ีดี 
  -หน้าท่ีและบทบาทของพระภิกษุใน
ฐานะพระนกัเทศน์ พระธรรมทูต พระ
ธรรมจาริก พระวิทยากร พระ
วิปัสสนาจารย์ และพระนักพัฒนา 
2.ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและสังคม 
  -การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในฐานะ
ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองตาม
หลักทิศเบ้ืองล่างในทิศ 6 
  -การปฏิสันถารตามหลักปฏิสันถาร 
2 
 

3 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

     -หน้าท่ีและบทบาทของอุบาสก 
อุบาสิกาท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
 

  

รวม 3 5 
6 วันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนาและศาสน
พิธี 

ส1.1 ม.4-6/20 สวด
มนต์ แผ่เมตตา และ
บริหารจิต และเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รู้และ
เข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
  -ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน 
  -น าวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
คุณภาพชีวิตและสังคม 
 

1 5 

ส1.2 ม.4-6/2ปฏิบัติตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี 
พิธีกรรมตามหลักศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

1.ประเภทของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา 
  -ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ เช่น 
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียน
เทียน ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบ
น้ าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา 
  -ศาสนพิธีที่น าพระพุทธศาสนาเข้า
ไปเกี่ยวเนื่อง เช่น การท าบุญเล้ียงพระ
ในโอกาสต่างๆ 
2.ความหมาย ความส าคัญ คติธรรมใน
พิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน 
งานพิธี คุณค่าและประโยชน์ 
3.พิธีบรรพชนอุปสมบท คุณสมบัติ
ของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่อง
อัฏฐบริขาร ประโยชน์ของการ
บรรพชาอุปสมบท 
4.บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
5.คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 
 
 
 
 

1 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส1.2 ม.4-6/4วิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ
ทางศาสนาและเทศกาลท่ี
ส าคัญของศาสนา         
ท่ีตนนับถือและปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง 

1.หลักธรรม คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
วันส าคัญและเทศกาลท่ีส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
2.การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในวันส าคัญ
และเทศกาลท่ีส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 

2 5 

รวม 4 15 
7 การบริหารจิตและการเจริญ

ปัญญา 
ส1.1 ม.4-6/19 เห็น
คุณค่า เช่ือมั่น และมุ่งมั่น 
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธีคิด
แบบแยกแยะส่วนประกอบ และแบบ
วิภัชชวาท) 

2 4 

  ส1.1 ม.4-6/20 สวด
มนต์ แผ่เมตตา และ
บริหารจิต และเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐาน หรือตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รู้และ
เข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
  -ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน 
  -น าวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
คุณภาพชีวิตและสังคม 
 
 

2 4 

รวม 4 8 
8 พระพุทธศาสนากับการ

แก้ปัญหาและการพัฒนา 
ส1.1 ม.4-6/22 เสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม 
 

1.สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 1 4 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  ส1.2 ม.4-6/5 สัมมนา
และเสนอแนะแนวทางใน
การธ ารงรักษาศาสนาท่ี
ตนนับถือ อันส่งผลถึง
การพัฒนาตน          
พัฒนาชาติ และโลก 

1.การปกป้อง คุ้มครอง ธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทใน
สังคมไทย 
2.การปลูกจิตส านึกและการมีส่วนร่วม
ในสังคมพุทธ 

2 3 

รวม 3 7 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส3102 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความส าคัญในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบันอธิบาย
ความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข ศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต 
การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์
รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สถิติพื้นฐาน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น 
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รวมถึงทักษะด้านการ
ส่ือสารและการรู้เท่าทันส่ือ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
ส5.2 - ม.4-6/1 
  
รวม 1 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนท่ี 2 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

ส3.1 ม.4-6/2ตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ 
สังคมของประเทศ 

1.ปัญหาการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา 
โดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ีผ่านมา 
2.การพัฒนาประเทศท่ีน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
ปัจจุบัน 
3.การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว 
4.การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและ
บริการ 

9 15 

รวม 9 15 
2 สหกรณ์และการรวมกลุ่ม

เพื่อการพัฒนาชุมชนของ
ไทย                      

ส3.1 ม.4-6/3 ตระหนัก
ถึงความส าคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชน
และประเทศ 

1.วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศ 
ไทย 
2.ความหมาย ความส าคัญ และ 
หลักการของระบบสหกรณ์ 
3.ตัวอย่างและประเภทของ 
สหกรณ์ในประเทศไทย 
4.ความส าคัญของระบบสหกรณ์ใน 
การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและ 
ประเทศ 
 

6 15 

ส3.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนและแนวทางแก้ไข 

1.ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
2.แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ชุมชน 
3.ตัวอย่างของการรวมกลุ่มท่ีประสบ 
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาทาง 
เศรษฐกิจของชุมชน 

4  

รวม 10 15 
สอบกลางภาค 1 20 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับ
ประชากรและการตั้งถิ่น
ฐาน 

ส5.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย์  
ในการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของท้องถิ่น 
ท้ังในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
และเห็นความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ 

1.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิต ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ 
ได้แก่  
  -ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน (การ
กระจายและการเปล่ียนแปลง
ประชากร ชุมชนเมืองและชนบท  
และการกลายเป็นเมือง) 
 

10 15 

รวม 10 15 
4 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับ

กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ 
ส5.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย์  
ในการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตของท้องถิ่น 
ท้ังในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
และเห็นความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ 

1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิต ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ได้แก่  
 -การกระจายของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต การบริการและการ
ท่องเท่ียว) 

9 15 

รวม 9 15 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส32131 ประวัติศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1                    จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาวิเคราะห์ ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ท่ีมี ต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก 
โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการ 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

 
ตัวชี้วัด   
ส 4.1 - ม. 4-6/1,ม. 4-6/2 
ส 4.2 - ม. 4-6/1    
 
รวม  3  ตัวชี้วัด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เวลาและการแบ่งยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์สากล 

ส 4.1 ม.4-6/1 
 ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีแสดงถึง 
การเปล่ียนแปลงของ
มนุษยชาติ 

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ี
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ไทยและประวัติศาสตร์สากล 

2 5 

ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ท่ีมี
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

2 5 

ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

2 5 

รวม 6 15 
2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่

ทางประวัติศาสตร์สากล 
 

ส 4.1 ม.4-6/2 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์  โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ 

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  
โดยน าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน 

2 5 

คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 

2 5 

ผลการศึกษา หรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 

2 5 

รวม 6 15 
สอบกลางภาค 1 20 

3 อารยธรรมของโลก 
ยุคโบราณ 
 

ส 4.2 ม.4-6/1 
วิเคราะห์อิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณ และ
การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการและการ
เปล่ียนแปลงของโลก 

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ได้แก่ 
-อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกริส-ยูเฟรทีส   

1 5 

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ได้แก่ 
-อารยธรรมลุ่มแม่น้ า ไนล์   

1 5 

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ได้แก่ 
-อารยธรรมลุ่มแม่น้ า หวางเหอ   
 

1 5 

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ได้แก่ 
-อารยธรรมลุ่มแม่น้ า สินธุ   

1 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   อารยธรรมของโลกยุคโบราณ  ได้แก่ 
-อารยธรรมกรีกโรมนั 

1 5 

   การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับ
โลกตะวันตก และอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมท่ีมีต่อกันและกัน 

1 5 

รวม 6 30 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งภาคเรียน 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส32132 ประวัติศาสตร์        กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2                    จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห์ ความส าคัญของการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน
เช่นระบบศักดินาสวามิภักด์ิ สงครามคูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การส ารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา 
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม 
การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 
 โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 
ตัวชี้วัด   
ส 4.2 - ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4 
 
รวม  3  ตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5          ภาคเรียนท่ี 2 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีผลต่อโลก
ปัจจุบัน 

ส 4.2 ม.4-6/2 
วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญ
ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 

เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน เช่น 
- ระบอบศักดินาสวามิภักด์ิ 
 

1 3 

เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน เช่น 
-สงครามครูเสด 
 

1 3 

เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน เช่น 
-การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 

1 3 

ส 4.2 ม.4-6/2 
วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญ
ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
ส 4.2 ม.4-6/3     
วิเคราะห์ผลกระทบของ
การขยายอิทธิพลของ
ประเทศในทวีปยุโรป 
ไปยังทวีปอเมริกา  
แอฟริกา และเอเชีย 

เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน เช่น 
-การส ารวจทางทะเล 
-การปฏิรูปศาสนา 

1 6 

เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน เช่น 
-การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 
-การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

1 6 

-แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิด
จักรวรรดินิยม  แนวคิดชาตินิยม 

1 3 

การขยาย การล่าอาณานิคม และ
ผลกระทบ 

1 3 

ความร่วมมือและความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลกคริสต์ศตวรรษท่ี 
20 

2 3 

รวม 9 30 
สอบกลางภาค 1 20 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 สถานการณ์ส าคัญของโลก
ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 

ส 4.2 ม.4-6/4     
วิเคราะห์สถานการณ์ของ
โลกในคริสต์ศตวรรษท่ี 
21 

-เหตุการณ์การระเบิดตึก World 
Trade Center  (เวิลด์เทรด เซ็น
เตอร์) 11 กันยายน  2001 

2 6 

-การก่อการร้ายและการต่อต้าน
การก่อการร้าย 

2 6 

-ความขัดแย้งทางศาสนา 2 6 

การขาดแคลนทรัพยากร 
-ภาวะโลกร้อน (Global  
Warming) 

2 6 

การขาดแคลนทรัพยากร 
-วิกฤติการณ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม 

1 6 

รวม 9 30 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งภาคเรียน 20 100 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 

ส33101 สังคมศึกษา                  กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1                       จ านวน 40 ชั่วโมง                    จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดของศาสดาท่ีตนนับถือ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่ระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ  ข้อคิดและแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการ
ธ ารงรักษาศาสนา  หรือ วิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ เห็นคุณค่า เช่ือมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือสสวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
วิเคราะหคุ์ณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตนนับถือ  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ศึกษา  การคิดวิเคราะห์  การฝึกปฏิบัติ  การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย  
สร้างความคิดรวบยอด  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิตสภาพแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้   

เพื่อให้รู้และเข้าใจคุณค่าและความส าคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาท่ีตน
นับถือ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดความเช่ือและพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกัน เพื่อขจัดความขัดแย้งแลกะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อสาวก สมาชิกใน
ครอบครัวและคนรอบข้าง แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตนนับถือ  ปฏิบัติ
ตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาวิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทาง
ศาสนา และเทศกาลท่ีส าคัญของศาสนาท่ีตนนับถือและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคมโลก 

 
     
ตัวชี้วัด 
ส 1.1 - ม.4-ม.6/2,9,10,13,14,15,18,19,20,22 
ส 1.2 – ม.4-ม.6/1 ,2 ,3 ,4 
ส 2.1 - ม.4-ม.6/1,4 
 
รวม  16  ตัวชี้วัด 
 
 
  
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6          ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประวัติและความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม 4-6/9 วิเคราะห์
พระพุทธศาสนาว่าเป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่ง
เน้นความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา
หรือแนวคิดของศาสดาท่ี
ตนนับถือตามท่ีก าหนด 
ส 1.1 ม 4-6/10 
วิเคราะห์พระพุทธศาสนา
ในการฝึกตนไม่ให้
ประมาท มุ่งประโยชน์
และสันติภาพบุคคล 
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

1.พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษา 
2.พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์
ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 
3.พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้
ประมาท 
4.พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและ
สันติภาพแก่บุคคล สังคม และโลก 
 

3 5 

รวม 3 5 
2 พุทธประวัติ ส1.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์  

พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้การ
ก่อตั้ง วิธีการสอนและ
การเผยแผ่ระพุทธศาสนา 
หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
ก าหนด  
ส1.1 ม.4-6/14 วิเคราะห์  
ข้อคิดและแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า 
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 

1.พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึก
ตนได้อย่างสูงสุด(ตรัสรู้) 
2.การก่อต้ังพระพุทธศาสนา วิธีการ
สอน และการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ตามแนวพุทธจริยา  
3.พุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระ
อานนท์,พระปฏาจาราเถรี,จูสุภัททา 
สุมนมาลาการ) 
4.ชาดก (มหาชนกชาดก) 
5.ศาสนิกชนตัวอย่าง (พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระ
โพธิญาณเถร,สมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์,อนาคาริก ธรรมปาละ) 

4 10 

รวม 4 10 
 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 หลักธรรมและพุทธศาสน
สุภาษิตทางพระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม.4/13 วิเคราะห์
พุทธประวัติด้านการ
บริหาร และการธ ารง
รักษาศาสนา  หรือ 
วิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ี
ตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
ส 1.1 ม.4/15วิเคราะห์
คุณค่าและความส าคัญ
ของการสังคายนา
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
ของศาสนาท่ีตนนับถือ
และการเผยแผ่ 

1.พระรัตนตรัย(วิเคราะห์ความหมาย
และคุณค่าของพุทธะ) 
2.อริยสัจ 4 
   -ทุกข์ (จิต เจตสิก) 
   -สมุทัย (ปฏิจจสมุปบาท,นิวรณ์5,
อุปาทาน4) 
   -นิโรค (นิพพาน) 
   -มรรค (อธิปไตย3, สาราณียธรรม6,
ทศพิธราชธรรม10,วิปัสสนาญาณ9,
มงคล38) 
3.พุทธศาสนสุภาษิต 
4.วิธีการศึกษาและค้นคว้า
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ของศาสนา
อื่นๆ การสังคายนาและการเผยแผ่
พระไตรปิฎก 
5.ความส าคัญและคุณค่าของ
พระไตรปิฎก 

4 
 

5 

รวม 4 5 

4 การเจริญปัญญา ส1.1  ม.4-6/19 เห็น
คุณค่า เช่ือมั่น และมุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ส1.1  ม.4-6/20 สวด
มนต์ แผ่เมตตา และ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐานหรือตามแนวทางของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี เช่น วิธีคิด
แบบสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบ
อริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธี
คิดแบบคุณ-โทษ และทางออก วิธีคิด
แบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
    -วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา (คิด
แบบสามัญลักษณะ) 
   -วิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน 
2.รู้และเข้าใจประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา 
 

4 5 

รวม 4 5 

 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

5 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1 ม 4-6/18 
ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของค่านิยม 
จริยธรรมท่ีเป็น
ตัวก าหนดความเช่ือและ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน
ของศาสนิกชน ศาสนา
ต่างๆ เพื่อขจัดความ
ขัดแย้งแลกะอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสันติสุข 
ส 1.1 ม 4-6/22 เสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม 

1.คุณค่าและความส าคัญของค่านิยม
และจริยธรรม 
2.การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 
3.สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม 
 
 
 

4 5 

รวม 4 5 

สอบกลางภาค 1 20 

6 หน้าท่ีชาวพุทธ ส 1.2 ม 4/1 ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ
สาวก สมาชิกใน
ครอบครัวและคนรอบ
ข้าง 
ส 1.2 ม 4/3 แสดงตน
เป็นพุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

1.การปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทใน
สังคมไทย 
2.การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและ
โลก 
3.การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ขั้น
เตรียมการ ข้ันพิธีการ 
 
 
 
 

4 8 

รวม 4 8 

 
 
 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

7 

วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ส 1.2 ม 4/2 ปฏิบัติตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี 
พิธีกรรมตามหลักศาสนา
ท่ีตนนับถือ 
ส 1.2 ม 4/4 วิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ
ทางศาสนา และเทศกาล
ท่ีส าคัญของศาสนาท่ีตน
นับถือและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง 

1.ประเภทของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา 
   -บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
2.คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี 
3.หลักธรรม คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
วันส าคัญและเทศกาลท่ีส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 

 

5 9 

รวม 5 9 
8 รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
ส 2.1 ม 4-6/4 เสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 
 

1.ความเป็นมา โครงสร้าง และ
ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ 
2.หลักการส าคัญของรัฐธรรมนญู แนว
ทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 
3.บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล พรรคการเมือง 
การเลือกตั้ง รัฐบาล และการจัดต้ัง
รัฐบาล 
4.การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

5 5 

รวม 5 5 
9 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ส 2.1 ม 4-6/1 วิเคราะห์

และปฏิบัติตนตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคม
โลก 
 

1.ความหมายและความส าคัญของ
กฎหมาย 
2.กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและ
ครอบครัว 
3.กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรและ
สัญญา 
4.กฎหมายอาญา 
5.กฎหมายอื่นท่ีควรรู้ 
6.กฎหมายระหว่างประเทศท่ีควรรู้ 

5 8 

รวม 5 8 
สอบกลางภาค 1 20 

 



                                                                                                                                                      

ค าอธิบายรายวิชา 
ส33102 สังคมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 40 ชั่วโมง           จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     
วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลังศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการ
ประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ศึกษา ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบุมาตรการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง การ
ประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม  และใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต 
การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์
รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สถิติพื้นฐาน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต น าไปแก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
ส3.2 - ม.4-6/1,ม.4-6/2,ม.4-6/3 
ส5.1 - ม.4-6/2 
ส5.2 - ม.4-6/2,ม.4-6/3,ม.4-6/4  
  
รวม 7 ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6          ภาคเรียนท่ี 2 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 นโยบายการเงิน การคลัง 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ส3.2 ม.4-6/1อธิบาย
บทบาทของรัฐบาลท่ี
เกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงิน การคลัง ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

1.นโยบายการเงิน การคลัง ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
2.บทบาทนโยบายทางการเงินและ
การคลังของรัฐบาลในด้าน 
- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
- การสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 
- การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
-การแทรกแซงราคาและการควบคุม
ราคา 
3.รายรับและรายจ่ายของรัฐท่ีมีผลต่อ
งบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่างๆ 
และการใช้จ่ายของรัฐ 
- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
4.ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบท่ีเกิด
จากภาวะเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ 
อัตราการว่างงาน 
5.แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลัง 

9 15 

รวม 9 15 
2 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส3.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์

ผลกระทบของการเปิด
เสรีทางเศรษฐกิจในโลก
โลกาภิวัฒน์ท่ีมีผลต่อ
สังคมไทย 

1.วิวัฒนาการการเปิดเสรีทาง 
เศรษฐกิจยุคโลกาวิวัฒน์ของไทย 
2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการ 
เปิดการค้าเสรีทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ ผลกกระทบของการเปิดเสรี 
ทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ 
3.การค้าและการลงทุนระหว่าง 
ประเทศ 

10 15 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   4.บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ 
ในเวทีการค้าโลกท่ีมีผลต่อประเทศ 
ไทย 

  

รวม 10 15 
สอบกลางภาค 1 20 

3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ   ส5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพซึ่ง
ท าให้เกิดปัญหาและภัย
พิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆของโลก 

1.  ลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีแตกต่างกันท้ังในด้าน
ประเภท ความถ่ี และความรุนแรง 

5 10 

ส5.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ
ของโลก 

1. กิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุท่ี
ส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งอาจส่งผล
กระทบท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และโลก 

5 5 

รวม 10 15 
4 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

ส5.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ
ของโลก 

1.  ลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติท่ีแตกต่างกันท้ังในด้าน
ประเภท ความถ่ี และความรุนแรง 

3 5 

  ส5.2 ม.4-6/3 ระบุ
มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากฎหมายและ
นโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมบทบาทของ
องค์การท่ีเกี่ยวข้อง และ 

1. การแก้ไขสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายการ
ก าหนดนโยบายและความร่วมมือท้ัง
ในและระหว่างประเทศ 

3 5 



                                                                                                                                                      

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/ 

ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  การประสานความร่วมมือ
ท้ังในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 
 

  

  ส5.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์
แนวทางและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และการมีส่วนร่วมของทุกคนในฐานะ
สมาชิกของพลเมืองโลก 

3 5 

รวม 9 15 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมคะแนนตลอดทั้งปี 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      



 

 

                          โครงสรา้งรายวชิาเพิ่มเติม 
      ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ส 21231   หน้าท่ีพลเมือง   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  ส 21232  หน้าท่ีพลเมือง    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ส 22233   หน้าท่ีพลเมือง   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  ส 22234  หน้าท่ีพลเมือง    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ส 23235   หน้าท่ีพลเมือง   1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  ส 23236  หน้าท่ีพลเมือง    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส21231 หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1                        จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมา

คารวะแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล 
รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ
โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง  ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน
ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี  ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง สามารถอธิบายทฤษฎี 
ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  

โดยใช้กระบวน การคิดวิเคราะห์  กระบวนการฝึกปฏิบัติ  ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สร้าง
ความคิดรวบยอด ใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา  สภาพแวดล้อม  
 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต  มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกของความเป็นไทย  
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
8. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
11. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การรู้ประวัติ 
ตัวละครวันภาษาไทย 

1 1. บทบาท  ความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทาง
สังคมละวัฒนธรรม  

3 10 

รวม 3 10 
2 ท าบุญตักบาตร ฟัง

เทศน์ การมีส่วนร่วมกิจ
กรรรมกับชุมชนและจิต

อาสา 

2 1. บทบาท  ความส าคัญ 
และความสัมพันธ์ของสถาบันทาง
ศาสนา 

3 10 

รวม 3 10 
3 การคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์

ส่วนรวม 

6,7,8 1. อธิบายทฤษฎี ความหมายของ
การขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 
2. การแก้ปัญหาการทุจริตใน
ชุมชน 

3 10 

รวม 3 10 
สอบกลางภาคเรียน 1 20 

4 กิจกรรมวันส าคัญของ 
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

3,4,5 1. บทบาท  ความส าคัญและ
ความสัมพันธ์ของวันส าคัญ 
2. บทบาท  ความส าคัญ 
ขั้นตอน  วิธีการปฏิบัติในวัน
ส าคัญ 
3. บทบาท  ความส าคัญของ
การศึกษาและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4 10 

รวม 4 10 
5 ความละอายและความ

ไม่ทนต่อการทุจริต 
9,10,11 1. ลักษณะความละอายและความ

ไม่ทนต่อการทุจริต 
2. การลงโทษทางสังคมในชุมชน 
3. กรณีตัวอย่างความละอายและ
ความไม่ทนตอ่การทุจริตของ
ชุมชน 

5 20 

รวม 5 20 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส21232  หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2                         จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาและยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมศาสนา ส่ิงแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่ง
กันและกันไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกล่ีย การเจรจาต่อรอง การระงับ
ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ียอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง อธิบายความหมายของความพอดี ความซื่อสัตย์ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน 
กิจกรรมต่าง ๆ 
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
12. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
13. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
14. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
15. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
16. ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        ภาคเรียนท่ี 2 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การมีส่วนร่วมในวัน
ส าคัญทางศาสนากับ

ชุมชน 

6 1. วันส าคัญและการมี 
ส่วนร่วม 

3 10 

รวม 3 10 
2 การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองกับชุมชน 
7,8 1. การมีส่วนร่วมในโรงเรียน

และในชุมชน 
2 5 

รวม 2 5 
3 STRONG:จิตพอเพียง

ต้านทุจริต 
11,12,13 1. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ

พอเพียงบนพืน้ฐานการไม่
ทุจริต 
2. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
โปร่งในบนพื้นฐานการไม่ทุจริต 
3. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ต่ืนรู้บนพื้นฐานการไม่ทุจริต 
4. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการมุ่ง
ไปข้างหน้าบนพื้นฐานการไม่
ทุจริต 
5. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้
บนพื้นฐานการไม่ทุจริต 
6. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
เอื้ออาทรบนพื้นฐานความไม่
ทุจริต 

4 15 

รวม 4 15 
สอบกลางภาคเรียน 1 20 

4 ความสามัคคใีนหมู่คณะ
ทีมงานหรือการท างาน

ร่วมกัน 

9 1. การท างานก่อให้ความ 
สามัคคีในหมู่คณะ 

2 5 

รวม 2 5 
5 ปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรม

และจริยธรรม 
10 1. ปลูกฝังจิตใต้ส านึก 

ท่ีดีงามธรรมมาสอดแทรกใน
การอบรม  ส่ังสอนและปฎิบัติ 

2 5 

รวม 2 5 

 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1        ภาคเรียนท่ี 2 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

14,15,16 1. ความหมายของพลเมือง
ศึกษา 
2. คุณลักษณะของพลเมือง 
  * อิสรภาพและการพึ่งพา 
    ตนเอง 
  * ความเท่าเทียมกัน 
  * การยอมรับความแตกต่าง   
    ของความเป็นพลเมือง 
  *  เคารพสิทธิผุ้อื่น 
  * การรับผิดชอบต่อสังคม 
  * ระบอบประชาธิปไตยและ 
    การมีส่วนร่วม 
3. การสร้างส านึกพลเมืองต่อ
สังคม 

5 20 

รวม 5 20 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส22233  หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1                       จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการมีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ง
กายการมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประยุกต ์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทนหลักการทรงงาน ในเรื่อง
ภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
ใฝ่หาความรู้ ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริตและทิศ
ทางการป้องกันการทุจริตในสังคม ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกและแนะน าผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
8. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
11. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 



 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2         ภาคเรียนท่ี 1 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 มารยาทไทย 1,2,3 1.มารยาทไทย 
2.ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
ความเสียสละต่อสังคม 
3.ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

4 10 

รวม 4 10 
2 การคิดแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

6,7,8 1. สาเหตุของการทุจริตและ
ทิศทางการป้องกันการทุจริต
ในสังคม 
2. การวิเคราะห์ วิจารณ์ 
สังเคราะห์ ผลประโยชน์ส่วน
ตน ออกจากผลประโยชน์ 
ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐาน
สองท่ีส่งผลกระทบประเทศ
ในระดับอาเซียน 
3. รูปแบบการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

5 20 

รวม 5 20 
สอบกลางภาคเรียน 1 20 

3 รักความพอเพียง 4,5 1.การปฎิบัติตนท่ีแสดงออก
ถึง 
  -ความรักชาติ 
  -การยึดมั่นในศาสนา 
  - การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
2.พระบรมราโชวาท 
  -การมีสติ 
  -ความขยันอดทน 
3. หลักการทรงงาน 
  -ภูมิสังคม 
  -ขาดทุนคือก าไร 

9 10 

รวม 9 10 
 
 



 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 ความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต 

9,10,11 1. ลักษณะความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริตใน
ระดับประเทศ 
2. การลงโทษทางสังคมใน
ระดับประเทศ 
3. กรณีตัวอย่างความละอาย
และความไม่ทนตอ่การทุจริต
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

5 20 

รวม 5 15 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส22234  หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 20 ชั่วโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในเรื่องการติดตาม

ข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง  ๆ  และ
รู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี ใฝ่หาความรู้ และ
ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันโดยค านึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
ส่ิงแวดล้อมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม 
ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย 
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
12. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
13. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
14. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
15. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
16. ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 

 

 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2         ภาคเรียนท่ี 2 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 รักประชาธิปไตย 6 1.พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
  -การติดตามข่าวสาร
บ้านเมือง 
  -ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
  -การเป็นผู้น า และการเป็น
สมาชิกท่ีดี 

2 5 

รวม 2 5 
2 กิจกรรมของเรา 7 1.การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ

ในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 
2.การตรวจสอบข้อมูล 
3.การรู้ทันข่าวสาร  

2 5 

รวม 2 5 
3 ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 
8 1.ความหลากหลายทางสังคม

วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ใน
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
ส่ิงแวดล้อม  
2.การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และการพึ่งพาซึง่
กันและกัน 

2 5 

รวม 2 5 
4 STRONG:จิตพอเพียง

ต้านทุจริต 
11,12,13 1. การประกอบอาชีพโดยใช้

วัสดุท้องถิ่น ตามหลัก 
STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
 

3 15 

รวม 3 15 
สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 
 
 
 



 

 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 ลดปัญหาความขัดแย้ง 9 1.ความขัดแย้ง 
  -การละเมิดสิทธิ 
  -การใช้ของส่วนรวม 
2.การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี 
  -การเจรจาไกล่เกล่ีย 
  -การเจรจาต่อรอง 
  -การระงับความขัดแย้ง 

2 5 

รวม 2 5 
6 มีวินัยในตนเอง 10 1.ความซื่อสัตย์สุจริต 

2.ขยันหมั่นเพียร อดทน 
3.ใฝ่หาความรู้ 
4.ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
5.ยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

2 10 

รวม 2 10 
7 พลเมืองกับความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
14,15,16 1. องค์ประกอบของ

การศึกษาความเป็น
พลเมือง 
  * ความรับผิดชอบทาง
สังคม 
  * ความเกี่ยวพันชุมชน 
  * ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน ทาง
การเมือง 
2. การเป็นพลเมืองดี 
  *  มุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ระดับบุคคล 
  * การมีส่วนร่วม 
  * ความยุติธรรม 
3. การสร้างส านึกพลเมือง
ต่อประเทศ 

5 15 

รวม 5 15 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส23235 หน้าที่พลเมือง    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1                         จ านวน 20 ชั่วโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการมีส่วนร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การ
สนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ี
แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก 
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าท่ี การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล 
ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วม แนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ ์และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออก แนะน าผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
8. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
11. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
และมีน้ าใจ 

1,2 1.มารยาทไทย 
 

4 10 

รวม 4 10 
2 การคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

6,7,8 1. การวิเคราะห์สถานการณ์
การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
2. การวิเคราะห์ วิจารณ์ 
สังเคราะห์ ผลประโยชน์
ส่วนตน ออกจาก
ผลประโยชน์ ส่วนรวม โดย
ใช้ระบบคิดฐานสองท่ีส่งผล
กระทบประเทศในระดับ
สังคมโลก 
3. การทุจริตท่ีเกิดจากระบบ
การคิดฐานสิบใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผล
ต่อประเทศและสังคมโลก 

5 20 

รวม 5 20 
สอบกลางภาคเรียน 1 20 

3 รักษ์ความเป็นไทย น้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

3,4,5 1.การปฏิบัติตนท่ีแสดงออก
ถึง 
  -ความรักชาติ 
  -การยึดมั่นในศาสนา 
  -การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
2.พระบรมราโชวาท 
  -การเสียสละ 
  -ความซื่อสัตย์ 
3.หลักการทรงงาน 
  -ศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 
  -แก้ปัญหาท่ีจุดเล็กๆ 

4 15 

รวม 4 15 
 



 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 

9,10,11 1. ลักษณะความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริตใน
ระดับโลก 
2. การลงโทษทางสังคมใน
ระดับโดลก 
3. กรณีตัวอย่างความ
ละอายและความไม่ทนตอ่
การทุจริตในกลุ่มประเทศ
ต่างๆในระดับโลก 

5 15 

รวม 5 15 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส23236  หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
ต่าง ๆของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันมีส่วนร่วม
และเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง และด าเนินบริษัทสร้างการดี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของบุคคล 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกนั 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
12. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
13. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
14. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
15. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
16. ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 2 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 

6 1.พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  -การใช้สิทธิและหน้าท่ี 
  -การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ 
  -การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เลือกตั้ง 

2 5 

รวม 2 5 
2 จิตอาสาด้วยความ

สมัครใจ 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน 

8,9 1.เคารพซึ่งกันและกัน 
2.ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3.ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  

2 5 

รวม 2 5 
3 STRONG:จิตพอเพียง

ต้านทุจริต 
11,12,

13 
1. การด าเนินบริษัทสร้างการดี
โดยยึดหลัก STRONG:จิต
พอเพียงต้านทุจริต 
 

5 20 

รวม 4 20 
สอบกลางภาคเรียน 1 20 

4 ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงเรียน 

7 1.การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 
2.การตรวจสอบข้อมูล 
3.การตรวจสอบการท าหน้าท่ีของ
บุคคล 

3 10 

รวม 3 10 
5 สวดมนต์ ปลูกฝังจิต

ใต้ส านึกคุณธรรม
จริยธรรม และการมี
ส่วนร่วมในจิตอาสา

ภายในโรงเรียน 

10 1.ความซื่อสัตย์สุจริต 
2.ขยันหมั่นเพียร อดทน 
3.ใฝ่หาความรู้ 
4.ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
5.ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า
ของตนเอง  

3 10 

รวม 3 10 
 
 
 
 



 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

6 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

14,15,
16 

1. แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี 
  * ด้านสังคม 
  * ด้านเศรษฐกิจ 
  * ด้านการเมือง การปกครอง 
2. พิจารณาความเป็นพลเมือง 
  *  ด้านคุณค่า ค่านิยม 
  * ความรู้ ความเข้าใจ 
  * ทักษะและพฤติกรรม 
3. การสร้างส านึกพลเมืองต่อ
สังคมโลก 

3 10 

รวม 3 10 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                      โครงสรา้งรายวชิาเพิ่มเติม 
      ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4 - ม.6) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ส 30231 หน้าท่ีพลเมือง    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  ส 30232  หน้าท่ีพลเมือง    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ส 30233  หน้าท่ีพลเมือง    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  ส 30234  หน้าท่ีพลเมือง    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  
 
  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ส 30235  หน้าท่ีพลเมือง    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน  
  ส 30236  หน้าท่ีพลเมือง    1 ช่ัวโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ช่ัวโมง 
          จ านวน 0.5 หน่วยการเรียน 
  
  
  
   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส30231 หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1                      จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการมีสวนรวมและแนะน าผูอื่นใหอนุรักษและเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ ในเรื่องการแสดงความ

เคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกตและเผยแพรขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู และ
ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติตนเปนแบบอยางมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางประยุกต และเผยแพร พระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากขางใน ไมติดต ารา บริการรวมที่
จุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระท าของตนเอง 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อภิปรายการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อระดับประเทศได้ 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ 
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีสวนรวมและแนะน าผูอื่นใหอนุรักษ และเผยแพรมารยาทไทยสูสาธารณะ 
2. เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกต และเผยแพร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปญญาไทย  
3. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน 
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
4. เปนแบบอยาง ประยุกตและเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
5. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
6. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวพิากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
8. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
9. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
11. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
12. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

 
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 
 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4         ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 รักความเป็น
ไทย 

1,2 
 

1.มารยาทไทย 
  -การแสดงความเคารพ 
  -การสนทนา 
  -การแต่งกาย 
  -การมีสัมมาคาราวะ 
2.ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
เสียสละต่อสังคม 

4 15 

รวม 4 15 
2 การคิดแยกแยะ

ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์

ส่วนรวม 

7,8,9 1. การวิเคราะห์สถานการณ์การ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 
2. การวิเคราะห์ วิจารณ์ 
สังเคราะห์ ผลประโยชน์ส่วนตน 
ออกจากผลประโยชน์ ส่วนรวม 
โดยใช้ระบบคิดฐานสองท่ีส่งผล
กระทบประเทศในระดับสังคม
โลก 
3. การทุจริตท่ีเกิดจากระบบการ
คิดฐานสิบในสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีส่งผลต่อประเทศและสังคม
โลก 

5 15 

รวม 5 15 
สอบกลางภาค 1 20 

3 ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

3,4 1.ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 
2.การปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึง  
- ความรักชาติ  
- การยึดมั่นในศาสนา  
- การเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย 

2 10 

รวม 2 10 
      

  
 
 

   



 

 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

4 ความละอาย
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต 

10,11,12 1. ผลกระทบท่ีเกิดจากความไม่
ละอายและการเพิกเฉยต่อการ
ทุจริต 
2. แนวทางการแก้ปัญหาและ
วิธีการปฏิบัติ 

3 5 

รวม 3 5 
5 วิถี

ประชาธิปไตย 
5 

 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
- การเปนผูน าและการเป็น
สมาชิกท่ีดี  

2 10 

6 - ความกลาหาญทางจริยธรรม  
- การเสนอแนวทางการแกป
ญหาสังคมตอสาธารณะ  
- การติดตามและประเมิน
ข่าวสารทางการเมือง และ การ
รเูทาทันส่ือ  
- การมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมือง 

2 5 

รวม 4 15 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส30232  หน้าที่พลเมือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2                                 จ านวน 20 ชั่วโมง          จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 
ศึกษาการใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญ ทางจริยธรรม การเสนอแนว

ทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง และการรูเทาทันส่ือ การมีสวนร
วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตน
สนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันส่ือ คาดการณเหตุการณลวงหนาบน
พื้นฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ต้ังใจ
ปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคม
พหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน อยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกัน และกัน แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหา
ความรู และยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระท าของตนเอง และปฏิบัติตนเป็นผุ้ท่ี STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ 
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู  

เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 
 

ผลการเรียนรู้ 
7. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  
8. รูทันขาวสารและรูทันส่ือ  
9. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  
10. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม  
11. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  
12. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
13. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
14. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
15. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
16. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
17. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
18. ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4         ภาคเรียนท่ี 2 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ต้ังใจเลือกต้ัง 7 1.การมีส่วนร่วมและการ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ 

1 3 

รวม 1 3 
2 เท่าทันโลก 8 1.การรู้ทันข่าวสารและ

การรู้ทันส่ือ 
2 7 

9 1.การคาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
ข้อมูล 

2 5 

รวม 4 12 
3 STRONG:จิต

พอเพียงต้าน
ทุจริต 

13,14,15 1. การสร้างสรรค์
ภาพยนต์ส้ันโดยใช้หลัก
STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
2. การวิเคราะห์ภาพยนต์
ส้ันโดยใช้หลักSTRONG:
จิตพอเพียงต้านทุจริต 

5 15 

รวม 5 15 
สอบกลางภาค 1 20 

4 เห็นคุณค่าใน
ตัวเอง 

10 1. อัตลักษณและความ
หลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  
2. การอยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และ การ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน  
- เคารพซึ่งกันและกนั  
- ไมแสดงกิริยาและวาจาดู
หมิ่นผูอื่น 
- ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
แบงปน 

3 10 
11 

รวม 3 10 
 
 
 



 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

5 รักษาวินัย 12 -ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน
ตนเอง 

1 5 

รวม 1 5 
6 พลเมืองกับ

ความ
รับผิดชอบต่อ

สังคม 

16,17,18 1. แนวทางการสร้างเสริม
ส านึกความเป็นพลเมือง
กรณีศึกษาประเทศไทย 
   

5 15 

รวม 5 15 
สอบปลายภาค 1 20 

รวมตลอดภาคเรียน 20 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส30233  หน้าที่พลเมือง     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1                              จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาการกล้าแสดงออก แนะน าผูอื่น และยกยองบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผและเสียสละตอสังคม 
ปฏิบัติตนเปนผูมี วินัยในตนเอง ในเรื่องใฝหาความรู ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเปนแบ
บอยาง ประยุกต และเผยแพร พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง
ระเบิดจากขางใน ไมติดต ารา บริการรวมท่ีจุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี 
ยอมรับผลท่ีเกิดจาก การกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ในเรื่อง การเปนผูน าและการเปนสมาชิกท่ีดี การใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ 
ความกลาหาญ ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทาง
การเมือง และการรูเทาทันส่ือ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิ
พากษ ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ 
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป็น
ประมุข  
 
ผลการเรียนรู  
1. แสดงออก แนะน าผูอื่น และยกยองบุคคลท่ีมีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และเสียสละ  
2. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
3. เปนแบบอยาง ประยุกตและเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
5. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ  
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
7. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
8. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
11. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
  
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 

 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5         ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 มีน้ าใจ 1 1.ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
เสียสละต่อสังคม 

3 10 

รวม 3 10 
2 เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ 
2 1.พระบรมราโชวาท 

  -การมีระเบียบวินัย 
  -ความสามัคคี 
2.หลักการทรงงาน 
  -ระเบิดจากข้างใน 
  -ไม่ติดต ารา   

3 10 
3 

รวม 3 10 
3 การคิดแยกแยะ

ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

6,7,8 1. การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่
ส่งผลต่อประเทศในระดับ
อาเซียน 
2. ผลของพฤติกรรมท่ีเกิด
จากระบบคิดฐานสอง ไป
แก้ระบบคิดฐานสิบส่งผล
ต่อระดับประเทศ สังคม
โลก 
3. การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
5. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ี
ส่งผลต่อระดับประเทศ 

3 10 

รวม 3 10 
สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 
 
 
 



 

 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 ประชาธิปไตย 
ที่รัก 

4 
 

- การใชสิทธิและหน้าท่ี  
- การใชเสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ 

4 10 

5 
รวม 4 10 

5 ความละอายและ
ความไม่ทนต่อ

การทุจริต 

9,10,11 1. ตัวอย่างกรณีศึกษา
ปัญหาการทุจริต ท่ีเกิดขึ้น
ในประเทศไทยและ
ผลกระทบต่อประเทศไทย 

5 20 

รวม 5 20 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส30234 หน้าที่พลเมือง          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาในเรื่อง การเปนผูน าและการเปนสมาชิกท่ีดี การใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ 
ความกลาหาญ ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทาง
การเมือง และการรูเทาทันส่ือ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิ
พากษ ประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรู
ทันส่ือ คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง มีสวนรวมในการแก
ปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธี ดวยการเจรจาไกลเกล่ีย การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง และสราง
เครือขายปองกันปญหาความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ ซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง และสามารถเสนอแนวทางการน าหลัก STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริตมาพัฒนา
สังคมไทยได้ 
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ 
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
 เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษนโยบาย 
สาธารณะ อยูร่วมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง  
 
ผลการเรียนรู  
6. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  
7. รูทันขาวสารและรูทันส่ือ  
8. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  
9. มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธีและสรางเครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง  
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
12. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
13. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
14. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
15. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
16. ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
  
รวม 11 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5         ภาคเรียนท่ี 2 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ประชาธิปไตย 6 1.การมีส่วนร่วมและการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง 

2 5 

รวม 2 5 
2 โลกไร้พรมแดน 7 1.รู้ทันข่างสารและทันส่ือ 1 5 

8 1.การคาดการณ์ล่วงหน้าบน
พื้นฐานข้อมูล 

2 5 

รวม 3 10 
3 STRONG:จิต

พอเพียงต้านทุจริต 
11,12,13 1. กรณีตัวอย่างปัญหาการ

ทุจริตในสังคมไทยโดยยึดหลัก 
STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  
2. แนวทางการน าหลัก 
STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต มาพัฒนาสังคมไทย 

4 15 

รวม 4 15 
สอบกลางภาคเรียน 1 20 

4 สังคมสงบสุขโดย
สันติวิธี 

9 1.การเจรจาไกลเกล่ีย การ
เจรจาตอรอง  
2.การระงับความขัดแยง  
3.สรางเครือขายปองกัน
ปัญหาความขัดแยง 

3 10 

รวม 3 10 
5 รักษาวินัย 10 1.ซื่อสัตยสุจริต อดทน และ

ยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

3 10 

รวม 3 10 
6 พลเมืองกับความ

รับผิดชอบต่อ
สังคม 

14,15,16 1. กรณีศึกษาเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองในบริบท
ต่างประเทศ 
  - ประเทศญี่ปุ่น 
  - ประเทศเกาหลีใต้   

3 10 

รวม 3 10 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส30235 หน้าที่พลเมือง          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1                        จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาในเรื่องความแตกต่าง แยกแยะ ระหว่างจริยธรรมและการทุจริต แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ สามารถบอกความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ท่ี
ส่งผลต่อประเทศชาติและสังคมโลกได้ ศึกษาการขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคล สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก มี
ความรู้เรื่องประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา4 กฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(โลก) รู้ความหมายของรูปแบบและสาเหตุของการทุจริต ความหมาย “ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต” 
ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อต่างประเทศและโลก 
ความหมายของ “การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) วิธีการปฎิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตการเลือกตั้งโดย
ใช้การลงโทษทางสังคม ผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริต และการท าโครงงานเพื่อสร้างความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในโรงเรียนผ่านกิจกรรมนักเรียนได้ 
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ 
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
 เพื่อใหผูเรียนมุ่งมั่นในการท างาน มีความสามารถในการส่ือสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต 
 
ผลการเรียนรู  
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละลายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
  
รวม 3 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6         ภาคเรียนท่ี 1 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การคิดแยกแยะ
ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1 1.ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมการทุจริต 
  - หลักการแยกแยะระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
  - เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างจริยธรรมและการ
ทุจริต 
2. ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก) 
   -ความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ท่ีส่งผล
ต่อประเทศชาติและสังคมโลก 
3. การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก) 
   - การขัดกันท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างบุคคล สังคม 
ประเทศชาติและสังคมโลก 
4. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต  
   - พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 
5. ผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก) 
   - กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - รูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อน (โลก) 

9 30 

รวม 9 30 
สอบกลางภาคเรียน 1 20 

 
 



 

 

 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2 ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการ

ทุจริต 

2,3 1. ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 
2. แนวทางการแก้ปัญหาและ
วิธีการปฏิบัติ 

9 30 

รวม 9 30 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ส30236 หน้าที่พลเมือง          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2                        จ านวน 20 ชั่วโมง           จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาในเรื่องความพอเพียงกับการต้านทุจริต การประยุกต์ใช้ความพอเพียงเพื่อต้านทุจริต เหตุการณ์การ
ใช้ความพอเพียงต้านทุจริต ความโปร่งใสกับการต่อต้านทุจริต เหตุการณ์การใช้ความโปร่งใสต้านทุจริต แนวการ
ปฎิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีความโปร่งใสเพื่อต้านทุจริต วิธีต้านทุจริต การสร้างจิตส านึกของตนเพื่อต่อต้านทุจริต ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับต้านทุจริต ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากต้านทุจริต แนวทางการป้องกันทุจริต การละเมิดสิทธิและหน้าท่ีของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แนวทางในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิหน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่น แนวทางการ
ปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความส าคัญของการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และลักษณะพฤติกรรมของพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต 
 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ 
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู  
 เพื่อใหผูเรียนมุ่งมั่นในการท างาน มีความสามารถในการส่ือสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 
ผลการเรียนรู  
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
  
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าท่ีพลเมือง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6         ภาคเรียนท่ี 2 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 STRONG:จิต
พอเพียงต้านทุจริต 

1,2 1. STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  
2. จิตพอเพียงต้านทุจริต  

9 30 

รวม 9 30 
สอบกลางภาคเรียน 1 20 

2 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อ

สังคม 

3,4,5 1. ความเป็นพลเมืองไทย กับ
ความเป็นพลเมืองโลก 
2. พลเมืองท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อการป้องกันการ
ทุจริต 
3. พลเมืองท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อการป้องกันการ
ทุจริต 
4. ความเป็นพลเมืองไทยท่ี
สมบูรณ์   

9 30 

รวม 9 30 
สอบปลายภาคเรียน 1 20 
รวมตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส21101  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น 
และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม -อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม1/1 วิเคราะห์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
สู่ประเทศไทย 

-การสังคายนา 
-การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
ไทย 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 
 

ม1/2  .วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย 
รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว 

-ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
- ศาสนาประจ าชาติ 
- สถาบันหลักของสังคมไทย       
- สภาพแวดล้อมท่ีกว้างขวาง  และ
ครอบคลุมสังคมไทย 
-  การพัฒนาตนและครอบครัว 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ม1/3 วิเคราะห์พุทธประวัต ิต้ังแต่ประสูติ 
จนถึงบ าเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัต ิ 

1)สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
-ประสูติ 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ศาสดาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด -เทวทตู 4 
-การแสวงหาความรู้ 
การบ าเพ็ญทุกรกิริยา 

    

ม1/4  ประพฤติวิเคราะห์และ ตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก

ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิกประวัติสาวก
ชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 
 

1)พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
  -พระมหากัสสปะ 
  -พระอุบาลี 
  -อนาถบิณฑิกะ 
  -นางวิสาขา 
1)ชาดก 
  -  อัมพชาดก 
  - ติตติรชาดก 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 
 
 

ม1/5   .อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4   หรือหลักธรรม

ของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของตนเองและครอบครัว 
 
 
 
 

1)พระรัตนตรัย 
  พุทธคุณ 9 

1)อริยสัจ 4 
- ทุกข์ )ธรรมท่ีควรรู้(  

o ขันธ์ 5 
- สมุทัย )ธรรมท่ีควรละ(  

o หลักกรรม 
-  ความหมายและคุณค่า  

o อบายมุข ต 
- นิโรธ  )ธรรมท่ีควรบรรลุ(  

-อธิบาย 
 

-เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การคิด 
 -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 o สุข 2 )กายิก, เจ ต สิก(  
o คิหิสุข 

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

ไม่คบคนพาล 
- คบบัณฑิ ต 

 - บูชาผู้ควรบูชา  
1)พุทธศาสนสุภาษิต 

-   ย  เว เสวติ ตาทิโส    
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 

  อตตฺนา โจทยตฺตาน   
จงเต ือนตน ด้วยตน 

  นิสมฺม กรณ  เสยฺโย   
ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 

   ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
เรือนท่ีครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 
 

    



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต  เพื่อ
การเรียนรู้และการด าเนินชีวิต ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธี คิดแบบ
คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบ
คุณ – โทษ  และทางออก หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

 โยนิโสมนสิการ 
วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
วิธีคิดแบบคุณ 

 - โทษและทางออก  
 

 

- -เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การคิด 

- 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน
นักถือ 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม -ตระหนัก - -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
 

- 

ม1/1 บ าเพ็ญประโยชน์ ต่อศาสนสถาน
ของศาสนาทีตนนับถือ 

การบ าเพ็ญประโยชน์  
และการบ ารุงรักษาวัด 

- -เห็นคุณค่า  -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม1/2 อธิบายอริยวัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง 
 การเข้าพบพระภิกษุ 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

  การแสดงความเคารพ  การประนมมือ  
การไหว้  การกราบ  การเคารพ   
 พระรัตนตรัยการฟงัเจริญ มนธพระพุท ต ์ 

    

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรในกรผลิตและ
การบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้ม ค่า  รวม ท้ั ง เข้ า ใจห ลักการข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เศรษฐศาสตร์ - - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม1/1  .อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

   ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัด
กับ  ความต้องการมีไม่จ ากัด ความขาด
แคลนการเลือกและค่าเสียโอกาส 

-อธิบาย 
 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม1/2 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ 

   ความหมายและความส าคัญของการ
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

   หลักการในการบริโภคท่ีดี 
   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

บริโภค 
   ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภค 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 ของคนในสังคมปัจจุบัน รวมท้ังผลดีและ
ผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว 

    

ม1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตอสังคมไทย 

 ความหมายและความส าคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรวมท้ังโครงการตามพระราชด าร ิ
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด ารงชีวิต 
 ความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

    

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ า ใจระบบและ
ส ถ า บั น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต่ า ง ๆ 
ความสัมพันธ์ทาง   เศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 

เศรษฐศาสตร์ -อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม1/1 วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและความ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง 

 ความหมาย ประเภท และความส าคัญ
ของสถาบันการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
 บทบาทหน้าท่ีและความส าคัญของ
ธนาคารกลาง 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

  การหารายได้ รายจ่าย การออม การ 
ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 

    

ม1/2 ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการ
พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทย 

  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแก้ไข 

-อธิบาย 
-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม1/3 ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนด อุปสงค์และอุปทาน 

 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด 
   อุปสงค์และอุปทาน 

- 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

- 
 
 

ม1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  

  ความหมายและความส าคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป 

  ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละประเภท 

-อภิปราย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

มาตรฐาน ส 5.1 ลักษณะทางกายภาพ
ของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่ง
มีผลกันใช้แผนท่ีและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และ 

ภูมิศาสตร์ - - - - 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

     

ม1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล 
 

 ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล   

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

 

- 

ม1/2  อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด 
และลองติจูด) เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก 

 เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีป
ต่าง ๆ 
 ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับ
เวลาท้องถิ่น 
 

-อธิบาย 
 

 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม1/3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย 

   ภัยธรรมชาติและการระวังภัยท่ี
เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย  
ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย 

 
 
 
 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 5 .2 เข้าใจปฏิ สัมพันธ์
ร ะหว่ า งมนุษย์ กั บ ส่ิ งแวด ล้อมทาง
กายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วน
ร่ ว ม ในการ จัดก ารทรั พย ากรและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ภูมิศาสตร์ - - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม1/1 . ส ารวจและระบุท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย  

 ร ะบุ ท า เ ล ท่ี ต้ั ง ขอ งกิ จก ร รมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

-ส ารวจ 
 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม1/2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

-วิเคราะห์ 
 

- - -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม1/3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหา
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ ท่ี เกิ ดขึ้ น ในทวี ป เอ เ ชี ย  ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

-อภิปราย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม1/4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัย
พิบัติ และการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ท วี ป เ อ เ ชี ย  ท วี ป
ออสเตรเลีย  

 แนวทางการจัดการภัยพิบัติ และการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย  

  และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส21102  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น 
และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม -อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม1/5   .อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4   หรือหลักธรรม

ของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
เห็นคุณค่าและน าไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของตนเองและครอบครัว 
 
 
 
 

1)พระรัตนตรัย 
  พุทธคุณ 9 

1)อริยสัจ 4 
- ทุกข์ )ธรรมท่ีควรรู้(  

o ขันธ์ 5 
- สมุทัย )ธรรมท่ีควรละ(  

o หลักกรรม 
-  ความหมายและคุณค่า  

o อบายมุข ต 
- นิโรธ  )ธรรมท่ีควรบรรลุ(  

o สุข 2 )กายิก, เจ ต สิก(  
o คิหิสุข 

-อธิบาย 
 

-เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การคิด 
 -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

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

ไม่คบคนพาล 
- คบบัณฑิ ต 

 - บูชาผู้ควรบูชา  
1)พุทธศาสนสุภาษิต 

-   ย  เว เสวติ ตาทิโส    
คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 

  อตตฺนา โจทยตฺตาน   
จงเต ือนตน ด้วยตน 

  นิสมฺม กรณ  เสยฺโย   
ใคร่ครวญก่อนท าจึงดี 

   ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
เรือนท่ีครองไม่ดีน าทุกข์มาให้ 

    

ม1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต  เพื่อ
การเรียนรู้และการด าเนินชีวิต ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบ 

 โยนิโสมนสิการ 
วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
วิธีคิดแบบคุณ 

- -เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบ
คุณ – โทษ  และทางออก หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

โทษและทางออก     

ม1/7 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือ
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 

 สวดมนต์แปล และเมตตา 
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้น
อานาปานสติ 
 น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-อธิบาย 
 

-เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การคิด 
 -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม1/8 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ในการ
ด ารงชีวิตแบบพอเพียง และดูล
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข 

 หลักธรรม (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 5) -อธิบาย 
 

-เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การคิด 
 -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตน
นักถือ 
 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม -ตระหนัก - -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม1/1 บ าเพ็ญประโยชน์ ต่อศาสนสถาน
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

 การบ าเพ็ญประโยชน์  
และการบ ารุงรักษาวัด 

- -เห็นคุณค่า  -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม1/2 อธิบายอริยวัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ  และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 วิถีชีวิตของพระภิกษุ 
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม 
ปาฐกถาธรรม  การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง 
 การเข้าพบพระภิกษุ 
 การแสดงความเคารพ  การประนมมือ  
การไหว้  การกราบ  การเคารพ   
 พระรัตนตรัยการฟงัเจริญ ธพระพุท
มนต ์ 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคล
ต่างๆตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
ก าหนด 

 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตาม
หลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสน
พิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 

 การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่4 หมู่ 5 
หมู่ 7 หมู่9  

 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่อง
ประกอบโต๊ะหมู่บูชา  

-อธิบาย -เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 ค าอาราธนาต่างๆ       
มาตรฐาน ส 2.1เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้ า ท่ีของการ เป็นพลเมื อ ง ดี            
มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ 
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 

หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 

 

- - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิของบุคคล 

    กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล 
-  กฎหมายการคุ้มครองเด็ก 

-กฎหมายการศึกษา 
-กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   
กฎหมายลิขสิทธิ์   
   ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม

กฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล 

- - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม1/2  ระบุความสามารถของตนเอง ใน
การท าประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

  บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชนที่มีต่อ
สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิต
สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม ปฏิบตั ิ
 ตนตามกฎหมายมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์ 

-อธิบาย 
-การปฏิบัติตน 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์ 

    

ม1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจน าไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน 

  ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ระหว่างวฒันธรรมไทยกับวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  วัฒนธรรมท่ีเป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจน าไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน 
 

-การปฏิบัติตน - -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิ
ของตนเองและผู้อื่น 
 

  วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 
  ผลท่ีได้จากการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

มาตรฐาน  ส 2.2    
เข้าใจระบบการเมืองการ 
ปกครองในสังคมปัจจุบัน   
ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษาไว้ 
ซึ่งการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

 -  - 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม1/1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง 
และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย     ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป   

 หลักการ เจตนารมณ์  โครงสร้าง 
และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม1/2 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ
อ านาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ฉบับปัจจุบัน 

 การแบ่งอ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ
อธิปไตยท้ัง 3 ฝ่าย คือนิติบัญญัติ  บริหาร 
ตุลาการ  ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 
 

- 

ม1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง    

 การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี 

-วิเคราะห์ 
-การปฏิบัติตน 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 
 

- 

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรในกรผลิตและ
การบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้ม ค่า  รวม ท้ั ง เข้ า ใจห ลักการข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เศรษฐศาสตร์ - - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม1/1  .อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ 

   ความหมายและความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

    ความหมายของค าว่าทรัพยากรมีจ ากัด
กับ  ความต้องการมีไม่จ ากัด ความขาด
แคลนการเลือกและค่าเสียโอกาส 

      ของคนในสังคมปัจจุบัน รวมท้ังผลดี
และผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว 

    

ม1/2 ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการ
พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทย 

  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ 
และเสนอแนวทางแก้ไข 

-อธิบาย 
-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตอสังคมไทย 

 ความหมายและความส าคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรวมท้ังโครงการตามพระราชด าร ิ
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด ารงชีวิต 
 ความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 

    



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ า ใจระบบและ
ส ถ า บั น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต่ า ง ๆ 
ความสัมพันธ์ทาง   เศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 

เศรษฐศาสตร์ -อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม1/1 วิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและความ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคารกลาง 

 ความหมาย ประเภท และความส าคัญ
ของสถาบันการเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
 บทบาทหน้าท่ีและความส าคัญของ
ธนาคารกลาง 
 การหารายได้ รายจ่าย การออม การ 
ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน 
 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม1/2 ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการ
พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทย 

  ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ 

 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ 
และเสนอแนวทางแก้ไข 

-อธิบาย 
-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม1/3 ระบุปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนด อุปสงค์และอุปทาน 

 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด 
   อุปสงค์และอุปทาน 

- 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

- 
 
 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  

  ความหมายและความส าคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป 

  ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละประเภท 

-อภิปราย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส22101  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มี
ค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

-เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการ
เป็นพลเมืองดี   

- -เป็นพลเมืองดี   
-ธ ารงรักษา 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ 
 

-กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
เช่น 
-  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์    
-  กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 
-  กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและ
มรดก  
- กฎหมายท่ีเกี่ยวกับชุมชนและประเทศ 
 - กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
  

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การส่ือสาร 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 - กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก
แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา     
 - กฎหมายแรงงาน 

    

2. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ 
หน้าท่ีในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  

-สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
-แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย 

- - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

3. วิเคราะห์บทบาทความ  ส าคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  

-บทบาท  ความส าคัญและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทาง
การเมืองการปกครอง 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

4.อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย  
เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

-ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม   เป็น
ปัจจัยส าคัญในการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การส่ือสาร 
 

- 

 
 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  
ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- เข้าใจระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบัน 

- 
 

-ยึดมั่น  
-ศรัทธา 
-ธ ารงรักษา 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

1. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย 
 

- กระบวนการในการตรากฎหมาย  
- ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย 
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การในการส่ือสาร 
 

- 

2. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง
การปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน 

-เหตุการณ์ และการเปล่ียนแปลงส าคัญของ
ระบอบการปกครองของไทย 
-หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร 
 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา  ท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

- รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของพระพุทธ 
ศาสนาหรือศาสนา  ท่ีตนนับถือและ
ศาสนาอื่น   

-ปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

-มีศรัทธาท่ี
ถูกต้อง  
-ยึดมั่น 

-ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะ 
ชีวิต 

- 

1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน   

-การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธ -
ศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 

-อธิบาย - -ความสามรถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การส่ือสาร 

- 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธ- 
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

-ความส าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 

-วิเคราะห์ - -ความสามรถใน
การคิด 
 

- 

3. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
ในฐานะท่ีเป็นรากฐานของวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ 

-ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น 
-รากฐานของวัฒนธรรม 
-เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

4. อภิปรายความส าคัญของพระพุทธ -
ศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือกับการ
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

- ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

-อภิปราย - -ความสามารถใน
การส่ือสาร 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

-สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
 การผจญมาร 
 การตรัสรู้การส่ังสอน 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

6. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามท่ีก าหนด 

-พระสารีบุตร 
-พระโมคคัลลานะ 
-นางขุชชุตตรา 
-พระเจ้าพิมพิสาร 
- มิตตวินทุกชาดก 
-ราโชวาทชาดก 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

7. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขป
ของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

- โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระวินัย
ปิฎก  พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรม
ปิฎก 

 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การส่ือสาร 

- 

8. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมส าคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  ตามท่ีก าหนด  เห็น
คุณค่าและน าไปพัฒนา แก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม 

 

 พระรัตนตรัย 
  ธรรมคุณ 6 

 อริยสัจ 4 
ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
 -   อายตนะ 

สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลักกรรม 

-   สมบัติ 4              

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การส่ือสาร 
 

งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -    วิบัติ 4 
o อกุศลกรรมบถ 10 
o อบายมุข 6 

 นิโรธ (ธรรมท่ีควรบรรลุ) 
o สุข 2  (สามิส,  นิรามิส) 

กุศลกรรมบถ 10  
สติปัฏฐาน 4 
-  เว้นจากการด่ืมน้ าเมา 
มงคล 38 
- ประพฤติธรรม 
- เว้นจากความช่ัว 
      มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
ดรุณธรรม 6 
กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 
พุทธศาสนสุภาษิต 
   กมฺมุนา วตฺตตี โลโก                   
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
   กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี  
จ ปาปก   ท าดีได้ดี ท าช่ัว   ได้ช่ัว 
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย     การส่ังสมบุญน า
สุขมาให้ 

    



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

   ปูชโก  ลภเต ปูช  วนฺทโก ปฏิวนฺทน   
 ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ                   
  ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ 

    

9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาท่ีตนนับถือ 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส-
มนสิการ 2 วิธี คือ  วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ 

-วิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ   หรือ
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

-สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
-รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม

หลักสติปัฎฐาน  เน้นอานาปานสติ 
-น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

-สวดมนต์ 
-แผ่เมตตา  

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
 

- 

11.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาท่ีตนนับถือ เพื่อการด ารงตน
อย่างเหมาะสมในกระแสความเปล่ียนแปลง
ของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

- การปฏิบัติตนตามหลักธรรม   -วิเคราะห์ -อย่างเหมาะสม -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนัก
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และ
ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  หรือศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิก
ชนท่ีดี   

-  -ตระหนัก 
-ธ ารงรักษา 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

-การเป็นลูกท่ีดี ตามหลักทิศเบ้ืองหน้าใน
ทิศ 6 
 

- -อย่างเหมาะสม -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

2. มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีก าหนด 
 

-การต้อนรับ (ปฏิสันถาร) 
-มรรยาทของผู้เป็นแขก 
-ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ  
การยืน  การให้ท่ีนั่ง  การเดินสวน  การ
สนทนา  การรับส่ิงของ 
-การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงาน
มงคล  งานอวมงคล 

- 
 

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
 

-การท าบุญตักบาตร 
-การถวายภัตตาหารส่ิงของท่ีควรถวาย
และส่ิงของต้องห้ามส าหรับพระภิกษุ 
-การถวายสังฆทาน   เครื่องสังฆทาน 
-การถวายผ้าอาบน้ าฝน 
-การจัดเครื่องไทยธรรม  เครื่องไทยทาน 
-การกรวดน้ า 

-วิเคราะห์ -ได้ถูกต้อง -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า     
 4. อธิบายค าสอนท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัน
ส าคัญ 
ทางศาสนา และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
 
 

-หลักธรรมเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวเนื่องในวัน
มาฆบูชา  วันวิสาขบูชา                    
วันอัฏฐมีบูชา    
วันอาสาฬหบูชา 
-วันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ 
-ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม
สวนะ วันเข้าพรรษา   
วันออกพรรษา  วันเทโวโรหณะ                 

-อธิบาย -ได้ถูกต้อง -ความสามารถใน
การส่ือสาร 

- 

5. อธิบายความแตกต่างของ 
ศาสนพิธีพิธีกรรม ตาม  แนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่น ๆ  เพื่อน าไปสู่การยอมรับ 
และความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

-ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่น ๆ 
 
 
 

-อธิบาย - 
 

-ความสามารถใน
การส่ือสาร 

- 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส22102  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
การบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ  

-เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ
ใช้ทรัพยากร 
-เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

- -  
 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

1. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุน
และการออม 

-ความหมายและความส าคัญของการ
ลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ 
- การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน 
ภาคครัวเรือน 
-ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ 
อัตราดอกเบ้ีย รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่า
ของเงิน เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับ
อนาคต 
-ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

2. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและ
บริการ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ผลิตสินค้าและบริการ 
 

-ความหมาย  ความส าคัญ และหลักการ
ผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ส ารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  ว่ามีการ
ผลิตอะไรบ้าง  ใช้วิธีการผลิตอย่างไร    มี
ปัญหาด้านใดบ้าง 
-มีการน าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ท่ีมีผลต่อ 
การผลิตสินค้าและบริการ 
-น าหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิต
สินค้าและบริการในท้องถิ่นท้ังด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  และส่ิงแวดล้อม 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การส่ือสาร 

- 

3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-หลักการและเป้าหมายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น 
-ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น 

-น าเสนอแนวทาง - -ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 

- การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของ    ผู้บริโภค 
-กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-อภิปราย - -ความสามารถใน
การส่ือสาร 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะ
ผู้บริโภค 
-แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค 

    

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 

-เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

- - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ -ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   -อภิปราย - -ความสามารถใน
การส่ือสาร 

- 

2. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 

-หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัย
กัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย 

- - -ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
 

- 

3. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร  
ในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

-การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น  น้ ามัน  ป่าไม้  ทองค า  
ถ่านหิน  แร่ เป็นต้น 

-วิเคราะห์ - 
 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

4. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า ใน
ประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ  

-การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ 
ราคาสินค้า 

     

มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะของ
โลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของ
สรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบ
ของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ 
สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-เข้าใจลักษณะทางกายภาพ   - - 
 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล     

-ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมศิาสตร์สืบค้น
ข้อมูล 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การในการใช้
เทคโนโลยี 

- 

2. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์        

-มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์        -อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

-เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

- 
 

-มีจิตส านึก 

-ยั่งยืนยั่งยนื 
-ความสามารถใน
การคิด 
 

โรงเรียนปลอด
ขยะ 

1. ส ารวจและระบุท าเลที่ต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา   

-ระบุท าเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกจิและ
สังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา   

-ระบ ุ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อท าเลที่ต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา 

-ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา   

-ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา   

-อภิปราย - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
 

- 

4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา อย่างย่ังยืน 

-แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา อย่างยั่งยืน 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส23101  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 1.1    
รู้ และเข้าใจประวัด 
ความส าคัญ ศาสดาหลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนาหรือ 
ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนา 
อื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น 
และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 

 - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม3/1 .อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
สู่ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 
 

-การเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา 
เข้าสู่ประเทศต่าง ๆ  
ท่ัวโลก และการนับถือ 
พระพุทธศาสนาของ 
ประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม3/2 .วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ
ในฐานะท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม     
และความสงบสุขแก่โลก 

-ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ
ท่ีช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบ
สุขให้แก่โลก 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/3  .อภิปรายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับ
ถือ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

-สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน )ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมในสาระ
การเรียนรู้ ข้อ 6  

-อภิปราย 
 

- -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 

- 

ม3/4  .วิเคราะห์พุทธประวัติจาก
พระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติ
ศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

-ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง 
ต่าง ๆ  เช่น  

o ปางมารวิชัย 
o ปางปฐมเทศนา 
o ปางลีลา 
o ปางประจ าวันเกิด 

-สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
 ปฐมเทศนา 
 โอวาทปาฏิโมกข์ 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม3/5  .วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก /เรื่องเล่าและ  
ศาสนิกชนตัวอย่าง   

 พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 พระมหาปชาบดีเถรี 
 พระเขมาเถรี 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล 
 นันทิวิสาลชาดก 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม3/6  .อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4   หรือหลักธรรม

ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

 พระรัตนตรัย 
   สังฆคุณ 9 

 อริยสัจ 4 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

    ทุกข์ )ธรรมท่ีควรรู้(  
o ขันธ์ 5 

-ไตรลักษณ์  
   สมุทัย )ธรรมท่ีควรละ(  

o หลักกรรม 
-วัฏฏะ 3  

-3ปปัญจธรรม  )ตัณหา  
มานะ    ทิฎฐิ(  

   นิโรธ )ธรรมท่ีควรบรรลุ(  
o อัตถะ 3 
o    มรรค )ธรรมท่ีควร

เจริญ( มรรคมีองค์8 
o ปัญญา 3 
o สัปปุริสธรรม 7 
o บุญกิริยาวัตถุ 10 
o อุบาสกธรรม 7 
o มงคล 38 

มีศิลปะวิทยาพบสมณะ ฟังธรรมตามกาล 
- สนทนาธรรมตามกาล 
 พุทธศาสนสุภาษิต 
 

  -ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

    อตฺตา หเว ชิต  เสยฺโย                        
ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
   ธมฺมจารี  สุข  เสติ                                   
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
   ปมาโท มจฺจุโน ปท                              
ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
   สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ                             
ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 
   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพาน 
 

    

ม3/7 .เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน  
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท างานและ
การมีครอบครัว 
 

 การปฏิบัติตนตาม  -อธิบาย 
-วิเคราะห์ 
-การปฏิบัติตน 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม3/8  .เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อ
การเรียนรู้และด าเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดะแบบ
หตุอริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเ

องศาสนาท่ีตนนับถือปัจจัย หรือ  

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  2 วิธี คือ วิธีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย 

 

- 
 

-เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การคิด 
 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/9  .สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือ
ตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์

ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม

หลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
 น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา        

ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

-สวดมนต์ - -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 

- 

ม3/10  .วิเคราะห์ความแตกต่างและ
ยอมรับวิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชน
ในศาสนาอื่นๆ 

 วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชน
ศาสนาอื่นๆ 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตน
นับถือ  

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม - 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

- 

ม3/1 .วิเคราะห์หน้าท่ีและบทบาทของ
สาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามท่ี
ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

 หน้าท่ีของพระภิกษุในการปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวนิัย และจริยวัตรอย่าง
เหมาะสม 

 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน  
ศาสนพิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่ง
กาย มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตาม
ฐานะ 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/2 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ตามท่ีก าหนด  

 การเป็นศิษย์ท่ีดี ตามหลักทิศเบ้ืองขวา 
ในทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา 

-ปฏิบัติตน 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม3/3  ปฏิบัติหน้าท่ีของศาสนิกชนท่ีดี 
 

 การปฏิบัติหน้าท่ีชาวพุทธตามพุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร 

- 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม3/4 ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้
ถูกต้อง 
 
 

 พิธีท าบุญ งานมงคล งานอวมงคล  
 การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมท่ีต้ัง

พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวง
ด้ายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ  การ
เตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน  

 ข้อปฏิบัติในวันเล้ียงพระ การถวาย
ข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรมการ
กรวดน้ า 

  

-การปฏิบัติตน - -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

- 

ม3/5   .อธิบายประวัติวันส าคัญทาง
ศาสนาตามท่ีก าหนดและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 

 ประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย   
  วันวิสาขบูชา  )วันส าคัญสากล(  
  วันธรรมสวนะและเทศกาล

ส าคัญ 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

  หลักปฏิบัติตน :  การฟังพระธรรม
เทศนา  การแต่งกายในการประกอบ 
ศาสนพิธีที่วัด  การงดเว้นอบายมุข    
การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลส าคัญ 

    

ม3/6  .แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 

-แสดงตน - -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 

- 

3/7  .น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษา
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

 การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบ
ของพระพุทธศาสนา   น าไปปฏิบัติ
และเผยแผ่ตามโอกาส 

 การศึกษาการรวมตัวขององค์กร               
ชาวพุทธ 

 การปลูกจิตส านึกในด้านการ
บ ารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิด
ประโยชน์ 

- 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

 
 
 
 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะ 
ของโลกทางกายภาพ  และ 
ความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อ 
กันและกัน ในระบบของธรรมชาติ   
ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทาง 
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์   
สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ภูมิศาสตร์  - - - - 

ม3/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใต้ โดยเลือกใช้แผนท่ีเฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล  
  
 

-ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผน
ท่ีเฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล   

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม3/2 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
ของทวีปอเมริกาเหนือและและทวีป
อเมริกาใต้   
 
 

-สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือ
และและทวีปอเมริกาใต้   

-วิเคราะห์ 
 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 
 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ภูมิศาสตร์  -  - 

ม3/1 ส ารวจและระบุท าเลที่ต้ังของกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ 
และทวีปอเมริกาใต้   

   ระบุท าเลที่ต้ังของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกา
ใต้   

-ระบ ุ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

 

- 

ม3/2 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้  

  ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม
ท่ีมีผลต่อท าเลท่ีต้ังของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

-วิเคราะห์ 
 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

 

- 

ม3/3 สืบค้นอภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 

  ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ท่ี
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาใต้ 

-อภิปราย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม3/4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัย
พิบัติและการจัดการทรัพยากรและ 

   แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ส่ิงแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้อย่างยั่งยืน 

ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
อย่างยั่งยืน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา   ส23102  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  60  ชั่วโมง      จ านวน 1.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 2.1  เข้าใจและ 
ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็น 
พลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงามและ 
ธ ารงรักษาประเพณีและ 
วัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ 
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก 
อย่างสันติสุข 
 

หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม  และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
 

-ปฏิบัติตน 
 
 

-  - 

ม3/1. อธิบายความแตกต่างของการ
กระท าความผิดระหว่างคดีอาญาและคดี
แพ่ง 

-ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญา 
และโทษ 
-ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่ง  
และโทษ 
-ตัวอย่างการกระท าความผิดทางอาญา 
เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์    
-ตัวอย่างการท าความผิดทางแพ่ง เช่น  
การท าผิดสัญญา  การท าละเมิด  
 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/2. มีส่วนร่วมในการปกป้อง 
คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิ 
มนุษยชน 

-ความหมาย และความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน 
-การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยตาม
วาระและโอกาสท่ีเหมาะสม  

-ส่วนร่วม 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม3/3. อนุรักษ์วฒันธรรมไทยและเลือก
รับวัฒนธรรมสากลท่ีเหมาะสม 

   ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล 

 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาไทยท่ีเหมาะสม        

 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลท่ี
เหมาะสม 

- 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

 

- 

ม3/4  .วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในประเทศ และเสนอ
แนวคิดในการลดความขัดแย้ง 

   ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น 
การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ   
สังคม  ความเช่ือ 

   สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ 

   แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ 

 

-วิเคราะห์ 
 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/5. เสนอแนวคิดในการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 

   ปัจจัยท่ีส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มี
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ขันติธรรม   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เห็นคุณค่าในตนเอง  รุ้จัก
มองโลกในแง่ดี  สร้างทักษะทาง
อารมณ์  รู้จักบริโภคด้วยปัญญา  
เลือกรับ -ปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ    
ปรับปรุงตนเองและส่ิงต่างๆให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ  

-อธิบาย 
 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจ 
ระบบการเมืองการปกครองใน 
สังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธา 
และธ ารงรักษาไว้ซึง่การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 

- - - 
 

- 

ม3/1. อธิบายระบอบการปกครองแบบ
ต่างๆ ท่ีใช้ในยุคปัจจุบัน 
 

 ระบอบการปกครอง  แบบต่างๆ ท่ีใช้
ในยุคปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบ 

 เผด็จการ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

 เกณฑ์การตัดสินใจ 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ระบอบการปกครองของไทยกับ 
ประเทศอื่นๆ ท่ีมีการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 

 ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของ
การปกครองของไทย กับประเทศ
อื่นๆ ท่ีมี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม3/3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ท่ี 
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การม ี
ส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้ 
อ านาจรัฐ 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  
การมีส่วนร่วม    และการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ 

 อ านาจหน้าท่ีของรัฐบาล 
 บทบาทส าคัญของรัฐบาลในการ

บริหารราชการแผ่นดิน 
 ความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตาม

ระบอบประชาธิปไตย 
 

-วิเคราะห์ 
 
 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม3/4. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

 ประเด็น ปัญหาและผลกระทบท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ของประเทศไทย 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 3 .1 เข้าใจและ 
สามารถบริหารจัดการทรัพยากร 
ในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ท่ีมีอยู่จ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  

เศรษฐศาสตร์ 
 

 -  - 

ม3/1  .อธิบายกลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 

-ความหมายและประเภทของตลาด 
-ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน 
-ความหมายและความส าคัญของกลไก
ราคาและการก าหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจ 
-หลักการปรับและเปล่ียนแปลงราคาสินค้า
และบริการ 

-อธิบาย 
-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม3/2  .มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อม 

   วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ส่วนร่วม 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/3    วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ์ 

   แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาในระดับต่าง ๆ   

   หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและ
ระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจ 
ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ 
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง 
เศรษฐกิจและความจ าเป็นของ 
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใน 
สังคมโลก 

เศรษฐศาสตร์ 
 

 -  - 

ม3/1  .อธิบายบทบาทหน้าท่ีของรัฐบาล
ในระบบเศรษฐกิจ 

   บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  

   บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและ
บริการสาธารณะท่ีเอกชนไม่
ด าเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน โรงเรียน 

       - บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนา
ประเทศ  ของรัฐในระดับต่าง ๆ   

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 การแทรกแซงราคาและบทบาท           
การควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย
และการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

   บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจในสังคมไทย 

    

ม3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย 
และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ี
มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ 

   นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล 

- 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

 

- 

ม3/3 อภิปรายบทบาทความส าคัญของ          
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ   

   บทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

   ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
   กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ   

-อภิปราย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

ม3/4 อภิปรายผลกระทบท่ีเกิดจาก
ภาวะ  เงินเฟ้อ  เงินฝืด  
 

   ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ 
เงินฝืด ความหมายสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ   เงินฝืด 

-อภิปราย - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน 
และแนวทางแก้ปัญหา 
 

   สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน 
   ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

   การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
   สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าใน

การค้าระหว่างประเทศ 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส31101  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ความรู้ 

k 
ทักษะ/

กระบวนการ  
P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา  ท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

- รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น   

-ปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

-มีศรัทธาท่ี
ถูกต้อง  
-ยึดมั่น 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป  และ
คติความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า  หรือสังคมสมัยของศาสดา
ท่ีตนนับถือ 
 

-ลักษณะของสังคมชมพูทวีป  และคติ
ความเช่ือทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า 

-วิเคราะห์ - -ความสามรถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/2 วิเคราะห์  พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการ
ตรัสรู้    การก่อตั้ง วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 
 

-พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์  ผู้ฝึกตน
ได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) 
-การก่อต้ังพระพุทธศาสนา วิธีการสอน  
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา 

-วิเคราะห์ - -ความสามรถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4-6/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการ
บริหาร และการธ ารงรักษาศาสนา  หรือ 
วิเคราะห์ประวัติศาสดาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

-พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็น
สากลและมีข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง 

-วิเคราะห์ -ธ ารงรักษา -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม4-6/4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ีก าหนด 

-พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการท่ีเป็น
สากลและมีข้อปฏิบัติท่ียึดทางสายกลาง 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนัก
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และ
ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  หรือศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนท่ีดี   

-ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชน  

-ตระหนัก 
-ธ ารงรักษา 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/1  ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีต่อ
สาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบ
ข้าง  
 

-ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ 
-การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น 
การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการเป็น
นักบวชท่ีดี 
-คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก 
-หน้าท่ีและบทบาทของพระภิกษุ ในฐานะ
พระนักเทศก์  พระธรรมทูต   
พระธรรมจาริก พระวิทยากร   พระ
วิปัสสนาจารย์ และพระนักพัฒนา 

-ปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชน 

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -การปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนาของ
พุทธบริษัท  
การปฏิสันถารท่ีเหมาะสมต่อพระภิกษุ  
ในโอกาสต่าง ๆ 
ขปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว
และสังคม 
-การรักษาศีล 8 
-การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกของ
องค์กรชาวพุทธ 
-การเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักทิศเบ้ือง
บน ในทิศ  6 
-การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมในฐานะ
ผู้ปกครองและ ผู้อยู่ในปกครอง  ตามหลัก
ทิศเบ้ืองล่าง ในทิศ 6 
-การปฏิสันถารตามหลัก   ปฏิสันถาร 2 
-หน้าท่ีและบทบาทของอุบาสก  อุบาสิกา
ท่ีมีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน 
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ตามหลักทิศเบ้ืองหลังในทิศ 6  

    



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลก 

    

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มี
ค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 
-เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการ
เป็นพลเมืองดี   

 
-มีค่านิยมท่ีดีงาม
และธ ารงรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

 
-ด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกอย่าง
สันติสุข 

 
-ความ 
สามารถในการคิด 
-ความ 
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

 
- 

ม4-6/1  วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง  
ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  และ
สังคมโลก 

-กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น    
ซื้อขาย ขายฝาก   เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ -
กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
- กฎหมายอื่นท่ีส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   3
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม4-6/2  วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทาง
สังคม และ การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

-โครงสร้างทางสังคม 
-การจัดระเบียบทางสังคม 
-สถาบันทางสังคม 
-การขัดเกลาทางสังคม 
-การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การใช้คิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทาง
สังคม 

    

ม4-6/3  ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุน
ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมือง
ดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 

-คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก เช่น 
-เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 
-เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและบุคคล
อื่น 
-มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
-มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน  
ประเทศชาติและสังคม 
-เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครอง  
-มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ  สังคม การเมืองการปกครอง  
ส่ิงแวดล้อม 

-ปฏิบัติตน - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส31102  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา  ท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 

- รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น   

-ปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

-มีศรัทธาท่ี
ถูกต้อง  
-ยึดมั่น 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/5   วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา 
และปัญญาท่ีถูกต้องในพระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ ตามท่ี
ก าหนด 
 

-พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา
และปัญญาท่ีถูกต้อง 
 

-วิเคราะห์ -ศรัทธา -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม4-6/6   วิเคราะห์ลักษณะ
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

-ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- 
ศาสนา 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4-6/7   วิเคราะห์หลักการของ
พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ 
หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 

-หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ 
-การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและ
การคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม4-6/8    วิเคราะห์การฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง การพึง่ตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 

-พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน
การพึ่งตนเองและการมุง่อิสรภาพ 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนัก
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และ
ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  หรือศาสนา
ท่ีตนนับถือ 
 

-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนท่ีดี   

-ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชน  

-ตระหนัก 
-ธ ารงรักษา 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/2   ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
 
 

ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา  
-ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ  เช่น พิธี
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน 
ถวายสังฆทาน  ถวายผ้าอาบน้ าฝน พิธี
ทอดกฐิน   พิธีปวารณา  
 

- - -ความ 
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -ศาสนพิธีที่น าพระพุทธศาสนา   เข้าไป
เกี่ยวเนื่อง เช่น การท าบุญเล้ียงพระใน
โอกาสต่างๆ 

    

 -ความหมาย ความส าคัญ คติธรรมใน
พิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพธิี 
พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอ
บรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร 
ประโยชน์ของการ  บรรพชาอุปสมบท 
-บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี 
-คุณค่าและประโยชน์ 

    

มาตรฐาน ส 3.1    เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
การบริโภค การใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง   เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ  

-เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ
ใช้ทรัพยากร 
-เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - อย่างมีดุลยภาพ  
 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/1   อภิปรายการก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 

-ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดี
และผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ  
 

-อภิปราย - ความสามารถใน
การส่ือสาร 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและ
ข้อเสียของตลาดประเภทต่าง ๆ 
-การก าหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน      
การก าหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย 
 

    

ม4-6/2   ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

-การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว 
-การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม  การค้าและบริการ 
 
 

- -ตระหนัก -ความสามารถใน
การคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ม4-6/3   ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนและประเทศ 

-วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย 
-ความหมายความส าคัญ และหลักการของ
ระบบสหกรณ์ 
-ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศ
ไทย 
 
 

- -ตระหนัก ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4-6/4   วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ  
ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 

-ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน 
-แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
-ตัวอย่างของการรวมกลุ่มท่ีประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน 
 

-วิเคราะห์ 
-เสนอแนวทาง
แก้ไข 

- -ความสามารถใน
การคิด 

- 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก  และความสัมพันธ์ของ
สรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนท่ีและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์   
และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก   - วิเคราะห์   - 
 

-ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- 

ม4-6/1   วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของพื้นท่ีในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์   
 

- การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นท่ี
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์   

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- 

 



 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ความรู้ 

k 
ทักษะ/

กระบวนการ  
P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

-เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

-มีจิตส านึก 
 

-ท่ียั่งยืน -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

ม4-6/1  วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของ
มนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถีการด าเนิน
ชีวิตของท้องถิ่น ท้ังในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกและเห็น
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ 

-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ ในการ
สร้างสรรค์วิถีการด าเนินชีวิตของท้องถิ่น 
ท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกและเห็นความส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ี
มีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

-วิเคราะห์ - -ความ 
สามารถในการคิด 

โรงเรียนปลอด
ขยะ 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส32101  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา  ท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

- รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น   

-ปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

-มีศรัทธาท่ี
ถูกต้อง  
-ยึดมั่น 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/9    วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับการ
แก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาท่ีตน
นับถือตามท่ีก าหนด 

-พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษา        

-พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม4-6/10   วิเคราะห์พระพุทธศาสนาใน
การฝึกตนไม่ให้ประมาท  มุ่งประโยชน์
และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ี
ก าหนด 

-พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท 
 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4-6/11  วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  หรือแนวคิด
ของศาสนาท่ีตนนับถือตามท่ีก าหนด 
 

-พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ม4-6/12   วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาท่ี
สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ  
 

-ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาท่ีสมบูรณ์ 
-ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับ
การเมือง 
 

-วิเคราะห์ - -ความ 
สามารถในการคิด 
-ความ 
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนัก
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และ
ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  หรือศาสนา
ท่ีตนนับถือ 
 

-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนท่ีดี   

-ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชน  

-ตระหนัก 
-ธ ารงรักษา 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/3   แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ 
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาท่ีตน
นับถือ 

-การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
  ขั้นเตรียมการ 
  ขั้นพิธีการ 
 

- - - - 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตน
ตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี  มี
ค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

 
-เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการ
เป็นพลเมืองดี   

 
-มีค่านิยมท่ีดีงาม
และธ ารงรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

 
-ด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกอย่าง
สันติสุข 

 
-ความ 
สามารถในการคิด 
-ความ 
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

 
- 

ม4-6/4   เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

 
 

-การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  
การตรวจสอบโดยประชาชน 

-เสนอแนวทาง - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/5   วิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีต้องมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล 
 

-ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม 
-ลักษณะและ ความส าคัญของวัฒนธรรมไทย
ท่ีส าคัญ  
-การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย  

-วิเคราะห์ - -ความ 
สามารถในการใช้
คิด 

- 

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  
ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-เข้าใจระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบัน 

-ยึดมั่น  
-ศรัทธา 
-ธ ารงรักษา 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4-6/1   วิเคราะหป์ัญหาการเมืองท่ี
ส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนวทางแก้ไข 
 

-ปัญหาการเมืองส าคัญท่ีเกิดขึ้น
ภายในประเทศ 
-สถานการณ์การเมืองการปกครองของ
สังคมไทย และสังคมโลก และการ
ประสานประโยชน์ร่วมกนั   
-อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองท่ี
มีผลต่อการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   

- - - - 

ม4-6/4   เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

 
 

-การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  
การตรวจสอบโดยประชาชน 

- - - - 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก  และความสัมพันธ์ของ
สรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนท่ีและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์   
และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก   - วิเคราะห์   - 
 

-ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4-6/2   วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร์   ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพ
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

-ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
-การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพใน
ส่วนต่าง ๆ ของ โลก 
-การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

-เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

-มีจิตส านึก 
 

-ท่ียั่งยืน -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

ม4-6/2  วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ 
และผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก 

-สาเหตุ และผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

โรงเรียนปลอด
ขยะ 

 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส32102  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา  ท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

- รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น   

-ปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

-มีศรัทธาท่ี
ถูกต้อง  
-ยึดมั่น 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/13  วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ    
อริยสัจ 4 หรือหลักค าสอนของศาสนา    
ท่ีตนนับถือ 
 

 พระรัตนตรัย 
   วิเคราะห์ความหมายและคุณค่า

ของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ 
 อริยสัจ 4 
   ทุกข์ (ธรรมท่ีควรรู้) 

o ขันธ์ 5 
-  นามรูป 
-  โลกธรรม 8 
-   จิต, เจตสิก 

   สมุทัย (ธรรมท่ีควรละ) 
o หลักกรรม    

  -  นิยาม 5 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -  กรรมนิยาม ( กรรม 12) 
 - ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุป
บาท) 

o วิตก 3 
o มิจฉาวณิชชา 5 
o นิวรณ์ 5 
o อุปาทาน 4 

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

   มรรค (ธรรมท่ีควรเจริญ) 
o พระสัทธรรม 3 
o ปัญญาวุฒิธรรม 4 
o พละ 5 
o อุบาสกธรรม 5 
o    อปริหานิยธรรม 7 
o    ปาปณิกธรรม 3 
o    ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิก

ธรรม 4 
o โภคอาทิยะ 5 

    



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 o อริยวัฑฒิ 5 
o อธิปไตย 3 
o สาราณียธรรม 6 
o ทศพิธราชธรรม 10   
o วิปัสสนาญาณ 9 
o มงคล 38 

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

 พุทธศาสนสุภาษิต 
   จิตฺต  ทนฺต   สุขาวห                                              

จิตท่ีฝึกดีแล้วน าสุขมาให้ 
 

    



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

    นอุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ     
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆ 
ลง ๆ  

   นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต                               
คนท่ีไม่ถูกนินทา  ไม่มีในโลก 

   โกธ  ฆตฺวา  สุข  เสติ                          
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข 

   ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา  วินฺท
เต ธน                          
คนขยันเอาการเอางาน กระท า
เหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ 

   วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส  
นิปฺปทา  
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่า
จะประสบความส าเร็จ 

   สนฺตฎฺฐี ปรม  ธน                                  
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง 

   อิณาทาน  ทุกฺข  โลเก                          
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก 

 

    



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

    ราชา มุข  มนุสฺสาน                        
พระราชาเป็นประมุขของ
ประชาชน 

   สติ โลกสฺมิ ชาคโร                                       
สติเป็นเครื่องต่ืนในโลก 

   นตฺถิ สนฺติปร  สุข                                 
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี 

นิพฺพาน  ปรม  สุข                                  
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง 

 

    

ม4-6/14   วิเคราะห์ข้อคิดและ
แบบอย่าง การด าเนินชีวิตจากประวัติ
สาวก ชาดก   เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามท่ีก าหนด 
 

พุทธสาวก พุทธสาวิก 
พระอัสสชิ 
พระกีสาโคตมีเถรี 
พระนางมัลลิกา 
หมอชีวก โกมารภัจ 
พระอนรุุทธะ 
พระองคุลิมาล 
พระธัมมทินนาเถรี 
จิตตคหบดี 
พระอานนท์ 
พระปฏาจาราเถรี 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4-6/15   วิเคราะห์คุณค่าและ
ความส าคัญของการสังคายนา 
พระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาท่ี
ตนนับถือ และการเผยแผ่ 
 

-วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก 
และคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนา
และการเผยแผ่พระไตรปิฏก 
-ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฏก 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/16   เช่ือมั่นต่อผลของการท า
ความดี ความช่ัว สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญ และตัดสินใจ
เลือกด าเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม 
และก าหนดเป้าหมาย บทบาทการ
ด าเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 
 

-ตัวอย่างผลท่ีเกิดจากการท าความดี  
ความช่ัว   
-โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ 
-หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ 13 

-เช่ือมั่น - -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนัก
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และ
ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  หรือศาสนา
ท่ีตนนับถือ 
 

-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนท่ีดี   

-ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชน  

-ตระหนัก 
-ธ ารงรักษา 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4-6/5    สัมมนาและเสนอแนะ
แนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาท่ีตน
นับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนา
ชาติและโลก 

-การปกป้อง คุ้มครอง ธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท             
ในสังคมไทย 
-การปลูกจิตส านึก และการมีส่วนร่วมใน
สังคมพุทธ  

- - - - 

มาตรฐาน  ส 2.2   เข้าใจระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  
ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

-เข้าใจระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบัน 

-ยึดมั่น  
-ศรัทธา 
-ธ ารงรักษา 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ม4-6/1 วิเคราะหป์ัญหาการเมืองท่ี
ส าคัญในประเทศ  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
พร้อมท้ังเสนอแนวทางแก้ไข 
 

-ปัญหาการเมืองส าคัญท่ีเกิดขึ้น
ภายในประเทศ 
-สถานการณ์การเมืองการปกครองของ
สังคมไทย และสังคมโลก และการ
ประสานประโยชน์ร่วมกนั   
-อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองท่ี
มีผลต่อการด าเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ   
 

   - 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4-6/2  เสนอแนวทาง ทางการเมือง
การปกครองท่ีน าไปสู่ความเข้าใจ  และ 
การประสานประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง
ประเทศ 
 

-การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ   เช่น  การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ 
-การแลกเปล่ียนเพื่อช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม  การศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม 

-เสนอแนวทาง - -ประเมิน - 

ม4-6/3  วิเคราะห์ความส าคัญและ 
ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึง่การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       

-การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   -รูปแบบของรัฐ 
    -ฐานะและพระราชอ านาจของ  
พระมหากษัตริย์    

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส33101  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา  ท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

- รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น   

-ปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

-มีศรัทธาท่ี
ถูกต้อง  
-ยึดมั่น 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/17   อธิบายประวัติศาสดาของ
ศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป 

-ประวัติพระพุทธเจ้า  
มุฮัมมัด   พระเยซู 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม4-6/18   ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของค่านิยม จริยธรรมท่ีเป็น
ตัวก าหนดความเช่ือและพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ 
เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข 

-คุณค่าและความส าคัญของค่านิยมและ
จริยธรรม 
-การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

-ตระหนักในคุณค่า - -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ม4-6/19   เห็นคุณค่า เช่ือมั่น และ
มุ่งมั่นพฒันาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ  

-พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวธิีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 10 วิธี  (เน้น วิธีคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ  แบบสามัญญ
ลักษณะ  

-คุณค่า - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส  1.2   เข้าใจ ตระหนัก
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี  และ
ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  หรือศาสนา
ท่ีตนนับถือ 

-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น 
ศาสนิกชนท่ีดี   

-ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชน  

-ตระหนัก 
-ธ ารงรักษา 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/4   วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรม
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
และเทศกาลท่ีส าคัญ ของศาสนาท่ีตน
นับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

 หลักธรรม/คติธรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ            
วันส าคัญ และเทศกาลท่ีส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 

 การปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในวันส าคัญ           
และเทศกาลท่ีส าคัญใน
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น 

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 

-เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

-ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคม
โลก 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ม4-6/1   อธิบายบทบาทของรัฐบาล
ด้านนโยบายการเงิน การคลังในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

-บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลในด้าน 
-การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
-การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
-การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 
 

-อภิปราย 
-วิเคราะห์ 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา          
- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ  
และการใช้จ่ายของรัฐ 
- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 
-ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิด
จากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ 
เงินฝืด   
-ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เช่น GDP , GNP รายได้เฉล่ียต่อบุคคล 
-แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน
การคลัง 

    

ม4-6/2   วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ท่ี
มีผลต่อสังคมไทย 

-วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ในยุคโลกาภิวัฒน์ของไทย 
-ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
- ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ 
-การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก  และความสัมพันธ์ของ
สรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนท่ีและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์   
และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

-เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก   - วิเคราะห์   - 
 

-ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- 

ม4-6/3  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ และ
สรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และน าภูมิสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

-ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมศิาสตร์ ในการ
ค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และน าภูมิ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

-เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

-มีจิตส านึก 
 

-ท่ียั่งยืน -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

ม4-6/3  ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง และการ
ประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

-มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง และการ
ประสานความร่วมมือท้ังในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

-ระบุมาตรการ - 
 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

โรงเรียนปลอด
ขยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส33102  รายวิชา สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง      จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน  ส 1.1   รู้ และเข้าใจประวัติ 
ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา  ท่ีตนนับ
ถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  

- รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา  
ท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น   

-ปฏิบัติตาม
หลักธรรม 

-มีศรัทธาท่ี
ถูกต้อง  
-ยึดมั่น 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

20. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน 
หรือตามแนวทางของศาสนาท่ีตนนับถือ 

-สวดมนต์แปล และแผ่เมตตารู้และเข้าใจ
วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญญา 
-ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐาน 

-สวดมนต์ - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

21. วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ 
และชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล
อื่นเห็นความส าคัญของการท าความดี    
ต่อกัน 

-หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
เช่น สาราณียธรรม 6  อธิปไตย 3  มิจฉา
วณิชชา 5  อริยวัฑฆิ 5    โภคอาทิยะ 5   

-วิเคราะห์ - -วิเคราะห์ งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

บูรณการ
โครงการ 



 

 

P A C พิเศษ 
22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม 

-สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
 

- - -ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

มาตรฐาน ส 3.2   เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก 

-เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

-ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคม
โลก 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

3. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
รูปแบบ 
ต่าง ๆ 

-แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ 
-บทบาทขององค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , 
ADB , OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆ       
เขตส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ  
-ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพา การ
แข่งขันการขัดแย้ง และการประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
-ตัวอย่างเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การพึงพาทาง
เศรษฐกิจ 
 
 

-วิเคราะห์ - -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -ผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
-ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การพึ่งพาการ
แข่งขัน การขัดแย้ง และการประ
สารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

    

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

-เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

-มีจิตส านึก 
 

-ท่ียั่งยืน -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

-แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส21131  รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส4.1    เข้าใจ 
ความหมาย ความส าคัญของเวลา 
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ประวัติศาสตร์ 
 

- - - - 

ม1/1 . วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัต ิศาสตร์ 

    ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุค
สมัยท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
ไทย 

   ความส าคัญของเวลา และช่วงเวลา
ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ 

   ความสัมพันธ์และความส าคัญของ
อดตีท่ีมีต่อปัจจุบันและอนาคต 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม1/2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆท่ีใช้
ศึกษาประวัติศาสตร์ 

-ท่ีมาของศักราชท่ีปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ .ศ. / ม.ศ. /

ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศร.  
-วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง  
การเทียบ 

- 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

    

ม1/3  มาใช้ะวัติศาสตร์น าวิธีการทางปร
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ศึกษา  

-ความหมายและความส าคัญของ
ประวัติศาสตร ์   และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีความ สัมพันธ์เช่ือมโยง
กัน 
-ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย ท้ังหลักฐานช้ันต้น และ
หลักฐานช้ันรอง 

- - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

มาตรฐาน ส 4. 3  
เข้าใจความเป็นมาของ 
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ 
ปัญญาไทย มีความรัก   
ความภูมิใจและธ ารงความ 
เป็นไทย 

ประวัติศาสตร์  
 

- - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม1/1  .อธิบายเรื่องราวทาง
ประวัต ิศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยใน
ดินแดนไทยโดยสังเขป 

   สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
โดยสังเขป 

   รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย
ตามพรลิงค์   ทวารวดี เป็นต้น 

   รัฐไทย ในดินแดนไทย  เช่น ล้านนา 
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น  

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

    การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ  
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง )ปัจจัยภายในและ 
ปัจจัยภายนอก (  

   พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ใน
ด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ 
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

   วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย  
 เช่น ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี

ส าคัญ ศิลปกรรมไทย 
   ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น 

 การชลประทาน เครื่องสังคมโลก  
   ความเส่ือมของอาณาจักรสุโขทัย   

    

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส21132  รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจ 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต 
จนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์ 
และการเปล่ียนแปลงของ 
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนัก 
ถึงความส าคัญและสามารถ           
วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ประวัติศาสตร์  
 

- - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม1/1    อธิบายพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต ่าง 
ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 
 
 
 
 

  ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้    
ท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ 
  พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

-อธิบาย -  - 

ม1/2             ระบุความส าคัญของ
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

  ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง 

 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 ใต้ เช่นแหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน
ดินแดนไทยท่ีมีต่อพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

    

มาตรฐาน ส 4. 3  
เข้าใจความเป็นมาของ 
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ 
ปัญญาไทย มีความรัก   
ความภูมิใจและธ ารงความ 
เป็นไทย 

ประวัติศาสตร์ 
 

- - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม1/2  . วิเคราะห์พัฒนาการของ
อาณาจักรสุโขทัยในด้านต ่าง ๆ 

-เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม   

-อธิบาย 
 

-เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การคิด 
 -ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

-อธิบาย 
 

ม1/3  วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

-ภูมิปัญญาไทย มีความรัก   
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

-อธิบาย 
 

-เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การคิด 
  
 

- 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส22131  รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ 

-เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา 
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

- 
 

-อย่างเป็นระบบ 
 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม2/1 ประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลักฐาน  ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ 
ต่าง ๆ 

-วิธีการประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ  
ต่าง ๆ   อย่างง่าย  เช่น การศึกษาภูมิ
หลังของผู้ท า หรือผู้เกี่ยวข้อง  สาเหตุ  
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์  
-ตัวอย่างการประเมินความน่าเช่ือถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีอยู่ใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

- - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ 

-ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี                
 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานท่ี
แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุร ี
-การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความ
คิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
-ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์ 

    

ม2/3 เห็นความส าคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ 

-ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  
ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี                 
-ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานท่ี
แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุร ี
-การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความ
คิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
-ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์ 

-ตีความ - -ความสามารถ 
ในการคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 4.3 
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

-เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

- -ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็น
ไทย 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม2/1 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ 

-การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา -วิเคราะห์ 
-ระบ ุ

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

ม2/2 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 

-ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา 
-พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

    

ม2/3 ระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย
สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าว   ต่อการพัฒนาชาติ
ไทยในยุคต่อมา 
 

-ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา 
เช่น การควบคุมก าลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม 
-การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 การกู้    
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 
-ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี 
 

-วิเคราะห์ 
-ระบ ุ

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 

 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส22132  รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
ด้านความสัมพันธ์และ                      
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ
สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

-เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

- -ตระหนัก -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม2/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค
เอเชีย 

-ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ท่ีมีผลต่อพัฒนาการ
โดยสังเขป  
-พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)  

-อธิบาย - -ความสามารถใน
การส่ือสาร 
 

- 

ม2/2 ระบุความส าคัญของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

-ท่ีต้ังและความส าคัญของแหล่งอารย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่ง
มรดกโลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชีย 
 

-ระบ ุ - -ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -อิทธิพลของอารยธรรมโบราณท่ีมีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส23131  รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส  4.1 เข้าใจ 
ความหมาย ความส าคัญของ 
เวลา และยุคสมัยทาง 
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ 
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
 

ประวัติศาสตร์ - - - - 

ม3/1วิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

   ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
ส าหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น
ตนเอง 

   วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

   น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นของตน 

-วิเคราะห์ 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/2 ใช้วิธีการทาง 
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา 
เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีตนสนใจ 

     -วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

- 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

 

- 

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจ 
พัฒนาการของมนุษยชาติจาอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ 
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ประวัติศาสตร์  
 

 -  - 

ม3/1   อธิบายพัฒนาการทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค
ต่างๆ ในโลกโดยสังเขป 

-ท่ีต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย)     ท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป 
-พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก   
(ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป 
-อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลก 
 

-อธิบาย 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/2  วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลง
ท่ีน าไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง  
ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง 

 
 

- -  -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา   ส23132  รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความ 
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ 
ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

ประวัติศาสตร์  
 

- 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม3/1 .วิเคราะห์พัฒนาการของไทย 
สมัยรัตน์โกสินทร์ในด้านต่างๆ 
  
 
 
 
 

การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น          
ราชธานีของไทย 

   ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและ 
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความ
เจริญและความมั่นคงของชาติ 

   พัฒนาการของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ทางด้านการเมือง การ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม
ช่วงสมัยต่างๆ 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

    เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมี 
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การท า

สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลท่ี 4 
การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 
การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ

ครั้งท่ี 2 โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย 
และผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

   ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 

   บทบาทของไทยต้ังแต่เปล่ียนแปลง    
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคม
โลก 

    

ม3/2 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยใน
สมัยรัตนโกสินทร์ 

     -ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมั่นคงและ
ยความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมั

โกสินทร์รัตน -บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี 

 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม3/3 วิเคราะห์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และ
อิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย 

   -  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย   
รัตนโกสินทร์ 

 
 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม3/4 .วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย 

- บทบาทของไทยตั้งแต่
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 

 

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส31131  รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ความรู้ 

k 
ทักษะ/

กระบวนการ  
P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 4.1    เข้าใจความหมาย 
ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ 

-เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา 
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

- - อย่างเป็นระบบ 
 
 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4-6/1 ตระหนักถึงความส าคัญของ
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ี
แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ 

-เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ท่ี
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล 
-ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ท่ีมีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์             
-ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

- -ตระหนัก -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ม4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

-ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
โดยน าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน 
 

- -อย่างเป็นระบบ -ความสามารถใน
การคิด 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีมีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ 
-ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์ 

    

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
ด้านความสัมพันธ์และ                    
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

-เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

-วิเคราะห์ -ตระหนัก -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

ม4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่าง
โลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่     
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ 
ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมนั 
 

-วิเคราะห์ - -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

มาตรฐาน ส 4.3 
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

-เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

- -ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็น
ไทย 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4-6/1 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย 

-ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  
และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย  ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ   

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส31132  รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ความรู้ 

k 
ทักษะ/

กระบวนการ  
P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
ด้านความสัมพันธ์และ                    
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

-เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

-วิเคราะห์ -ตระหนัก -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

ม4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารย
ธรรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่าง
โลกตะวันออกกับโลกตะวันตกท่ีมีผลต่อ
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของโลก 
 

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่     
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ 
ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมนั 
 

-วิเคราะห์ - -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

มาตรฐาน ส 4.3 
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

-เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

- -ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็น
ไทย 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4–6/2 วิเคราะห์ความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย 

- ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  
และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย  ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ  สาเหตุและ 
ผลของการปฏิรูป  ฯลฯ 

-วิเคราะห์ - -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

ม4–6/3 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน 

-ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย 
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย   

-วิเคราะห์ - -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

ม4–6/4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
ส าคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมี
ส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย 

-บทบาทของสถาบันพระมหา- 
กษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ 
เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของ
ชาติ  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
-อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย 
-ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตร์ไทย 

-วิเคราะห์ - -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

 



 

 

 
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา   ส32131  รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
ด้านความสัมพันธ์และ                    
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 

-เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

-วิเคราะห์ -ตระหนัก -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

ม4–6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ
ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่โลกสมัย
ปัจจุบัน 
 

-อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่     
อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์ 
ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมนั  

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ม4–6/3  วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา  แอฟริกาและเอเชีย 

-วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
จักรวรรดินิยม  ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น  
-ความร่วมมือ และความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลก   
 

-วิเคราะห์ - - - 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

ม4–6/4  วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษท่ี 21 

 

-สถานการณ์ส าคัญของโลกใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 21 เช่น  
 - เหตุการณ์ 11กันยายน 2001 (Nine 
Eleven ) 
 - การขาดแคลนทรัพยากร 

   - การก่อการร้าย 
 - ความขัดแย้งทางศาสนา      

-วิเคราะห์ - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา   ส32132  รายวิชา ประวัติศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง      จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ

เรียนรู้ 
สาระส าคัญ/ความรู้ 

k 
ทักษะ/

กระบวนการ  
P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

มาตรฐาน ส 4.3 
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 

-เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

- -ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็น
ไทย 

-ความสามารถใน
การคิด 
 

- 

ม4–6/4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
ส าคัญท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมี
ส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย 

-บทบาทของสถาบันพระมหา- 
กษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ 
เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของ
ชาติ  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
-อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย 
-ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและ
ต่างประเทศ ท่ีมีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตร์ไทย 

-วิเคราะห์ - -ความ 
สามารถในการคิด 
 

- 

ม4–6/5  วางแผนก าหนดแนวทางและ
การมีส่วนร่วมการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย 

-สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
-วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ  
 

-วางแผน 
 

- -ความสามารถใน
การคิด 
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 



 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ/ความรู้ 
k 

ทักษะ/
กระบวนการ  

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการ
โครงการ 
พิเศษ 

 -การสืบทอดและเปล่ียนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย 
- แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ ์
-วิธีการมีส่วนร่วมอนุรกัษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส21231  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/ค ากริยา 
P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

1.ความเป็นไทย 
 

-มารยาทไทยกตัญญูกตเวที  
-เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
-เสียสละ 
-การแต่งกาย 
-ภาษา 
-ภูมิปัญญา 
-ประเพณี 

- 
 

- -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 
 

ผลการเรียนท่ี 1 มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
มารยาทไทย 

-การไหว้ 
-การแสดงความเคารพ 

- -การอนุรักษ ์ -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 2
แสดงออกถึงความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
เสียสละต่อสังคม 

-การไหว้ 
-การแสดงความเคารพ 

-แสดงออก - -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส21231  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/
ค ากริยา P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 3 เห็น
คุณค่าและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

-อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
-วันภาษาไทย 
-วันสุนทรภู่ 

- 
 
 

- -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 

2. รักชาติยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย ์

-เห็นคุณค่าและการแสดงออกถึง
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
เทินทูนพระมหากษัตริย์ 

- 
 

-ยึดมั่น -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 4 เป็น
แบบอย่างของความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

-เป็นแบบอย่างของความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
-วันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

- 
 

- -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส21232  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/
ค ากริยา P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 5 ประยุกต์และ
เผยแพร่พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-เผยแพร่พระบรมราโชวาท 
-หลักการทรงงานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ประยุกต์ - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

3.ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-การด าเนินงานตามวิถี
ประชาธิปไตย 
-การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

- - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 6 ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตามวิถี-
ประชาธิปไตย 

-เป็นพลเมืองท่ีดี 
-การเลือกตั้งประธานนักเรียน 

-การปฏิบัติตน - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส21232  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/
ค ากริยา P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 7 มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ  

-รู้ทันข่าวสาร -มีส่วนร่วม 
 
 

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

4. ความปรองดองสมานฉันท์ -การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย 
-การจัดการความขัดแยง้และสันติวิธี 

- 
 

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 8 ยอมรับความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งซึ่งกนัและกัน 

-ยอมรับความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
-วันอาเซียน 

- 
 

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี9 มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

-แก้ปัญหาความขัดแย้ง -มีส่วนร่วม - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส21232  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/
ค ากริยา P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

5.ความมีวินัยในตนเอง -ซื่อสัตย์สุจริต  
-ขยันมั่นเพียร  
-อดทน  
-ใฝ่หาความรู้  
-ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ียอมรับผลท่ี
เกิดจากการกระท าของตนเอง  

- - 
 

-ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 10 ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

-มีวินัยในตนเอง -การปฏิบัติตน - 
 

-ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส22233  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
K 

กระบวนการเรียนรู้ 
(ค ากริยา) 

P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณาการ
โครงการพิเศษ 

1.ความเป็นไทย 
 

-มารยาทไทยกตัญญูกตเวที  
-เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
-เสียสละ 
-การแต่งกาย 
-ภาษา 
-ภูมิปัญญา 
-ประเพณี 

- -- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนท่ี 1 มีส่วนร่วมและ
แนะน าผู้อื่นในการอนรุักษ์
มารยาทไทย 

-การไหว้ 
-การแสดงความเคารพ 

-มีส่วนร่วม -อนุรักษ์มารยาท
ไทย 

-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

 

ผลการเรียนรู้ท่ี 2 แสดงออกและ
แนะน าผู้อื่นให้มีความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละต่อ
สังคม 

-การไหว้ 
-การแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

- - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 

 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส22233  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
K 

กระบวนการ
เรียนรู้ (ค ากริยา) 

P 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะ
ส าคัญผู้เรียน 

C 

บูรณาการ
โครงการพิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 3 เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ 
สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

-อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
-วันภาษาไทย 
-วันสุนทรภู่ 

- -เห็นคุณค่า 
-อนุรักษ์ สืบสาน 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

-ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

 

2. รักชาติยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 

-เห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทินทูน
พระมหากษัตริย ์

- -เห็นคุณค่า -ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 4 เป็นแบบอย่างและ
แนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

-เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

- -ยึดมั่น -ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 5 ประยุกต์และเผยแพร่
พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-เผยแพร่พระบรมราโชวาท 
-หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ประยุกต ์ - 
 

-ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

- 

 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส22234  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2  เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
K 

กระบวนการเรียนรู้ 
(ค ากริยา) 

P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณาการ
โครงการพิเศษ 

3.ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-การด าเนินงานตามวิถีประชาธิปไตย 
-การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 6 ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถี-ประชาธิปไตย 

-เป็นพลเมืองท่ีดี 
-การเลือกตั้งประธานนักเรียน 

-ปฏิบัติ - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 7 มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร 

-การเดินรณรงค์ต่างๆ -ส่วนร่วม - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

4. ความปรองดองสมานฉันท์ -การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย 
-การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 

- - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส22234  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
K 

กระบวนการเรียนรู้ 
(ค ากริยา) 

P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณาการ
โครงการพิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 8 เห็นคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่าง
สันติและพึ่งพาซึ่งกันและกนั 

-การอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย  
-กิจกรรมอาเซียน 

- -เห็นคุณค่า 
-อย่างสันติ 

-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี9 มีส่วนร่วมและ
เสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดย
สันติวิธี 

-แก้ปัญหาความขัดแย้ง -มีส่วนร่วม 
 

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

5.ความมีวินัยในตนเอง -ซื่อสัตย์สุจริต  
-ขยันมั่นเพียร  
-อดทน  
-ใฝ่หาความรู้  
-ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ียอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระท าของตนเอง  

- - 
 

-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 10 ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง 

-มีวินัยในตนเอง -ปฏิบัติตน - 
 

-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส23235  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/
ค ากริยา P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

1.ความเป็นไทย 
 

-มารยาทไทยกตัญญูกตเวที  
-เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
-เสียสละ 
-การแต่งกาย 
-ภาษา 

- - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 
 

ผลการเรียนท่ี 1 มีส่วนร่วมและ
แนะน าผู้อื่นในการอนรุักษ์และ
ยกย่องผู้มีมารยาทไทย 

-การไหว้ 
-การแสดงความเคารพ 

-การมีส่วนร่วม - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 2แสดงออก
แนะน าผู้อื่นและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ 

-การไหว้ 
-การแสดงความเคารพ 
-กิจกรรมจิตอาสา 

-การแสดงออก - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส23235  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/ค ากริยา 
P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 3 เห็นคุณค่า
และอนุรักษ์ สืบสาน และ
ประยุกต์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 

-อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย 
-วันภาษาไทย 

-วันสุนทรภู่ 

- -เห็นคุณค่า -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 
 

2. รักชาติยึดม่ันในศาสนา 
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

-เห็นคุณค่าและการแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทินทูน
พระมหากษัตริย ์

- 
 

-ยึดมั่น 
 

-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 4 เป็นแบบอย่าง
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ท่ีแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

-เป็นแบบอย่างของความรักชาติ 
ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
-กิจกรรมวันส าคัญทางชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

-มีส่วนร่วม -ยึดมั่น -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส23235  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/ค ากริยา 
P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 5 ประยุกต์และ
เผยแพร่พระบรมราโชวาท
หลักการทรงงานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-เผยแพร่พระบรมราโชวาท 
-หลักการทรงงานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-ประยุกต์ - 
 

-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส23236  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/ค ากริยา 
P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

3.ความเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

-การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

- - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 6 ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตามวิถี-
ประชาธิปไตย 

-เป็นพลเมืองท่ีดี 
-การเลือกตั้งประธานนักเรียน 

-ปฏิบัติตน - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี 7 มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ตรวจสอบการท าหน้าท่ีของ
บุคคลเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ 

-การเดินรณรงค์ต่างๆ -ส่วนร่วม - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส23236  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/ค ากริยา 
P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

4. ความปรองดอง
สมานฉันท์ 

-การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่ง
ความหลากหลาย 
-การจัดการความขัดแย้งและ
สันติวิธี 

- - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 8 เห็นคุณค่า
ของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค
ต่างๆของโลกอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน 

-การอยู่ร่วมกันในภูมิภาค
ต่างๆของโลก  

-เห็นคุณค่า - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี9 มีส่วนร่วม
และเสนอทางการป้องกัน
ปัญหาความขัดแย้ง 

-แก้ปัญหาความขัดแย้ง -มีส่วนร่วม - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส23236  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2    เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/ค ากริยา 
P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

5.ความมีวินัยในตนเอง -ซื่อสัตย์สุจริต  
-ขยันมั่นเพียร  
-อดทน  
-ใฝ่หาความรู้  
-ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ียอมรับผล
ท่ีเกิดจากการกระท าของ
ตนเอง  

- - 
 

-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 10 ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

-มีวินัยในตนเอง -ปฏิบัติ -มีวินัย 
 

-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส30231  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
K 

กระบวนการเรียนรู้ 
(ค ากริยา) 

P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณาการ
โครงการพิเศษ 

ผลการเรียนท่ี 1 มีสวนรวมและแนะน า
ผูอื่นใหอนุรักษ และเผยแพรมารยาท
ไทยสูสาธารณะ 

-การไหว้ 
 

-มีส่วนร่วม 
-อนุรักษ์ 

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 2 เห็นคุณคา   อนุรักษ
สืบสาน ประยุกต และเผยแพร
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

-รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี -เห็นคุณค่า 
-อนุรักษ์ 
-ประยุกต ์
-เผยแพร่ 

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 3 เปนแบบอยาง  
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย  

-รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -มีส่วนร่วม -ยึดมั่น -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส30231  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
K 

กระบวนการเรียนรู้ 
(ค ากริยา) 

P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณาการ
โครงการพิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 4  เปนแบบ 
อยาง ประยุกตและเผยแพร  
พระบรมราโชวาท หลักการทรง
งาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เผยแพรพระบรมราโชวาท 
-หลักการทรงงาน 
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-เป็นแบบอย่าง -ยึดมั่น -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 5 เปนแบบอยาง
และสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่น 
เปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย  

-สงเสริมสนับสนุนใหผูอื่น 
เปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

-เป็นแบบอย่าง - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 6 ประยุกตใช
กระบวนการประชาธิปไตยใน
การวิพากษประเด็นนโยบาย
สาธารณะท่ีตนสนใจ 

-กระบวนการประชาธิปไตยในการวิ
พากษประเด็นนโยบายสาธารณะ 

-ประยุกต ์
-วิพากษ์ 

- -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส30232  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2   เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ 

สาระส าคัญ 
K 

กระบวนการเรียนรู้ 
(ค ากริยา) 

P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณาการ
โครงการพิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 7 มีสวนรวมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ 

- เลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ 
 

-มีส่วนร่วม - -ความสามารถใน
การคิด 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 8 รทัูนขาวสารและรูทัน
ส่ือ 

-เท่าทันข่าวสาร  - - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี9 คาดการณเหตุการณ 
ลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล 

-เหตุการณ์ปัจจุบัน - - -ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี10 ยอมรับในอัตลักษณ
และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

-ความหลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

    

ผลการเรียนรู้ท่ี11 เห็นคุณคาของการ 
อยรูวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน 

-การอยูรวมกันอยางสันติ -เห็นคุณค่า    

ผลการเรียนรู้ท่ี12 ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย
ในตนเอง 

-วินัย -ปฎิบัติตน    

 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส30233  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/ค ากริยา 
P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

ผลการเรียนท่ี 1 แสดงออก แนะ
น าผูอื่น และยกยองบุคคลท่ีมี
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และเสียสละ 

-ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  
-เสียสละ 

-แสดงออก - -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 

ผลการเรียนรู้ท่ี 2 เปนแบบ 
อยา่งมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ 

-ยึดมั่นในศาสนา 
-เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

-แสดงออก - -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี 3 เปนแบบอยาง 
ประยุกตและเผยแพร พระบรม
ราโชวาท หลักการทรงงาน และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-พระบรมราโชวาท  
-หลักการทรงงาน  
-หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ประยุกต์ - -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 
 

 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส30233  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระการเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/
ค ากริยา P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 4 เปนแบบ 
อย่างและสงเสริมสนับสนุนใหผู
อื่นเปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

-เปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

-เป็นแบบอย่าง - -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี 5 ประยุกตใช
กระบวนการประชาธิปไตยใน
การวิพากษประเด็นนโยบาย
สาธารณะท่ีตนสนใจ 

-กระบวนการประชาธิปไตย -ประยุกต์ - -ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดเพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส30234  รายวิชาหน้าที่พลเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2   เวลาเรียน 1  ช่ัวโมง  จ านวน 0.5  หน่วยกิต 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระ
การเรียนรู ้

สาระส าคัญ 
k 

กระบวนการ/
ค ากริยา P 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

C 

บูรณการโครงการ 
พิเศษ 

ผลการเรียนรู้ท่ี 6 มีสวนรวมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ 

-การเลือกตั้งประธานนักเรียน -มีส่วนร่วม - -ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต 

- 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี 7 รูทันขาวสารและรู
ทันส่ือ 

-การเดินรณรงค์ต่างๆ - - -ความสามารถในการ
คิด 

- 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี 8 คาดการณเหตุ
การณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  

-เหตุการณ์ปัจจุบัน - - -ความสามารถในการ
คิด 

- 
 

ผลการเรียนรู้ท่ี 9 มีสวนรวมในการ
แกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโด
ยสันติวิธีและสรางเครือขายการปอง
กันปญหาความขัดแยง 

-ความขัดแย้ง -มีส่วนร่วม    

ผลการเรียนรู้ท่ี 10 ปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเอง 

-วินัย -ปฏิบัติตน    

 
 


