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คานา
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้จัดทาขึ้น
ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อตอบสนองต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับนี้ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่ม
สาระ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่ง ทางกลุ่มสาระสัง คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมได้กาหนดไว้ในหลักสูตรฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่นาหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ได้เข้าใจและ
สามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุตามที่ต้องการ
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาที่สาเร็จ
ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี ก็ ด้ ว ยความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ข องบุ ค ลากรในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา จึ ง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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สื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีใน
ท้ อ งถิ่ น การเลื อ กใช้ สื่ อ ควรเลื อ กให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ระดั บ พั ฒ นาการ และลี ล าการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายของผู้เรียน
การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดทาและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้
อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริม
และสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจั ดให้มีอย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน เกิด
การเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ควรดาเนินการดังนี้
1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครื อข่ายการ
เรี ย นรู้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งในสถานศึ ก ษาและในชุ ม ชน เพื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก
2. จัดทาและจัดหาสื่อการเรียนรู้สาหรับการศึกษาค้นคว้า ของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้ส อน
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้
3. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ
5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. จัดให้มีการกากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการ
เรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่าเสมอ
ในการจัดทา การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษาควรคานึงถึง
หลักการสาคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น สอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัย ไม่กระทบต่อความ
มั่งคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รูปแบบการนาเสนอที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

วิสัยทัศน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นพลเมืองที่ดี
หลักการ
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด นอกจากนี้ ยัง
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้เกิด
ความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถ
นาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก
จุดหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความ
เชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบท
สภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
โดยได้กาหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้
 ศาสนา ศี ล ธรรมและจริ ย ธรรม แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ ศาสนา ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนาหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทาความดี มีค่านิยมที่ดีง าม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
รวมทั้งบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
 หน้าที่พลเมื อง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสาคัญ
การเป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยม
ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดาเนินชีวิตอย่างสันติ
สุขในสังคมไทยและสังคมโลก
 เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อย่ า งจ ากั ด อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การด ารงชี วิ ต อย่ า งมี ดุ ล ยภาพ และการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิด
จากเหตุการณ์สาคัญในอดีต บุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สาคัญของโลก
 ภูมิศาสตร์ ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหล่ง ทรัพยากร และ
ภู มิ อ ากาศของประเทศไทย และภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของโลก การใช้ แ ผนที่ แ ละเครื่อ งมื อทางภู มิ ศ าสตร์
ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
ตั วชี้ วั ดระบุ สิ่ งที่ นั กเรี ยนพึ งรู้และปฏิบั ติ ไ ด้ รวมทั้ ง คุ ณลั กษณะของผู้ เรี ยนในแต่ ละระดับชั้น
ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง มาตรฐานการเรี ย นรู้ มี ค วามเฉพาะเจาะจงและมี ค วามเป็ น รู ป ธรรม น าไปใช้
ในการกาหนดเนื้อหา จัดทาหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็ นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัด
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6)

ส 1.1 ม. 1/2
ม.1/2
1.1
ส

ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2
สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส 2.2 ม.4-6/ 3
ม.4-6/3
2.3
ส

ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3
สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1

ม.2

ม.3

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
120

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
120

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
120

ปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง
ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ ปี

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ม.4-6
240
(6 นก.)
240
(6 นก.)
240
(6 นก.)
320
(8 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
240
(6 นก.)
1,640
( 41 นก.)
360
ไม่น้อยกว่า
1,680 ชั่วโมง
รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า
3,600 ชั่วโมง

เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเกณฑ์กลางสาหรับการจบการศึกษาเป็น 3
ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 38 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ก ารประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด

ตัวชี้วัดชั้นปี / ช่วงชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตัวชี้วัดชั้นปี / ช่วงชั้น
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
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
45
44
49
138
63
วัฒนธรรม
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 ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2
เข้ า ใจ ตระหนั ก และปฏิ บั ติ ต นเป็ น ศาสนิ ก ชนที่ ดี และธ ารงรั ก ษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1
เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ
สังคมโลกอย่างสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2
เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส.3.1
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส.3.2
เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1
เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
มาตรฐาน ส 4.2
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง ปัจจุบัน ในด้านความสั มพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและ
สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรฐาน ส 4.3
เข้ า ใจความเป็ น มาของชาติ ไ ทย วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาไทย มี ค วามรั ก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1
เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กันใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทางภู มิ ศ าสตร์ ตลอดจนใช้ ภู มิ ส ารสนเทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณภาพผู้เรียน
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะที่จาเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รั บ การ
พัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ใน
โลก ได้ แ ก่ เอเชี ย โอเชี ย เนี ย แอฟริ ก า ยุ โ รป อเมริ ก าเหนื อ อเมริ ก าใต้ ในด้ า นศาสนา คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์
ในการดาเนินชีวิตและวางแผนการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ได้เรียนรู้และศึกษาความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้
 ได้ เ รี ย นรู้เ รื่องภู มิปั ญญาไทย ความภู มิ ใ จในความเป็ นไทย ประวั ติ ศ าสตร์ข องชาติไ ทย
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม
มีจิตสานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มุ่งทาประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม
 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ชี้นาตนเองได้ และสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ชั้น
ม.1

ตัวชี้วัด
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย
2. วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่
มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้ง
การพัฒนาตนและครอบครัว

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การสังคายนา
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น
 ศาสนาประจาชาติ
 สถาบันหลักของสังคมไทย
 สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และ
ครอบคลุมสังคมไทย
 การพัฒนาตนและครอบครัว
3. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึง
 สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ
บาเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติศาสดาที่
 ประสูติ
ตนนับถือตามที่กาหนด
 เทวทูต 4
 การแสวงหาความรู้
การบาเพ็ญทุกรกิริยา
4. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
 พุทธสาวก พุทธสาวิกา
แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
 พระมหากัสสปะ
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิก
 พระอุบาลี
ชนตัวอย่างตามที่กาหนด
 อนาถบิณฑิกะ
 นางวิสาขา
 ชาดก
 อัมพชาดก
 ติตติรชาดก

ชั้น

ตัวชี้วัด
5. อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรมสาคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด เห็น
คุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหาขอตนเอง
และครอบครัว

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พระรัตนตรัย
 พุทธคุณ 9
 อริยสัจ 4
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ 5
- ธาตุ 4
 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
- ความหมายและคุณค่า
o อบายมุข 6
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o สุข 2 (กายิก, เจตสิก)
o คิหิสุข
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
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
ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี
 ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
เรือนที่ครองไม่ดีนาทุกข์มาให้

ชั้น

ตัวชี้วัด
6. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต เพื่อการ
เรียนรู้และการดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ –
คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ
และทางออก หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
7. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 โยนิโสมนสิการ
 วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม
 วิธีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก

8. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดารงชีวิต
แบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
9. วิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นที่ทุกคน
ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ

 หลักธรรม (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 5)

10. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ม.2

11. วิเคราะห์การกระทาของบุคคลที่เป็น
แบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ และนาเสนอ
แนวทางการปฏิบัติของตนเอง
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
2. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญญา การฝึกบริหารจิตและ
เจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้น
อานาปานสติ
 นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน





ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการดาเนินชีวิต
แตกต่างกันตามหลักความเชื่อและคาสอน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่น
ในสถานการณ์ต่างๆ

ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศที่ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์หรือมี
ผลงานด้านศาสนสัมพันธ์
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธ -ศาสนา
ของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
3. วิเคราะห์ความสาคัญของ
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือใน
สังคมไทยในฐานะเป็น
ฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม
 รากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ
 เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ
4. อภิปรายความสาคัญของพระพุทธ  ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับ
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสดา  สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
 การผจญมาร
 การตรัสรู้
 การสั่งสอน
6. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
 พระสารีบุตร
แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
 พระโมคคัลลานะ
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ
 นางขุชชุตตรา
ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กาหนด
 พระเจ้าพิมพิสาร
 มิตตวินทุกชาดก
 ราโชวาทชาดก
7. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของ
 โครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก
นับถือ
และพระอภิธรรมปิฎก

ชั้น

ตัวชี้วัด
8. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสาคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนา
ที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด เห็นคุณค่า
และนาไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พระรัตนตรัย
 ธรรมคุณ 6
 อริยสัจ 4
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ 5
- อายตนะ
 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
- สมบัติ 4
- วิบัติ 4
o อกุศลกรรมบถ 10
o อบายมุข 6
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o สุข 2 (สามิส, นิรามิส)
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
o บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา
o ดรุณธรรม 6
o กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
o กุศลกรรมบถ 10
o สติปัฏฐาน 4
o มงคล 38
- ประพฤติธรรม
- เว้นจากความชั่ว
- เว้นจากการดื่มน้าเมา
 พุทธศาสนสุภาษิต
 กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 กลฺยาณการี กลฺยาณ ปาปการี จ ปาปก
ทาดีได้ดี ทาชั่ว ได้ชั่ว
 สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่งสม
บุญนาสุขมาให้
ปูชโก ลภเต ปูช วนฺทโก ปฏิวนฺทน
ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ
ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ

ชั้น

ม. 3

ตัวชี้วัด
9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ
10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ
 นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม (ตามสาระ
การเรียนรู้ ข้อ 8.)

11.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดารงตน
อย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือ  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น
ในปัจจุบัน
2. วิเคราะห์ความสาคัญของ
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือใน
ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุข
ฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม และ
ให้แก่โลก
ความสงบสุขแก่โลก
3. อภิปรายความสาคัญของ
 สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ยั่งยืน (ที่สอดคล้องกับหลักธรรมในสาระ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การเรียนรู้ ข้อ 6 )

ชั้น

ตัวชี้วัด
4. วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูป
ปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด

5. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและ
ศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กาหนด
6. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสาคัญใน
กรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ เช่น
o ปางมารวิชัย
o ปางปฐมเทศนา
o ปางลีลา
o ปางประจาวันเกิด
 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
 ปฐมเทศนา
 โอวาทปาฏิโมกข์
 พระอัญญาโกณฑัญญะ
 พระมหาปชาบดีเถรี
 พระเขมาเถรี
 พระเจ้าปเสนทิโกศล
 นันทิวิสาลชาดก
 สุวัณณหังสชาดก
 พระรัตนตรัย
 สังฆคุณ 9
 อริยสัจ 4
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ 5
-ไตรลักษณ์
 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
-วัฏฏะ 3
-ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา มานะ
ทิฎฐิ)

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o อัตถะ 3
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
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
 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม (ตามสาระ
การเรียนรู้ ข้อ 6.)

7. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมในการพัฒนาตน
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทางาน
และการมีครอบครัว
8. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ
 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
เรียนรู้และดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ

ชั้น

ตัวชี้วัด
9. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ
 นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
10. วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถี วิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่นๆ
การดาเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนา
อื่นๆ
ม.4-ม.6 1.วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความ  ลักษณะของสังคมชมพูทวีป และคติความ
เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
เชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า
หรือสังคมสมัยของศาสดาที่ตนนับถือ
2. วิเคราะห์ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
 พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ ผู้ฝึกตนได้
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้
อย่างสูงสุด (การตรัสรู้)
การก่อตั้ง วิธีการสอนและการเผยแผ่
 การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน
พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติ
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
พุทธจริยา
3.วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร
 พุทธประวัติด้านการบริหารและการธารง
และการธารงรักษาศาสนา หรือ วิเคราะห์
รักษาพระพุทธศาสนา
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
4. วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลางใน
 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็น
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
สากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
ตนนับถือ ตามที่กาหนด
5. วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา และปัญญาที่  พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและ
ถูกต้องในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
ปัญญาที่ถูกต้อง
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
6. วิเคราะห์ลักษณะประชาธิปไตยใน
 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธ- ศาสนา
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด

ชั้น

ตัวชี้วัด
7. วิเคราะห์หลักการของพระพุทธศาสนา
กับหลักวิทยาศาสตร์ หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
8. วิเคราะห์การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
9. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับ
วิธีการแก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
10. วิเคราะห์พระพุทธศาสนาในการฝึกตน
ไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพ
บุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
11. วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
12. วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษา
ที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์
 การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและการ
คิดแบบวิทยาศาสตร์
 พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน
การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
 พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์
ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา
 พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท
พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพ
แก่บุคคล สังคมและโลก
 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาที่สมบูรณ์
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
การเมือง
 ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
สันติภาพ

ชั้น

ตัวชี้วัด
13. วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ อริยสัจ
4 หรือหลักคาสอนของศาสนา ที่ตนนับ
ถือ





สาระการเรียนรู้แกนกลาง
พระรัตนตรัย
 วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของ
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ
อริยสัจ 4
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ 5
- นามรูป
- โลกธรรม 8
- จิต, เจตสิก
 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
- นิยาม 5
- กรรมนิยาม ( กรรม 12)
- ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุปบาท)
o วิตก 3
o มิจฉาวณิชชา 5
o นิวรณ์ 5
o อุปาทาน 4
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o ภาวนา 4
o วิมุตติ 5
o นิพพาน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
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
จิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้
 นอุจฺจาวจ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ
 นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก
 โกธ ฆตฺวา สุข เสติ
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข
 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา วินฺทเต ธน
คนขยันเอาการเอางาน กระทา
เหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้
 วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะ
ประสบความสาเร็จ
 สนฺตฎฺฐี ปรม ธน
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง
 อิณาทาน ทุกฺข โลเก
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก
 ราชา มุข มนุสฺสาน
พระราชาเป็นประมุขของประชาชน
 สติ โลกสฺมิ ชาคโร
สติเป็นเครื่องตื่นในโลก
 นตฺถิ สนฺติปร สุข
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
นิพฺพาน ปรม สุข
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง

ชั้น

ตัวชี้วัด
14. วิเคราะห์ข้อคิดและแบบอย่าง
การดาเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก
เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่
กาหนด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 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
 พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันท
ภิกขุ)
 ดร.เอ็มเบดการ์
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

ชั้น

ตัวชี้วัด

15. วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของ
การสังคายนา พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ และการเผยแผ่




16. เชื่อมั่นต่อผลของการทาความดี ความ 
ชั่ว สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญ และตัดสินใจเลือกดาเนินการหรือ 
ปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตาม

หลักธรรม จริยธรรม และกาหนด
เป้าหมาย บทบาทการดาเนินชีวิตเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติอย่างสมานฉันท์
17. อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
โดยสังเขป
18.ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของ 
ค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวกาหนดความ
เชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศา

สนิกชนศาสนาต่างๆ เพื่อขจัดความขัดแย้ง
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
19. เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนา 
ชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
 อนาคาริก ธรรมปาละ
วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก และ
คัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนาและ
การเผยแผ่พระไตรปิฏก
ความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิฏก
ตัวอย่างผลที่เกิดจากการทาความดี
ความชั่ว
โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ
หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ 13

ประวัติพระพุทธเจ้า มุฮัมมัด พระเยซู
คุณค่าและความสาคัญของค่านิยมและ
จริยธรรม
การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ 10 วิธี (เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ แบบสามัญญลักษณะ

ชั้น

ตัวชี้วัด
หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา
ที่ตนนับถือ

20. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน หรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

21. วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ และ
ชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็น
ความสาคัญของการทาความดี ต่อกัน

22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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
 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐาน
 นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพ
ชีวิตและสังคม
 หลักธรรมสาคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข
o หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น
สาราณียธรรม 6 อธิปไตย 3
มิจฉาวณิชชา 5 อริยวัฑฆิ 5
โภคอาทิยะ 5

คริสต์ศาสนา ได้แก่ บัญญัติ 10
ประการ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักจริยธรรม
(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
 สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษา
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ชั้น
ม.1

ตัวชี้วัด
1. บาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
2. อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การบาเพ็ญประโยชน์ และ
การบารุงรักษาวัด
 วิถีชีวิตของพระภิกษุ
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม
ปาฐกถาธรรม การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง
 การเข้าพบพระภิกษุ
 การแสดงความเคารพ การประนมมือ
การไหว้ การกราบ การเคารพ
พระรัตนตรัย การฟังเจริญ
พระพุทธมนต์ การฟังสวด
พระอภิธรรม การฟังพระธรรมเทศนา
3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตามหลัก
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
กาหนด
4. จัดพิธีกรรม และปฏิบัติตนใน
 การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่4 หมู่ 5 หมู่ 7
ศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
หมู่9
 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่องประกอบโต๊ะ
หมู่บูชา
 คาอาราธนาต่างๆ

ชั้น

ม.2

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

5. อธิบายประวัติ ความสาคัญ และ ปฏิบัติ  ประวัติและความสาคัญของวันธรรมสวนะ
ตนในวันสาคัญทางศาสนา
ที่ตน
วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโว
นับถือ ตามที่กาหนด ได้ถูกต้อง
โรหณะ
 ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตน
ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะและ
เทศกาลสาคัญ
1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล ต่าง  การเป็นลูกที่ดี ตามหลักทิศเบื้องหน้า ใน
ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
ทิศ 6
กาหนด
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี  การต้อนรับ (ปฏิสันถาร)
ตามที่กาหนด
 มรรยาทของผู้เป็นแขก
 ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ
การยืน การให้ที่นั่ง การเดินสวน
การสนทนา การรับสิ่งของ
 การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงานมงคล
งานอวมงคล
3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ
 การทาบุญตักบาตร
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
 การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวายและ
สิ่งของต้องห้ามสาหรับพระภิกษุ
 การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน
 การถวายผ้าอาบน้าฝน
 การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน
 การกรวดน้า
 การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า
4. อธิบายคาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ
 หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องใน
วันสาคัญทางศาสนา และปฏิบัติตน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
ได้ถูกต้อง
 วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา
 วันธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ
 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน
ในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา
 วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ

ชั้น

ม.3

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
5. อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธี
 ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของศาสนา
พิธีกรรม ตาม แนวปฏิบัติของศาสนาอื่น
อื่น ๆ
ๆ เพื่อนาไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน
1. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวก  หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติ ตาม
และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามที่กาหนดได้
หลักพระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่าง
ถูกต้อง
เหมาะสม
 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน ศาสน
พิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่งกาย
มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ
2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล ต่าง  การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา ใน
ๆ ตามหลักศาสนา ตามที่กาหนด
ทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา
3. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี
 การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน
4 ในมหาปรินิพพานสูตร
4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง  พิธีทาบุญ งานมงคล งานอวมงคล
 การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้ง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรียม
เครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน
ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าวพระ
พุทธ การถวายไทยธรรม
การกรวดน้า
5. อธิบายประวัติวันสาคัญทางศาสนา
 ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาใน
ตามที่กาหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ประเทศไทย
 วันวิสาขบูชา (วันสาคัญสากล)
 วันธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ
 หลักปฏิบัติตน : การฟังพระธรรมเทศนา
การแต่งกายในการประกอบ ศาสนพิธีที่วัด
การงดเว้นอบายมุข
 การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและ
เทศกาลสาคัญ
6. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ
 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา
 ขั้นเตรียมการ
ที่ตนนับถือ
 ขั้นพิธีการ

ชั้น

ตัวชี้วัด
7. นาเสนอแนวทางในการธารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถือ

ม.4-6

1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก
สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
พระพุทธศาสนา นาไปปฏิบัติและเผยแผ่
ตามโอกาส
 การศึกษาการรวมตัวขององค์กร
ชาวพุทธ
 การปลูกจิตสานึกในด้านการบารุงรักษาวัด
และพุทธสถานให้เกิดประโยชน์
 ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ
 การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น
การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการ
เป็นนักบวชที่ดี
 คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก
 หน้าที่และบทบาทของพระภิกษุ ใน
ฐานะพระนักเทศก์
พระธรรมทูต พระธรรมจาริก พระ
วิทยากร พระวิปัสสนาจารย์ และ
พระนักพัฒนา
 การปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนา
ของพุทธบริษัทในสังคมไทย
 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย
วาจา และใจ ที่ประกอบด้วยเมตตา
 การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุ ในโอกาสต่าง ๆ

ชั้น

ตัวชี้วัด


2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธีพิธีกรรม
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ



สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และสังคม
 การรักษาศีล 8
 การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกของ
องค์กรชาวพุทธ
 การเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักทิศ
เบื้องบน ในทิศ 6
 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะ
ผู้ปกครองและ ผู้อยู่ในปกครอง ตาม
หลักทิศเบื้องล่าง ในทิศ 6
 การปฏิสันถารตามหลัก ปฏิสันถาร 2
 หน้าที่และบทบาทของอุบาสก
อุบาสิกาที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ตามหลักทิศเบื้องหลัง
ในทิศ 6
 การบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ
และโลก
ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา
 ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ เช่น
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียน
เทียน ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบ
น้าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา เป็น
ต้น
 ศาสนพิธีที่นาพระพุทธศาสนา เข้า
ไปเกี่ยวเนื่อง เช่น การทาบุญเลี้ยง
พระในโอกาสต่างๆ

ชั้น

ตัวชี้วัด

3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ
4. วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา และ
เทศกาลที่สาคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทางในการ
ธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึง
การพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ความหมาย ความสาคัญ คติธรรม
ในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งาน
พิธี คุณค่าและประโยชน์
 พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของ
ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร
ประโยชน์ของการ บรรพชาอุปสมบท
 บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
 คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 ขั้นเตรียมการ
 ขั้นพิธีการ
 หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสาคัญ และเทศกาลที่สาคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น
 การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสาคัญ
และเทศกาลที่สาคัญในพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาอื่น
 การปกป้อง คุ้มครอง ธารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท
ในสังคมไทย
 การปลูกจิตสานึก และการมีส่วนร่วม
ในสังคมพุทธ

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธารง
รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข
ชั้น
ม.1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ  กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ของบุคคล
- กฎหมายการคุ้มครองเด็ก
- กฎหมายการศึกษา
- กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
- กฎหมายลิขสิทธิ์
 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
การคุ้มครองสิทธิของบุคคล
2. ระบุความสามารถของตนเอง
 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม
ในการทาประโยชน์ต่อสังคมและ
และประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ
ประเทศชาติ
เช่น เคารพกติกาสังคม
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์
3. อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง
เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
หรืออาจนาไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้
 วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนาไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน
4. แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของ
 วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น
ตนเองและผู้อื่น
 ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น

ชั้น
ม.2

ตัวชี้วัด
1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว
เช่น
- กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์
- กฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน
- กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและ
มรดก เช่น การหมั้น การสมรส
การรับรองบุตร การรับบุตรบุญธรรม
และมรดก
 กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ
- กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก
แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
- กฎหมายแรงงาน

 สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย
3. วิเคราะห์บทบาท ความสาคัญ และ
 บทบาท ความสาคัญและความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน
ทางการเมืองการปกครอง
4.อธิบายความคล้ายคลึงและความ
 ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศ
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนาไปสู่
ในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม
เป็น
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
ปัจจัยสาคัญในการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน
2. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่
ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ชั้น
ม.3

ตัวชี้วัด
1. อธิบายความแตกต่างของการกระทา
ความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ลักษณะการกระทาความผิดทางอาญา และ
โทษ
 ลักษณะการกระทาความผิดทางแพ่ง และ
โทษ
 ตัวอย่างการกระทาความผิดทางอาญา เช่น
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 ตัวอย่างการทาความผิดทางแพ่ง เช่น การ
ทาผิดสัญญา การทาละเมิด
2. มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่น  ความหมาย และความสาคัญของสิทธิ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน
มนุษยชน
 การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยตาม
วาระและโอกาสที่เหมาะสม
3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
 ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม
การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
4. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความ  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น
ขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
ลดความขัดแย้ง
สังคม ความเชื่อ
 สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ
 แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์
5. เสนอแนวคิดในการดารงชีวิตอย่างมี
 ปัจจัยที่ส่งเสริมการดารงชีวิตให้มีความสุข
ความสุขในประเทศและสังคมโลก
เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ขันติธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าในตนเอง รุ้จักมอง
โลกในแง่ดี สร้างทักษะทางอารมณ์ รู้จัก
บริโภคด้วยปัญญา เลือกรับ-ปฏิเสธข่าว
และวัตถุต่างๆ ปรับปรุงตนเองและสิ่ง
ต่างๆให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

ชั้น
ม.4-6

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และสังคมโลก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น
ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม
เงิน จานา จานอง
 กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
 กฎหมายอื่นที่สาคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน กฎหมาย
การรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ
2. วิเคราะห์ความสาคัญของโครงสร้างทาง  โครงสร้างทางสังคม
สังคม การขัดเกลาทางสังคม และ การ
- การจัดระเบียบทางสังคม
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
- สถาบันทางสังคม
 การขัดเกลาทางสังคม
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทาง
สังคม
3. ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่น  คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
และสังคมโลก เช่น
ประเทศชาติ และสังคมโลก
- เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม
- เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ
บุคคลอื่น
- มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
ชุมชน ประเทศชาติและสังคม
- เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
การปกครอง
- มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม
- มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้เป็น
ตัวกาหนดความคิด

ชั้น

ตัวชี้วัด
4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา







5. วิเคราะห์ความจาเป็นที่ต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล








สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและ
หลักการของสิทธิมนุษยชน
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ
ในเวทีโลกที่มีผลต่อประทศไทย
สาระสาคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ
และแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา
ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
ลักษณะและ ความสาคัญของวัฒนธรรมไทยที่
สาคัญ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมสากล
แนวทางการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย ที่ดี
งาม
วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ชั้น
ม.1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง  หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง และ
และสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน
โดยสังเขป
2. วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอานาจ  การแบ่งอานาจ และการถ่วงดุลอานาจ
อธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
อธิปไตยทัง้ 3 ฝ่าย คือนิติบัญญัติ บริหาร
ไทย ฉบับปัจจุบัน
ตุลาการ ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
3. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่

ม.2

1. อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย  กระบวนการในการตรากฎหมาย
- ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย
- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย
2. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการ  เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของ
ปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัย
ระบอบการปกครองของไทย
ปัจจุบัน
 หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร

ม.3

1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ
ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการ
ปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

 ระบอบการปกครอง แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุค
ปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบ
 เผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย
 เกณฑ์การตัดสินใจ
 ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของการ
ปกครองของไทย กับประเทศอื่นๆ ที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ชั้น

ตัวชี้วัด
3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน
มาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม
และการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
 อานาจหน้าที่ของรัฐบาล
 บทบาทสาคัญของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ความจาเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบ
ประชาธิปไตย
4. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็นอุปสรรค  ประเด็น ปัญหาและผลกระทบที่เป็น
ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ไทยและเสนอแนวทางแก้ไข
ประเทศไทย
 แนวทางการแก้ไขปัญหา

ม.4-ม.6 1. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สาคัญใน
ประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข

2. เสนอแนวทาง ทางการเมืองการ
ปกครองที่นาไปสู่ความเข้าใจ และ
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ

 ปัญหาการเมืองสาคัญที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศ
 สถานการณ์การเมืองการปกครอง
ของสังคมไทย และสังคมโลก และ
การประสานประโยชน์ร่วมกัน
 อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครอง
ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
 การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ เช่น การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ
 การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ
สังคม

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
3. วิเคราะห์ความสาคัญและ ความจาเป็น  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
ที่ต้องธารงรักษาไว้ซงึ่ การปกครองตามระบอบ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
- รูปแบบของรัฐ
ประมุข
- ฐานะและพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริย์
4. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการ
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ตาม
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
การตรวจสอบโดยประชาชน

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ชั้น
ม.1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของ  ความหมายและความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 ความหมายของคาว่าทรัพยากรมีจากัดกับ
ความต้องการมีไม่จากัด ความขาดแคลน
การเลือกและค่าเสียโอกาส
2. วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการ
 ความหมายและความสาคัญของการบริโภค
บริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
 หลักการในการบริโภคที่ดี
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
 ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภคของ
คนในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งผลดีและผลเสีย
ของพฤติกรรมดังกล่าว
3. อธิบายความเป็นมาหลักการและ
 ความหมายและความเป็นมาของปรัชญา
ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงต่อสังคมไทย
 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตาม
พระราชดาริ
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดารงชีวิต
 ความสาคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

ชั้น
ม.2

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและ  ความหมายและความสาคัญของการลงทุน
การออม
และการออมต่อระบบเศรษฐกิจ
 การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน
ภาคครัวเรือน
 ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ อัตรา
ดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่าของ
เงิน เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับ
อนาคต
 ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย
2. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  ความหมาย ความสาคัญ และหลักการ
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า
ผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และบริการ
 สารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น ว่ามีการผลิต
อะไรบ้าง ใช้วิธีการผลิตอย่างไร มีปัญหา
ด้านใดบ้าง
 มีการนาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อ
การผลิตสินค้าและบริการ
 นาหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
 หลักการและเป้าหมายปรัชญาของ
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
 สารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น
 ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
4. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของ  การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ตนเองในฐานะผู้บริโภค
ผู้บริโภค
 กฎหมายคุ้มครองสิทธิผุ้บริโภคและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การดาเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค
 แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค
ม.3 1. อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
 ความหมายและประเภทของตลาด
 ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน
 ความหมายและความสาคัญของกลไกราคา
และการกาหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ
 หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
และบริการ
2. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา  สารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้ง
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาใน
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
ระดับต่าง ๆ
 หลักการสาคัญของระบบสหกรณ์
 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิ
พอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์
เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ม.4-ม.6 1. อภิปรายการกาหนดราคาและค่าจ้างใน  ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดี
ระบบเศรษฐกิจ
และผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
 ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและ
ข้อเสียของตลาดประเภทต่าง ๆ
 การกาหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน
การกาหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย

ชั้น

ตัวชี้วัด


2. ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ



3. ตระหนักถึงความสาคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนและประเทศ






4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข





สาระการเรียนรู้แกนกลาง
การกาหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
อัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย
บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการ
ควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรร
ในทางเศรษฐกิจ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิตของตนเอง และ
ครอบครัว
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและ
บริการ
ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา โดย
การศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ผ่านมา
การพัฒนาประเทศที่นาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับปัจจุบัน
วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย
ความหมายความสาคัญ และหลักการของ
ระบบสหกรณ์
ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศ
ไทย
ความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ
ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบ
ความสาเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ชั้น
ม.1

ม.2

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ
 ความหมาย ประเภท และความสาคัญของ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภท
สถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
และธนาคารกลาง
 บทบาทหน้าที่และความสาคัญของธนาคาร
กลาง
 การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน
2. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัย
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
กันและกัน การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ในประเทศ
ประเทศ
 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแก้ไข
3. ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนด อุป  ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน
สงค์และอุปทาน
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดอุปสงค์และ
อุปทาน
4. อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับ  ความหมายและความสาคัญของทรัพย์สิน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ทางปัญญา
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาพอสังเขป
 ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละประเภท
1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
 ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
2. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็น
 หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัยกัน
การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
เอเชีย

ชั้น

ม.3

ตัวชี้วัด
3. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร
ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น น้ามัน ป่าไม้ ทองคา ถ่าน
หิน แร่ เป็นต้น
 การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ

4. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า
ในประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ ราคา
สินค้า
1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลใน
 บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ
ประเทศในด้านต่าง ๆ
 บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและบริการ
สาธารณะที่เอกชนไม่ดาเนินการ เช่นไฟฟ้า
ถนน โรงเรียน
- บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ
ของรัฐในระดับต่าง ๆ
- บทบาทการแทรกแซงราคาและ
การควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่ายและ
การจัดสรรในทางเศรษฐกิจ
 บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
ในสังคมไทย
2. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และ
 นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อ
รัฐบาล
บุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ
3. อภิปรายบทบาทความสาคัญของ
 บทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่มทาง
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ
4. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะ เงิน  ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
เฟ้อ เงินฝืด
ความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะ
เงินเฟ้อ เงินฝืด

ชั้น

ตัวชี้วัด
5. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และ
แนวทางแก้ปัญหา
6. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ







ม.4-ม.6 1. อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบาย 
การเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ







สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน
ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ
บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ของรัฐบาลในด้าน
- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ
- การแทรกแซงราคาและการควบคุม
ราคา
รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่อ
งบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ
และการใช้จ่ายของรัฐ
- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน
ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิด
จากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ
เงินฝืด
ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เช่น GDP , GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล
แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน
การคลัง

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
2. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทาง  วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อ
ในยุคโลกาภิวัตน์ของไทย
สังคมไทย
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ
 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
 บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวที
การเงินโลกที่มีผลกับประเทศไทย
3. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือ  แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบ
ประเทศ
ต่าง ๆ
 บทบาทขององค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF , ADB ,
OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆ เขต
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
 ปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่การพึ่งพา การ
แข่งขันการขัดแย้ง และการประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นาไปสู่การพึงพาทาง
เศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 ปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่การพึ่งพาการ
แข่งขัน การขัดแย้ง และการประ
สารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ชั้น
ม.1

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร์





2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์





3. นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา 
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์




สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุคสมัย
ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย
ความสาคัญของเวลา และช่วงเวลาสาหรับ
การศึกษาประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์และความสาคัญของอดีตที่มี
ต่อปัจจุบันและอนาคต
ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ. /ร.
ศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ.
วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง
การเทียบ
ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทย
ความหมายและความสาคัญของประวัติศาสตร์
และวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และ
หลักฐานชั้นรอง ( เชื่อมโยงกับ มฐ.
ส 4.3) เช่น ข้อความ ในศิลาจารึก
สมัยสุโขทัย เป็นต้น
นาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้ (สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทัย
สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์ ) และเหตุการณ์สาคัญ
ในสมัยสุโขทัย

ชั้น
ม.2

ตัวชี้วัด
1. ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง ๆ





2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความ
จริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์




3. เห็นความสาคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ




สาระการเรียนรู้แกนกลาง
วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ ต่าง
ๆ อย่างง่าย ๆ เช่น การศึกษาภูมิหลังของ
ผู้ทา หรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่
ในท้องถิ่นของตนเอง หรือหลักฐาน
สมัยอยุธยา ( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 )
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี
( เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3 ) เช่น ข้อความ
บางตอน ในพระราชพงศาวดารอยุธยา /
จดหมายเหตุชาวต่างชาติ
ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์สาคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี
การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น
รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์

ชั้น
ม.3

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
2. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

ม.4-ม.6 1. ตระหนักถึงความสาคัญของเวลาและ
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
สาหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง
 วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
 นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว และท้องถิ่นของตน
 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
และประวัติศาสตร์สากล
 ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3)
 ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดย
นาเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน
 คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
 ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ชั้น
ม.1

ตัวชี้วัด
1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้




2. ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรมใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ม.2

1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย




2. ระบุความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย




สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดน
ไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน
ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป
พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)
ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารยธรรม
โบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่งมรดก
โลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน

ชั้น
ม.3

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก
ต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อ
โดยสังเขป
พัฒนาการโดยสังเขป
2. วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่
 พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
นาไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ใน
การเมืองของภูมภิ าคต่างๆของโลก
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความ
(ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง
 อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก
 ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2 สงครามเย็น องค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ม.4-ม.6 1.วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรรมโบราณ  อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่
และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับ
อารยธรรมลุ่มแม่น้าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์
โลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการ
ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน
เปลี่ยนแปลงของโลก
 การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
2. วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผล
ตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
กันและกัน
และการเมือง เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน
 เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่นระบอบ
ฟิวดัส การฟื้นฟู ศิลปวิทยาการสงครามครู
เสด การสารวจทางทะเล การปฏิรูป
ศาสนา การปฏิวัติทาง

ชั้น

ตัวชี้วัด
3. วิเคราะห์ผลกระทบของการขยาย
อิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยังทวีป
อเมริกา แอฟริกาและเอเชีย
4. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น
 ความร่วมมือ และความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลก
 สถานการณ์สาคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 21 เช่น
- เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (Nine
Eleven )
- การขาดแคลนทรัพยากร
- การก่อการร้าย
- ความขัดแย้งทางศาสนา ฯลฯ

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธารงความเป็นไทย
ชั้น
ม.1

ตัวชี้วัด
1. อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป




2. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง ๆ



3. วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและสังคมไทยใน
ปัจจุบัน



ม.2

1. วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา






สาระการเรียนรู้แกนกลาง
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
โดยสังเขป
รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัยตาม
พรลิงค์ ทวารวดี เป็นต้น
รัฐไทย ในดินแดนไทย เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและ ปัจจัย
ภายนอก )
พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น ภาษาไทย
วรรณกรรม ประเพณีสาคัญ ศิลปกรรมไทย
ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
การชลประทาน เครื่องสังคมโลก
ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย
การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
3. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ
อยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิ
การกู้เอกราช
ปัญญาดังกล่าว ต่อการพัฒนาชาติไทยใน  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
ยุคต่อมา
เช่น การควบคุมกาลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม
 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้ เอก
ราช และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี
 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี
 วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลสาคัญของไทยและต่างชาติ
ที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย

ม.3

1. วิเคราะห์พัฒนาการของไทย
สมัย
รัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์
3.วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการ
พัฒนาชาติไทย
4.วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัย
ประชาธิปไตย

 การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น
ราชธานีของไทย
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์
 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญ
และความมั่นคงของชาติ
 พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ

ชั้น

ตัวชี้วัด

ม.4–ม.6

1.วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย
2. วิเคราะห์ความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 เหตุการณ์สาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มี
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การทา
สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4 การ
ปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 การเข้า
ร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดย
วิเคราะห์สาเหตุปัจจัย และผลของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์
 บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก
 ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย เช่น
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย
อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และ
อิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อ
การสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ สาเหตุและ
ผลของการปฏิรูป ฯลฯ

4. วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาว  บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการ
ไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์
พัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การ
วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย
ป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
 ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตร์ไทย

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยใน
ยุคปัจจุบัน
5. วางแผนกาหนดแนวทางและการมีส่วน  สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิ
ร่วมการอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาไทยและ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
 วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ
 การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย
 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
 วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้
แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.1 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่
เอเชียทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดย
กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทาง
ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
กายภาพ และสังคมของประเทศไทยและ
ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย
2. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และ
 เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง
ลองจิจูด)เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ  ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับเวลา
วัน เวลาของโลก
ท้องถิ่น
3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
 ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นใน
ผลกระทบในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย
โอเชียเนีย
ม.2 1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะ
ยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
แอฟริกา

ม.3

2. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์  อธิบายมาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์
3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
 สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปยุโรปและ
ผลกระทบในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ทวีปแอฟริกา
1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทาง
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดย
กายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ
เลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือ
และอเมริกาใต้
ทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
2. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
 สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกา
ผลกระทบในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้
อเมริกาใต้

ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ม.4 – ม.6 1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆของโลก
ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง สภาพ
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
อากาศแปรปรวน
2. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งทาให้  ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ของโลก
 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ในส่วนต่าง ๆ ของ โลก
 การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก
3. ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน  การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพล
การค้นหาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทย
กระบวนการทางภูมิศาสตร์และนาภูมิ
และทวีปต่างๆ เช่น การเคลื่อนตัวของ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใน
แผ่นเปลือกโลก
ชีวิตประจาวัน
 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ให้ข้อมูลและ
ข่าวสารภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศและภูมิสังคม
ของไทยและภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วิถีการดาเนินชีวิต มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

ชั้น
ม.1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. สารวจและระบุทาเลที่ตั้งของกิจกรรม  ทาเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
เช่น ศูนย์กลางการคมนาคม
2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย  การเปลีย่ นแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม
ทางสังคมที่ส่งผลต่อทาเลที่ตั้งของกิจกรรม และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป และโอเชียเนีย
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
 การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
 แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนให้
ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตสานึกรู้คุณค่าของ
ทรัพยากร
 แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในทวีปเอเชีย
3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
 ความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย
ทางธรรมชาติ
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย ทีย่ ั่งยืน

ม.2

 แนวทางการจัดการภัยพิบัติ และการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน

1. สารวจและระบุทาเลที่ตั้งของกิจกรรม  ระบุทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
และสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ทวีปแอฟริกา
2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย  ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มี
ทางสังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้งของกิจกรรม
ผลต่อทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และ
และสังคมในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ทวีปแอฟริกา
3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
 อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีป
เกิดขึ้นในทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
แอฟริกา

ชั้น

ม.3

ม.4 –
ม.6

ตัวชี้วัด
4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน
1. สารวจและระบุทาเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้
2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้
3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้
4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้
ที่ยั่งยืน
5. ระบุความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผล
ต่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการ
สร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิตของท้องถิ่น
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกและเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่
มีผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
2. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและ
ทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน
 การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
 ผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
ในส่วนต่าง ๆ ของ โลก
 การเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก
 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก
 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาท
ขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
3. ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
กฎหมายและนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การแก้ปัญหาและการดาเนินชีวิตตาม
บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง และการ
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและ
สิง่ แวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระหว่างประเทศ
4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการ  การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ท้องถิน่ ทั้งในประเทศไทยและโลก

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ส 21101 สังคมศึกษา
ส 21102 สังคมศึกษา
ส 21131 ประวัติศาสตร์
ส 21132 ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ส 22101 สังคมศึกษา
ส 22102 สังคมศึกษา
ส 22131 ประวัติศาสตร์
ส 22132 ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส 23101 สังคมศึกษา
ส 23102 สังคมศึกษา
ส 23131 ประวัติศาสตร์
ส 23132 ประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยการเรียน
3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยการเรียน
3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 60 ชั่วโมง
จานวน 1.5 หน่วยการเรียน
3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 60 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน

คาอธิบายรายวิชา
ส21101 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 60 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ การสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ระเทศไทย พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจบ
ถึง บาเพ็ญ ทุกกิริยา ประวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี อนาถบิณฑิกะ นางวิสาขา พระเจ้าอโศกมหาราช
พระโสณะและพระอุตตระ บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก
ประพฤติตนตามแบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพระสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ความสาคัญของพระพุทธศาสนาอื่นๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ศึกษาวิเคราะห์และปฏบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ชันธ์ 5 สมุทัย
(ธรรมที่ควรละ) ในเรื่อง กรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่อง สุข 2 (กายิก,เจตสิก) คิหิสุข มรรค
(ธรรมที่ควรเจริญ) 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 (การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทาดีกว่า) ทุราวาสา ฆรา ทุกฺ
ขา (เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนาทุกข์มาให้) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมและนาไปพัฒนา แก้ปั ญหาของตนเอและ
ครอบครัวในการดารงชีวิตแบบพอเพียง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การพัฒนา
จิตเพื่อการเรียนรู้และการดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ -คุณค่าเทียม วิธคิด
แบบคุณ-โทษ และทางออก) สวดมนต์ แผ่เมตตา บริ หารจิต และเจริญ ปัญ ญาด้วยอาณาปานสติ ศึกษา
วิเคราะห์และปฏิบัติตน การบาเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ บทบาทของพระภิกษุ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา การจุดธูปเทียน
การจัดเครื่องประกอบโต๊ะ หมู่ บู ช า ปฏิบัติตนในศาสนพิธี แ ละพิ ธีกรมในเรื่อง คาอาราธนาต่างๆ ประวั ติ
ความสาคัญ และการปฏิบัติตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มี
ต่อสัง คมและประเทศชาติ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น หลักการ เจตนารมณ์โครงสร้างและ
สาระสาคัญ ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสัง เขป บทบาทการถ่วงดุลของอานาจ
อธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรื อ
อาจนาไปสู่ความเข้าใจผิ ดต่อกัน ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสัง คมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตนเองโดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนก ารปฏิ บั ติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอย่างสันติ
สุขในสังคมไทยและสังคมโลก
โดยใช้กระบวนคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์

สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน 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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
1 ประวัติและความสาคัญของ ส1.1 ม.1/1อธิบายการ
พระพุทธศาสนา
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่
ประเทศไทย
ส1.1 ม1/2 วิเคราะห์
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมใน
สังคมไทยรวมทั้งการ
พัฒนาตนและครอบครัว

2

พุทธประวัติ พระสาวก
ศาสนิกชนตัวอย่างและ
ชาดก

รวม
ส1.1 ม.1/3 วิเคราะห์
พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ
จนถึงบาเพ็ญทุกกริยา
หรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
ส1.1 ม.1/4 วิเคราะห์
และปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวิต
และข้อคิดจากประวัติ
สาวกชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กาหนด

รวม

สาระการเรียนรู้
1.การทาสังคายนา
2.การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศไทย
1.ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทย
2.พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตน
และครอบครัว

1.พุทธประวัติ
- พุทธประวัติ
- ประสูติ
- เทวทูต 4
- การแสวงหาความรู้
- การบาเพ็ญทุกรกิริยา
1.ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
- พระมหากัสสปะ
- พระอุบาลี
- อนาถบิณฑิกะ
- นางวิสาขา
2.ศาสนิกชนตัวอย่าง
3.ชาดก
- อัมพชาดก
- ติตติรชาดก

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
3

2

2

5
1

5
2

3

3

4

5

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
3 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

4

5

พุทธศาสนสุภาษิต

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส1.1 ม.1/5 อธิบาย
พุทธคุณและข้อธรรม
สาคัญในกรอบอริยสัจ 4
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด เห็นคุณค่าและ
นาไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของตนเองและครอบครัว
รวม
ส1.1 ม.1/5 อธิบาย
พุทธคุณและข้อธรรม
สาคัญในกรอบอริยสัจ 4
หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด เห็นคุณค่าและ
นาไปพัฒนาแก้ปัญหา
ของตนเองและครอบครัว

สาระการเรียนรู้
1.พระรัตนตรัย
- พระพุทธ
- พระธรรม
- พระสงฆ์
2.อริยสัจ 4
- ทุกข์
- สมุทัย
- นิโรธ
- มรรค
1.พุทธสภาษิต
- ย เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใด
ย่อมเป็นเช่นนั้น
- อตฺตนา โจทยฺตาน : จงเตือนตนด้วย
ตนเอง
- นิสมฺม กรณ เสยฺโย : การใคร่ครวญ
ก่อนแล้วจึงทาดีกว่า
- ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนที่
ปกครองไม่ดีนาทุกข์มาให้

รวม
หน้าที่ชาวพุทธและมารยาท ส1.2 ม.1/1 บาเพ็ญ
1.การบาเพ็ญประโยชน์และการ
ชาวพุทธ
ประโยชน์ต่อศาสนสถาน บารุงรักษาวัด
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ส1.2 ม.1/2 อธิบายจริย
วัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ต่อสาวกของศาสนาที่ตน
นับถือ

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

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
9
5

9
4

5
5

4
2

5
1

2

2

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส1.2 ม.1/3 ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด

6

7

วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสน
พิธี

สาระการเรียนรู้

2

2

รวม
ส1.2 ม.1/4 จัดพิธีกรรม 1.ศาสนพิธี
และปฏิบัติตนในศาสนพิธี - ระเบียบพิธี
พิธีกรรม ได้ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี

5
2

5
3

ส1.2 ม.1/5 อธิบาย
ประวัติ ความสาคัญ และ
การปฏิบัติตนในวันสาคัญ
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนดได้ถูกต้อง

2

2

4
1
2

5
20
2

รวม
สอบกลางภาค
การบริหารจิตและการเจริญ ส1.1 ม.1/6 เห็นคุณค่า
ปัญญา
ของการพัฒนาจิตเพื่อ
การเรียนรู้และการดาเนิน
ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการคือวิธีคิดแบบ
คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ
และทางออกหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ

1.มารยาทชาวพุทธ
2.การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
เพื่อนตามหลักพระพุทธศาสนา

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1.วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- วันวิสาขบูชา
- วันมาฆบูชา
- วันออกพรรษา
- วันเข้าพรรษา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันอัฐมีบูชา
- วันธรรมะสวนะ

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
จิตและเจริญปัญญา
2.การเจริญปัญญาโดยการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ

หน่วย
ที่

8

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ศาสนสัมพันธ์

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส1.1 ม.1/7 สวดมนต์ แผ่
เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอานา
ปานสติ หรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
รวม
ส1.1 ม.1/8 วิเคราะห์
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือ ในการ
ดารงชีวิตแบบพอเพียง
และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1.กระบวนการฝึกสมาธิตามหลักอานา
3
3
ปานสติ
2.การเจริญปัญญา
3.การนาวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สาระการเรียนรู้

5
1

5
2

ส1.1 ม.1/9 วิเคราะห์
1.ความจาเป็นที่เราควรเรียนรู้ศาสนา
เหตุผลและความจาเป็นที่ อื่น
ทุกคนต้องเรียนรู้ศาสนา
อื่นๆ

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
การกระทาของบุคคลที่
เป็นแบบอย่างด้านศาสน
สัมพันธ์และนาเสนอแนว
ทางการปฏิบัติของตนเอง

1.ตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่าง
ทางด้านศาสนสัมพันธ์
- ท่านพุทธทาสภิกขุ
- สุชีพ ปุญญานุภาพ

1

1

4

5

รวม

1.การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือในการดารงชีวิต
แบบพอเพียง และการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
9 บทบาทและหน้าที่ของ
เยาวชนที่มีต่อสังคมและ
ประเทศชาติ

10

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส2.1 ม.1/2 ระบุ
ความสามารถของตนใน
การทาประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ

สาระการเรียนรู้

1.บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มี
ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้น
จิ ต สาธารณะ เช่ น เคารพกติ ก า
สัง คม ปฏิบัติตนตามกฎหมาย มีส่วน
ร่ ว มและรั บ ผิ ด ชอบในกิ จ กรรมทาง
สั ง คม อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
รักษา สาธารณประโยชน์
ส2.1 ม.1/4 แสดงออกถึง 1.วิธีปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ
การเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
เสรีภาพของตนเองและ 2.ผลที่ได้รับจากการเคารพในสิทธิ
ผู้อื่น
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
3.วิธีปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
4.ผลที่ได้รับจากการเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
รวม
1.หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง
รัฐธรรมนูญกับการเมืองการ ส2.2 ม.1/1 อธิบาย
หลักการ เจตนารมณ์
และสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ปกครองของไทย
โครงสร้างและ
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
สาระสาคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันพอสังเขป
ส2.2 ม.1/2 วิเคราะห์
บทบาทการถ่วงดุล
อานาจประธิปไตรใน
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน
ส2.2 ม.1/3 ปฏิบัติตน
ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
2

3

3

5
2

5
2

1.การแบ่งอานาจและการถ่วงดุล
อานาจอธิปไตยทั้ง 3 ฝ่าย คือ นิติ
บัญญัติ บริหาร ตุลาการ ตามที่ระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน

2

2

1.การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและ
หน้าที่

1

1

หน่วย
ที่
11

12

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
กฎหมายคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล

วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
รวม
ส2.1 ม.1/1 ปฏิบัติตาม
กฎหมายในการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคล

รวม
ส 2.1 ม.1/3 อภิปราย
เกี่ยวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยใน
การสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี หรืออาจนาไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน
รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

สาระการเรียนรู้
1) กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล เช่น
- กฎหมายคุ้มครองเด็ก
- กฎหมายการศึกษา
- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
- กฎหมายลิขสิทธิ์
2) ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล
1) ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2) วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนาไปสู่
ความเข้าใจผิดต่อกัน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
5
5
5
5

5
5

5
5

5
1
60

5
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส21102 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 60 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายความสาคัญของเศรษฐศาสตร์ ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ความเป็นมา หลักการ และความสาคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อ สัง คมไทย บทบาทหน้าที่แ ละความแตกต่างของสถาบันการเงิน แต่ ละประเภทและ
ธนาคารกลาง การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดอุป
สงค์และอุปทาน และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สารวจ สืบค้น
พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองติจูด เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก ลักษณะทางกายภาพ
ทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้ง ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสัง คมในทวี ปเอเชีย ทวีปออสเตรเลี ย และโอเชียเนีย สาเหตุการเกิ ดภั ย พิ บั ติ
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดกาสรภัย
พิบัติ การจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
โดยใช้กระบวนคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนิ นชีวิต นาไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน 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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2

พฤติกรรมการบริโภค

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส3.1 ม.1/1อธิบาย
ความหมายและ
ความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์

รวม
ส3.1 ม.1/2 วิเคราะห์
ค่านิยมและพฤติกรรม
การบริโภคของคนใน
สังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ

สาระการเรียนรู้
1. ความหมาย ความสาคัญ และ
ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
2.ขอบข่ายและเป้าหมายของวิชา
เศรษฐศาสตร์
3.ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
6

3
1

6
2

ส3.2 ม.1/3 ระบุปัจจัยที่ 1.อุปสงค์
มีอิทธิพลต่อการกาหนด 2.อุปทาน
อุปสงค์และอุปทาน

2

2

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

1

2

4

6

รวม

1. การบริโภค
-ความหมายและความสาคัญของการ
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
-หลักการบริโภคที่ดี
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภค
-ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคม

1.ทรัพย์สินทางปัญญา
-ความหมายและความสาคัญ
-ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
-กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
3 สถาบันการเงิน

4

5

เศรษฐกิจประเทศไทย

เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส3.2 ม.1/1 วิเคราะห์
บทบาท หน้าที่ และ
ความแตกต่างของ
สถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคาร
กลาง

รวม
ส3.2 ม.1/2 ยกตัวอย่างที่
สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย

รวม
ส3.1 ม.1/3 อธิบายความ
เป็นมา หลักการ และ
ความสาคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย

รวม
สอบกลางภาค

สาระการเรียนรู้
1.ความหมายและความสาคัญของ
สถาบันการเงิน
2.ประเภทของสถาบันการเงิน
3.สถาบันการเงินที่สาคัญ
4.ธนาคารกลาง
5.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน

1.ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย
2.การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจ
3.ปัญหาเศรษฐกิจของไทย

1.ความหมายและความเป็นมาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
3.การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
ขอบสังคม
4.การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
ขอบสังคม
5.หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
6.ความสาคัญ คุณค่า และประโยชน์
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
สังคมไทย

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
6

4
4

6
6

4
4

6
6

4
1

6
20

หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
6 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และ ส5.1 ม.1/2 อธิบายพิกัด
เวลาโลก
ภูมิศาสตร์ (ละติจูดและ
ลองติจูด) เส้นแบ่งเวลา
และเปรียบเทียบวัน เวลา
ของโลก

7

ทวีปเอเชีย

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

สาระการเรียนรู้
1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
-แผนที่
-ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากจาน
ดาวเทียม
2.วันและเวลาโลก

1.ลักษณะทั่วไปของทวีปเอเชีย
-ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย
-การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น
แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียมในการสืบค้นลักษณะทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
6

4
5

6
2

ส5.2 ม.1/1 สารวจและ
ระบุทาเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย

1.ทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น พื้นที่เพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง การกระจาย
ของภาษาและศาสนาในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

5

2

ส5.2 ม.1/2 วิเคราะห์
ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
ต่อทาเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย
รวม

1.ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย

4

2

14

6

หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
8 ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย ส5.1 ม.1/1 วิเคราะห์
เนีย
ลักษณะทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

ส5.2 ม1/1 สารวจและ
ระบุทาเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนีย
ส5.2 ม.1/2 วิเคราะห์
ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผล
ต่อทาเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย
9

รวม
ภัยพิบัติทางธรรมชาติใน
ส5.1 ม.1/3 วิเคราะห์
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ
และทวีปโอเชียเนีย
และผลกระทบในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย

สาระการเรียนรู้
1.ลักษณะทั่วไปของทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย
-ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย
-การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น
แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียมในการสืบค้นลักษณะทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
2

1.ทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น พื้นที่เพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์ แหล่งประมง การกระจาย
ของภาษาและศาสนาในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

4

2

1.ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางประชากร สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
เนีย

4

2

10
3

6
3

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภัยพิบัติ
2.ภัยต้านสภาพแวดล้อม
3.ธรณีพิบัติภัย

หน่วย
ที่

10

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส5.2 ม.1/4 วิเคราะห์
แนวทางการจัดการภัย
พิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลียและโอ
เชียเนียที่ยั่งยืน
รวม
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ส5.2 ม.1/3 สืบค้น
และสิ่งแวดล้อมในทวีป
อภิปรายประเด็นปัญหา
เอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ จากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
โอเชียเนีย
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ส5.2 ม.1/4 วิเคราะห์
แนวทางจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนียที่ยั่งยืน
รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

สาระการเรียนรู้
1.การจัดการภัยพิบัติ
-วัฏจักรการจัดการภัยพิบัติ
-ก่อนเกิดภัยพิบัติ
-ระหว่างเกิดภัยพิบัติ
-หลังเกิดภัยพิบัติ

1.ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
1.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เชียเนียที่ยั่งยืน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
3

6
3

6
3

2

3

5
1
60

6
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส21131 ประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึ ก ษาความส าคั ญ ของเวลา เที ย บศั ก ราชตามระบบต่ า งๆทางประวั ติ ศ าสตร์ น าวิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตลอดจนศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัย ก่อน
สุโขทัยในดินแดนประเทศไทย
โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ตรวจสอบ สืบค้นหาความรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่มและกระบวนการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่า รักและศรัทธาในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
เสียสละ มีวินัย ขยันหมั่นเพียรในการเรียน ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด
ส 4.1 - ม1/1,ม1/2,ม1/3
ส 4.3 - ม1/1
รวม 4 ตัวชี้วัด

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 เวลาและการแบ่งยุคสมัย

2

วิธีการทางประวัติศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม1/1วิเคราะห์
ความสาคัญของเวลาใน
การศึกษาประวัติศาสตร์

สาระการเรียนรู้
-ความสาคัญของเวลา และช่วงเวลา
สาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
-ความสัมพันธ์และความสาคัญของ
อดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
15

ส 4.1 ม.1/2 เทียบ
-ตัวอย่างการใช้เวลาช่วงเวลาและยุค
ศักราชตามระบบต่างๆ ที่ สมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย
-ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จ.ศ. / ม.ศ.
/ร.ศ./ พ.ศ.
/ ค.ศ. และ ฮ.ศ.
-วิธีการเทียบศักราชต่างๆ
และตัวอย่าง การเทียบ
-ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ที่
ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย

5

15

รวม
สอบกลางภาค
ส 4.1 ม1/3นาวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์

9
1
4

30
20
15

4

15

รวม

-ความหมายและความสาคัญ
ของประวัติศาสตร์และวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
-นาวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้
ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทย
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองในสมัยใดก็ได้
(สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อน
สุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัย
รัตนโกสินทร์)

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
3 ประวัติศาสตร์สมัยก่อน
สุโขทัย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 4.3
ม1/1 อธิบายเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์
สมัยก่อนสุโขทัยใน
ดินแดนไทยโดยสังเขป
รวม
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

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

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
5
15

5
1
20

15
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส21132 ประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัยตลอดจนศึกษาพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความสาคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ตรวจสอบ สืบค้นหาความรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ แก้ปัญหา โดยกระบวนการกลุ่มและกระบวนการปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่า รักและศรัทธาในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
เสียสละ มีวินัย ขยันหมั่นเพียรในการเรียน ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด
ส 4.2 - ม 1/1,1/2
ส 4.3 - ม 1/2,1/3
รวม 4 ตัวชี้วัด

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 อาณาจักรสุโขทัย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 4.3
ม1/2 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
สุโขทัยในด้านต่าง ๆ

ส 4.3
ม1/3 วิเคราะห์อิทธิพล
ของวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
และสังคมไทยในปัจจุบัน

สาระการเรียนรู้
-การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก)
-พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ใน
ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
-วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น
ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี
สาคัญ ศิลปกรรมไทย
-ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
การชลประทาน เครื่องสังคโลก
-ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

รวม
สอบกลางภาค
2

พัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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

รวม

-ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการ
พัฒนาการทางด้านต่างๆ
-พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
-ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็น
อาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
15

5

15

9
1
5

30
20
15

5

15

หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
3 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค ส 4.2
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม1/2 ระบุความสาคัญ
ของแหล่งอารยธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
รวม
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน

สาระการเรียนรู้
-ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศ
ต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงไต้
-อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน
ดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
15

4
1
20

15
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส22101 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 60 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดก
ของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม พุทธประวัติ ตอนผจญมาร การตรัสรู้ การสั่งสอน ประวัติ
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ นางขุชชุตตรา พระเจ้าพิมพิสาร มิตตวินทุกชาดก ราโชวาทชาดก พระมหา
ธรรม-ราชาลิไทย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส โครงสร้างและสาระสั งเขปของพระวินัย
ปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก อธิบายและปฏิบัติตนตามธรรมคุณ และปฏิบัติตนตามข้อธรรม
สาคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่อง ธรรมคุณ 6 อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่อง ขันธ์ 5 (อายตนะ) สมุทัย
(ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักกรรม (สมบัติ 4 วิบัติ 4) อกุศลกรรมบถ 10 อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
ในเรื่อง สุข 2 (สามิส นิรามิส) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่อง บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา ดรุณธรรรม 6
กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 กุศลกรรมบถ 10 สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 ในเรื่อง ประพฤติธรรม เว้นจากความชั่ว เว้นจาก
การดื่มน้าเมา พุทธศาสนสุภาษิต กมฺมุนา วตฺตติ โลโก กลฺยาณการี กลฺยาณ ปาปการี จ ปาปก สุโข ปุญฺญสฺส
อุจฺจโย ปูชโก ลภเต ปูช วนฺทโก ปฏิวนฺทน การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอุบาย
ปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วย
อานาปานสติ มีมรรยาทของความเป็น ศาสนิก ชนที่ดี ปฏิ บัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และหลักคาสอนที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ บ ทบาท ความส าคั ญ และความสั ม พั น ธ์ ข อง
สถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่ อ
สังคมไทยสมัยปัจจุบัน กระบวนการในการตรากฎหมาย การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
โดยใช้กระบวนคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปพัฒนาแก้ปัญหาของ
ตนเองและครอบครัวรักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน 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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
1 ประวัติและความสาคัญของ ส1.1 ม.2/1อธิบายการ
พระพุทธศาสนา
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน
ส1.1 ม2/2 วิเคราะห์
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอัน
ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ส1.1 ม2/3 วิเคราะห์
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือในฐาน
นะที่เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรม เอกลักษณ์
ของชาติ และมรดกของ
ชาติ
ส1.1 ม2/4 อภิปราย
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือกับการ
พัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม
2

พุทธประวัติ พระสาวก
ศาสนิกชนตัวอย่างและ
ชาดก

รวม
ส1.1 ม2/5 วิเคราะห์
พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด

สาระการเรียนรู้
1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่
ประเทศเพื่อนบ้านและการนับถือ
พระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อน
บ้านในปัจจุบัน
1. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะที่เป็น
- รากฐานของวัฒนธรรม
- เอกลักษณ์และมรดกของชาติ
3. ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
กับการพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม

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

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
3

2

2

5
1

5
2

หน่วย
ที่

3

4

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

- ราโชวาทชาดก
ส1.1 ม2/6 วิเคราะห์
1. พุทธสาวก พุทธสาวิกา
และปฏิบัติตนตาม
- พระสารีบุตร
แบบอย่างการดาเนินชีวิต - พระโมคคัลลานะ
และข้อคิดจากประวัติ
- นางขุชชุตตรา
สาวก ชาดก เรื่องเล่า
- พระเจ้าพิมพิสาร
และศาสนิกชน ตัวอย่าง 2. ศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กาหนด
- พระมหาธรรมราชา (ลิไทย)
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส
รวม
ส1.1 ม2/8 อธิบาย
1. ข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4
ธรรมคุณและข้อธรรม
ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ
สาคัญในกรอบอริยสัจ 4 และมรรค เป็นหลักสาคัญในการ
หรือหลักธรรมของ
ดาเนินชีวิตที่นาไปสู่ความพ้นทุกข์
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ หรือหมดปัญหา ซึ่งทุกคนควรมี
กาหนด เห็นคุณค่าและ จิตสานึกในพระธรรมคุณ และปฏิบัติ
นาไปพัฒนาแก้ปัญหา
ตามหลักธรรม
ของชุมชนและสังคม
รวม
ส1.1 ม2/7 อธิบาย
1. โครงสร้าง และสาระสังเขปของ
โครงสร้างและสาระ
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ
โดยสังเขปของ
พระอภิธรรมปิฎก
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ส1.1 ม2/8 อธิบาย
2. พุทธศาสนสุภาษิต
ธรรมคุณและข้อธรรม
- กมฺมุนา วตฺตตี โลโก : สัตว์โลกย่อม
สาคัญในกรอบอริยสัจ 4 เป็นไปตามกรรม
หรือหลักธรรมของ
- กลฺยาณการี กลฺยาณ ปาปการี จ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่ ปาปก : ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
กาหนด เห็นคุณค่าและ - สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย : การสั่งสม
นาไปพัฒนาแก้ปัญหา
บุญนาสุขมาให้
ของชุมชนและสังคม
- ปูชโก ลภเต ปูช วนฺทโก ปฏิวนฺทน :
ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้
ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ
รวม

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4

4

5
10

6
10

10
2

10
2

2

2

4

4

หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาท ส1.2 ม2/1 ปฏิบัติอย่าง 1. การเป็นลูกที่ดีตามหลักทิศเบื้องต้น
2
2
ชาวพุทธ
เหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ในทิศ 6
ตามหลักศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กาหนด
ส1.2 ม2/2 มีมรรยาท
1. มรรยาทของศาสนิกชน
2
3
ของความเป็นศาสนิกชน - การต้อนรับ (ปฏิสันถาร)
ที่ดีตามที่กาหนด
- มารยาทของผู้เป็นแขก
- ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อ
พระภิกษุ การให้ที่นั่ง การเดินสวน
การสนทนา การรับสิ่งของ
- การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไป
งานมงคล งานอวมงคล

6

วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสน
พิธี

รวม
สอบกลางภาค
ส1.2 ม2/1 วิเคราะห์
คุณค่าของศาสนพิธีและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ส1.2 ม2/2 อธิบายความ
แตกต่างของศาสนพิธี
พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติ
ของศาสนาอื่นๆ เพื่อ
นาไปสู่การยอมรับและ
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ส1.2 ม2/4 อธิบายคา
สอนที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
สาคัญทางศาสนาและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

รวม

1. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
- การทาบุญตักบาตร
- การถวายภัตตาหาร สิ่งของที่ควร
ถวาย และสิ่งของต้องห้ามสาหรับ
พระภิกษุ
- การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน
- การถวายผ้าอาบน้าฝน
- การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่อง
ไทยทาน
- การกรวดน้า
- การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า
2. ศาสนพิธี พิธีกรรม แนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่นๆ
1. หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องใน
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมี
บูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ
และเทศกาลสาคัญ
2. ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวัน
ธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา วันเทโวโรหณะ

4
1
2

5
20
2

2

2

4

4

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
7 การบริหารจิตและ
การเจริญปัญญา

8

9

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส1.1 ม2/9 เห็นคุณค่า
ของการพัฒนาจิต เพื่อ
การเรียนรู้และดาเนิน
ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรม
และวิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ส1.1 ม2/10 สวดมนต์
แผ่เมตตา บริหารจิตและ
เจริญปัญญาด้วยอาณา
ปานสติหรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ

รวม
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม ส1.1 ม2/11 วิเคราะห์
ทางพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่
ตนนับถือ เพื่อการดารง
ตนอย่างเหมาะสมใน
กระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
รวม
พลเมืองดีตามวิถี
ส2.1 ม.2/2 เห็นคุณค่า
ประชาธิปไตย
ในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ หน้าที่มนฐานะ
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตร
รวม

สาระการเรียนรู้
1. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบ
อุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์

1. สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์
ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ
- นาวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
1. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระ-พุทธศาสนา ย่อมส่งผลดีต่อความ
สงบเรียบร้อยของสังคม และส่งผลต่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

1. การปฏิบัติตนตามสถานภาพ
บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ใน
ฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ย่อมส่งผลดีต่อความสงบเรียบร้อย
และการพัฒนาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคง

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
2

2

2

4
3

4
2

3
4

2
2

4

2

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
10 กฎหมายกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน

11

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส2.1 ม.2/1 อธิบายตน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและประเทศ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และ
3
3
ครอบครัว เช่น
- กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์
- กฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน
- กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับครอบครัว
เช่น การหมั้น การสมรส การรับรอง
บุตร การรับบุตรบุญธรรม
2. กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและ
ประเทศโดยสังเขป
- กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติ
- กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และ
เน้นการกรอกแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา
- กฎหมายแรงงาน
- กฎหมายปกครอง

ส2.2 ม.2/1 อธิบาย
กระบวนการในตรา
กฎหมาย

1. กระบวนการในการตรากฎหมาย
- ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย
- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย

รวม
เหตุการณ์และ
ส2.2 ม.2/2 วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงสาคัญของ ข้อมูล ข่าวสารทาง
ระบอบการปกครองไทย
การเมือง การปกครองที่
มีผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน

รวม

สาระการเรียนรู้

1. เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง
สาคัญของระบอบการปกครองของ
ไทย
2. หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร เพื่อ
นามาวิเคราะห์

2

2

5
4

5
3

4

3

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
12 สถาบันทางสังคม

13

วัฒนธรรมของไทยและ
วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส2.1 ม.2/3 วิเคราะห์
บทบาท ความสาคัญ
และความสัมพันธ์ของ
สถาบันทางสังคม

รวม
ส2.1 ม.2/4 อธิบายความ
คล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรม
ไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจ
อันดีระหว่างกัน
รวม
สอบปลายภาค
รวม

สาระการเรียนรู้
1. บทบาท ความสาคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม
เช่น สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทาง
การเมืองการปกครอง
1. ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยสาคัญในการ
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
5

3
4

5
5

3
1
60

5
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส22102 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 60 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ การพึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิ จ ใน
ภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การ
แข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิ ตและราคาสินค้าปัจจัย
ที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ และปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
ในฐานะผู้บริโภค โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เข้าใจหลักการของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดารงชีวิต สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง
ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สารวจ สืบค้น มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ ลักษณะทางกายภาพ
ทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้ง ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป ยุโรปและทวีปแอฟริกา สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ ประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ การจัดการทาง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น วิเคราะห์
และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้าน
การสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี การใช้
เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์ การใช้สถิติพื้นฐาน รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ ทักษะทางภูมิศาสตร์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มี
ส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา
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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
1 การออมและการลงทุน ส3.1 ม.2/1วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการลงทุนและการออม

2

3

4

การผลิตสินค้าและ
บริการ

เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การผลิตสินค้าและ
บริการ

การคุ้มครองผู้บริโภค

รวม
ส3.1 ม.2/2 อธิบายปัจจัยการผลิต
สินค้าและบริการ และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการ

รวม
ส3.1 ม.2/3 เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สาระการเรียนรู้
1. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการออม
และการลงทุนมีหลายประการ ซึ่ง
การออมและการลงทุนล้วนมี
ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

1. การผลิตสินค้าและบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมมีหลักการ
ผลิตและใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม
ซึ่งปัจจัยการผลิตและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและ
บริการมีหลายประการ

1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีหลักการและเป้าหมายสาคัญที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ
ในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและวิถีการ
ดาเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน

รวม
ส3.1 ม.2/4 อภิปรายแนวทางการ 1. การคุ้มครองสิทธิของตนเองใน
คุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะ ฐานะผู้บริโภคเป็นไปตามกฎหมาย
ผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภค โดยดาเนิน
กิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายใน
ฐานะผู้บริโภค
รวม

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
4

4
3

4
3

3
3

3
3

3
4

3
4

4

4

หน่วย
ที่
5

6

7

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ระบบเศรษฐกิจ
การพึ่งพาการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจในทวีป
เอเชีย

การอ่านและแปล
ความหมายแผนที่

ทวีปยุโรป

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส3.2 ม.2/1 อภิปรายระบบ
เศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
ส3.2 ม.2/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อน
ให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน และการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย
ส3.2 ม.2/3 วิเคราะห์การกระจาย
ของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
ส3.2 ม.2/4 วิเคราะห์การแข่งขัน
ทางการค้าในประเทศและ
ต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพ
สินค้า ปริมาณ การผลิต และราคา
สินค้า
รวม
ส5.1 ม.2/2 อธิบายมาตราส่วน
ทิศ และสัญลักษณ์

รวม
ส5.1 ม.2/1 วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
ส5.1 ม.2/3 วิเคราะห์สาเหตุการ
เกิดภัยพิบัติและผลกระทบในทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกา
ส5.2 ม.2/1 สารวจและระบุทาเล
ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา
รวม
สอบกลางภาค

สาระการเรียนรู้
1. ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ
2. หลักการและผลกระทบการ
พึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

1. การกระจายของทรัพยากรใน
โลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น
น้ามัน ป่าไม้ ทองคา ถ่านหิน แร่
เป็นต้น
2. การแข่งขันทางการค้าใน
ประเทศและต่างประเทศ

1. มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์
เป็นองค์ประกอบของแผนที่ที่ทา
ให้เราทราบตาแหน่ง ระยะทาง
และทิศทางของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏ
บนผิวโลก
1. ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
2. การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เช่ น แผนที่ รู ป ถ่ า ยทางอากาศ
ภาพจากดาวเที ย มในการสื บค้น
ลั ก ษณะทางกายภาพของทวี ป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา
3. สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
1

2

2

3
4

3
3

4
8

3
10

8
1

10
20

หน่วย
ที่
7

8

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ทวีปยุโรป

ทวีปแอฟริกา

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส5.2 ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางสังคมที่
ส่งผลต่อทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
ส5.2 ม.2/3 สืบค้น อภิปราย
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
ส5.2 ม.2/4 วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรปและทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน

รวม
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 สารวจและระบุทาเล
ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา
ส5.2 ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทางสังคมที่
ส่งผลต่อทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง

สาระการเรียนรู้
1. ทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น พื้นที่
เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ แหล่ง
ประมง การกระจายของภาษา
และศาสนาในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา
2. ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ท า ง สั ง ค ม ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
เปลี่ ย น แปลง โ คร ง สร้ า ง ทาง
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
3. ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
4. แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาที่ยั่งยืน
1. ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขตของ
ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
2. การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เช่น แผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ
ภาพจากดาวเทียมในการสืบค้น
ลักษณะทางกายภาพของทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา
3. สาเหตุการเกิดภัยพิบัติและ
ผลกระทบในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา
4. ทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น พื้นที่
เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ แหล่ง
ประมง การกระจายของภาษา

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
13
15

13
17

15
15

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
ส5.2 ม.2/3 สืบค้น อภิปราย
ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
ส5.2 ม.2/4 วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกาที่ยั่งยืน

รวม
สอบปลายภาค
รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

และศาสนาในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา
5. ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัย
ทางสังคมที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
6. ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึน้ ในทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา
7. แนวทางการจัดการภัยพิบัติ
และการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกาที่ยั่งยืน
17
1
60

15
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส22131 ประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จานวน 20 ชั่วโมง

จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความสาคัญของการ
ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง
และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาอิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มี
ต่อการพัฒนาชาติไทย
โดยใช้ วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ก ระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ก ระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบันให้ตระหนักถึงความสาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติศาสน์
กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทางานมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีความรักความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 ความสาคัญของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.2/1
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในลักษณะ
ต่างๆ

สาระการเรียนรู้
-วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ
ต่างๆอย่างง่ายๆ เช่น การศึกษาภูมิ
หลังของผู้ทาหรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
3

ส 4.1 ม.2/2
วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างความจริงกับ
ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์

-ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่
อยู่ในท้องถิ่นของตนเองหรือหลักฐาน
สมัยอยุธยา (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3)
-การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความ
คิดเห็น รวมทั้งความจริงกับ
ข้อเท็จจริง จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

1

3

ส 4.1 ม.2/3 เห็น
ความสาคัญของการ
ตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

-ตัวอย่างการตีความข้อมูลจาก
หลักฐานที่แสดงเหตุการณ์สาคัญใน
สมัยอยุธยาและธนบุรี
-ความสาคัญของการตีความทาง
ประวัติศาสตร์

1

3

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

-ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี (เชื่อมโยงกับ มฐ. ส 4.3) เช่น
ข้อความบางตอนในพระราช
พงศาวดารอยุธยา จดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ
-ความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์

1

3

4

12

รวม

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
2 พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา

มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้าหนัก
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์ 1) การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
1
3
พัฒนาการของอาณาจักร 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง
อยุธยาและธนบุรีในด้าน ของอาณาจักรอยุธยา
ต่างๆ
ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ
ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา
ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาใน
ด้านการเมืองการปกครอง

1

3

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาใน
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ

1

3

ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาใน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา

1

3

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

1

3

หน่วย
ที่

3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

พัฒนาการของอาณาจักร
ธนบุรี

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการ
พัฒนาชาติไทยในยุค
ต่อมา
รวม
สอบกลางภาค
ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์
พัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ

สาระการเรียนรู้
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยา เช่น การควบคุมกาลังคน และ
ศิลปวัฒนธรรม

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
3

6
1
2

18
20
5

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์ พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
พัฒนาการของอาณาจักร ของอาณาจักรธนบุรี
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ

2

5

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาการของอาณาจักร ของอาณาจักรธนบุรี
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ

1

5

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์ พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
พัฒนาการของอาณาจักร ประเทศของอาณาจักรธนบุรี
อยุธยาและธนบุรีในด้าน
ต่างๆ

1

5

ส 4.3 ม.2/1 วิเคราะห์ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้
พัฒนาการของอาณาจักร เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
อยุธยาและธนบุรีในด้าน ธนบุรี
ต่างๆ

1

5

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรี

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
ปัญญาและวัฒนธรรม
ธนบุรี
ไทยสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี และอิทธิพลของ
ภูมิปัญญาดังกล่าว
ต่อการพัฒนาชาติไทยใน
ยุคต่อมา
รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งภาคเรียน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
5

8
1
20

30
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส22132 ประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติและผลงานของพระมหากษัตริย์ ขุนนาง ในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีที่ทา
คุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองในด้านต่างๆ ด้วยความเสียสละ กล้าหาญอดทน และความเข้มแข็ง เป็น
แบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลัง ได้นาไปประพฤติปฏิบัติตาม อธิบายที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลายของ
ทวีปเอเชีย มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย บอกที่ตั้ง และความสาคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและมรดกโลกของ
ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ล้วนมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต
ซึ่งมีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
โดยใช้ วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ก ระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ก ระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
กระบวนการกลุ่มกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีต
จนถึงปัจจุบันให้ตระหนักถึงความสาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติศาสน์
กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทางานมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีความรักความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ส 4.2 - ม2/1,ม2/2
ส 4.3 - ม2/3
รวม 3 ตัวชี้วัด

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 ประวัติและผลงานของ
บุคคลสาคัญในการ
สร้างสรรค์ชาติไทย

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

รวม

สาระการเรียนรู้
-วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลสาคัญของไทยที่มีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทย
-สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง)
-สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
2

วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลสาคัญของไทยที่มีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทย เช่น
- สมเด็จพระสุริโยทัย
- สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1

3

วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงาน
ของบุคคลสาคัญของไทยที่มีส่วน
สร้างสรรค์ชาติไทย เช่น
- สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

1

2

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

1

2

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

1

3

5

12

หน่วย
ที่
2

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่ตั้งและสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาการของทวีปเอเชีย

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

สาระการเรียนรู้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีพื้นที่
กว้างขวางที่สุดในทวีปเอเชีย มี
ลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งนี้การมี
ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง
กันย่อมมีผลต่อพัฒนาการของทวีป
เอเชียตะวันออก
ภูมิภาคเอเชียใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มี
ความสาคัญในด้านเป็นแหล่งอารย
ธรรมเก่าแก่ของโลก แหล่งกาเนิด
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
พระพุทธศาสนา และเป็นต้นกาเนิด
ศาสตร์ความรู้หลายแขนง ด้วยเหตุที่
ประชากรมีความหลากหลายทั้ง
ทางด้านเชื้อชาติและศาสนา จึงส่งผล
ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคนี้
อยู่เสมอ
ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์มีอิทธิพลทา
ให้ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ใน
อดีตได้พัฒนาเป็นแหล่ง
อารย
ธรรมโบราณและเป็นแหล่งกาเนิด
ศาสนาสาคัญของโลก ปัจจุบันเป็น
ดินแดนที่อุดมด้วยทรัพยากรน้ามัน
นอกจากนี้ยังเป็นดินแดนที่มีความ
ขัดแย้งทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา
และพรมแดนมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ภูมิภาคเอเชียกลางเป็นภูมิภาคที่เกิด
ใหม่หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย
ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง
สายแพรไหม แต่เนื่องจากเป็นดินแดน
ที่ไม่มีทางออกสู่มหาสมุทร และอยู่
ไกลศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน
จึงไม่มีความเจริญก้าวหน้าทาง

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1

3

1

3

1

6

1

6

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

เศรษฐกิจเท่าที่ควร ปัจจุบันรายได้
ส่วนใหญ่มาจากการค้าน้ามัน

3

แหล่งอารยธรรมในทวีป
เอเชีย

รวม
สอบกลางภาค
ส 4.2 ม.2/2 ระบุ
ความสาคัญของแหล่ง
อารยธรรมโบราณใน
ภูมิภาคเอเชีย

บริเวณลุ่มแม่น้าหวางเหอ (ฮวงโห)
เป็นที่กาเนิดของอารยธรรมจีนหรือ
อารยธรรมตะวันออก และเป็นแหล่ง
มรดกโลกที่มีอิทธิพลต่อประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกในด้านภาษา
ลัทธิทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
อารยธรรมอินเดียในบริเวณลุ่มแม่น้า
สินธุได้สร้างสรรค์อารยธรรมในด้าน
ต่างๆ ที่สาคัญคือเป็นแหล่งกาเนิด
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ
พระพุทธศาสนา และแผ่ขยายอิทธิพล
ไปยังภูมิภาคใกล้เคียง
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นแหล่ง
อารยธรรมโบราณเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้า
ไทกริส-ยูเฟรติสในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้ชนหลายกลุ่ม
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน สร้างสรรค์ และ
ถ่ายทอดอารยธรรมซึ่งกันและกัน
อารยธรรมอิสลาม เป็นอิทธิพลของ
ศาสนาอิสลามที่แพร่หลายไปยัง
ดินแดนต่างๆ ทั้งใกล้และไกลผ่าน
ทางการทาสงคราม ทาให้อารยธรรม
อิสลามมีอิทธิพลต่อสังคมของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
และทวีปยุโรป
แหล่งอารยธรรมโบราณสาคัญของโลก
ในทวีปเอเชีย มีการถ่ายทอดอารย
ธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในทวีป
เอเชียและนอกภูมิภาค ทาให้อารย
ธรรมโบราณดังกล่าวมีอิทธิพลด้าน

4
1
2

18
20
5

2

5

2

5

1

5

1

5

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
ความเชื่อ ด้านอักษรศาสตร์ ด้าน
ศิลปวิทยาการและภูมิปัญญาใน
ดินแดนนั้นๆ จนถึงปัจจุบัน
ทวีปเอเชียมีอารยธรรมที่หลากหลาย
และมีหลายแห่งที่ได้รับการยกย่องให้
เป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก
(UNESCO) และมีอิทธิพลต่อภูมิภาค
เอเชียในปัจจุบัน โดยเฉพาะมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม

รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งภาคเรียน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

1

5

9
1
20

30
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส23101 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 60 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒ นาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัญญาโกณฑัญญะ พระนางมหาป
ชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล) ชาดก (นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก) ศาสนิกชน
ตัวอย่าง (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์)
อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วยขันธ์ 5
(ไตรลักษณ์) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ประกอบด้วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิ ฏฐิ)
นิโรธ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 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 เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้
และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์แปล
แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ) หน้าที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อ
สาวกได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี ศาสน
พิธี พิธีกรรม ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการธารง
รักษาศาสนาที่ตนนับถือ การยอมรับความแตกต่างและวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไป
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ สมารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/1
ม.3/6
ส 1.2 ม.3/1
ม.3/6
รวม 17 ตัวชี้วัด

ม.3/2
ม.3/7
ม.3/2
ม.3/7

ม.3/3
ม.3/8
ม.3/3

ม.3/4
ม.3/9
ม.3/4

ม.3/5
ม.3/10
ม.3/5

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการ
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด
1
ประวัติและ
ส 1.1 ม.3/1
ความสาคัญ
อธิบายการเผยแพร่
ของพระพุทธศาสนา พระพุทะศาสนหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ

2

สาระการเรียนรู้
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ
เหล่านั้น
ในปัจจุบัน

ส 1.1 ม.3/2
ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วย
วิเคราะห์
สร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุขให้แก่โลก
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือในฐานะที่ช่วย
สร้างสรรค์อารย
ธรรมและความสงบ
สุขแก่โลก
รวม
พุทธประวัติ พระ ส 1.1 ม.3/
1) ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
สาวก ศาสนิกชน วิเคราะห์พุทธประวัติจาก ต่างๆ เช่น
ตัวอย่างและชาดก พระพุทธรูปปางต่างที่
- ปางมารวิชัย - ปางปฐมเทศนา
ประวัติศาสดาที่ตนนับ - ปางลีลา
- ปางประจาวันเกิด
ถือตามที่กาหนด
ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์
และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดาเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก

รวม

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

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

1

3

2

3

3
2

6
3

3

4

5

8

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
3

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/6
อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมสาคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด

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

ส 1.1 ม.3/7 เห็น
คุณค่าและวิเคราะห์การ การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ในการพัฒนาตน เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับ

เวลา
(ชั่วโมง)
10

น้าหนัก
คะแนน
10

2

3

12

15

การทางาน และการ
มีครอบครั
รวม

หน่วยที่
4

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

พระไตรปิฏกและ
พุทธศาสนสุภาษิต

ส 1.1 ม.3/6
อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมสาคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด

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

รวม
5
หน้าที่ชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

2

2

2

3

1

3

ส 1.2 ม.3/1วิเคราะห์
หน้าที่และบทบาทของ
สาวก และปฏิบัติตนต่อ
สาวกตามที่กาหนดได้
ถูกต้อง

1) หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลัก
พระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม

ส 1.2 ม.3/2ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลัก
ศาสนาตามที่กาหนด
ส 1.2 ม.3/3ปฏิบัติ
หน้าที่ของศาสนิกชนที่
ดี

2) การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่
บ้าน การสนทนา การแต่งกาย มารยาทการ
พูดกับพระภิกษุตามฐานะ

1

3

3) การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ
6 ของพระพุทธศาสนา
4) การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน
4 ในมหาปรินิพพานสูตร
ส 1.2 ม.3/6แสดงตน 5) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เป็นพุทธมามกะหรือ
-ขั้นเตรียมการ -ขั้นพิธีการ
แสดงตนเป็นศาสนิกชน 6) การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
ของศาสนาที่ตนนับ
พระพุทธศาสนา นาไปปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
ถือ
โอกาส
7) การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ
ส 1.2 ม.3/7นาเสนอ 8) การปลูกจิตสานึกในด้านการบารุงรักษาวัด
แนวทางในการธารง
และพุทธสถานให้เกิดประโยชน์
รักษาศาสนาที่ตนนับถือ

1

3

1

3

1

3

รวม
5
มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
6
วันสาคัญทาง
ส 1.2 ม.3/4
1) ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
1
พระพุทธศาสนา
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี -พิธีทาบุญ งานมงคล และงานอวมงคล
และศาสนพิธี
พิธีกรรมได้ถูกต้อง
-การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้ง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่อง
รับรอง การจุดธูปเทียน
-ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าวพระ
พุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้า
ส 1.2 ม.3/5
2) ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาใน
อธิบายประวัติวันสาคัญ ประเทศไทย
1
ทางศาสนาตามที่
-วันวิสาขบูชา (วันสำคัญสำกล)
กาหนดและปฏิบัติตนได้ -วันธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ
ถูกต้อง

7

การบริหารจิตและ
การเจริญปัญญา

รวม
สอบกลางภาค
ส 1.1 ม.3/8เห็น
คุณค่าของการพัฒนาจิต
1) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
เพื่อการเรียนรู้และ
ดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด มนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธี
แบบโยนิโสมนสิการ คือ คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
วิธีคิดเห็นคุณค่าของ
การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดาเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วิธีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปัจจัย หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ

รวม

15
น้าหนัก
คะแนน
3

3

2
1
4

6
20
10

4

10

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
(ต่อ)

8

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/9
สวดมนต์ แผ่เมตตา
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปาน
สติ หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ

รวม
ส 1.1 ม.3/3
พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและ อภิปรายความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา
การพัฒนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

สาระการเรียนรู้
2) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ
-นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รวม
9

ศาสนากับการอยู่
ร่วมกันในประเทศ
ไทย

ส 1.1 ม.3/10
 วิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
วิเคราะห์ความแตกต่าง อื่นๆ
และยอมรับวิถีการ
ดาเนินชีวิตของ
ศาสนิกชนในศาสนอื่นๆ
รวม

10

กฎหมายแพ่งและ
อาญา

ส 2.1 ม.3/1 อธิบาย
ความแตกต่างของการ
กระทาความผิดระหว่าง
คดีอาญาและคดีแพ่ง

รวม

1)ลักษณะการกระทาความผิดทางอาญาและ
โทษ
2) ลักษณะการกระทาความผิดทางแพ่งและ
ความรับผิดทางแพ่ง
3) ตัวอย่างการกระทาความผิดทางอาญา เช่น
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
4) ตัวอย่างการกระทาความผิดทางแพ่ง เช่น
การทาผิดสัญญา การทาละเมิด

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

4

10

4

4

10
5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
11

12

13

สิทธิมนุษยชน

ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

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

สังคมไทย

รวม
ส 2.1 ม.3/4วิเคราะห์
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในประเทศ
และเสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้ง

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

1) ความหมายและความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชน
2) การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม

4

5

4
2

5
3

2
2

3
3

2
1

3
3

1
1
60

3
20
100

1) ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ไทย และวัฒนธรรมสากล
2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ไทยที่เหมาะสม
3) การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
1) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความ
เชื่อ
2) สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต
ปัญหาอาชญากรรม
3) แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์

รวม
ส 2.1 ม.3/5
เสนอแนวคิดในการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศ
และสังคมโลก

4) ปัจจัยที่ส่งเสริมการดารงชีวิตให้มีความสุข
เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าใน
ตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี สร้างทักษะทาง
อารมณ์ รู้จักบริโภคด้วยปัญญา เลือกรับปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุงตนเองและ
สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 60 ชั่วโมง

ส23102 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสัง คม
ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอ
เมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ สารวจและอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอ
เมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีวินัย มี
จิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตสานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการแก้ไ ขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญ หา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสาคัญ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง

ตัวชี้วัด
ส 5.1
ส 5.2
ส 3.1
ส 3.2
รวม 15 ตัวชี้วัด

ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1

ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2

ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3

ม.3/4
ม.3/4

ม.3/5

ม.3/6

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

2

ลักษณะทางกายภาพและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 5.1 ม.3/1
ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต
รวม
ส 5.1 ม.3/1 ใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการรวบรวม วิเคราะห์
และนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
ส 5.1 ม.3/2วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้

สาระการเรียนรู้
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
5

2
1

5
3

2) ลักษณะทางกายภาพของทวีป
อเมริกาเหนือ

1

3

ส 5.2 ม.3/1 วิเคราะห์ 3) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การก่อเกิดสิ่งแวดล้อม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
ใหม่ทางสังคม อันเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้

1

3

1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ

หน่วย
ที่

3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 5.2 ม.3/2ระบุ
แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
รวม
ส 5.1 ม.3/1ใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทาง
กายภาพ
และสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ส 5.2 ม.3/1วิเคราะห์
การก่อเกิดสิ่งแวดล้อม
ใหม่ทางสังคม อันเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ส 5.2 ม.3/3สารวจ
อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้

สาระการเรียนรู้
4) ทรัพยากรธรรมชาติในทวีป
อเมริกาเหนือ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
3

4
2

12
3

2) การเปลี่ยนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ

2

3

3) ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ

2

3

1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ

หน่วย
ที่

4

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 5.2 ม.3/4วิเคราะห์เหตุ
และผลกระทบต่อเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผล
ต่อประเทศไทย

สาระการเรียนรู้
4) ผลกระทบต่อเนื่องของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือที่
ส่งผลต่อประเทศไทย

รวม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส 5.1 ม.3/1ใช้เครื่องมือทาง 1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดง
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
ลักษณะทางกายภาพและสังคม
และวัฒนธรรมของทวีป
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล ของทวีปอเมริกาใต้
อเมริกาใต้
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
3

9
2

9
3

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

2

3

ส 5.2 ม.3/1
วิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้

2

3

6

9

รวม

3) การเปลี่ยนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกาใต้

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาใต้

6

กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 5.2 ม.3/1วิเคราะห์การ
ก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคม อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
ส 5.2 ม.3/2ระบุแนวทาง
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส 5.2 ม.3/3 สารวจ
อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส 5.2 ม.3/4วิเคราะห์
เหตุและผลกระทบต่อเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ที่
ส่งผลต่อประเทศไทย
รวม
สอบกลางภาค
ส 3.1 ม.3/1 อธิบาย
กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ

สาระการเรียนรู้
1) การเปลี่ยนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
3

2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้

2

3

3) ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้

2

3

4) ผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศ
ไทย

2

3

8
1
5

12
20
5

5

5

1) ความหมายและประเภทของตลาด
2) ความหมายและตัวอย่างของอุป
สงค์และอุปทาน
3) ความหมายและความสาคัญของกลไก
ราคาและการกาหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจ

4) หลักการปรับและเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้าและบริการ
รวม

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
7 เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศ

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

รวม
8

บทบาทของรัฐบาล
ในการพัฒนาประเทศ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1) สารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่น
10
15
ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม
2)วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3)แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4)แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาในระดับต่างๆ
5)หลักการสาคัญของระบบสหกรณ์
6)ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและ
ระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
10
15
สาระการเรียนรู้

ส 3.2 ม.3/1อธิบาย
1)บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
ในระบบเศรษฐกิจ

2

5

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

2

5

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

หน่วย
ที่

9

10

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ส 3.2 ม.3/4อภิปราย
ผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด

5)ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ
เงินฝืด ความหมาย สาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ
เงินฝืด

1

5

ส 3.2 ม.3/5 วิเคราะห์
ผลเสียจากการว่างงาน
และแนวทางแก้ปัญหา

6)สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน
7)ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน
8)แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน

1

5

6
4

20
5

4
4

5
5

4
1
60

5
20
100

รวม
ส 3.2 ม.3/6
วิเคราะห์สาเหตุและ
วิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่าง
ประเทศ
รวม
ส 3.2 ม.3/3
อภิปรายบทบาท
ความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

1) การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
2) สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่างประเทศ

1) บทบาทความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
2) ลักษณะของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ
3)กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ

คาอธิบายรายวิชา
ส23101 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 60 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ การประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัญญาโกณฑัญญะ พระนางมหาป
ชาบดีโคตมีเถรี พระเขมาเถรี พระเจ้าปเสนทิโกศล) ชาดก (นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก) ศาสนิกชน
ตัวอย่าง (หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์)
อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 ในเรื่องทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วยขันธ์ 5
(ไตรลักษณ์) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ประกอบด้วย หลักกรรม (วัฏฏะ 3) ปปัญจธรรม 3 (ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ)
นิโรธ (ธรรมที่ควรรู้) ประกอบด้วย อัตถะ 3 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 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 : พุ ทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ในการพัฒนาตน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิต เพื่อการเรียนรู้
และดาเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย สวดมนต์แปล
แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ) หน้าที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อ
สาวกได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา ตามหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี ศาสน
พิธี พิธีกรรม ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเสนอแนวทางในการธารง
รักษาศาสนาที่ตนนับถือ การยอมรับความแตกต่างและวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่ อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไป
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ สมารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/1
ม.3/6
ส 1.2 ม.3/1
ม.3/6
รวม 17 ตัวชี้วัด

ม.3/2
ม.3/7
ม.3/2
ม.3/7

ม.3/3
ม.3/8
ม.3/3

ม.3/4
ม.3/9
ม.3/4

ม.3/5
ม.3/10
ม.3/5

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการ
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เรียนรู้/
ตัวชี้วัด
1
ประวัติและ
ส 1.1 ม.3/1
ความสาคัญ
อธิบายการเผยแพร่
ของพระพุทธศาสนา พระพุทะศาสนหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ

2

สาระการเรียนรู้
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศ
เหล่านั้น
ในปัจจุบัน

ส 1.1 ม.3/2
ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วย
วิเคราะห์
สร้างสรรค์อารยธรรม และความสงบสุขให้แก่โลก
ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือในฐานะที่ช่วย
สร้างสรรค์อารย
ธรรมและความสงบ
สุขแก่โลก
รวม
พุทธประวัติ พระ ส 1.1 ม.3/
1) ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
สาวก ศาสนิกชน วิเคราะห์พุทธประวัติจาก ต่างๆ เช่น
ตัวอย่างและชาดก พระพุทธรูปปางต่างที่
- ปางมารวิชัย - ปางปฐมเทศนา
ประวัติศาสดาที่ตนนับ - ปางลีลา
- ปางประจาวันเกิด
ถือตามที่กาหนด
ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์
และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดาเนิน
ชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก

รวม

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

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

1

3

2

3

3
2

6
3

3

4

5

8

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
3

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/6
อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมสาคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด

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

ส 1.1 ม.3/7 เห็น
คุณค่าและวิเคราะห์การ การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ในการพัฒนาตน เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับ

เวลา
(ชั่วโมง)
10

น้าหนัก
คะแนน
10

2

3

12

15

การทางาน และการ
มีครอบครั
รวม

หน่วยที่
4

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

พระไตรปิฏกและ
พุทธศาสนสุภาษิต

ส 1.1 ม.3/6
อธิบายสังฆคุณและข้อ
ธรรมสาคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด

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

รวม
5
หน้าที่ชาวพุทธและ
มารยาทชาวพุทธ

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

2

2

2

3

1

3

ส 1.2 ม.3/1วิเคราะห์
หน้าที่และบทบาทของ
สาวก และปฏิบัติตนต่อ
สาวกตามที่กาหนดได้
ถูกต้อง

1) หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลัก
พระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสม

ส 1.2 ม.3/2ปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมต่อ
บุคคลต่างๆ ตามหลัก
ศาสนาตามที่กาหนด
ส 1.2 ม.3/3ปฏิบัติ
หน้าที่ของศาสนิกชนที่
ดี

2) การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่
บ้าน การสนทนา การแต่งกาย มารยาทการ
พูดกับพระภิกษุตามฐานะ

1

3

3) การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ
6 ของพระพุทธศาสนา
4) การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน
4 ในมหาปรินิพพานสูตร
ส 1.2 ม.3/6แสดงตน 5) การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เป็นพุทธมามกะหรือ
-ขั้นเตรียมการ -ขั้นพิธีการ
แสดงตนเป็นศาสนิกชน 6) การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของ
ของศาสนาที่ตนนับ
พระพุทธศาสนา นาไปปฏิบัติและเผยแผ่ตาม
ถือ
โอกาส
7) การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ
ส 1.2 ม.3/7นาเสนอ 8) การปลูกจิตสานึกในด้านการบารุงรักษาวัด
แนวทางในการธารง
และพุทธสถานให้เกิดประโยชน์
รักษาศาสนาที่ตนนับถือ

1

3

1

3

1

3

รวม
5
มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง)
6
วันสาคัญทาง
ส 1.2 ม.3/4
1) ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
1
พระพุทธศาสนา
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี -พิธีทาบุญ งานมงคล และงานอวมงคล
และศาสนพิธี
พิธีกรรมได้ถูกต้อง
-การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้ง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้าย
สายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การเตรียมเครื่อง
รับรอง การจุดธูปเทียน
-ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าวพระ
พุทธ การถวายไทยธรรม การกรวดน้า
ส 1.2 ม.3/5
2) ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาใน
อธิบายประวัติวันสาคัญ ประเทศไทย
1
ทางศาสนาตามที่
-วันวิสาขบูชา (วันสำคัญสำกล)
กาหนดและปฏิบัติตนได้ -วันธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ
ถูกต้อง

7

การบริหารจิตและ
การเจริญปัญญา

รวม
สอบกลางภาค
ส 1.1 ม.3/8เห็น
คุณค่าของการพัฒนาจิต
1) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
เพื่อการเรียนรู้และ
ดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิด มนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธี
แบบโยนิโสมนสิการ คือ คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
วิธีคิดเห็นคุณค่าของ
การพัฒนาจิตเพื่อการ
เรียนรู้และดาเนินชีวิต
ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ คือ วิธีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบ
สืบสาวเหตุปัจจัย หรือ
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ

รวม

15
น้าหนัก
คะแนน
3

3

2
1
4

6
20
10

4

10

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
(ต่อ)

8

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.3/9
สวดมนต์ แผ่เมตตา
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาด้วยอานาปาน
สติ หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ

รวม
ส 1.1 ม.3/3
พระพุทธศาสนากับ
การแก้ปัญหาและ อภิปรายความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา
การพัฒนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

สาระการเรียนรู้
2) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา
- รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฏฐานเน้นอานาปานสติ
-นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รวม
9

ศาสนากับการอยู่
ร่วมกันในประเทศ
ไทย

ส 1.1 ม.3/10
 วิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
วิเคราะห์ความแตกต่าง อื่นๆ
และยอมรับวิถีการ
ดาเนินชีวิตของ
ศาสนิกชนในศาสนอื่นๆ
รวม

10

กฎหมายแพ่งและ
อาญา

ส 2.1 ม.3/1 อธิบาย
ความแตกต่างของการ
กระทาความผิดระหว่าง
คดีอาญาและคดีแพ่ง

รวม

1)ลักษณะการกระทาความผิดทางอาญาและ
โทษ
2) ลักษณะการกระทาความผิดทางแพ่งและ
ความรับผิดทางแพ่ง
3) ตัวอย่างการกระทาความผิดทางอาญา เช่น
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
4) ตัวอย่างการกระทาความผิดทางแพ่ง เช่น
การทาผิดสัญญา การทาละเมิด

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

4

10

4

4

10
5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
11

12

13

สิทธิมนุษยชน

ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วม
ในการปกป้องคุ้มครอง
ผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

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

สังคมไทย

รวม
ส 2.1 ม.3/4วิเคราะห์
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในประเทศ
และเสนอแนวคิดในการ
ลดความขัดแย้ง

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

น้าหนัก
คะแนน

1) ความหมายและความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชน
2) การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระ
และโอกาสที่เหมาะสม

4

5

4
2

5
3

2
2

3
3

2
1

3
3

1
1
60

3
20
100

1) ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ไทย และวัฒนธรรมสากล
2) การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ไทยที่เหมาะสม
3) การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
1) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความ
เชื่อ
2) สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต
ปัญหาอาชญากรรม
3) แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์

รวม
ส 2.1 ม.3/5
เสนอแนวคิดในการ
ดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขในประเทศ
และสังคมโลก

4) ปัจจัยที่ส่งเสริมการดารงชีวิตให้มีความสุข
เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมีขันติธรรม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าใน
ตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี สร้างทักษะทาง
อารมณ์ รู้จักบริโภคด้วยปัญญา เลือกรับปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุงตนเองและ
สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 60 ชั่วโมง

ส23102 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 1.5 หน่วยกิต

ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสัง คม
ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอ
เมริกาเหนือและอเมริกาใต้ การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ สารวจและอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอ
เมริกาเหนือและอเมริกาใต้ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน มีวินัย มี
จิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและมีจิตสานึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
ศึกษา วิเคราะห์กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ ความสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา
สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการแก้ไ ขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์
และแก้ปัญ หา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสาคัญ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่นในการทางาน มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง

ตัวชี้วัด
ส 5.1
ส 5.2
ส 3.1
ส 3.2
รวม 15 ตัวชี้วัด

ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1

ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2

ม.3/3
ม.3/3
ม.3/3

ม.3/4
ม.3/4

ม.3/5

ม.3/6

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

2

ลักษณะทางกายภาพและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 5.1 ม.3/1
ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
วิเคราะห์ และนาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพและสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต
รวม
ส 5.1 ม.3/1 ใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ในการรวบรวม วิเคราะห์
และนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
ส 5.1 ม.3/2วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้

สาระการเรียนรู้
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
5

2
1

5
3

2) ลักษณะทางกายภาพของทวีป
อเมริกาเหนือ

1

3

ส 5.2 ม.3/1 วิเคราะห์ 3) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การก่อเกิดสิ่งแวดล้อม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
ใหม่ทางสังคม อันเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้

1

3

1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ

หน่วย
ที่

3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 5.2 ม.3/2ระบุ
แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
รวม
ส 5.1 ม.3/1ใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทาง
กายภาพ
และสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ส 5.2 ม.3/1วิเคราะห์
การก่อเกิดสิ่งแวดล้อม
ใหม่ทางสังคม อันเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้
ส 5.2 ม.3/3สารวจ
อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้

สาระการเรียนรู้
4) ทรัพยากรธรรมชาติในทวีป
อเมริกาเหนือ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
3

4
2

12
3

2) การเปลี่ยนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ

2

3

3) ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ

2

3

1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ

หน่วย
ที่

4

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 5.2 ม.3/4วิเคราะห์เหตุ
และผลกระทบต่อเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผล
ต่อประเทศไทย

สาระการเรียนรู้
4) ผลกระทบต่อเนื่องของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือที่
ส่งผลต่อประเทศไทย

รวม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส 5.1 ม.3/1ใช้เครื่องมือทาง 1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดง
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม
ลักษณะทางกายภาพและสังคม
และวัฒนธรรมของทวีป
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล ของทวีปอเมริกาใต้
อเมริกาใต้
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
3

9
2

9
3

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

2

3

ส 5.2 ม.3/1
วิเคราะห์การก่อเกิด
สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม
อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคมของทวีป
อเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้

2

3

6

9

รวม

3) การเปลี่ยนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกาใต้

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาใต้

6

กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 5.2 ม.3/1วิเคราะห์การ
ก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทาง
สังคม อันเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคม
ของทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
ส 5.2 ม.3/2ระบุแนวทาง
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส 5.2 ม.3/3 สารวจ
อภิปรายประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
ส 5.2 ม.3/4วิเคราะห์
เหตุและผลกระทบต่อเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ที่
ส่งผลต่อประเทศไทย
รวม
สอบกลางภาค
ส 3.1 ม.3/1 อธิบาย
กลไกราคาในระบบ
เศรษฐกิจ

สาระการเรียนรู้
1) การเปลี่ยนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ทวีปอเมริกาใต้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
3

2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้

2

3

3) ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้

2

3

4) ผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อม
ในทวีปอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศ
ไทย

2

3

8
1
5

12
20
5

5

5

1) ความหมายและประเภทของตลาด
2) ความหมายและตัวอย่างของอุป
สงค์และอุปทาน
3) ความหมายและความสาคัญของกลไก
ราคาและการกาหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจ

4) หลักการปรับและเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้าและบริการ
รวม

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
7 เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศ

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

รวม
8

บทบาทของรัฐบาล
ในการพัฒนาประเทศ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1) สารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่น
10
15
ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม
2)วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3)แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4)แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาในระดับต่างๆ
5)หลักการสาคัญของระบบสหกรณ์
6)ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและ
ระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
10
15
สาระการเรียนรู้

ส 3.2 ม.3/1อธิบาย
1)บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
ในระบบเศรษฐกิจ

2

5

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

2

5

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

หน่วย
ที่

9

10

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

ส 3.2 ม.3/4อภิปราย
ผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด

5)ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ
เงินฝืด ความหมาย สาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ
เงินฝืด

1

5

ส 3.2 ม.3/5 วิเคราะห์
ผลเสียจากการว่างงาน
และแนวทางแก้ปัญหา

6)สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน
7)ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน
8)แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน

1

5

6
4

20
5

4
4

5
5

4
1
60

5
20
100

รวม
ส 3.2 ม.3/6
วิเคราะห์สาเหตุและ
วิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่าง
ประเทศ
รวม
ส 3.2 ม.3/3
อภิปรายบทบาท
ความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ

รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

1) การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ
2) สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้า
ในการค้าระหว่างประเทศ

1) บทบาทความสาคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
2) ลักษณะของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ
3)กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ

สร้างรายวิชาพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ส 31101 สังคมศึกษา
ส 31131 ประวัติศาสตร์
ส 31102 สังคมศึกษา
ส 31132 ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ส 32101 สังคมศึกษา
ส 32131 ประวัติศาสตร์
ส 32102 สังคมศึกษา
ส 32132 ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส 33101 สังคมศึกษา
ส 33102 สังคมศึกษา

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยการเรียน
2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่วยการเรียน

คาอธิบายรายวิชา
ส31101 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ
จานวน 40 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะของสังคมชมพูทวีป คติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าใน
ฐานะเป็นมนุษย์ ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้) การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาตามแนวพุ ท ธจริ ย าพุ ท ธประวั ติ ด้ า นการบริ ห ารและการธ ารงรั ก ษาพระพุ ท ธศาสนา
พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
ต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบข้าง ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่
แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสาคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สาคัญของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต ใช้ทักษะความสามารถใน
การสื่อสาร และสืบค้นด้วยสื่อเทคโนโลยี แล้วนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความสาคัญ ของโครงสร้างทางสัง คม การขัดเกลาทางสัง คมและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วิเคราะห์ความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอนุรักษ์วั ฒนธรรมไทย และ
เลือกกรับวัฒนธรรมสากล และปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดี ของ
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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 ชมพูทวีป

2

พุทธประวัติ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม 4/1 วิเคราะห์
สังคมชมพูทวีป และคติ
ความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้า
หรือสังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ
ส 1.1 ม 4/4 วิเคราะห์
ข้อปฎิบัติทางสายกลาง
ในพระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
ส 1.1 ม 4/5 วิเคราะห์
การพัฒนาศรัทธาและ
ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนาที่ตนนับ
ถือตามที่กาหนด
รวม
ส1.1 ม.4/2 วิเคราะห์
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้การ
ก่อตั้ง วิธีการสอนและ
การเผยแผ่ระพุทธศาสนา
หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่
กาหนด
ส1.1 ม.4/14 วิเคราะห์
ข้อคิดและแบบอย่างการ
ดาเนินชีวิตจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กาหนด
รวม

สาระการเรียนรู้
1.ลักษณะของสังคมชมพูทวีป และ
คติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้า
2.พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการ
ที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทาง
สายกลาง
3.พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนา
ศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง

1.พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ ผู้
ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้)
2.การก่อตั้งพระพุทธศาสนา
3.พุทธสาวก พุทธสาวิกา (พระอัสสชิ
,พระกีสาโคตรมีเถรี,พระนางมัลลิกา
,หมอชีวกมารภัจจ์)
4.ชาดก (พระเวสันดรชาดก)
5.ศาสนิกชนตัวอย่าง (พระนาคเสนพระยามิลินท์.สมเด็นพระวันรัต (เฮง
เขมจารี),หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต,ชีพ
ปุญญานุภาพ)

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
5

3
4

5
5

4

5

หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
3 หลักธรรมและพุทธศาสน ส 1.1 ม.4/13 วิเคราะห์ 1.พระรัตนตรัย(วิเคราะห์ความหมาย
สุภาษิตทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการ
และคุณค่าของพุทธะ)
บริหาร และการธารง
2.อริยสัจ 4
รักษาศาสนา หรือ
-ทุกข์ (ขันธ์ 5)
วิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ -สมุทยั (หลักกรรม,วิตก3)
ตนนับถือ ตามที่กาหนด
-นิโรค (ภาวนา 4)
-มรรค (พระสัทธรรม3,ปัญญาวุฒิ
ธรรม4,พละ5,อุบาสกธรรม5,และ
มงคล38)
ส 1.1 ม.4/15วิเคราะห์ 3.พุทธศาสนสุภาษิต
คุณค่าและความสาคัญ 4.วิธีการศึกษาและค้นคว้า
ของการสังคายนา
พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ
และการเผยแผ่
รวม
4

การเจริญปัญญา

ส1.1 ม.4/19 เห็นคุณค่า
เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนา
ชีวิตด้วยการพัฒนาชีวิต
ด้วยการพัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ
หรือการพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ
ส1.1 ม.4/20 สวดมนต์
แผ่เมตตา และบริหารจิต
และเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐานหรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ
รวม

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

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
5

4

5

4

5

4

5

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
5 หน้าที่ชาวพุทธ

6

7

วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

สังคมมนุษย์

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 1.2 ม 4/1 ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดีต่อ
สาวก สมาชิกใน
ครอบครัวและคนรอบ
ข้าง

สาระการเรียนรู้
1.ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีพระภิกษุ
2.ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ของ
ครอบครัว

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
10

รวม

4

10

สอบกลางภาค

1

20

5

10

5
5

10
8

5

8

ส 1.2 ม 4/2 ปฏิบัติตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ
ส 1.2 ม 4/3 แสดงตน
เป็นพุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ส 1.2 ม 4/4 วิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญ
ทางศาสนา และเทศกาล
ที่สาคัญของศาสนาที่ตน
นับถือและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง
รวม
ส 2.1 ม 4-6/2 วิเคราะห์
ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การ
ขัดเกลาทางสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
รวม

1.ประเภทของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา
2.การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
3.หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสาคัญและเทศกาลที่สาคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น
4.การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสาคัญ
และเทศกาลที่สาคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น

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

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
8 วัฒนธรรมไทย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 2.1 ม 4-6/5 วิเคราะห์
ความจาเป็นที่จะต้องมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และเลือกกรับวัฒนธรรม
สากล

สาระการเรียนรู้
1.ความหมาย ความสาคัญ และ
ประเภทของวัฒนธรรม
2.ลักษณะและความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทย
3.การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
4.ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมสากล
5.แนวทางการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย
ที่ดีงาม
6.วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

รวม
9

พลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ

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

รวม
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน

1.ความสาคัญและคุณลักษณะของ
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม
โลก
2.แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
3.คุณธรรม จริยธรรม ของการเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคม
โลก
4.ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมสากล
5.บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีต่อ
ประเทศชาติและสังคมโลก

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
5
6

5

6

4

6

4
1
40

6
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส31102 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 40 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา และอภิปรายการกาหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ และบทบาทของรัฐใน
การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความสาคัญในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน ศึกษาใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และนาภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพซึ่ง ทาให้
เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแก้ ปัญ หาและพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
ส3.1 - ม.4-6/1
ส5.1 - ม.4-6/1,ม.4-6/3
รวม

3 ตัวชี้วัด

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2

3

ระบบเศรษฐกิจในโลก
ปัจจุบัน

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้าหนัก
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ส3.1 ม.4-6/1อภิปราย 1.การกาหนดราคาและค่าจ้างใน
9
15
การกาหนดราคาและ
ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมนั้นผู้
ค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เพื่อจะได้นาไปเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจในการผลิตและบริโภคให้ได้
ประโยชน์สูงสุด
รวม
ส3.1 ม.4-6/1อภิปราย 1.ระบบเศรษฐกิจของโลกในโลกยุค
การกาหนดราคาและ
ปัจจุบันมีผลต่อการกาหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ ค่าจ้าง โดยรัฐบาลมีบทบาทในการ
แทรกแซงราคาและควบคุมราคาเพื่อ
การแจกจ่ายและจัดสรรในทาง
เศรษฐกิจ

9
10

15
15

รวม
สอบกลางภาค
ส5.1 ม.4-6/3 ใช้แผนที่
และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และนาภูมิ
สารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน

10
1
7

15
20
10

7

10

รวม

1.การใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ จะช่วยให้สามารถนาภูมิ
สารสนเทศที่ได้มาใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
4 การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของโลก

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส5.1 ม.4-6/1 สัมมนา
และเสนอแนะแนวทางใน
การธารงรักษาศาสนาที่
ตนนับถือ อันส่งผลถึง
การพัฒนาตน
พัฒนาชาติ และโลก
รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

สาระการเรียนรู้
1.ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก ซึ่งส่งผลต่อภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
12
20

12
1
40

20
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส31131 ประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุ ษ ยชาติ ขั้ น ตอนวิ ธี การทางประวั ติ ศ าสตร์ คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข องวิธี การทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ มีต่อ
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ไทย
โดยใช้วิธีการทางประวัติศ าสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความ
ภาคภูมิใจและธารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทางาน
รหัสตัวชี้วัด
ส4.1 - ม.4-6/1,ม.4-6/2
ส4.3 - ม.4-6/4
รวม 3 ตัวชี้วัด

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ไทย

2

การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์ไทย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส4.1 ม.4-6/1 ตระหนัก
ถึงความสาคัญของเวลา
และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ

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

รวม
สอบกลางภาค

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1. เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
6
20
ที่ปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย
2.ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มี
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3.ความสาคัญของเวลาและยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์
สาระการเรียนรู้

1.ขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ โดยนาเสนอตัวอย่างที
ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
2.คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
3.ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์

6
3

20
10

3
1

10
20

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์ไทย

3

ผลงานของบุคคลสาคัญใน
การสร้างสรรค์ชาติไทย

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

รวม
ส4.3 ม.4-6/4 วิเคราะห์
ผลงานของบุคคลสาคัญ
ทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศที่มีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ไทย

รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

สาระการเรียนรู้
1.ขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ โดยนาเสนอตัวอย่างที
ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
2.คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
3.ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์

1. ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทย
และต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย
เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราช
สนิท สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ
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

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
10

2
7

10
20

7
1
20

20
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส31132 ประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ความเป็นมาของชาติไ ทยสมัยก่อนอาณาจักรสุโ ขทัย
จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมการ
สร้ า งสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญาไทยและวั ฒ นธรรมไทยซึ่ ง มี ผ ลต่ อ สั ง คมไทยในยุ ค ปั จ จุ บั น บทบาทของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อ
สัง คมไทย ปัจจัยที่บุคคลส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญ ญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อสัง คมไทยใน
ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย การกาหนดแนวทางและการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
โดยใช้วิธีการทางประวัติศ าสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในความสาคัญ ของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักความ
ภาคภูมิใจและธารงความเป็นไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทางาน
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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้/
ที่
ตัวชี้วัด
1 วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทาง ส4.3 ม.4-6/1 วิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ไทย
ประเด็นสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย

1

2

รวม
สอบกลางภาค
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญทาง ส4.3 ม.4-6/2 วิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ไทย
ความสาคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อชาติ
ไทย

การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย

รวม
ส4.3 ม.4-6/3 วิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย
และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมี
ผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน

สาระการเรียนรู้
1.ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์
ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมา
ของชนชาติไทย อาณาจักรโบราณใน
ดินแดนไทย อิทธิพลที่มีผลต่อ
สังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการ
สถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูป
การปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส
การเลิกไพร่ฯ

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

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

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
9
30

9
1
2

30
20
5

2
4

5
15

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส4.3 ม.4-6/5 วางแผนก
กาหนดแนวทาง และการ
มีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย
รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

สาระการเรียนรู้
1.การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย และการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
3.วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
10

7
1
20

25
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส32101 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 40 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์ การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง การพึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า
ในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประวั ติ พุ ท ธสาวก พุ ท ธสาวิ ก า (พระอนุ รุ ท ธเถระ พระองคุ ลิ ม าลเถระ พระธั ม มทิ น นาเถรี จิ ต ตคหบดี )
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 กระทาเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะ
ประสบความสาเร็จ ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก) การสังคายนาพระไตรปิฎก
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ศาสนิ ก ชนที่ ดี ต่ อ สมาชิ ก ในครอบครั ว และสั ง คม ปฏิ บั ติ ต นตามศาสนพิ ธี พิ ธี ก รรมของ
พระพุทธศาสนา (พิธีบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี) สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา และบริหารจิต
และเจริญปัญญาภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิด
แบบวิภัชชวาท การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธารงรักษาพระพุทธศาสนา และศาสนาที่ตนนับถือ อัน
ส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติ และโลก หลักธรรมทางศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแก้ปัญ หาและพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 ประวัติความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา

2

พุทธประวัติ พระสาวก
ศาสนิกชนตัวอย่างและ
ชาดก

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส1.1 ม.4-6/6วิเคราะห์
ลักษณะประชาธิปไตรใน
พระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
ส1.1 ม.4-6/7วิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์หรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
ส1.1 ม.4-6/8วิเคราะห์
การฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การพึ่งตนเองและ
การมุ่งอิสรภาพในทาง
พระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
รวม
ส1.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกฝนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้ การ
ก่อตั้ง วิธีการสอนและ
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือ
วิเคราะห์ประวัติศาสนา
หรือประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด

สาระการเรียนรู้
1.ลักษณะประชาธิปไตรใน
พระพุทธศาสนา

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
2

1.หลักการของพระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์
2.การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา
และการคิดแบบวิทยาศาสตร์

2

2

1.พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัด
อบรมตน และการพึ่งพาตนเอง
2.พระพุทธศาสนามุ่งอิสรภาพ

1

2

4
2

6
2

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

หน่วย
ที่

3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้าหนัก
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
ส1.1 ม.4-6/14 วิเคราะห์ 1. พุทธสาวก พุทธสาวิกา
4
4
และปฏิบัติตนตาม
-พระอนุรุทธเถระ
แบบอย่างการดาเนินชีวิต -พระธัมมทินนาเถรี
และข้อคิดจากประวัติ
-พระองคุลิมาลเถระ
สาวกชาดก เรื่องเล่า
-จิตตคหบดี
และศาสนิกชนตัวอย่าง 2. ศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กาหนด
-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
-พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ)
-พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส
ภิกขุ)
-ดร.เอ็มเบดการ์
รวม
6
6
ส1.1 ม.4-6/13วิเคราะห์ 1.พระรัตนตรัย
6
5
หลักธรรมในกรอบ
-วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของ
อริยสัจ 4 หรือหลักคา
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ
สอนของศาสนาที่ตนนับ 2.อริยสัจ 4
ถือ
-ทุกข์
-สมุทัย
-นิโรธ
-มรรค
ส1.1 ม.4-6/16เชื่อมั่นต่อ 1.อริยสัจ 4
4
4
ผลของการทาความดี
-มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
ความชั่ว สามารถ
(1) ปาปณิกธรรม 3
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ (2) ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4
ต้องเผชิญและตัดสินใจ (3) โภคอาทิยะ 5
เลือกดาเนินการหรือ
(4) อริยวัฑฒิ 5
ปฏิบัติตนได้อย่างมี
2.มงคล 38
เหตุผลถูกต้องตาม
หลักธรรม จริยธรรม
และกาหนดเป้าหมาย
บทบาทการดาเนินชีวิต
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติอย่างสมานฉันท์
รวม
10
9

หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
(ชั่วโมง) คะแนน
4 พระไตรปิฎกและพุทธศาสน ส1.1 ม.4-6/13วิเคราะห์ 1.พุทธศาสนสุภาษิต
2
5
สุภาษิต
หลักธรรมในกรอบ
-ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺ าตา วินฺทเต
อริยสัจ 4 หรือหลักคา
ธน : คนขยันเอาการเอางาน กระทา
สอนของศาสนาที่ตนนับ เหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้
ถือ
-วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส
นิปฺปทา : เกิดเป็นคนควรจะพยายาม
จนกว่าจะประสบ ความสาเร็จ
-สนฺตุฏ ปรม ธน : ความสันโดษ
เป็นทรัพย์อย่างยิ่ง
-อิณาทาน ทุกฺข โลเก : การเป็นหนี้
เป็นทุกข์ในโลก
ส1.1 ม.4-6/15วิเคราะห์ 1.วิธีการศึกษาและค้นคว้า
2
4
คุณค่าและความสาคัญ พระไตรปิฎกและคัมภีร์ของศาสนา
ของการสังคายนา
อื่นๆ การสังคายนาและการเผยแผ่
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ พระไตรปิฎก
ของศาสนาที่ตนนับถือ
2.ความสาคัญและคุณค่าของ
และการเผยแผ่
พระไตรปิฎก
รวม
4
9
สอบกลางภาค
1
20
5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาท ส1.2 ม.4-6/1ปฏิบัติตน 1.ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อ
3
5
ชาวพุทธ
เป็นศาสนิกชนที่ดีต่อ
พระภิกษุ
สาวก สมาชิกใน
-การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น
ครอบครัว และคนรอบ การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการ
ข้าง
เป็นนักบวชที่ดี
-หน้าที่และบทบาทของพระภิกษุใน
ฐานะพระนักเทศน์ พระธรรมทูต พระ
ธรรมจาริก พระวิทยากร พระ
วิปัสสนาจารย์ และพระนักพัฒนา
2.ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและสังคม
-การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะ
ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครองตาม
หลักทิศเบื้องล่างในทิศ 6
-การปฏิสันถารตามหลักปฏิสันถาร
2

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

-หน้าที่และบทบาทของอุบาสก
อุบาสิกาที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

6

วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาและศาสน
พิธี

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

1.สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รู้และ
เข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา
-ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน
-นาวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
คุณภาพชีวิตและสังคม

ส1.2 ม.4-6/2ปฏิบัติตน 1.ประเภทของศาสนพิธีใน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พระพุทธศาสนา
พิธีกรรมตามหลักศาสนา -ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ เช่น
ที่ตนนับถือ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียน
เทียน ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบ
น้าฝน พิธีทอดกฐิน พิธีปวารณา
-ศาสนพิธีที่นาพระพุทธศาสนาเข้า
ไปเกี่ยวเนื่อง เช่น การทาบุญเลี้ยงพระ
ในโอกาสต่างๆ
2.ความหมาย ความสาคัญ คติธรรมใน
พิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน
งานพิธี คุณค่าและประโยชน์
3.พิธีบรรพชนอุปสมบท คุณสมบัติ
ของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่อง
อัฏฐบริขาร ประโยชน์ของการ
บรรพชาอุปสมบท
4.บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
5.คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี

3
1

5
5

1

5

หน่วย
ที่

7

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส1.2 ม.4-6/4วิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญ
ทางศาสนาและเทศกาลที่
สาคัญของศาสนา
ที่ตนนับถือและปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง
รวม
การบริหารจิตและการเจริญ ส1.1 ม.4-6/19 เห็น
ปัญญา
คุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

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

8

พระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาและการพัฒนา

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

สาระการเรียนรู้
1.หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสาคัญและเทศกาลที่สาคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น
2.การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสาคัญ
และเทศกาลที่สาคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น
1.พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี (เน้นวิธีคิด
แบบแยกแยะส่วนประกอบ และแบบ
วิภัชชวาท)

1.สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา รู้และ
เข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา
-ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามหลักสติปัฏฐาน
-นาวิธีการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
คุณภาพชีวิตและสังคม

1.สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
5

4
2

15
4

2

4

4
1

8
4

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส1.2 ม.4-6/5 สัมมนา
และเสนอแนะแนวทางใน
การธารงรักษาศาสนาที่
ตนนับถือ อันส่งผลถึง
การพัฒนาตน
พัฒนาชาติ และโลก
รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

สาระการเรียนรู้
1.การปกป้อง คุ้มครอง ธารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทใน
สังคมไทย
2.การปลูกจิตสานึกและการมีส่วนร่วม
ในสังคมพุทธ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
3

3
1
40

7
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส3102 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 40 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว และเห็นความสาคัญในการนา
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมฉบั บ ปั จ จุ บั น อธิ บ าย
ความหมาย วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข ศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิตของ
ท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของ
มนุษย์
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต
การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์
รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สถิติพื้นฐาน ใช้ แผนที่และเครื่องมือทางภูมิ ศาสตร์ ในการสื บ ค้ น
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รวมถึงทักษะด้านการ
สื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแก้ปัญ หาและพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด
ส5.2 - ม.4-6/1
รวม

1 ตัวชี้วัด

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย

2

สหกรณ์และการรวมกลุ่ม
เพื่อการพัฒนาชุมชนของ
ไทย

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส3.1 ม.4-6/2ตระหนัก
ถึงความสาคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ

รวม
ส3.1 ม.4-6/3 ตระหนัก
ถึงความสาคัญของระบบ
สหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชน
และประเทศ

สาระการเรียนรู้
1.ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา
โดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ผ่านมา
2.การพัฒนาประเทศที่นาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
ปัจจุบัน
3.การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาเนินชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว
4.การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและ
บริการ
1.วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศ
ไทย
2.ความหมาย ความสาคัญ และ
หลักการของระบบสหกรณ์
3.ตัวอย่างและประเภทของ
สหกรณ์ในประเทศไทย
4.ความสาคัญของระบบสหกรณ์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและ
ประเทศ

ส3.1 ม.4-6/4 วิเคราะห์ 1.ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน
ปัญหาทางเศรษฐกิจใน 2.แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนและแนวทางแก้ไข ชุมชน
3.ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบ
ความสาเร็จในการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
รวม
สอบกลางภาค

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
9
15

9
6

15
15

4

10
1

15
20

หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
3 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ ส5.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์
ประชากรและการตั้งถิ่น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ฐาน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย์
ในการสร้างสรรค์วิถีการ
ดาเนินชีวิตของท้องถิ่น
ทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
และเห็นความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์
รวม
4 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับ ส5.2 ม.4-6/1 วิเคราะห์
กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับกิจกรรมของมนุษย์
ในการสร้างสรรค์วิถีการ
ดาเนินชีวิตของท้องถิ่น
ทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
และเห็นความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์
รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

สาระการเรียนรู้
1.ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับวิถีการดาเนินชีวิต ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์
ได้แก่
-ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน (การ
กระจายและการเปลี่ยนแปลง
ประชากร ชุมชนเมืองและชนบท
และการกลายเป็นเมือง)

1. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับวิถีการดาเนินชีวิต ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ได้แก่
-การกระจายของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต การบริการและการ
ท่องเที่ยว)

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
10
15

10
9

15
15

9
1
40

15
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส32131 ประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์ ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่มี ต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้าไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก
โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการ
โดยใช้วิธีการทางประวัติศ าสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิ บั ติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน 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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 เวลาและการแบ่งยุคสมัย
ทางประวัติศาสตร์สากล

2

3

การสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทางประวัติศาสตร์สากล

อารยธรรมของโลก
ยุคโบราณ

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 4.1 ม.4-6/1
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ

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

รวม
สอบกลางภาค
ส 4.2 ม.4-6/1
วิเคราะห์อิทธิพลของ
อารยธรรมโบราณ และ
การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

สาระการเรียนรู้
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ไทยและประวัติศาสตร์สากล

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
5

ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มี
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์

2

5

ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์

2

5

6
2

15
5

2

5

2

5

6
1
1

15
20
5

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่
-อารยธรรมลุ่มแม่น้า ไนล์
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่
-อารยธรรมลุ่มแม่น้า หวางเหอ

1

5

1

5

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่
-อารยธรรมลุ่มแม่น้า สินธุ

1

5

ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
โดยนาเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน
คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
ผลการศึกษา หรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์

อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่
-อารยธรรมลุ่มแม่น้าไทกริส-ยูเฟรทีส

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่
-อารยธรรมกรีกโรมัน
การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับ
โลกตะวันตก และอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน

รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งภาคเรียน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
5
1

5

6
1
20

30
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส32132 ประวัติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ความส าคั ญ ของการติ ด ต่ อ ระหว่ า งโลกตะวั น ออกกั บ โลกตะวั น ตกที่ มี ผ ลต่ อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
เช่นระบบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามคูเสด การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ การสารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดจักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม
การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สาคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน 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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
1 เหตุการณ์สาคัญทาง
ส 4.2 ม.4-6/2
ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลก วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ
ปัจจุบัน
ต่างๆ ที่สง่ ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน

เวลา
(ชั่วโมง)
1

น้าหนัก
คะแนน
3

เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน เช่น
-สงครามครูเสด

1

3

เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน เช่น
-การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
ส 4.2 ม.4-6/2
เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญ การเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
ปัจจุบัน เช่น
เปลี่ยนแปลงทางสังคม -การสารวจทางทะเล
เศรษฐกิจ และการเมือง -การปฏิรูปศาสนา
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน
เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ส 4.2 ม.4-6/3
การเปลี่ยนแปลงของโลกใน
วิเคราะห์ผลกระทบของ ปัจจุบัน เช่น
การขยายอิทธิพลของ
-การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
ประเทศในทวีปยุโรป
-การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ไปยังทวีปอเมริกา
-แนวคิดเสรีนิยม แนวคิด
แอฟริกา และเอเชีย
จักรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม
การขยาย การล่าอาณานิคม และ
ผลกระทบ
ความร่วมมือและความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลกคริสต์ศตวรรษที่
20
รวม
สอบกลางภาค

1

3

1

6

1

6

1

3

1

3

2

3

9
1

30
20

สาระการเรียนรู้
เหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน เช่น
- ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
2 สถานการณ์สาคัญของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21

มาตรฐานการเรียนรู้/
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ส 4.2 ม.4-6/4
-เหตุการณ์การระเบิดตึก World
วิเคราะห์สถานการณ์ของ Trade Center (เวิลด์เทรด เซ็น
โลกในคริสต์ศตวรรษที่ เตอร์) 11 กันยายน 2001
21
-การก่อการร้ายและการต่อต้าน
การก่อการร้าย

รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งภาคเรียน

เวลา
(ชั่วโมง)
2

น้าหนัก
คะแนน
6

2

6

-ความขัดแย้งทางศาสนา

2

6

การขาดแคลนทรัพยากร
-ภาวะโลกร้อน (Global
Warming)
การขาดแคลนทรัพยากร
-วิกฤติการณ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

2

6

1

6

9
1
20

30
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส33101 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ
จานวน 40 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดของศาสดาที่ตนนับถือ วิเคราะห์
พระพุทธศาสนาในการฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการตรัสรู้การก่อตั้ง วิธีการ
สอนและการเผยแผ่ระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนิน
ชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหาร และการ
ธารงรักษาศาสนา หรือ วิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธี คิ ดแบบโยนิโ สมนสิก ารหรือการพัฒนาจิ ต ตาม
แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ สสวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญ ปัญ ญาตามหลักสติปัฏฐาน
วิเคราะห์คุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ศึกษา การคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย
สร้ า งความคิ ด รวบยอด น าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สภาพปั ญ หาชี วิ ต สภาพแวดล้ อ มมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้รู้และเข้าใจคุณค่าและความสาคัญของการสังคายนาพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตน
นับถือ ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็นตัวกาหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน เพื่อขจัดความขัดแย้งแลกะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ ปัญหาและพัฒนาสัง คม ปฏิบัติตนเป็นศาสนิก ชนที่ดี ต่อ สาวก สมาชิก ใน
ครอบครัวและคนรอบข้าง แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติ
ตนถูกต้องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลักศาสนาวิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญ ทาง
ศาสนา และเทศกาลที่สาคัญของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
1 ประวัติและความสาคัญของ ส 1.1 ม 4-6/9 วิเคราะห์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาว่าเป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษา ซึ่ง
เน้นความสัมพันธ์ของเหตุ
ปัจจัยกับวิธีการแก้ปัญหา
หรือแนวคิดของศาสดาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
ส 1.1 ม 4-6/10
วิเคราะห์พระพุทธศาสนา
ในการฝึกตนไม่ให้
ประมาท มุ่งประโยชน์
และสันติภาพบุคคล
สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตน
นับถือตามที่กาหนด
รวม
2 พุทธประวัติ
ส1.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็น
มนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่าง
สูงสุดในการตรัสรู้การ
ก่อตั้ง วิธีการสอนและ
การเผยแผ่ระพุทธศาสนา
หรือวิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่
กาหนด
ส1.1 ม.4-6/14 วิเคราะห์
ข้อคิดและแบบอย่างการ
ดาเนินชีวิตจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า
และศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามที่กาหนด
รวม

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

1.พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึก
ตนได้อย่างสูงสุด(ตรัสรู้)
2.การก่อตั้งพระพุทธศาสนา 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)

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
5

3
4

5
10

4

10

หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
3 หลักธรรมและพุทธศาสน ส 1.1 ม.4/13 วิเคราะห์
สุภาษิตทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติด้านการ
บริหาร และการธารง
รักษาศาสนา หรือ
วิเคราะห์ประวัติศาสดาที่
ตนนับถือ ตามที่กาหนด

ส 1.1 ม.4/15วิเคราะห์
คุณค่าและความสาคัญ
ของการสังคายนา
พระไตรปิฎกหรือคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือ
และการเผยแผ่

สาระการเรียนรู้
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.ความสาคัญและคุณค่าของ
พระไตรปิฎก

รวม
4

การเจริญปัญญา

ส1.1 ม.4-6/19 เห็น
คุณค่า เชื่อมั่น และมุ่งมั่น
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและพัฒนาการ
เรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ
ส1.1 ม.4-6/20 สวด
มนต์ แผ่เมตตา และ
บริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฏ
ฐานหรือตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
รวม

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

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
5

4

5

4

5

4

5

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
5 หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ม 4-6/18
ตระหนักในคุณค่าและ
ความสาคัญของค่านิยม
จริยธรรมที่เป็น
ตัวกาหนดความเชื่อและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ของศาสนิกชน ศาสนา
ต่างๆ เพื่อขจัดความ
ขัดแย้งแลกะอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสันติสุข
ส 1.1 ม 4-6/22 เสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรม
ความร่วมมือของทุก
ศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม
รวม

สาระการเรียนรู้
1.คุณค่าและความสาคัญของค่านิยม
และจริยธรรม
2.การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
3.สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม

สอบกลางภาค
6

หน้าที่ชาวพุทธ

ส 1.2 ม 4/1 ปฏิบัติตน
เป็นศาสนิกชนที่ดีต่อ
สาวก สมาชิกใน
ครอบครัวและคนรอบ
ข้าง
ส 1.2 ม 4/3 แสดงตน
เป็นพุทธมามกะหรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชน
ของศาสนาที่ตนนับถือ

รวม

1.การปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทใน
สังคมไทย
2.การบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและ
โลก
3.การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ขั้น
เตรียมการ ขั้นพิธีการ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
5

4

5

1

20

4

8

4

8

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

7

8

9

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

กฎหมายในชีวิตประจาวัน

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
ส 1.2 ม 4/2 ปฏิบัติตน
ถูกต้องตามศาสนพิธี
พิธีกรรมตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ
ส 1.2 ม 4/4 วิเคราะห์
หลักธรรม คติธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญ
ทางศาสนา และเทศกาล
ที่สาคัญของศาสนาที่ตน
นับถือและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง
รวม
ส 2.1 ม 4-6/4 เสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ

รวม
ส 2.1 ม 4-6/1 วิเคราะห์
และปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติ และสังคม
โลก

รวม
สอบกลางภาค

สาระการเรียนรู้
1.ประเภทของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา
-บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
2.คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี
3.หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วันสาคัญและเทศกาลที่สาคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น

1.ความเป็นมา โครงสร้าง และ
ความสาคัญของรัฐธรรมนูญ
2.หลักการสาคัญของรัฐธรรมนูญ แนว
ทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ
3.บทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล พรรคการเมือง
การเลือกตั้ง รัฐบาล และการจัดตั้ง
รัฐบาล
4.การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
1.ความหมายและความสาคัญของ
กฎหมาย
2.กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและ
ครอบครัว
3.กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรและ
สัญญา
4.กฎหมายอาญา
5.กฎหมายอื่นที่ควรรู้
6.กฎหมายระหว่างประเทศที่ควรรู้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

5

9

5
5

9
5

5
5

5
8

5
1

8
20

คาอธิบายรายวิชา
ส33102 สังคมศึกษา
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 40 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษา อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลังศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นาไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการ
ประสานประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ การค้ า ระหว่ า งประเทศ ศึ ก ษา ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบุมาตรการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากฎหมายและนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง การ
ประสานความร่วมมือ ทั้งในประเทศและระหว่ างประเทศ วิเคราะห์แนวทางและมี ส่วนร่วมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใช้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการทางสั ง คม กระบวนการเผชิ ญ
สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม และใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต
การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นที่ การคิดแบบองค์
รวม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สถิติพื้นฐาน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต นาไปแก้ปัญ หาและพัฒนา
ตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

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
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้/
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
ตัวชี้วัด
1 นโยบายการเงิน การคลัง ส3.2 ม.4-6/1อธิบาย
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของ บทบาทของรัฐบาลที่
ประเทศ
เกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงิน การคลัง ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ

2

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รวม
ส3.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิด
เสรีทางเศรษฐกิจในโลก
โลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อ
สังคมไทย

สาระการเรียนรู้
1.นโยบายการเงิน การคลัง ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย
2.บทบาทนโยบายทางการเงินและ
การคลังของรัฐบาลในด้าน
- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- การสร้างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
- การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ
-การแทรกแซงราคาและการควบคุม
ราคา
3.รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่อ
งบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่างๆ
และการใช้จ่ายของรัฐ
- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน
4.ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิด
จากภาวะเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ
อัตราการว่างงาน
5.แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลัง
1.วิวัฒนาการการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจยุคโลกาวิวัฒน์ของไทย
2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการ
เปิดการค้าเสรีทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผลกกระทบของการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจที่มีต่อภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การค้าและการบริการ
3.การค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
9
15

9
10

15
15

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน

4.บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ
ในเวทีการค้าโลกที่มีผลต่อประเทศ
ไทย

3

4

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน

รวม
สอบกลางภาค
ส5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพซึ่ง
ทาให้เกิดปัญหาและภัย
พิบัติทางธรรมชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆของโลก
ส5.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ
ของโลก
รวม
ส5.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์
สถานการณ์ สาเหตุ และ
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างๆ
ของโลก
ส5.2 ม.4-6/3 ระบุ
มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหากฎหมายและ
นโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบทบาทของ
องค์การที่เกี่ยวข้อง และ

1. ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน
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ส่งผลให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
ประเภท ความถี่ และความรุนแรง
1. กิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุที่
สาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งอาจส่งผล
กระทบทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และโลก

1. ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
ประเภท ความถี่ และความรุนแรง

1. การแก้ไขสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายการ
กาหนดนโยบายและความร่วมมือทั้ง
ในและระหว่างประเทศ

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
การประสานความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
ส5.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์
แนวทางและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวม
สอบปลายภาค
รวมคะแนนตลอดทั้งปี

สาระการเรียนรู้

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และการมีส่วนร่วมของทุกคนในฐานะ
สมาชิกของพลเมืองโลก

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ส 21231 หน้าที่พลเมือง
ส 21232 หน้าที่พลเมือง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ส 22233 หน้าที่พลเมือง
ส 22234 หน้าที่พลเมือง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส 23235 หน้าที่พลเมือง
ส 23236 หน้าที่พลเมือง

1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน

คาอธิบายรายวิชา
ส21231 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการมีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ง กาย การมีสัมมา
คารวะแสดงออกถึง ความเอื้อ เฟื้อ เผื่ อแผ่ แ ละเสีย สละต่ อ สัง คม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล
รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ
โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตั ด สิ น ใจในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ มี วิ นั ย ในตนเอง ในเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อดทน
ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง สามารถอธิบายทฤษฎี
ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
โดยใช้กระบวน การคิดวิเคราะห์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล อภิปราย สร้าง
ความคิดรวบยอด ใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา สภาพแวดล้อม
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสานึกของความเป็นไทย
มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ก่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ
ผลการเรียนรู้
1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
7. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
8. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
11. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวม 11 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
การรู้ประวัติ
ตัวละครวันภาษาไทย
ทาบุญตักบาตร ฟัง
เทศน์ การมีส่วนร่วมกิจ
กรรรมกับชุมชนและจิต
อาสา
การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

ผลการ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
1
1. บทบาท ความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทาง
สังคมละวัฒนธรรม
รวม
2
1. บทบาท ความสาคัญ
และความสัมพันธ์ของสถาบันทาง
ศาสนา
รวม
6,7,8

1. อธิบายทฤษฎี ความหมายของ
การขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม
2. การแก้ปัญหาการทุจริตใน
ชุมชน

รวม
สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรมวันสาคัญของ 3,4,5 1. บทบาท ความสาคัญและ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ความสัมพันธ์ของวันสาคัญ
2. บทบาท ความสาคัญ
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัตใิ นวัน
สาคัญ
3. บทบาท ความสาคัญของ
การศึกษาและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม
ความละอายและความ 9,10,11 1. ลักษณะความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่ทนต่อการทุจริต
2. การลงโทษทางสังคมในชุมชน
3. กรณีตัวอย่างความละอายและ
ความไม่ทนตอ่การทุจริตของ
ชุมชน
รวม
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
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คาอธิบายรายวิชา
ส21232 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาและยอมรับความหลากหลายทางสัง คมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต
วัฒนธรรมศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพซึ่ง
กันและกันไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ
ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง อธิบายความหมายของความพอดี ความซื่อสัตย์
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ ปั ญ หา กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ กระบวนการสร้ า งความตระหนั ก กระบวนการสร้ า งค่ า นิ ย ม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
12. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
13. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
14. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
15. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
16. ตระหนักและเห็นคุณค่าความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวม 11 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ที่
1

2
3

4

5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมในวัน
สาคัญทางศาสนากับ
ชุมชน
การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองกับชุมชน

ผลการ
เรียนรู้
6
รวม
7,8

สาระการเรียนรู้
1. วันสาคัญและการมี
ส่วนร่วม
1. การมีส่วนร่วมในโรงเรียน
และในชุมชน

รวม
STRONG:จิตพอเพียง 11,12,13 1. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ต้านทุจริต
พอเพียงบนพืน้ ฐานการไม่
ทุจริต
2. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
โปร่งในบนพื้นฐานการไม่ทุจริต
3. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ตื่นรู้บนพื้นฐานการไม่ทุจริต
4. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการมุ่ง
ไปข้างหน้าบนพื้นฐานการไม่
ทุจริต
5. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้
บนพื้นฐานการไม่ทุจริต
6. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
เอื้ออาทรบนพื้นฐานความไม่
ทุจริต
รวม
สอบกลางภาคเรียน
ความสามัคคีในหมู่คณะ
9
1. การทางานก่อให้ความ
ทีมงานหรือการทางาน
สามัคคีในหมู่คณะ
ร่วมกัน
รวม
ปลูกฝังจิตสานึกคุณธรรม
10
1. ปลูกฝังจิตใต้สานึก
และจริยธรรม
ที่ดีงามธรรมมาสอดแทรกใน
การอบรม สั่งสอนและปฎิบัติ
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
3

น้าหนัก
คะแนน
10

3
2

10
5

2
4

5
15

4
1
2

15
20
5

2
2

5
5

2

5

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ที่
6

ผลการ
เวลา
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
(ชั่วโมง)
พลเมืองกับความ
14,15,16 1. ความหมายของพลเมือง
5
รับผิดชอบต่อสังคม
ศึกษา
2. คุณลักษณะของพลเมือง
* อิสรภาพและการพึ่งพา
ตนเอง
* ความเท่าเทียมกัน
* การยอมรับความแตกต่าง
ของความเป็นพลเมือง
* เคารพสิทธิผุ้อื่น
* การรับผิดชอบต่อสังคม
* ระบอบประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วม
3. การสร้างสานึกพลเมืองต่อ
สังคม
รวม
5
สอบปลายภาคเรียน
1
รวมตลอดภาคเรียน
20
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

น้าหนัก
คะแนน
20

20
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส22233 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการมีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่ง
กายการมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนาผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ า งและแนะน าผู้ อื่ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต นที่ แ สดงออกถึ ง ความรัก ชาติ ยึ ด มั่ น ในศาสนาและเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทนหลักการทรงงาน ในเรื่อง
ภูมิสังคม ขาดทุนคือกาไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง
การติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิก ที่ดี มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ใฝ่หาความรู้ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริตและทิศ
ทางการป้องกันการทุจริตในสังคม ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ ปั ญ หา กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ กระบวนการสร้ า งความตระหนั ก กระบวนการสร้ า งค่ า นิ ย ม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
1. มีส่วนร่วมและแนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์มารยาทไทย
2. แสดงออกและแนะนาผู้อื่นให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
4. เป็นแบบอย่างและแนะนาผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
7. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
8. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
11. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวม 11 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วย
ที่
1

2

3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มารยาทไทย

การคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ผลการ
เรียนรู้
1,2,3

รวม
6,7,8

ภาคเรียนที่ 1
สาระการเรียนรู้

1.มารยาทไทย
2.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
ความเสียสละต่อสังคม
3.ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย
1. สาเหตุของการทุจริตและ
ทิศทางการป้องกันการทุจริต
ในสังคม
2. การวิเคราะห์ วิจารณ์
สังเคราะห์ ผลประโยชน์ส่วน
ตน ออกจากผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐาน
สองที่ส่งผลกระทบประเทศ
ในระดับอาเซียน
3. รูปแบบการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

รวม
สอบกลางภาคเรียน
รักความพอเพียง
4,5
1.การปฎิบัติตนที่แสดงออก
ถึง
-ความรักชาติ
-การยึดมั่นในศาสนา
- การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.พระบรมราโชวาท
-การมีสติ
-ความขยันอดทน
3. หลักการทรงงาน
-ภูมิสังคม
-ขาดทุนคือกาไร
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
4

น้าหนัก
คะแนน
10

4
5

10
20

5
1
9

20
20
10

9

10

หน่วย
ผลการ
เวลา
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้
(ชั่วโมง)
5 ความละอายและความ 9,10,11 1. ลักษณะความละอายและ
5
ไม่ทนต่อการทุจริต
ความไม่ทนต่อการทุจริตใน
ระดับประเทศ
2. การลงโทษทางสังคมใน
ระดับประเทศ
3. กรณีตัวอย่างความละอาย
และความไม่ทนตอ่การทุจริต
ในกลุ่มประเทศอาเซียน
รวม
5
สอบปลายภาคเรียน
1
รวมตลอดภาคเรียน
20

น้าหนัก
คะแนน
20

15
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส22234 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตาม
ข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญทางจริยธรรม การเป็นผู้นาและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และ
รู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้ และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันโดยคานึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา
สิ่งแวดล้อมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ ปั ญ หา กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ กระบวนการสร้ า งความตระหนั ก กระบวนการสร้ า งค่ า นิ ย ม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
12. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
13. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
14. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
15. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
16. ตระหนักและเห็นคุณค่าความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวม 11 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ที่
1

2

3

4

รักประชาธิปไตย

ผลการ
เรียนรู้
6

กิจกรรมของเรา

รวม
7

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม

รวม
8

สาระการเรียนรู้
1.พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
-การติดตามข่าวสาร
บ้านเมือง
-ความกล้าหาญทางจริยธรรม
-การเป็นผู้นา และการเป็น
สมาชิกที่ดี
1.การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน
2.การตรวจสอบข้อมูล
3.การรู้ทันข่าวสาร
1.ความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ใน
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา
สิ่งแวดล้อม
2.การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และการพึ่งพาซึง่
กันและกัน

รวม
STRONG:จิตพอเพียง 11,12,13 1. การประกอบอาชีพโดยใช้
ต้านทุจริต
วัสดุท้องถิ่น ตามหลัก
STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
รวม
สอบกลางภาคเรียน

เวลา
(ชั่วโมง)
2

น้าหนัก
คะแนน
5

2
2

5
5

2
2

5
5

2
3

5
15

3
1

15
20

หน่วย
ที่
5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ลดปัญหาความขัดแย้ง

ผลการ
เรียนรู้
9

สาระการเรียนรู้
1.ความขัดแย้ง
-การละเมิดสิทธิ
-การใช้ของส่วนรวม
2.การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี
-การเจรจาไกล่เกลี่ย
-การเจรจาต่อรอง
-การระงับความขัดแย้ง

รวม
6

7

มีวินัยในตนเอง

10

1.ความซื่อสัตย์สุจริต
2.ขยันหมั่นเพียร อดทน
3.ใฝ่หาความรู้
4.ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
5.ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง

รวม
พลเมืองกับความ
14,15,16 1. องค์ประกอบของ
รับผิดชอบต่อสังคม
การศึกษาความเป็น
พลเมือง
* ความรับผิดชอบทาง
สังคม
* ความเกี่ยวพันชุมชน
* ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน ทาง
การเมือง
2. การเป็นพลเมืองดี
* มุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ระดับบุคคล
* การมีส่วนร่วม
* ความยุติธรรม
3. การสร้างสานึกพลเมือง
ต่อประเทศ
รวม
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา
(ชั่วโมง)
2

น้าหนัก
คะแนน
5

2
2

5
10

2
5

10
15

5
1
20

15
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส23235 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการมีส่วนร่วม แนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การ
สนทนาการแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนาผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
แสดงออกถึง ความรัก ชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิ ด ทูน สถาบันพระมหากษั ตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบการทาหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ ปั ญ หา กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ กระบวนการสร้ า งความตระหนั ก กระบวนการสร้ า งค่ า นิ ย ม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
1. มีส่วนร่วม แนะนาผู้อื่นให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย
2. แสดงออก แนะนาผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
7. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
8. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
11. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ที่
1
2

3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
การปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
และมีน้าใจ

ผลการ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
1,2 1.มารยาทไทย

รวม
การคิดแยกแยะระหว่าง 6,7,8
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

1. การวิเคราะห์สถานการณ์
การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
2. การวิเคราะห์ วิจารณ์
สังเคราะห์ ผลประโยชน์
ส่วนตน ออกจาก
ผลประโยชน์ ส่วนรวม โดย
ใช้ระบบคิดฐานสองที่ส่งผล
กระทบประเทศในระดับ
สังคมโลก
3. การทุจริตที่เกิดจากระบบ
การคิดฐานสิบใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อประเทศและสังคมโลก

รวม
สอบกลางภาคเรียน
รักษ์ความเป็นไทย น้อม 3,4,5 1.การปฏิบัติตนที่แสดงออก
นาหลักปรัชญาของ
ถึง
เศรษฐกิจพอเพียง
-ความรักชาติ
-การยึดมั่นในศาสนา
-การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.พระบรมราโชวาท
-การเสียสละ
-ความซื่อสัตย์
3.หลักการทรงงาน
-ศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
-แก้ปัญหาที่จุดเล็กๆ
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
4

น้าหนัก
คะแนน
10

4
5

10
20

5
1
4

20
20
15

4

15

หน่วย
ผลการ
เวลา
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้
(ชั่วโมง)
4
ความละอายและความไม่ 9,10,11 1. ลักษณะความละอายและ
5
ทนต่อการทุจริต
ความไม่ทนต่อการทุจริตใน
ระดับโลก
2. การลงโทษทางสังคมใน
ระดับโดลก
3. กรณีตัวอย่างความ
ละอายและความไม่ทนตอ่
การทุจริตในกลุ่มประเทศ
ต่างๆในระดับโลก
รวม
5
สอบปลายภาคเรียน
1
รวมตลอดภาคเรียน
20

น้าหนัก
คะแนน
15

15
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส23236 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค
ต่าง ๆของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันมีส่วนร่วม
และเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของ
ตนเอง และดาเนินบริษัทสร้างการดี
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการ
แก้ ปั ญ หา กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ กระบวนการสร้ า งความตระหนั ก กระบวนการสร้ า งค่ า นิ ย ม และ
กระบวนการสร้างเจตคติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

ผลการเรียนรู้
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทาหน้าที่ของบุคคล
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
12. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
13. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
14. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
15. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
16. ตระหนักและเห็นคุณค่าความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ผลการ
เวลา น้าหนัก
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ที่
เรียนรู้
(ชั่วโมง) คะแนน
1
ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
6
1.พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2
5
ดีตามวิถี
-การใช้สิทธิและหน้าที่
ประชาธิปไตย
-การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เลือกตั้ง
รวม
2
5
2
จิตอาสาด้วยความ
8,9 1.เคารพซึ่งกันและกัน
2
5
สมัครใจ
2.ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
บาเพ็ญประโยชน์ต่อ
3.ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
โรงเรียนและชุมชน
รวม
2
5
3
STRONG:จิตพอเพียง 11,12, 1. การดาเนินบริษัทสร้างการดี
5
20
ต้านทุจริต
13 โดยยึดหลัก STRONG:จิต
พอเพียงต้านทุจริต

4

5

รวม
สอบกลางภาคเรียน
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
7
1.การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ภายในโรงเรียน
ในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน
2.การตรวจสอบข้อมูล
3.การตรวจสอบการทาหน้าที่ของ
บุคคล
รวม
สวดมนต์ ปลูกฝังจิต
10 1.ความซื่อสัตย์สุจริต
ใต้สานึกคุณธรรม
2.ขยันหมั่นเพียร อดทน
จริยธรรม และการมี
3.ใฝ่หาความรู้
ส่วนร่วมในจิตอาสา
4.ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ภายในโรงเรียน
5.ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทา
ของตนเอง
รวม

4
1
3

20
20
10

3
3

10
10

3

10

หน่วย
ที่
6

ผลการ
สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
พลเมืองกับความ 14,15, 1. แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
รับผิดชอบต่อสังคม
16 พลเมืองดี
* ด้านสังคม
* ด้านเศรษฐกิจ
* ด้านการเมือง การปกครอง
2. พิจารณาความเป็นพลเมือง
* ด้านคุณค่า ค่านิยม
* ความรู้ ความเข้าใจ
* ทักษะและพฤติกรรม
3. การสร้างสานึกพลเมืองต่อ
สังคมโลก
รวม
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
3
10

3
1
20

10
20
100

โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.4 - ม.6)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ส 30231 หน้าที่พลเมือง
ส 30232 หน้าที่พลเมือง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ส 30233 หน้าที่พลเมือง
ส 30234 หน้าที่พลเมือง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส 30235 หน้าที่พลเมือง
ส 30236 หน้าที่พลเมือง

1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน

1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน
1 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาค 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่วยการเรียน

คาอธิบายรายวิชา
ส30231 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการมีสวนรวมและแนะนาผูอื่นใหอนุรักษและเผยแพรมารยาทไทยสู สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความ
เคารพ การสนทนา การแตงกาย การมีสัมมาคารวะ เห็นคุณคา อนุรักษ สืบสาน ประยุกตและเผยแพรขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป ญญาไทย ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู และ
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางประยุกต และเผยแพร พระบรม
ราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่องระเบิดจากขางใน ไมติดตารา บริการรวมที่
จุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้ง ใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทาของตนเอง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อภิปรายการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อระดับประเทศได้
โดยใชกระบวนการกลุ ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ในศาสนา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ผลการเรียนรู้
1. มีสวนรวมและแนะนาผูอื่นใหอนุรักษ 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. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
8. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
9. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
11. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
12. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ที่
1

2

3

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
รักความเป็น
ไทย

การคิดแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ชาติ ศาสน์
กษัตริย์

ผลการเรียนรู้
1,2

รวม
7,8,9

สาระการเรียนรู้
1.มารยาทไทย
-การแสดงความเคารพ
-การสนทนา
-การแต่งกาย
-การมีสัมมาคาราวะ
2.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละต่อสังคม
1. การวิเคราะห์สถานการณ์การ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม
2. การวิเคราะห์ วิจารณ์
สังเคราะห์ ผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจากผลประโยชน์ ส่วนรวม
โดยใช้ระบบคิดฐานสองที่ส่งผล
กระทบประเทศในระดับสังคม
โลก
3. การทุจริตที่เกิดจากระบบการ
คิดฐานสิบในสถานการณ์ต่างๆ
ที่ส่งผลต่อประเทศและสังคม
โลก

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

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
4
15

4
5

15
15

5
1
2

15
20
10

2

10

หน่วย
ที่
4

5

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
ความละอาย
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต

วิถี
ประชาธิปไตย

เวลา
(ชั่วโมง)
10,11,12
1. ผลกระทบที่เกิดจากความไม่
3
ละอายและการเพิกเฉยต่อการ
ทุจริต
2. แนวทางการแก้ปัญหาและ
วิธีการปฏิบัติ
รวม
3
5
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2
- การเปนผูนาและการเป็น
สมาชิกที่ดี
6
- ความกลาหาญทางจริยธรรม
2
- การเสนอแนวทางการแกป
ญหาสังคมตอสาธารณะ
- การติดตามและประเมิน
ข่าวสารทางการเมือง และ การ
รูเทาทันสื่อ
- การมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมือง
รวม
4
สอบปลายภาค
1
รวมตลอดภาคเรียน
20
ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

น้าหนัก
คะแนน
5

5
10
5

15
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส30232 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญ ทางจริยธรรม การเสนอแนว
ทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง และการรู เทาทันสื่อ การมีสวนร
วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ ตน
สนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อ คาดการณเหตุการณลวงหนาบน
พื้นฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคม
พหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน อยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกัน และกัน แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหา
ความรู และยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทาของตนเอง และปฏิบัติตนเป็นผุ้ที่ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
โดยใชกระบวนการกลุ ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู
เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู้
7. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ
8. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ
9. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล
10. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
11. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
12. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
13. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
14. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
15. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
16. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
17. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
18. ตระหนักและเห็นคุณค่าความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียนรู้
1
ตั้งใจเลือกตั้ง

2

เท่าทันโลก

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

7

1.การมีส่วนร่วมและการ
ตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมี
วิจารณญาณ

รวม
8
9

3

4

STRONG:จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต

เห็นคุณค่าใน
ตัวเอง

รวม
13,14,15

รวม
สอบกลางภาค
10
11

รวม

1.การรู้ทันข่าวสารและ
การรู้ทันสื่อ
1.การคาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
ข้อมูล
1. การสร้างสรรค์
ภาพยนต์สั้นโดยใช้หลัก
STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
2. การวิเคราะห์ภาพยนต์
สั้นโดยใช้หลักSTRONG:
จิตพอเพียงต้านทุจริต
1. อัตลักษณและความ
หลากหลายในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
2. การอยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และ การ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
- เคารพซึ่งกันและกัน
- ไมแสดงกิริยาและวาจาดู
หมิ่นผูอื่น
- ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
แบงปน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
3
1
2

3
7

2

5

4
5

12
15

5
1
3

15
20
10

3

10

หน่วย ชื่อหน่วยการ
ที่
เรียนรู้
5
รักษาวินัย
6

พลเมืองกับ
ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

12

-ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน
ตนเอง

รวม
16,17,18

รวม
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

1. แนวทางการสร้างเสริม
สานึกความเป็นพลเมือง
กรณีศึกษาประเทศไทย

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
1
5
1
5

5
15

5
1
20

15
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส30233 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาการกล้าแสดงออก แนะนาผู อื่น และยกยองบุคคลที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสัง คม
ปฏิบัติตนเปนผู มี วินัยในตนเอง ในเรื่องใฝหาความรู ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง มีส วนรวมในการจัดกิจกรรม และ
สนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนเปนแบ
บอยาง ประยุกต และเผยแพร พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน ในเรื่อง
ระเบิดจากขางใน ไมติดตารา บริการรวมที่จุดเดียว ใชอธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทาของตนเอง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ในเรื่อง การเปนผูนาและการเปนสมาชิกที่ดี การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิด ชอบ
ความกลาหาญ ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทาง
การเมือง และการรูเทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิ
พากษ ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู
เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเป็น
ประมุข
ผลการเรียนรู
1. แสดงออก แนะนาผูอื่น และยกยองบุคคลที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
2. เปนแบบอยาง มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
3. เปนแบบอยาง ประยุกตและเผยแพร พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
5. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
7. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
8. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
11. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวม 11 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ที่
1
2

3

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
มีน้าใจ
เทิดทูน
พระมหากษัตริย์

การคิดแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1

1.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละต่อสังคม

รวม
2
3

รวม
6,7,8

รวม
สอบกลางภาคเรียน

1.พระบรมราโชวาท
-การมีระเบียบวินัย
-ความสามัคคี
2.หลักการทรงงาน
-ระเบิดจากข้างใน
-ไม่ติดตารา
1. การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่
ส่งผลต่อประเทศในระดับ
อาเซียน
2. ผลของพฤติกรรมที่เกิด
จากระบบคิดฐานสอง ไป
แก้ระบบคิดฐานสิบส่งผล
ต่อระดับประเทศ สังคม
โลก
3. การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
4. ความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
5. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่
ส่งผลต่อระดับประเทศ

เวลา
(ชั่วโมง)
3

น้าหนัก
คะแนน
10

3
3

10
10

3
3

10
10

3
1

10
20

หน่วย
ที่
4

5

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
ประชาธิปไตย
ที่รัก
ความละอายและ
ความไม่ทนต่อ
การทุจริต

ผลการเรียนรู้
4
5
รวม
9,10,11

รวม
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน

สาระการเรียนรู้
- การใชสิทธิและหน้าที่
- การใชเสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ
1. ตัวอย่างกรณีศึกษา
ปัญหาการทุจริต ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยและ
ผลกระทบต่อประเทศไทย

เวลา
(ชั่วโมง)
4

น้าหนัก
คะแนน
10

4
5

10
20

5
1
20

20
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส30234 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาในเรื่อง การเปนผูนาและการเปนสมาชิกที่ดี การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ
ความกลาหาญ ทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทาง
การเมือง และการรูเทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิ
พากษ ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส วนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รู ทันขาวสารและรู
ทันสื่อ คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง มีสวนรวมในการแก
ปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธี ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง และสราง
เครือขายปองกันปญหาความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ ซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับ
ผลที่เกิดจากการกระทาของตนเอง และสามารถเสนอแนวทางการนาหลัก STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริตมาพัฒนา
สังคมไทยได้
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู
เพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะ อยูร่วมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง
ผลการเรียนรู
6. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ
7. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ
8. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล
9. มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธีและสรางเครือขายการปองกันปญหาความขัดแยง
10. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
12. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
13. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
14. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
15. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
16. ตระหนักและเห็นคุณค่าความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวม 11 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ที่
1
2

3

4

5

6

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
ประชาธิปไตย
โลกไร้พรมแดน

STRONG:จิต
พอเพียงต้านทุจริต

ผลการเรียนรู้
6
รวม
7
8
รวม
11,12,13

สาระการเรียนรู้
1.การมีส่วนร่วมและการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง
1.รู้ทันข่างสารและทันสื่อ
1.การคาดการณ์ล่วงหน้าบน
พื้นฐานข้อมูล
1. กรณีตัวอย่างปัญหาการ
ทุจริตในสังคมไทยโดยยึดหลัก
STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
2. แนวทางการนาหลัก
STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต มาพัฒนาสังคมไทย

รวม
สอบกลางภาคเรียน
สังคมสงบสุขโดย
9
1.การเจรจาไกลเกลี่ย การ
สันติวิธี
เจรจาตอรอง
2.การระงับความขัดแยง
3.สรางเครือขายปองกัน
ปัญหาความขัดแยง
รวม
รักษาวินัย
10
1.ซื่อสัตยสุจริต อดทน และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทาของตนเอง
รวม
พลเมืองกับความ
14,15,16
1. กรณีศึกษาเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อ
เป็นพลเมืองในบริบท
สังคม
ต่างประเทศ
- ประเทศญี่ปุ่น
- ประเทศเกาหลีใต้
รวม
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
2
5
2
1
2

5
5
5

3
4

10
15

4
1
3

15
20
10

3
3

10
10

3
3

10
10

3
1
20

10
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส30235 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาในเรื่องความแตกต่าง แยกแยะ ระหว่างจริยธรรมและการทุจริต แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ สามารถบอกความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่
ส่งผลต่อประเทศชาติและสังคมโลกได้ ศึกษาการขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก มี
ความรู้เรื่องประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้ว ยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา4 กฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
(โลก) รู้ความหมายของรูปแบบและสาเหตุของการทุจริต ความหมาย “ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ”
ตัวอย่างกรณีศึ กษาเกี่ ยวกั บ ปัญหาการทุ จ ริต ที่ เกิ ด ขึ้น ในประเทศไทยและส่ง ผลกระทบต่อ ต่ างประเทศและโลก
ความหมายของ “การลงโทษทางสังคม (Social Sanctions) วิธีการปฎิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตการเลือกตั้งโดย
ใช้ ก ารลงโทษทางสั ง คม ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และการท าโครงงานเพื่ อสร้ า งความตระหนั กและเห็น
ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในโรงเรียนผ่านกิจกรรมนักเรียนได้
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู
เพื่อใหผูเรียนมุ่งมั่นในการทางาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต
ผลการเรียนรู
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละลายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวม 3 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
การคิดแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1

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

รวม
สอบกลางภาคเรียน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
9
30

9
1

30
20

หน่วย
ที่
2

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

2,3

1. ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต
2. แนวทางการแก้ปัญหาและ
วิธีการปฏิบัติ

รวม
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
9
30

9
1
20

30
20
100

คาอธิบายรายวิชา
ส30236 หน้าที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
จานวน 20 ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาในเรื่องความพอเพียงกับการต้านทุจริต การประยุกต์ใช้ความพอเพียงเพื่อต้านทุจริต เหตุการณ์การ
ใช้ความพอเพียงต้านทุจริต ความโปร่งใสกับการต่อต้านทุจริต เหตุการณ์การใช้ความโปร่งใสต้านทุจริต แนวการ
ปฎิบัติตนเป็นผู้ที่มีความโปร่งใสเพื่อต้านทุจริต วิธีต้านทุจริต การสร้างจิตสานึกของตนเพื่อต่อต้านทุจริต ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับต้านทุจริต ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากต้านทุจริต แนวทางการป้องกันทุจริต การละเมิดสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แนวทางในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น แนวทางการ
ปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมายกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ความสาคัญของการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และลักษณะพฤติกรรมของพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู
เพื่อใหผูเรียนมุ่งมั่นในการทางาน มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิด มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ผลการเรียนรู
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ตระหนักและเห็นคุณค่าความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวม 5 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
หน่วย
ที่
1

2

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้
STRONG:จิต
พอเพียงต้านทุจริต

ผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1,2

1. STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
2. จิตพอเพียงต้านทุจริต

รวม
สอบกลางภาคเรียน
พลเมืองกับความ
3,4,5
1. ความเป็นพลเมืองไทย กับ
รับผิดชอบต่อ
ความเป็นพลเมืองโลก
สังคม
2. พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อการป้องกันการ
ทุจริต
3. พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อการป้องกันการ
ทุจริต
4. ความเป็นพลเมืองไทยที่
สมบูรณ์
รวม
สอบปลายภาคเรียน
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
9
30
9
1
9

30
20
30

9
1
20

30
20
100

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส21101 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
-อธิบาย
-ความสามารถใน
ความส าคั ญ ศาสดา หลั ก ธรรมของ
การคิด
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนั บถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
ม1/1 วิเคราะห์การเผยแผ่
-การสังคายนา
-วิเคราะห์
-ความสามารถใน
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ -การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
การคิด
สู่ประเทศไทย
ไทย
ม1/2วิเคราะห์ความสาคัญของ .
-ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
-วิเคราะห์
-ความสามารถใน
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
สังคมไทยในฐานะเป็น
การคิด
ถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย - ศาสนาประจาชาติ
-ความสามรถใน
รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว
- สถาบันหลักของสังคมไทย
การใช้ทักษะชีวิต
- สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และ
ครอบคลุมสังคมไทย
- การพัฒนาตนและครอบครัว
-วิเคราะห์
-ความสามารถใน
ม1/3 วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ 1)สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ
-ประสูติ
การคิด
จนถึงบาเพ็ญทุกรกิริยา หรือประวัติ

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

-

ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด

-เทวทูต 4
-การแสวงหาความรู้
การบาเพ็ญทุกรกิริยา
1)พุทธสาวก พุทธสาวิกา
ม1/4 วิเคราะห์และประพฤติ ตนตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก -พระมหากัสสปะ
ประวัติสาวกชาดก/เรื่องเล่า และศาสนิก -พระอุบาลี
-อนาถบิณฑิกะ
ชนตัวอย่างตามที่กาหนด
-นางวิสาขา
1)ชาดก
- อัมพชาดก
- ติตติรชาดก
ม1/5อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรม .
1)พระรัตนตรัย
4 สาคัญในกรอบอริยสัจ หรือหลักธรรม
 พุทธคุณ 9
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
1)อริยสัจ 4
เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหา
- ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
ของตนเองและครอบครัว
o ขันธ์ 5
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
ความหมายและคุณค่า o อบายมุข ต
- นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)

-วิเคราะห์

-อธิบาย

-เห็นคุณค่า

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k
สุข 2 กายิก, เจ)ต(สิก
o คิหิสุข
-มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
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
 อตฺตนา โจทยตฺตาน
จงเตือนตน ด้วยตน
 นิสมฺม กรณ เสยฺโย
ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี
 ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
เรือนที่ครองไม่ดีนาทุกข์มาให้
o

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-

ม1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อ
การเรียนรู้และการดาเนินชีวิ ต ด้วยวิธี
คิ ด แบบโยนิ โ สมนสิ ก ารคื อ วิ ธี คิ ด แบบ
คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบ
คุ ณ – โทษ และทางออก หรื อ การ
พัฒนาจิ ตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ า ใจตระหนั ก และ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิก ชนที่ ดี และธารง
รักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นักถือ
ม1/1 บาเพ็ญประโยชน์ ต่อศาสนสถาน
ของศาสนาทีตนนับถือ

 โยนิโสมนสิการ

การบาเพ็ญประโยชน์
และการบารุงรักษาวัด

-

ม1/2 อธิบายอริยวัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

 วิถีชีวิตของพระภิกษุ
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม
ปาฐกถาธรรม การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง
 การเข้าพบพระภิกษุ

-อธิบาย

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-เห็นคุณค่า

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
-ความสามารถใน
การคิด

-

วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม
วิธีคิดแบบคุณ
โทษและทางออก -

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

-ตระหนัก

-เห็นคุณค่า

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

 การแสดงความเคารพ การประนมมือ
การไหว้ การกราบ การเคารพ
 พระรัตนตรัยการฟังเจริญพระพุทธมนต์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้ า ใจและสามารถ
เศรษฐศาสตร์
บริหารจัดการทรัพยากรในกรผลิตและ
การบริ โ ภค การใช้ ท รั พ ยากร ที่ มี อ ยู่
อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก ก าร ข อง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ การด ารงชี วิ ต
อย่างมีประสิทธิภาพ
ม1/1อธิบายความหมายและ .
-อธิบาย
 ความหมายและความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์
 ความหมายของคาว่าทรัพยากรมีจากัด
กับ ความต้องการมีไม่จากัด ความขาด
แคลนการเลือกและค่าเสียโอกาส
ม1/2 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรม  ความหมายและความสาคัญของการ -อธิบาย
การบริโภคของคนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ
 หลักการในการบริโภคที่ดี
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภค
 ค่านิยมและพฤติกรรมของการบริโภค

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

ของคนในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งผลดีและ
ผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว
ม1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการและ  ความหมายและความสาคัญของปรัชญา
ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงตอสังคมไทย
 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชดาริ
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดารงชีวิต
 ความสาคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย
มาตรฐาน ส 3.2 เข้ า ใจระบบและ
เศรษฐศาสตร์
-อธิบาย
ส ถ า บั น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก
ม1/1 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ  ความหมาย ประเภท และความสาคัญ -อธิบาย
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
ประเภทและธนาคารกลาง
 บทบาทหน้าที่และความสาคัญของ
ธนาคารกลาง

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

ม1/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการ
พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทย
ม1/3 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กาหนด อุปสงค์และอุปทาน
ม1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

มาตรฐาน ส 5.1 ลักษณะทางกายภาพ
ของโลก และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่ง
มีผลกันใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และ

สาระสาคัญ/ความรู้
k
 การหารายได้ รายจ่าย การออม การ
ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน
 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ
 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ และ
เสนอแนวทางแก้ไข
 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนด
อุปสงค์และอุปทาน
 ความหมายและความสาคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป
 ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละประเภท
ภูมิศาสตร์

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-อธิบาย
-วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

-

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-อภิปราย

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ม1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
 ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอ ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้
เชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูล
ม1/2 อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด
และลองติจูด) เส้นแบ่งเวลา และ
เปรียบเทียบวัน เวลาของโลก

 เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีป
ต่าง ๆ
 ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับ
เวลาท้องถิ่น

-วิเคราะห์

-อธิบาย

ม1/3. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ  ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่
-วิเคราะห์
ของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอ
เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย
เชียเนีย
ออสเตรเลีย โอเชียเนีย

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

มาตรฐาน ส 5.2 เข้ า ใจปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทาง
กายภาพที่ ก่ อให้ เกิ ด การสร้า งสรรค์วิถี
การด าเนิ น ชี วิ ต มี จิ ต ส านึ ก และมี ส่ ว น
ร่ ว มใน ก าร จั ด ก าร ทรั พ ยาก ร และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ม1/1. ส ารวจและระบุ ท าเลที่ ตั้ ง ของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ม1/2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ
ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ม1/3. สืบค้น อภิปรายประเด็น ปั ญ หา
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ม1/4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัย
พิ บั ติ และการจั ด การทรั พ ยากรและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ท วี ป เ อ เ ชี ย ท วี ป
ออสเตรเลีย

ภูมิศาสตร์

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

 ร ะ บุ ท าเลที่ ตั้ ง ขอ ง กิ จก ร ร มทาง -สารวจ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมในทวี ป เอเชี ย ทวี ป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
 ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้งของ -วิเคราะห์
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสัง คมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-

 อภิปรายประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ -อภิปราย
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกั บ
มนุ ษ ย์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน ทวี ปเอ เชี ย ทวี ป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
 แนวทางการจัดการภั ยพิบั ติ และการ -วิเคราะห์
จัดการทรัพยากรและสิ่ง แวดล้อมในทวีป
เอเชีย ทวีปออสเตรเลีย
และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน

-

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

-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
และโอเชียเนีย อย่างยั่งยืน

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส21102 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
-อธิบาย
-ความสามารถใน
ความส าคั ญ ศาสดา หลั ก ธรรมของ
การคิด
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนั บถือ
และศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
ม1/5อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรม .
1)พระรัตนตรัย
-อธิบาย
-เห็นคุณค่า
-ความสามารถใน
4 สาคัญในกรอบอริยสัจ หรือหลักธรรม
การคิด
 พุทธคุณ 9
ของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
-ความสามรถใน
1)อริยสัจ 4
เห็นคุณค่าและนาไปพัฒนาแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต
- ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
ของตนเองและครอบครัว
-ความสามารถใน
o ขันธ์ 5
การแก้ปัญหา
- สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
ความหมายและคุณค่า o อบายมุข ต
- นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o สุข 2 กายิก, เจ)ต(สิก
o คิหิสุข

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

-มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
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
 อตฺตนา โจทยตฺตาน
จงเตือนตน ด้วยตน
 นิสมฺม กรณ เสยฺโย
ใคร่ครวญก่อนทาจึงดี
 ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
เรือนที่ครองไม่ดีนาทุกข์มาให้
ม1/6 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อ  โยนิโสมนสิการ
การเรียนรู้และการดาเนินชีวิ ต ด้วยวิธี วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม
วิธีคิดแบบคุณ
คิดแบบโยนิโสมนสิการคือวิธีคิดแบบ

ทักษะ/
กระบวนการ
P

-

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

-เห็นคุณค่า

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
คุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบ
คุณ – โทษ และทางออก หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ
ม1/7 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
ม1/8 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการ
ดารงชีวิตแบบพอเพียง และดูล
สิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข
มาตรฐาน ส 1.2 เข้ า ใจตระหนั ก และ
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิก ชนที่ ดี และธารง
รักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นักถือ

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

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

-

โทษและทางออก

-อธิบาย
 สวดมนต์แปล และเมตตา
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหาร
จิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานเน้น
อานาปานสติ
 นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน
-อธิบาย
 หลักธรรม (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ 5)

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

-ตระหนัก

-เห็นคุณค่า

-เห็นคุณค่า

-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม1/1 บาเพ็ญประโยชน์ ต่อศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ

สาระสาคัญ/ความรู้
k
 การบาเพ็ญประโยชน์
และการบารุงรักษาวัด

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-

-อธิบาย
 วิถีชีวิตของพระภิกษุ
 บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น การแสดงธรรม
ปาฐกถาธรรม การประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่าง
 การเข้าพบพระภิกษุ
 การแสดงความเคารพ การประนมมือ
การไหว้ การกราบ การเคารพ
 พระรัตนตรัยการฟังเจริญพระพุทธ
มนต์
ม1/3 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคล  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนตาม
-อธิบาย
ต่างๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่ หลักพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
กาหนด
ม1/4 จัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสน  การจัดโต๊ะหมู่บูชา แบบ หมู่4 หมู่ 5 -อธิบาย
พิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง
หมู่ 7 หมู่9
 การจุดธูปเทียน การจัดเครื่อง
ประกอบโต๊ะหมู่บูชา
ม1/2 อธิบายอริยวัตรของสาวกเพื่อเป็น
แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-เห็นคุณค่า

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-เห็นคุณค่า

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คาอาราธนาต่างๆ
มาตรฐาน ส 2.1เข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต น หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนิน
ตามหน้ า ที่ ข องการเป็ น พลเมื อ ง ดี ชีวิตในสังคม
มีค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่
ร่ วมกั นในสั งคมไทยและสั งคมโลกอย่าง
สันติสุข
ม1/1 ปฏิบัติตามกฎหมายในการ
 กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของ
คุ้มครองสิทธิของบุคคล
บุคคล
-กฎหมายการคุ้มครองเด็ก
-กฎหมายการศึกษา
-กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายลิขสิทธิ์
 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ม1/2 ระบุความสามารถของตนเอง ใน  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อ -อธิบาย
การทาประโยชน์ต่อสังคมและ
-การปฏิบัตติ น
สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิต
ประเทศชาติ
สาธารณะ เช่น เคารพกติกาสังคม ปฏิบตั ิ
ตนตามกฎหมายมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม อนุรักษ์

-

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

ม1/3 อภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนาไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน

ม1/4 แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิ
ของตนเองและผู้อื่น
มาตรฐาน ส 2.2
เข้าใจระบบการเมืองการ
ปกครองในสังคมปัจจุบัน
ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

สาระสาคัญ/ความรู้
k
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
สาธารณประโยชน์
 ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 วัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนาไปสู่ความ
เข้าใจผิดต่อกัน
 วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น
 ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดาเนินชีวิตในสังคม

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-การปฏิบัตติ น

-อธิบาย

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

-

-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ม1/1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง  หลักการ เจตนารมณ์ โครงสร้าง
และสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
และสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-อธิบาย

 การแบ่งอานาจ และการถ่วงดุลอานาจ -อธิบาย
อธิปไตยทั้ง 3 ฝ่าย คือนิติบัญญัติ บริหาร
ตุลาการ ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
ม1/3 ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
-วิเคราะห์
 การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
-การปฏิบัตติ น
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ปัจจุบัน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่
ม1/2 วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของ
อานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน

มาตรฐาน ส 3.1 เข้ า ใจและสามารถ
เศรษฐศาสตร์
บริหารจัดการทรัพยากรในกรผลิตและ
การบริ โ ภค การใช้ ท รั พ ยากร ที่ มี อ ยู่
อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้ ม ค่ า รวมทั้ ง เข้ า ใจหลั ก ก าร ข อง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ การด ารงชี วิ ต
อย่างมีประสิทธิภาพ
ม1/1อธิบายความหมายและ .
 ความหมายและความสาคัญของ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-อธิบาย

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

 ความหมายของคาว่าทรัพยากรมีจากัด
กับ ความต้องการมีไม่จากัด ความขาด
แคลนการเลือกและค่าเสียโอกาส
ของคนในสังคมปัจจุบัน รวมทั้งผลดี
และผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว
ม1/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการ  ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา -อธิบาย
พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง -วิเคราะห์
เศรษฐกิจในประเทศไทย
เศรษฐกิจในประเทศ
 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ
และเสนอแนวทางแก้ไข
ม1/3 อธิบายความเป็นมาหลักการและ  ความหมายและความสาคัญของปรัชญา
ความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงตอสังคมไทย
 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชดาริ
 หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดารงชีวิต
 ความสาคัญ คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

มาตรฐาน ส 3.2 เข้ า ใจระบบและ
เศรษฐศาสตร์
ส ถ า บั น ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต่ า ง ๆ
ความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก
ม1/1 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความ  ความหมาย ประเภท และความสาคัญ
แตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละ
ของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
ประเภทและธนาคารกลาง
 บทบาทหน้าที่และความสาคัญของ
ธนาคารกลาง
 การหารายได้ รายจ่าย การออม การ
ลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต
ผู้บริโภค และสถาบันการเงิน
ม1/2 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการ
พึ่งพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศไทย
ม1/3 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กาหนด อุปสงค์และอุปทาน

 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน การแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในประเทศ
 ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ประเทศ
และเสนอแนวทางแก้ไข
 ความหมายและกฎอุปสงค์ อุปทาน
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนด
อุปสงค์และอุปทาน

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-อธิบาย

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-อธิบาย

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-อธิบาย
-วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

-

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

สาระสาคัญ/ความรู้
k
 ความหมายและความสาคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป
 ตัวอย่างการละเมิดแห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาแต่ละประเภท

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-อภิปราย

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส22101 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
โครงการ
P
A
C
พิเศษ
-เป็นพลเมืองดี
-ความสามารถใน มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตน -เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการ เป็นพลเมืองดี
-ธารงรักษา
การคิด
ตามหน้ า ที่ ข องการเป็ น พลเมื อ งดี มี
ค่านิยมที่ดีง ามและธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และประเทศ

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว -อธิบาย
เช่น
- กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของ
ผู้เยาว์
- กฎหมายบัตรประจาตัวประชาชน
- กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและ
มรดก
- กฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและประเทศ
- กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-

-ความสามารถใน การสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

2. เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม
สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
3. วิเคราะห์บทบาทความ สาคัญ และ
ความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม

4.อธิบายความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

- กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกรอก
แบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
- กฎหมายแรงงาน
-สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
-แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย
-บทบาท ความสาคัญและความสัมพันธ์ -วิเคราะห์
ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทาง
การเมืองการปกครอง
-ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของ -อธิบาย
วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียวัฒนธรรม เป็น
ปัจจัยสาคัญในการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

-

-ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต

-

-ความสามารถใน การคิด

-

-ความสามารถใน การสื่อสาร

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1. อธิบายกระบวนการในการตรา
กฎหมาย

สาระสาคัญ/ความรู้
k
- เข้าใจระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบัน

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-

- กระบวนการในการตรากฎหมาย
-อธิบาย
- ผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย
- ขั้นตอนการตรากฎหมาย
- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการตรากฎหมาย
2. วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง -เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสาคัญของ -วิเคราะห์
การปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย ระบอบการปกครองของไทย
สมัยปัจจุบัน
-หลักการเลือกข้อมูล ข่าวสาร

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-ยึดมั่น
-ศรัทธา
-ธารงรักษา

สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
ผู้เรียน
โครงการ
C
พิเศษ
-ความสามารถใน การคิด

-

-ความสามารถใน การในการสื่อสาร

-

-ความสามารถใน การคิด

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

ทักษะ/
กระบวนการ
P
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ - รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา -ปฏิบัติตาม
ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
หลักธรรมของพระพุทธ
หลักธรรม
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับ ศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือและ
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึด ศาสนาอื่น
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
1. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
-การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ -อธิบาย
หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อน เพื่อนบ้านและการนับถือพระพุทธ บ้าน
ศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-มีศรัทธาที่
ถูกต้อง
-ยึดมั่น

สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
ผู้เรียน
โครงการ
C
พิเศษ
-ความสามารถใน การคิด
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะ
ชีวิต

-

2. วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
3. วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของชาติและมรดกของชาติ

-ความสามรถใน การคิด
-ความสามารถใน
การสื่อสาร
-ความสามรถใน การคิด

4. อภิปรายความสาคัญของพระพุทธ ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการ
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

สาระสาคัญ/ความรู้
k

-ความสาคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

-วิเคราะห์

-

-ความสาคัญของพระพุทธศาสนาต่อ
สังคมไทยในฐานะเป็น
-รากฐานของวัฒนธรรม
-เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ
- ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

-วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน การคิด

-อภิปราย

-

-ความสามารถใน การสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

5. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติ
ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด
6. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม
แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิก
ชนตัวอย่างตามที่กาหนด

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์

-สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ
 การผจญมาร
 การตรัสรู้การสั่งสอน
-พระสารีบุตร
-วิเคราะห์
-พระโมคคัลลานะ
-นางขุชชุตตรา
-พระเจ้าพิมพิสาร
- มิตตวินทุกชาดก
-ราโชวาทชาดก
7. อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขป
- โครงสร้าง และสาระสังเขปของพระวินัย -อธิบาย
ของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนา ปิฎก พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรม
ที่ตนนับถือ
ปิฎก
8. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสาคัญ
ในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด เห็น
คุณค่าและนาไปพัฒนา แก้ปัญหาของ
ชุมชนและสังคม




พระรัตนตรัย
ธรรมคุณ 6
อริยสัจ 4
ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ 5
- อายตนะ
สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
- สมบัติ 4

-อธิบาย

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
ผู้เรียน
โครงการ
C
พิเศษ
-ความสามารถใน การคิด

-

-ความสามารถใน การคิด

-

-ความสามารถใน การสื่อสาร

-

-ความสามารถใน งานสวน
การสื่อสาร
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k
- วิบัติ 4

อกุศลกรรมบถ 10
o อบายมุข 6
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o สุข 2 (สามิส, นิรามิส)
กุศลกรรมบถ 10
สติปัฏฐาน 4
- เว้นจากการดื่มน้าเมา
มงคล 38
- ประพฤติธรรม
- เว้นจากความชั่ว
มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา
ดรุณธรรม 6
กุลจิรัฏฐิติธรรม 4
พุทธศาสนสุภาษิต
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
กลฺยาณการี กลฺยาณ ปาปการี
จ ปาปก ทาดีได้ดี ทาชั่ว ได้ชั่ว
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่งสมบุญนา
สุขมาให้
o

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ปูชโก ลภเต ปูช วนฺทโก ปฏิวนฺทน
ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ
ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ
9. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการ - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสเรียนรู้และดาเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบ มนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก
โยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุก เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม
เร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรม สัมพันธ์
สัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับถือ
10. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและ -สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
-รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ
เจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือ
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
- ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐาน เน้นอานาปานสติ
-นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา ไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน
11.วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรม - การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดารงตน
อย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

-วิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ

-

-ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต
-ความสามารถใน
การคิด

-สวดมนต์
-แผ่เมตตา

-

-ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต

-วิเคราะห์

-อย่างเหมาะสม

-ความสามารถใน การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และ
ธารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
2. มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี
ตามที่กาหนด

3. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิก ชนที่ดี

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-ตระหนัก
-ธารงรักษา

สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
ผู้เรียน
โครงการ
C
พิเศษ
-ความสามารถใน การคิด

-

-อย่างเหมาะสม

-ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต

-

-ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต

-ได้ถูกต้อง

-ความสามารถใน การคิด

-การเป็นลูกที่ดี ตามหลักทิศเบื้องหน้าใน
ทิศ 6

ทักษะ/
กระบวนการ
P

-การต้อนรับ (ปฏิสันถาร)
-มรรยาทของผู้เป็นแขก
-ฝึกปฏิบัติระเบียบพิธี ปฏิบัติต่อพระภิกษุ
การยืน การให้ที่นั่ง การเดินสวน การ
สนทนา การรับสิ่งของ
-การแต่งกายไปวัด การแต่งกายไปงาน
มงคล งานอวมงคล
-การทาบุญตักบาตร
-วิเคราะห์
-การถวายภัตตาหารสิ่งของที่ควรถวาย
และสิ่งของต้องห้ามสาหรับพระภิกษุ
-การถวายสังฆทาน เครื่องสังฆทาน
-การถวายผ้าอาบน้าฝน
-การจัดเครื่องไทยธรรม เครื่องไทยทาน
-การกรวดน้า

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

-การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า
4. อธิบายคาสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวัน
-หลักธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวเนื่องในวัน
-อธิบาย
สาคัญ
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา
ทางศาสนา และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
วันอัฏฐมีบูชา
วันอาสาฬหบูชา
-วันธรรมสวนะและเทศกาลสาคัญ
-ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรม
สวนะ วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ
5. อธิบายความแตกต่างของ
-ศาสนพิธี/พิธีกรรม แนวปฏิบัติของ
-อธิบาย
ศาสนพิธีพิธีกรรม ตาม แนวปฏิบัติของ ศาสนาอื่น ๆ
ศาสนาอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่การยอมรับ
และความเข้าใจซึ่งกันและกัน

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

-ได้ถูกต้อง

-ความสามารถใน การสื่อสาร

-

-ความสามารถใน การสื่อสาร

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส22102 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
โครงการ
P
A
C
พิเศษ
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถ -เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
-ความสามารถใน บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ
การคิด
การบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่
ใช้ทรัพยากร
จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า -เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ
1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน
-วิเคราะห์
-ความสามารถใน -ความหมายและความสาคัญของการ
และการออม
การคิด
ลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ
- การบริหารจัดการเงินออมและการลงทุน
ภาคครัวเรือน
-ปัจจัยของการลงทุนและการออมคือ
อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น ค่า
ของเงิน เทคโนโลยี การคาดเดาเกี่ยวกับ
อนาคต
-ปัญหาของการลงทุนและการออมใน
สังคมไทย

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
2. อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและ
บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ผลิตสินค้าและบริการ

3. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-อธิบาย

-ความหมาย ความสาคัญ และหลักการ
ผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
-สารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่น ว่ามีการ
ผลิตอะไรบ้าง ใช้วิธีการผลิตอย่างไร มี
ปัญหาด้านใดบ้าง
-มีการนาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ที่มีผลต่อ
การผลิตสินค้าและบริการ
-นาหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิต
สินค้าและบริการในท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
-นาเสนอแนวทาง
-หลักการและเป้าหมายปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-สารวจและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตสินค้า
และบริการในท้องถิ่น
-ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
-อภิปราย
- การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของ ผู้บริโภค
-กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
ผู้เรียน
โครงการ
C
พิเศษ
-ความสามารถใน การสื่อสาร

-

-ความสามารถใน เศรษฐกิจพอเพียง
การแก้ปัญหา

-

-ความสามารถใน การสื่อสาร

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก
1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ
2. ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพา
อาศัยกัน และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
3. วิเคราะห์การกระจายของทรัพยากร
ในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
4. วิเคราะห์การแข่งขันทางการค้า ใน
ประเทศและต่างประเทศส่งผลต่อ

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-การดาเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะ
ผู้บริโภค
-แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค
-เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

-

-

-ความสามารถใน การคิด

-อภิปราย

-

-หลักการและผลกระทบการพึ่งพาอาศัย กัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย
-การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผล -วิเคราะห์
ต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น น้ามัน ป่าไม้ ทองคา
ถ่านหิน แร่ เป็นต้น
-การแข่งขันทางการค้าในประเทศและ
-วิเคราะห์
ต่างประเทศ

-

-ความสามารถใน การสื่อสาร
-ความสามารถใน การแก้ปัญหา

-ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ

-

-ความสามารถใน การคิด

-

-ความสามารถใน การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
คุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และ
ราคาสินค้า
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของ
โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบ
ของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์
สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีป

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

-

-

-ความสามารถใน การคิด

-วิเคราะห์

-

-อธิบาย

-

-ความสามารถใน การในการใช้
เทคโนโลยี
-ความสามารถใน
การคิด

-เข้าใจลักษณะทางกายภาพ

-ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีป

ยุโรป และทวีปแอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

แอฟริกา โดยใช้เครื่องมือทางภูมศิ าสตร์สืบค้น
ข้อมูล

2. อธิบายมาตราส่วน ทิศ และ
สัญลักษณ์

-มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-มีจิตสานึก
-ยั่งยืนยั่งยืน

สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
ผู้เรียน
โครงการ
C
พิเศษ
-ความสามารถใน โรงเรียนปลอด
การคิด
ขยะ

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. สารวจและระบุทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง

-เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

-

-ระบุทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

-ระบุ

-

เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา
2. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา
3. สืบค้น อภิปรายประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
กับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา
4. วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัยพิบัติและ
การจัดการทรัพยากรในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา อย่างยั่งยืน

สังคมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

-ความสามารถใน การคิด

-ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
ยุโรป และทวีปแอฟริกา

-วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน การแก้ปัญหา

-ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

-อภิปราย

-

-ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต

-แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรในทวีปยุโรป และทวีป
แอฟริกา อย่างยั่งยืน

-วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน การคิด

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23101 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 1.1
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
-ความสามารถใน
รู้ และเข้าใจประวัด
การคิด
ความสาคัญ ศาสดาหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนา
อื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ม3/1 .อธิบายการเผยแผ่
-การเผยแผ่
-อธิบาย
-ความสามารถใน
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ พระพุทธศาสนา
การคิด
สู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เข้าสู่ประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก และการนับถือ
พระพุทธศาสนาของ
ประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน
ม3/2 .วิเคราะห์ความสาคัญของ
-ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ -วิเคราะห์
-ความสามรถใน
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบ
การใช้ทักษะชีวิต
ในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรม
สุขให้แก่โลก
และความสงบสุขแก่โลก

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม3/3อภิปรายความสาคัญของ .
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ม3/4วิเคราะห์พุทธประวัติจาก .
พระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด

สาระสาคัญ/ความรู้
k

-สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ที่สอดคล้องกับหลักธรรมในสาระ)
การเรียนรู้ข้อ 6
-ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ เช่น
o ปางมารวิชัย
o ปางปฐมเทศนา
o ปางลีลา
o ปางประจาวันเกิด
-สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
 ปฐมเทศนา
 โอวาทปาฏิโมกข์
ม3/5วิเคราะห์และประพฤติตนตาม .
 พระอัญญาโกณฑัญญะ
แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก  พระมหาปชาบดีเถรี
ประวัติสาวกชาดกเรื่องเล่าและ/
 พระเขมาเถรี
ศาสนิกชนตัวอย่าง
 พระเจ้าปเสนทิโกศล
 นันทิวิสาลชาดก
ม3/6อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรม .
 พระรัตนตรัย
4 สาคัญในกรอบอริยสัจ หรือหลักธรรม
 สังฆคุณ 9
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
 อริยสัจ 4

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-อภิปราย

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-อธิบาย

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ 5
ไตรลักษณ์ สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
3 วัฏฏะปปัญจธรรม3- ตัณหา )
(มานะ ทิฎฐิ
 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o อัตถะ 3
o  มรรค ธรรมที่ควร)
(เจริญมรรคมีองค์8
o ปัญญา 3
o สัปปุริสธรรม 7
o บุญกิริยาวัตถุ 10
o อุบาสกธรรม 7
o มงคล 38
มีศิลปะวิทยาพบสมณะ ฟังธรรมตามกาล
- สนทนาธรรมตามกาล
 พุทธศาสนสุภาษิต

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

 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
 การปฏิบัติตนตาม
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตน
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการทางานและ
การมีครอบครัว
ม3/8เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อ .
ด้วยวิธีคิด การเรียนรู้และดาเนินชีวิต
แบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดะแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย หรือองศาสนาที่ตนนับถือ

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือ วิธีคิดแบบ
อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย

-อธิบาย
-วิเคราะห์
-การปฏิบัติตน
-

-เห็นคุณค่า

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-สวดมนต์

ม3/9สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต .
 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา
และเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือ  รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์
ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ
 นาวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ม3/10วิเคราะห์ความแตกต่างและ .
-วิเคราะห์
 วิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชน
ยอมรับวิถีการดาเนินชีวิตของศาสนิกชน
ศาสนาอื่นๆ
ในศาสนาอื่นๆ
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารง
รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ
ม3/1 .วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของ  หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตาม -วิเคราะห์
สาวก และปฏิบัติตนต่อสาวก ตามที่
หลักพระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่าง
กาหนดได้ถูกต้อง
เหมาะสม
 การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงาน
ศาสนพิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่ง
กาย มรรยาทการพูดกับพระภิกษุตาม
ฐานะ

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
ม3/2 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล  การเป็นศิษย์ที่ดี ตามหลักทิศเบื้องขวา -ปฏิบัติตน
ต่าง ๆ ตามหลักศาสนา ตามที่กาหนด
ในทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา
ม3/3 ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี

 การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธ
ปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตร

ม3/4 ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้
ถูกต้อง

-การปฏิบัติตน
 พิธีทาบุญ งานมงคล งานอวมงคล
 การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้ง
พระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวง
ด้ายสายสิญจน์ การปูลาดอาสนะ การ
เตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียน
 ข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวาย
ข้าวพระพุทธ การถวายไทยธรรมการ
กรวดน้า

 ประวัติวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา -อธิบาย
ในประเทศไทย
 วันวิสาขบูชา (วันสาคัญสากล)
 วันธรรมสวนะและเทศกาล
สาคัญ

ม3/5อธิบายประวัติวันสาคัญทาง .
ศาสนาตามที่กาหนดและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง

-

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

หลักปฏิบัติตน : การฟังพระธรรม
เทศนา การแต่งกายในการประกอบ
ศาสนพิธีที่วัด การงดเว้นอบายมุข
การประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะ
และเทศกาลสาคัญ
 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
-แสดงตน
 ขั้นเตรียมการ
 ขั้นพิธีการ
 การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบ
ของพระพุทธศาสนา นาไปปฏิบัติ
และเผยแผ่ตามโอกาส
 การศึกษาการรวมตัวขององค์กร
ชาวพุทธ
 การปลูกจิตสานึกในด้านการ
บารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิด
ประโยชน์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-



ม3/6แสดงตนเป็นพุทธมามกะ .หรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตน
นับถือ
3/7นาเสนอแนวทางในการธารงรักษา .
ศาสนาที่ตนนับถือ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะ
ของโลกทางกายภาพ และ
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อ
กันและกัน ในระบบของธรรมชาติ
ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์
สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภูมิศาสตร์

ม3/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใต้ โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะเรื่องและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล

-ลั ก ษณะทางกายภาพของทวี ป อเมริ ก า -วิเคราะห์
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผน
ที่เฉพาะเรื่องและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

ม3/2 วิเคราะห์สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ -สาเหตุการเกิดภัยพิบัติของทวีปอเมริกาเหนือ -วิเคราะห์
ของทวี ป อเมริ ก าเหนื อ และและทวี ป และและทวีปอเมริกาใต้
อเมริกาใต้

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ภูมิศาสตร์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจติ สานึกและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ม3/1 สารวจและระบุทาเลที่ตั้งของกิจกรรม  ระบุทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ -ระบุ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกา
ใต้

ม3/2 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและ  ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม -วิเคราะห์
ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อทาเลที่ตั้งของ
ที่มีผลต่อทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปอเมริกา
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้
ม3/3 สืบค้นอภิปรายประเด็นปัญหาจาก  ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
-อภิปราย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีป
เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ และทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้
อเมริกาใต้
ม3/4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการภัย  แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการ -วิเคราะห์
พิบัติและการจัดการทรัพยากรและ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้อย่างยั่งยืน

สาระสาคัญ/ความรู้
k
ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้
อย่างยั่งยืน

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23102 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและ
หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการ
-ปฏิบัติตน
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
ดาเนินชีวิตในสังคม
พลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและ
ธารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก
อย่างสันติสุข
ม3/1. อธิบายความแตกต่างของการ
-ลักษณะการกระทาความผิดทางอาญา
กระทาความผิดระหว่างคดีอาญาและคดี และโทษ
แพ่ง
-ลักษณะการกระทาความผิดทางแพ่ง
และโทษ
-ตัวอย่างการกระทาความผิดทางอาญา
เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
-ตัวอย่างการทาความผิดทางแพ่ง เช่น
การทาผิดสัญญา การทาละเมิด

-อธิบาย

-

-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม3/2. มีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-ส่วนร่วม

-ความหมาย และความสาคัญของสิทธิ
มนุษยชน
-การมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยตาม
วาระและโอกาสที่เหมาะสม
ม3/3. อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทยและเลือก  ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย ภูมิ
รับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
ปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล
 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาไทยที่เหมาะสม
 การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม
ม3/4วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา .  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เช่น -วิเคราะห์
ความขัดแย้งในประเทศและเสนอ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
แนวคิดในการลดความขัดแย้ง
สังคม ความเชื่อ
 สาเหตุปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การทุจริต ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ
 แนวทางความร่วมมือในการลดความ
ขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-อธิบาย

ม3/5. เสนอแนวคิดในการดารงชีวิต
 ปัจจัยที่ส่งเสริมการดารงชีวิตให้มี
อย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก
ความสุข เช่น การอยู่ร่วมกันอย่างมี
ขันติธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าในตนเอง รุ้จัก
มองโลกในแง่ดี สร้างทักษะทาง
อารมณ์ รู้จักบริโภคด้วยปัญญา
เลือกรับปฏิเสธข่าวและวัตถุต่างๆ ปรับปรุงตนเองและสิ่งต่างๆให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ระบบการเมืองการปกครองใน
ดาเนินชีวิตในสังคม
สังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา
และธารงรักษาไว้ซงึ่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ม3/1. อธิบายระบอบการปกครองแบบ  ระบอบการปกครอง แบบต่างๆ ที่ใช้ -อธิบาย
ต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน
ในยุคปัจจุบัน เช่น การปกครองแบบ
 เผด็จการ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย
 เกณฑ์การตัดสินใจ

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ม3/2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ระบอบการปกครองของไทยกับ
ประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

 ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงของ
การปกครองของไทย กับประเทศ
อื่นๆ ที่มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ม3/3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมี
ส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ
 อานาจหน้าที่ของรัฐบาล
 บทบาทสาคัญของรัฐบาลในการ
บริหารราชการแผ่นดิน
 ความจาเป็นในการมีรัฐบาลตาม
ระบอบประชาธิปไตย

ม3/4. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็น
 ประเด็น ปัญหาและผลกระทบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข
ของประเทศไทย
 แนวทางการแก้ไขปัญหา

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-อธิบาย

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
มาตรฐาน ส 3 1.เข้าใจและ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากร ที่มีอยู่จากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ม3/1อธิบายกลไกราคาในระบบ .
เศรษฐกิจ

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

เศรษฐศาสตร์

-ความหมายและประเภทของตลาด
-อธิบาย
-ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน -วิเคราะห์
-ความหมายและความสาคัญของกลไก
ราคาและการกาหนดราคาในระบบ
เศรษฐกิจ
-หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
และบริการ
ม3/2มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ .  สารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้ง -ส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
พอเพียง
สิ่งแวดล้อม
 วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม3/3วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบ
สหกรณ์

สาระสาคัญ/ความรู้
k
 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาในระดับต่าง ๆ
 หลักการสาคัญของระบบสหกรณ์
 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและ
ระบบของสหกรณ์เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐศาสตร์

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจ
ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจาเป็นของ
การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก
ม3/1อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล .  บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการ
ในระบบเศรษฐกิจ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
 บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและ
บริการสาธารณะที่เอกชนไม่
ดาเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน โรงเรียน
บทบาทการเก็บภาษีเพื่อพัฒนา ประเทศ ของรัฐในระดับต่าง ๆ

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

-

-อธิบาย

-

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

 บทบาทความสาคัญของการรวมกลุ่ม -อภิปราย
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
 กลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ
-อภิปราย
 ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ
เงินฝืด ความหมายสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด
 สภาพและสาเหตุปัญหาการว่างงาน -วิเคราะห์
 ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

บทบาทการแทรกแซงราคาและ
การควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย
และการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ
 บทบาทอื่นของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจในสังคมไทย
ม3/2 แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย
 นโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของรัฐบาลที่
ของรัฐบาล
มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ
ม3/3 อภิปรายบทบาทความสาคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
ม3/4 อภิปรายผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะ เงินเฟ้อ เงินฝืด
ม3/5 วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน
และแนวทางแก้ปัญหา

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม3/6 วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ -วิเคราะห์
 สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส31101 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ - รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา -ปฏิบัติตาม
-มีศรัทธาที่
-ความสามารถใน
ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา หลักธรรม
ถูกต้อง
การคิด
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับ ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น
-ยึดมั่น
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ม4-6/1 วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และ -ลักษณะของสังคมชมพูทวีป และคติ
-วิเคราะห์
-ความสามรถใน
คติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
ความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อน
การคิด
พระพุทธเจ้า หรือสังคมสมัยของศาสดา พระพุทธเจ้า
ที่ตนนับถือ
ม4-6/2 วิเคราะห์ พระพุทธเจ้าในฐานะ
เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการ
ตรัสรู้ การก่อตั้ง วิธีการสอนและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด

-พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ ผู้ฝึกตน -วิเคราะห์
ได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้)
-การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนว
พุทธจริยา

-

-ความสามรถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
ม4-6/3 วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการ -พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็น -วิเคราะห์
บริหาร และการธารงรักษาศาสนา หรือ สากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
วิเคราะห์ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
ม4-6/4 วิเคราะห์ข้อปฏิบัติทางสายกลาง -พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็น -วิเคราะห์
ในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิดของ
สากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก
-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น
-ปฏิบัติตนเป็นศา
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และ ศาสนิกชนที่ดี
สนิกชน
ธารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
ม4-6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อ -ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ
-ปฏิบัติตนเป็น
สาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบ -การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น
ศาสนิกชน
ข้าง
การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการเป็น
นักบวชที่ดี
-คุณสมบัติทายกและปฏิคาหก
-หน้าที่และบทบาทของพระภิกษุ ในฐานะ
พระนักเทศก์ พระธรรมทูต
พระธรรมจาริก พระวิทยากร พระ
วิปัสสนาจารย์ และพระนักพัฒนา

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-ธารงรักษา

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

-ตระหนัก
-ธารงรักษา
-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-การปกป้องคุ้มครอง พระพุทธศาสนาของ
พุทธบริษัท
การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ
ในโอกาสต่าง ๆ
ขปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และสังคม
-การรักษาศีล 8
-การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกของ
องค์กรชาวพุทธ
-การเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักทิศเบื้อง
บน ในทิศ 6
-การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะ
ผู้ปกครองและ ผู้อยู่ในปกครอง ตามหลัก
ทิศเบื้องล่าง ในทิศ 6
-การปฏิสันถารตามหลัก ปฏิสันถาร 2
-หน้าที่และบทบาทของอุบาสก อุบาสิกา
ที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
-การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ตามหลักทิศเบื้องหลังในทิศ 6

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-ความ
สามารถในการคิด
-ความ
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
-ความสามารถใน
การคิด

-

-ความสามารถใน
การใช้คิด

-

-การบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและโลก
มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตน
-เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการ
ตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มี
เป็นพลเมืองดี
ค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ม4-6/1 วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และ
สังคมโลก

ม4-6/2 วิเคราะห์ความสาคัญของ
โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทาง
สังคม และ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

-มีค่านิยมที่ดีงาม
และธารงรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย

-กฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น -วิเคราะห์
ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
- กฎหมายอื่นที่สาคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 3
ข้อตกลงระหว่างประเทศ
-โครงสร้างทางสังคม
-วิเคราะห์
-การจัดระเบียบทางสังคม
-สถาบันทางสังคม
-การขัดเกลาทางสังคม
-การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

-ดารงชีวิตอยู่
ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกอย่าง
สันติสุข
-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

ม4-6/3 ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุน
ให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมือง
ดีของประเทศชาติ และสังคมโลก

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

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

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส31102 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ - รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา -ปฏิบัติตาม
-มีศรัทธาที่
-ความสามารถใน
ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา หลักธรรม
ถูกต้อง
การคิด
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับ ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น
-ยึดมั่น
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ม4-6/5 วิเคราะห์การพัฒนาศรัทธา
-พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา
และปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา และปัญญาที่ถูกต้อง
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
กาหนด

-วิเคราะห์

ม4-6/6 วิเคราะห์ลักษณะ
ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด

-วิเคราะห์

-ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา

-ศรัทธา

-

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ม4-6/7 วิเคราะห์หลักการของ
พระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
ม4-6/8 วิเคราะห์การฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง การพึง่ ตนเอง และการมุ่ง
อิสรภาพในพระพุทธศาสนา หรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และ
ธารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ

-หลักการของพระพุทธศาสนากับหลัก
วิทยาศาสตร์
-การคิดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาและ
การคิดแบบวิทยาศาสตร์
-พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตน
การพึ่งตนเองและการมุง่ อิสรภาพ

-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น
ศาสนิกชนที่ดี

ม4-6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี ประเภทของศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา
พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
-ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ เช่น พิธี
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียน
ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบน้าฝน พิธี
ทอดกฐิน พิธีปวารณา

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์

-วิเคราะห์

-ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชน

-

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ความ
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

-

-ตระหนัก
-ธารงรักษา

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

-ศาสนพิธีที่นาพระพุทธศาสนา เข้าไป
เกี่ยวเนื่อง เช่น การทาบุญเลี้ยงพระใน
โอกาสต่างๆ
-ความหมาย ความสาคัญ คติธรรมใน
พิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี
พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอ
บรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร
ประโยชน์ของการ บรรพชาอุปสมบท
-บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี
-คุณค่าและประโยชน์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถ -เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและ ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การ
การบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่
ใช้ทรัพยากร
จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า -เข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีดุลย
ภาพ
ม4-6/1 อภิปรายการกาหนดราคาและ -ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดี -อภิปราย
ค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ
และผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

- อย่างมีดุลยภาพ -ความสามารถใน
การคิด

-

ความสามารถใน
การสื่อสาร

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและ
ข้อเสียของตลาดประเภทต่าง ๆ
-การกาหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน
การกาหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย
ม4-6/2 ตระหนักถึงความสาคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ

-การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดาเนินชีวิตของตนเอง และครอบครัว
-การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ

-

-ตระหนัก

-ความสามารถใน เศรษฐกิจพอเพียง
การคิด

ม4-6/3 ตระหนักถึงความสาคัญของ -วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจใน -ความหมายความสาคัญ และหลักการของ
ระดับชุมชนและประเทศ
ระบบสหกรณ์
-ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศ
ไทย

-

-ตระหนัก

ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

- วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

-

ม4-6/1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง - การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ -วิเคราะห์
กายภาพของพื้นที่ในประเทศไทยและ
ในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งได้รับอิทธิพล ซึง่ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์
จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์

-

-ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

-

ม4-6/4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ -ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน
ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข
-แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
-ตัวอย่างของการรวมกลุ่มที่ประสบ
ความสาเร็จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทาง
กายภาพของโลก และความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา
วิเคราะห์
และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

-เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์
-เสนอแนวทาง
แก้ไข

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-มีจิตสานึก

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การดาเนินชีวิต มีจติ สานึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

-เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ม4-6/1 วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของ
มนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถีการดาเนิน
ชีวิตของท้องถิ่น ทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกและเห็น
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์

-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
-วิเคราะห์
กายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์ ในการ
สร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิตของท้องถิ่น
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลกและเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่
มีผลต่อการดารงชีวิตของมนุษย์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-ที่ยั่งยืน

-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความ
สามารถในการคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-ความ
โรงเรียนปลอด
สามารถในการคิด ขยะ

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส32101 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ - รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา -ปฏิบัติตาม
-มีศรัทธาที่
-ความสามารถใน
ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา หลักธรรม
ถูกต้อง
การคิด
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับ ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น
-ยึดมั่น
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
-วิเคราะห์
-ความสามารถใน
ม4-6/9 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาว่า -พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่ง
การคิด
เป็นศาสตร์แห่งการศึกษาซึ่งเน้น
การศึกษา
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยกับการ
-พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของ
แก้ปัญหา หรือแนวคิดของศาสนาที่ตน เหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา
นับถือตามที่กาหนด
-วิเคราะห์
-ความสามารถใน
ม4-6/10 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาใน -พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท
การคิด
การฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์
และสันติภาพบุคคล สังคมและโลก หรือ
แนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่
กาหนด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

ทักษะ/
กระบวนการ
P
ม4-6/11 วิเคราะห์พระพุทธศาสนากับ -พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ -วิเคราะห์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน
พัฒนาประเทศแบบยั่งยืน หรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
ม4-6/12 วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่
สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ

สาระสาคัญ/ความรู้
k

-ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาที่สมบูรณ์
-ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับ
การเมือง

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก
-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และ ศาสนิกชนที่ดี
ธารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
ม4-6/3 แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือ -การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตน
 ขั้นเตรียมการ
นับถือ
 ขั้นพิธีการ

-วิเคราะห์

-ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชน

-

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความ
สามารถในการคิด
-ความ
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-

-ตระหนัก
-ธารงรักษา

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตน
-เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการ
ตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มี
เป็นพลเมืองดี
ค่านิยมที่ดีงามและธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ม4-6/4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ

ม4-6/5 วิเคราะห์ความจาเป็นที่ต้องมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรม
สากล
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
การตรวจสอบโดยประชาชน
-ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรม
-ลักษณะและ ความสาคัญของวัฒนธรรมไทย
ที่สาคัญ
-การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย
-เข้าใจระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบัน

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-มีค่านิยมที่ดีงาม
และธารงรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
-เสนอแนวทาง

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-ดารงชีวิตอยู่
ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกอย่าง
สันติสุข
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-ความ
สามารถในการคิด
-ความ
สามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-วิเคราะห์

-

-ความ
สามารถในการใช้
คิด

-

-ยึดมั่น
-ศรัทธา
-ธารงรักษา

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม4-6/1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่
สาคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

ม4-6/4 เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ

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

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-

-ปัญหาการเมืองสาคัญที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศ
-สถานการณ์การเมืองการปกครองของ
สังคมไทย และสังคมโลก และการ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน
-อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่
มีผลต่อการดาเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
-การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
การตรวจสอบโดยประชาชน
-เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก
- วิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-

-

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ม4-6/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร์ ซึ่งทาให้เกิดปัญหาทางกายภาพ
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

-ปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การดาเนินชีวิต มีจติ สานึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ม4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

ในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

-การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพใน
ส่วนต่าง ๆ ของ โลก
-การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก
-เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

-มีจิตสานึก

-สาเหตุ และผลกระทบของการ
-วิเคราะห์
เปลี่ยนแปลง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก

-ที่ยั่งยืน

-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-ความ
สามารถในการคิด

-

-ความสามารถใน โรงเรียนปลอด
การคิด
ขยะ

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส32102 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ - รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา -ปฏิบัติตาม
-มีศรัทธาที่
-ความสามารถใน
ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา หลักธรรม
ถูกต้อง
การคิด
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับ ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น
-ยึดมั่น
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ม4-6/13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบ  พระรัตนตรัย
-วิเคราะห์
-ความสามารถใน
อริยสัจ 4 หรือหลักคาสอนของศาสนา
การคิด
 วิเคราะห์ความหมายและคุณค่า
ที่ตนนับถือ
ของพุทธะ ธรรมะ สังฆะ
 อริยสัจ 4
 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
o ขันธ์ 5
- นามรูป
- โลกธรรม 8
- จิต, เจตสิก
 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
o หลักกรรม
- นิยาม 5

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k
- กรรมนิยาม ( กรรม 12)
- ธรรมนิยาม(ปฏิจจสมุป
บาท)
o วิตก 3
o มิจฉาวณิชชา 5
o นิวรณ์ 5
o อุปาทาน 4
นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
o ภาวนา 4
o วิมุตติ 5
o นิพพาน
 มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
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

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k
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
จิตที่ฝึกดีแล้วนาสุขมาให้
o

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k
 นอุจฺจาวจ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ
บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้น ๆ
ลง ๆ
 นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก
 โกธ ฆตฺวา สุข เสติ
ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข
 ปฏิรูปการี ธุรวา อุฎฺฐาตา วินฺท
เต ธน
คนขยันเอาการเอางาน กระทา
เหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้
 วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส
นิปฺปทา
เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่า
จะประสบความสาเร็จ
 สนฺตฎฺฐี ปรม ธน
ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง
 อิณาทาน ทุกฺข โลเก
การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

 ราชา มุข มนุสฺสาน
พระราชาเป็นประมุขของ
ประชาชน
 สติ โลกสฺมิ ชาคโร
สติเป็นเครื่องตื่นในโลก
 นตฺถิ สนฺติปร สุข
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
นิพฺพาน ปรม สุข
นิพพานเป็นสุข อย่างยิ่ง
ม4-6/14 วิเคราะห์ข้อคิดและ
แบบอย่าง การดาเนินชีวิตจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชน
ตัวอย่าง ตามที่กาหนด

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

-วิเคราะห์

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ม4-6/15 วิเคราะห์คุณค่าและ
ความสาคัญของการสังคายนา
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่
ตนนับถือ และการเผยแผ่

-วิธีการศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฏก
และคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนา
และการเผยแผ่พระไตรปิฏก
-ความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิฏก

ม4-6/16 เชื่อมั่นต่อผลของการทา
ความดี ความชั่ว สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ และตัดสินใจ
เลือกดาเนินการหรือปฏิบัติตนได้อย่างมี
เหตุผลถูกต้องตามหลักธรรม จริยธรรม
และกาหนดเป้าหมาย บทบาทการ
ดาเนินชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข และอยู่ร่วมกันเป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์

-ตัวอย่างผลที่เกิดจากการทาความดี
ความชั่ว
-โยนิโสมนสิการด้วยวิธีคิดแบบอริยสัจ
-หลักธรรมตามสาระการเรียนรู้ข้อ 13

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก
-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และ ศาสนิกชนที่ดี
ธารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์

-เชื่อมั่น

-ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชน

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ตระหนัก
-ธารงรักษา

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ม4-6/5 สัมมนาและเสนอแนะ
แนวทางในการธารงรักษาศาสนาที่ตน
นับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนา
ชาติและโลก

-การปกป้อง คุ้มครอง ธารงรักษา
พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท
ในสังคมไทย
-การปลูกจิตสานึก และการมีส่วนร่วมใน
สังคมพุทธ
-เข้าใจระบบการเมืองการปกครองใน
สังคมปัจจุบัน

มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
ยึดมั่น ศรัทธาและธารงรักษา ไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ม4-6/1 วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่
สาคัญในประเทศ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

-ปัญหาการเมืองสาคัญที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศ
-สถานการณ์การเมืองการปกครองของ
สังคมไทย และสังคมโลก และการ
ประสานประโยชน์ร่วมกัน
-อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่
มีผลต่อการดาเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-

-ยึดมั่น
-ศรัทธา
-ธารงรักษา

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม4-6/2 เสนอแนวทาง ทางการเมือง
การปกครองที่นาไปสู่ความเข้าใจ และ
การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ
ม4-6/3 วิเคราะห์ความสาคัญและ
ความจาเป็นที่ต้องธารงรักษาไว้ซงึ่ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ประเทศ เช่น การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ
-การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม
-การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-รูปแบบของรัฐ
-ฐานะและพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริย์

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-เสนอแนวทาง

-วิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ประเมิน

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส33101 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ - รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา -ปฏิบัติตาม
-มีศรัทธาที่
-ความสามารถใน
ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา หลักธรรม
ถูกต้อง
การคิด
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับ ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น
-ยึดมั่น
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
ม4-6/17 อธิบายประวัติศาสดาของ
-ประวัติพระพุทธเจ้า
-อธิบาย
-ความสามารถใน
ศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
มุฮัมมัด พระเยซู
การคิด
ม4-6/18 ตระหนักในคุณค่าและ
-คุณค่าและความสาคัญของค่านิยมและ -ตระหนักในคุณค่า
-ความสามารถใน
ความสาคัญของค่านิยม จริยธรรมที่เป็น จริยธรรม
การคิด
ตัวกาหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่
-การขจัดความขัดแย้งเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
-ความสามารถใน
แตกต่างกันของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ สันติสุข
การใช้ทักษะชีวิต
เพื่อขจัดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข
ม4-6/19 เห็นคุณค่า เชื่อมั่น และ
-พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส
-คุณค่า
-ความสามารถใน
มุ่งมั่นพัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและ มนสิการ 10 วิธี (เน้น วิธีคิดแบบ
การใช้ทักษะชีวิต
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส แยกแยะส่วนประกอบ แบบสามัญญ
มนสิการ
ลักษณะ

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก
-เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็น
และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และ ศาสนิกชนที่ดี
ธารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
ม4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรม  หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญทางศาสนา
วันสาคัญ และเทศกาลที่สาคัญใน
และเทศกาลที่สาคัญ ของศาสนาที่ตน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น
นับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
 การปฏิบัติตนทีถ
่ ูกต้องในวันสาคัญ
และเทศกาลที่สาคัญใน
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่น
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและ
-เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก
ม4-6/1 อธิบายบทบาทของรัฐบาล
-บทบาทของนโยบายการเงินและการคลัง
ด้านนโยบายการเงิน การคลังในการ
ของรัฐบาลในด้าน
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
-การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
-การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
-การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-ปฏิบัติตนเป็นศา
สนิกชน

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-ตระหนัก
-ธารงรักษา

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-อธิบาย

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคม
โลก

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

-อภิปราย
-วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

-การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา
- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ
และการใช้จ่ายของรัฐ
- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน
-ความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิด
จากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ
เงินฝืด
-ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เช่น GDP , GNP รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล
-แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน
การคลัง
ม4-6/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการ -วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ -วิเคราะห์
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ ในยุคโลกาภิวัฒน์ของไทย
มีผลต่อสังคมไทย
-ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
- ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ
-การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

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

-เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก

ทักษะ/
กระบวนการ
P
- วิเคราะห์

ม4-6/3 ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ ในการค้นหา วิเคราะห์ และ
สรุปข้อมูล ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์ และนาภูมิสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

-ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมศิ าสตร์ ในการ

-วิเคราะห์

ค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และนาภูมิ
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การดาเนินชีวิต มีจติ สานึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ม4-6/3 ระบุมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง และการ
ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

-มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กฎหมายและนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทบาทขององค์การที่เกี่ยวข้อง และการ
ประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-มีจิตสานึก

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-ที่ยั่งยืน

-ระบุมาตรการ

-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความ
สามารถในการคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-ความสามารถใน โรงเรียนปลอด
การคิด
ขยะ

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส33102 รายวิชา สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
โครงการ
P
A
C
พิเศษ
มาตรฐาน ส 1.1 รู้ และเข้าใจประวัติ - รู้ และเข้าใจประวัติ ความสาคัญ ศาสดา -ปฏิบัติตาม
-มีศรัทธาที่
-ความสามารถใน
ความสาคัญ ศาสดา หลักธรรมของ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา หลักธรรม
ถูกต้อง
การคิด
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับ ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น
-ยึดมั่น
ถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึด
มั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
20. สวดมนต์ แผ่เมตตา และบริหารจิต -สวดมนต์แปล และแผ่เมตตารู้และเข้าใจ -สวดมนต์
-ความสามารถใน
วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน
การใช้ทักษะชีวิต
และเจริ
ญ
ปั
ญ
ญา
หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
-ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฎฐาน
-วิเคราะห์
งานสวน
21. วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญในการอยู่ -หลักธรรมสาคัญในการอยู่ร่วมกันอย่าง -วิเคราะห์
สันติสุข หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
พฤกษศาสตร์
ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆ
โรงเรียน
และชักชวน ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล เช่น สาราณียธรรม 6 อธิปไตย 3 มิจฉา
วณิชชา 5 อริยวัฑฆิ 5 โภคอาทิยะ 5
อื่นเห็นความสาคัญของการทาความดี
ต่อกัน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
โครงการ

22. เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม ความ
ร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
ในสังคมโลก
3. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
รูปแบบ
ต่าง ๆ

-สภาพปัญหาในชุมชน และสังคม
-เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

P
-

A
-

C
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

พิเศษ
-

-ร่วมมือกันทาง
เศรษฐกิจในสังคม
โลก

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

-

-ความ
สามารถในการคิด

-

-แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง -วิเคราะห์
ประเทศ
-บทบาทขององค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก เช่น WTO , NAFTA , EU , IMF ,
ADB , OPEC , FTA , APECในระดับต่าง ๆ
เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
-ปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่การพึ่งพา การ
แข่งขันการขัดแย้ง และการประสาน
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
-ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นาไปสู่การพึงพาทาง
เศรษฐกิจ

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี
การดาเนินชีวิต มีจติ สานึกและมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-ผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
-ปัจจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่การพึ่งพาการ
แข่งขัน การขัดแย้ง และการประ
สารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกัน
ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
-เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

-แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทักษะ/
กระบวนการ
P

-มีจิตสานึก

-วิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

-ที่ยั่งยืน

-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-ความ
สามารถในการคิด

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส21131 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส4.1 เข้าใจ
ประวัติศาสตร์
ความหมาย ความสาคัญของเวลา
และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ม1/1 . วิเคราะห์ความสาคัญของเวลาใน  ตัวอย่างการใช้เวลา ช่วงเวลาและยุค -วิเคราะห์
-ความสามารถใน
การคิด
สมัยที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
การศึกษาประวัติศาสตร์
-ความสามรถใน
ไทย
การใช้ทักษะชีวิต
 ความสาคัญของเวลา และช่วงเวลา
-ความสามารถใน
สาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
การแก้ปัญหา
 ความสัมพันธ์และความสาคัญของ
อดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต
ม1/2. เทียบศักราชตามระบบต่างๆที่ใช้ -ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร
-ความสามารถใน
ศึกษาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ จศ. / ม.ศ. /.
การคิด
.รศ./ พ.ศ. / ค.ศ. และ ฮ.ศ
-วิธีการเทียบศักราชต่างๆ และตัวอย่าง
การเทียบ

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

ม1/3นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ส 4. 3
เข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความ
เป็นไทย
ม1/1 อธิบายเรื่องราวทาง .
ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยใน
ดินแดนไทยโดยสังเขป

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
เอกสารประวัติศาสตร์ไทย
-ความหมายและความสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความ สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน
-ตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยสมัยสุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และ
หลักฐานชั้นรอง
ประวัติศาสตร์

 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย -อธิบาย
โดยสังเขป
 รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น ศรีวิชัย
ตามพรลิงค์ ทวารวดี เป็นต้น
 รัฐไทย ในดินแดนไทย เช่น ล้านนา
นครศรีธรรมราช สุพรรณภูมิ เป็นต้น

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k
 การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายในและ )
( ปัจจัยภายนอก
 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ใน
ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
 วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
เช่น ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี
สาคัญ ศิลปกรรมไทย
 ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น
การชลประทาน เครื่องสังคมโลก
 ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส21132 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจ
ประวัติศาสตร์
-ความสามารถใน
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
การคิด
จนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนัก
ถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ม1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม
-อธิบาย
 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านต่างๆ
 พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ม1/2ระบุความสาคัญของ
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

 ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

-อธิบาย

-

-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

มาตรฐาน ส 4. 3
เข้าใจความเป็นมาของ
ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความ
เป็นไทย
ม1/2วิเคราะห์พัฒนาการของ .
อาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ

ม1/3วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัยและ
สังคมไทยในปัจจุบัน

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

ใต้ เช่นแหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน
ดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์

-เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม

-อธิบาย

-เห็นคุณค่า

-ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

-อธิบาย

-เห็นคุณค่า

-ความสามารถใน -อธิบาย
การคิด
-ความสามรถใน
การใช้ทักษะชีวิต
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
-ความสามารถใน
การคิด

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส22131 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
โครงการ
P
A
C
พิเศษ
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย -เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา -อย่างเป็นระบบ -ความสามารถใน ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทาง และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การคิด
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง
ๆ อย่างเป็นระบบ
-ความสามารถใน ม2/1 ประเมินความน่าเชื่อถือของ
-วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของ
การคิด
หลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะ
ต่าง ๆ
ต่าง ๆ อย่างง่าย เช่น การศึกษาภูมิ
หลังของผู้ทา หรือผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุ
ช่วงระยะเวลา รูปลักษณ์ของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
-ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ใน
ท้องถิ่นของตนเอง
-ความสามารถใน ม2/2 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
-ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร -วิเคราะห์
การคิด
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี
ทางประวัติศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

ม2/3 เห็นความสาคัญของการตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

-ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์สาคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี
-การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความ
คิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
-ความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์
-ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร -ตีความ
ต่าง ๆ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี
-ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์สาคัญในสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี
-การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความ
คิดเห็น รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
-ความสาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และ
การตีความทางประวัติศาสตร์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

-ความสามารถ
ในการคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

มาตรฐาน ส 4.3
-เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
ม2/1 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักร -การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
อยุธยา และธนบุรีในด้านต่างๆ

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-

-วิเคราะห์
-ระบุ

-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา
-พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้าน
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ม2/3 ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย -ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา -วิเคราะห์
สมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของ เช่น การควบคุมกาลังคน และ
-ระบุ
ภูมิปัญญาดังกล่าว ต่อการพัฒนาชาติ ศิลปวัฒนธรรม
ไทยในยุคต่อมา
-การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การกู้
เอกราช และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี
-ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยธนบุรี

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-ความภูมิใจและ
ธารงความเป็น
ไทย

สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
ผู้เรียน
โครงการ
C
พิเศษ
-ความสามารถใน การคิด

-

-ความสามารถใน การคิด
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

-

-ความสามารถใน การคิด
-ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

ม2/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยา

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส22132 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
บูรณการ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
โครงการ
P
A
C
พิเศษ
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของ -เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต -ตระหนัก
-ความสามารถใน มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
จนถึงปัจจุบัน
การคิด
ด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและ
สามารถ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
-ความสามารถใน ม2/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม
-ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค -อธิบาย
การสื่อสาร
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค
ต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้) ที่มีผลต่อพัฒนาการ
โดยสังเขป
-พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้)
ม2/2 ระบุความสาคัญของแหล่งอารย -ที่ตั้งและความสาคัญของแหล่งอารย
-ระบุ
-ความสามารถใน ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย
ธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย เช่น แหล่ง
การแก้ปัญหา
มรดกโลกในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชีย

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อ
ภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23131 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจ
ประวัติศาสตร์
ความหมาย ความสาคัญของ
เวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ม3/1วิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวสาคัญ  ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ -วิเคราะห์
ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตาม
สาหรับการศึกษาเหตุการณ์ทาง
วิธีการทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
ตนเอง
 วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
 นาวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่นของตน

-

-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม3/2 ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจ
พัฒนาการของมนุษยชาติจาอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ม3/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาค
ต่างๆ ในโลกโดยสังเขป

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

ประวัติศาสตร์

-

-

-ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค -อธิบาย
ต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป
-พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคต่างๆของโลก
(ยกเว้นเอเชีย)โดยสังเขป
-อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก

-

-ความสามารถใน การคิด

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม3/2วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง
ที่นาไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้ง
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความ
พยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23132 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความ
ประวัติศาสตร์
-ความสามารถใน
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม
การคิด
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความ
ภูมิใจและธารงความเป็นไทย
ม3/1 .วิเคราะห์พัฒนาการของไทย
การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็น
-วิเคราะห์
-ความสามารถใน
สมัยรัตน์โกสินทร์ในด้านต่างๆ
ราชธานีของไทย
การคิด
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์
 บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยใน
ราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความ
เจริญและความมั่นคงของชาติ
 พัฒนาการของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ทางด้านการเมือง การ
ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม
ช่วงสมัยต่างๆ

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

 เหตุการณ์สาคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มี
ผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การทา
4 สนธิสัญญาเบาว์ริงในสมัยรัชกาลที่
5 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่
1 การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่และ
ครั้งที่ 2 โดยวิเคราะห์สาเหตุปัจจัย
และผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ
 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์
 บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคม
โลก
ม3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ
-วิเคราะห์
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยใน
ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
สมัยรัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์-บทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี
ม3/3 วิเคราะห์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และ
อิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย

- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัย -วิเคราะห์
รัตนโกสินทร์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม3/4 วิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัย.
ประชาธิปไตย

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-

บทบาทของไทยตั้งแต่
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนถึงปัจจุบันในสังคมโลก

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส31131 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย -เข้าใจความหมาย ความสาคัญของเวลา
- อย่างเป็นระบบ -ความสามารถใน
ความสาคัญของเวลา และยุคสมัยทาง และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การคิด
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง
ๆ อย่างเป็นระบบ
-ตระหนัก
-ความสามารถใน
ม4-6/1 ตระหนักถึงความสาคัญของ
-เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
การใช้ทักษะชีวิต
เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่
ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ และประวัติศาสตร์สากล
-ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
-ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์
ม4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
-ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
-อย่างเป็นระบบ -ความสามารถใน
ประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทาง
โดยนาเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่าง
การคิด
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
ชัดเจน

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P

-คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์
-ผลการศึกษาหรือโครงงานทาง
ประวัติศาสตร์
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของ -เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต -วิเคราะห์
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
จนถึงปัจจุบัน
ด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ม4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารย
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่
-วิเคราะห์
ธรรรมโบราณ และการติดต่อระหว่าง อารยธรรมลุ่มแม่น้าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์
โลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ส 4.3
-เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

-ตระหนัก

-ความ
สามารถในการคิด

-

-

-ความ
สามารถในการคิด

-

-ความภูมิใจและ
ธารงความเป็น
ไทย

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม4-6/1 วิเคราะห์ประเด็นสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ไทย

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผล
ต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส31132 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของ -เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต -วิเคราะห์
-ตระหนัก
-ความ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
จนถึงปัจจุบัน
สามารถในการคิด
ด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ม4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารย
อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่
ธรรรมโบราณ และการติดต่อระหว่าง อารยธรรมลุ่มแม่น้าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์
โลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อ ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ส 4.3
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

-เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

-วิเคราะห์

-

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความ
สามารถในการคิด

-

-ความภูมิใจและ
ธารงความเป็น
ไทย

-ความสามารถใน
การคิด

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม4–6/2 วิเคราะห์ความสาคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย

สาระสาคัญ/ความรู้
k

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์

- ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผล
ต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลา
ต่างๆ สาเหตุและ
ผลของการปฏิรูป ฯลฯ
-วิเคราะห์
ม4–6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความ -ประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรม เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติ
ไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย
-บทบาทของสถาบันพระมหา-วิเคราะห์
ม4–6/4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
สาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มี กษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ
เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของ
ส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ
ชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
ประวัติศาสตร์ไทย
-อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
-ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตร์ไทย

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความ
สามารถในการคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความ
สามารถในการคิด

-

-

-ความ
สามารถในการคิด

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส32131 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของ -เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต -วิเคราะห์
-ตระหนัก
-ความ
มนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใน
จนถึงปัจจุบัน
สามารถในการคิด
ด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

ม4–6/2 วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญต่างๆ -อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อารยธรรมลุ่มแม่น้าไทกรีส-ยูเฟรตีส ไนล์
เศรษฐกิจและการเมือง เข้าสู่โลกสมัย
ฮวงโห สินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน
ปัจจุบัน

-วิเคราะห์

-

-ความสามารถใน
การคิด

-

ม4–6/3 วิเคราะห์ผลกระทบของการ
ขยายอิทธิพลของประเทศในยุโรปไปยัง
ทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย

-วิเคราะห์

-

-

-

-วิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยม เป็นต้น
-ความร่วมมือ และความขัดแย้งของ
มนุษยชาติในโลก

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้
ม4–6/4 วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-สถานการณ์สาคัญของโลกใน
คริสต์ศตวรรษที่ 21 เช่น
- เหตุการณ์ 11กันยายน 2001 (Nine
Eleven )
- การขาดแคลนทรัพยากร
- การก่อการร้าย
- ความขัดแย้งทางศาสนา

ทักษะ/
กระบวนการ
P
-วิเคราะห์

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A
-

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C
-ความสามารถใน
การคิด

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส32132 รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ/ความรู้
ทักษะ/
คุณลักษณะอัน สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
กระบวนการ
พึงประสงค์
ผู้เรียน
P
A
C
มาตรฐาน ส 4.3
-เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
-ความภูมิใจและ -ความสามารถใน
เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
ธารงความเป็น
การคิด
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก
ไทย
ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
-บทบาทของสถาบันพระมหา-วิเคราะห์
กษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ
เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของ
ชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
-อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย
-ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตร์ไทย
ม4–6/5 วางแผนกาหนดแนวทางและ -สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ -วางแผน
การมีส่วนร่วมการอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมไทย
-วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ
ม4–6/4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคล
สาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มี
ส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ
-

-

-ความ
สามารถในการคิด

-

-

-ความสามารถใน
การคิด
-ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

-

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
เรียนรู้

สาระสาคัญ/ความรู้
k
-การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมไทย
- แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
-วิธีการมีส่วนร่วมอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย

ทักษะ/
กระบวนการ
P

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
A

สมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียน
C

บูรณการ
โครงการ
พิเศษ

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส21231 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/คากริยา คุณลักษณะอันพึง สมรรถนะสาคัญผู้เรียน
ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้
k
P
ประสงค์
C
A
1.ความเป็นไทย
-มารยาทไทยกตัญญูกตเวที
-ความสามารถในการใช้
-เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ทักษะชีวิต
-เสียสละ
-การแต่งกาย
-ภาษา
-ภูมิปัญญา
-ประเพณี
ผลการเรียนที่ 1 มีส่วน -การไหว้
-การอนุรักษ์
-ความสามารถในการใช้
ร่วมในการอนุรักษ์
-การแสดงความเคารพ
ทักษะชีวิต
มารยาทไทย
ผลการเรียนรู้ที่ 2
-การไหว้
-แสดงออก
-ความสามารถในการใช้
แสดงออกถึงความ
-การแสดงความเคารพ
ทักษะชีวิต
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละต่อสังคม

บูรณการโครงการ
พิเศษ
-

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส21231 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/
คุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะสาคัญผู้เรียน
ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้
k
คากริยา P
ประสงค์
C
A
ผลการเรียนรู้ที่ 3 เห็น -อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
-ความสามารถในการใช้
คุณค่าและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ทักษะชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณี -วันภาษาไทย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ -วันสุนทรภู่
ปัญญาไทย
2. รักชาติยึดมั่นใน
-เห็นคุณค่าและการแสดงออกถึง
-ยึดมั่น
-ความสามารถในการใช้
ศาสนา และเทิดทูน
ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ
ทักษะชีวิต
พระมหากษัตริย์
เทินทูนพระมหากษัตริย์
ผลการเรียนรู้ที่ 4 เป็น -เป็นแบบอย่างของความรักชาติ
-ความสามารถในการใช้
แบบอย่างของความรัก ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน
ทักษะชีวิต
ชาติ ยึดมั่นในศาสนาและ สถาบันพระมหากษัตริย์
เทิดทูนสถาบัน
-วันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์

บูรณการโครงการ
พิเศษ
-

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส21232 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/
คุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะสาคัญ
สาระการเรียนรู้
k
คากริยา P
ประสงค์
ผู้เรียน
A
C
ผลการเรียนรู้ที่ 5 ประยุกต์และ -เผยแพร่พระบรมราโชวาท
-ประยุกต์
-ความสามารถใน
เผยแพร่พระบรมราโชวาท
-หลักการทรงงานและหลัก
การใช้ทักษะชีวิต
หลักการทรงงานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ -การดาเนินงานตามวิถี
-ความสามารถใน
ประชาธิปไตยอันมี
ประชาธิปไตย
การใช้ทักษะชีวิต
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข -การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ผลการเรียนรู้ที่ 6 ปฏิบัติตน
-เป็นพลเมืองที่ดี
-การปฏิบัติตน
-ความสามารถใน
เป็นพลเมืองดีตามวิถี-การเลือกตั้งประธานนักเรียน
การใช้ทักษะชีวิต
ประชาธิปไตย

บูรณการโครงการ
พิเศษ
-

-

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส21232 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการ
สาระสาคัญ
กระบวนการ/
คุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะสาคัญ
เรียนรู้
k
คากริยา P
ประสงค์
ผู้เรียน
A
C
ผลการเรียนรู้ที่ 7 มีส่วนร่วมและ
-รู้ทันข่าวสาร
-มีส่วนร่วม
-ความสามารถใน
รับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบ
การใช้ทักษะชีวิต
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ
4. ความปรองดองสมานฉันท์
-การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
-ความสามารถใน
หลากหลาย
การใช้ทักษะชีวิต
-การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี
ผลการเรียนรู้ที่ 8 ยอมรับความ
-ยอมรับความหลากหลายทางสังคม
-ความสามารถใน
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
การใช้ทักษะชีวิต
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ เฉียงใต้
ร่วมกันอย่างสันติและพึ่งซึ่งกันและกัน -วันอาเซียน
ผลการเรียนรู้ที่9 มีส่วนร่วมในการ
-มีส่วนร่วม
-ความสามารถใน
-แก้ปัญหาความขัดแย้ง
แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี
การใช้ทักษะชีวิต

บูรณการโครงการ
พิเศษ
-

-

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส21232 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/
คุณลักษณะอันพึง สมรรถนะสาคัญผู้เรียน
บูรณการโครงการ
ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้
k
คากริยา P
ประสงค์
C
พิเศษ
A
5.ความมีวินัยในตนเอง
-ซื่อสัตย์สุจริต
-ความสามารถในการใช้
-ขยันมั่นเพียร
ทักษะชีวิต
-อดทน
-ใฝ่หาความรู้
-ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทาของตนเอง
ผลการเรียนรู้ที่ 10 ปฏิบัติ -มีวินัยในตนเอง
-การปฏิบัติตน
-ความสามารถในการใช้
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
ทักษะชีวิต

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส22233 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึง สมรรถนะสาคัญ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
บูรณาการ
(คากริยา)
ประสงค์
ผู้เรียน
ผลการเรียนรู้
K
โครงการพิเศษ
P
A
C
1.ความเป็นไทย
-มารยาทไทยกตัญญูกตเวที
--ความสามารถใน -เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การใช้ทักษะชีวิต
-เสียสละ
-การแต่งกาย
-ภาษา
-ภูมิปัญญา
-ประเพณี
ผลการเรียนที่ 1 มีส่วนร่วมและ -การไหว้
-มีส่วนร่วม
-อนุรักษ์มารยาท -ความสามารถใน
แนะนาผู้อื่นในการอนุรักษ์
-การแสดงความเคารพ
ไทย
การแก้ปัญหา
มารยาทไทย
ผลการเรียนรู้ที่ 2 แสดงออกและ -การไหว้
-ความสามารถใน
แนะนาผู้อื่นให้มีความ
-การแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสนา
การใช้ทักษะชีวิต
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อ
พระมหากษัตริย์
สังคม

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส22233 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
กระบวนการ
คุณลักษณะอัน
สมรรถนะ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการ
สาระสาคัญ
เรียนรู้ (คากริยา)
พึงประสงค์
สาคัญผู้เรียน
เรียนรู้
K
P
A
C
ผลการเรียนรู้ที่ 3 เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ -อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
-เห็นคุณค่า
-ความสามารถ
สืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
-อนุรักษ์ สืบสาน ในการใช้ทักษะ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
-วันภาษาไทย
ขนบธรรมเนียม ชีวิต
-วันสุนทรภู่
ประเพณี
2. รักชาติยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน -เห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรัก
-เห็นคุณค่า
-ความสามารถ
พระมหากษัตริย์
ชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทินทูน
ในการใช้ทักษะ
พระมหากษัตริย์
ชีวิต
-ยึดมั่น
-ความสามารถ
ผลการเรียนรู้ที่ 4 เป็นแบบอย่างและ
-เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นใน
ในการใช้ทักษะ
แนะนาผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ชีวิต
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ -วันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
-ประยุกต์
-ความสามารถ
ผลการเรียนรู้ที่ 5 ประยุกต์และเผยแพร่ -เผยแพร่พระบรมราโชวาท
ในการใช้ทักษะ
พระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและ -หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
ชีวิต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการ
โครงการพิเศษ

-

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส22234 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึง สมรรถนะสาคัญ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
บูรณาการ
(คากริยา)
ประสงค์
ผู้เรียน
ผลการเรียนรู้
K
โครงการพิเศษ
P
A
C
3.ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ -การดาเนินงานตามวิถีประชาธิปไตย
-ความสามารถใน
ประชาธิปไตยอันมี
-การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
การใช้ทักษะชีวิต
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลการเรียนรู้ที่ 6 ปฏิบัติตนเป็น -เป็นพลเมืองที่ดี
-ปฏิบัติ
-ความสามารถใน พลเมืองดีตามวิถี-ประชาธิปไตย -การเลือกตั้งประธานนักเรียน
การใช้ทักษะชีวิต
ผลการเรียนรู้ที่ 7 มีส่วนร่วมและ -การเดินรณรงค์ต่างๆ
-ส่วนร่วม
-ความสามารถใน รับผิดชอบในการตัดสินใจ
การใช้ทักษะชีวิต
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่างๆ และรู้ทันข่าวสาร
-ความสามารถใน 4. ความปรองดองสมานฉันท์ -การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
การใช้ทักษะชีวิต
หลากหลาย
-การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส22234 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึง สมรรถนะสาคัญ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผล
สาระสาคัญ
บูรณาการ
(คากริยา)
ประสงค์
ผู้เรียน
การเรียนรู้
K
โครงการพิเศษ
P
A
C
ผลการเรียนรู้ที่ 8 เห็นคุณค่าของ
-เห็นคุณค่า
-ความสามารถใน
-การอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย
การอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่าง -กิจกรรมอาเซียน
-อย่างสันติ
การใช้ทักษะชีวิต
สันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ผลการเรียนรู้ที่9 มีส่วนร่วมและ
-แก้ปัญหาความขัดแย้ง
-มีส่วนร่วม
-ความสามารถใน
เสนอการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดย
การใช้ทักษะชีวิต
สันติวิธี
5.ความมีวินัยในตนเอง
-ความสามารถใน -ซื่อสัตย์สุจริต
การใช้ทักษะชีวิต
-ขยันมั่นเพียร
-อดทน
-ใฝ่หาความรู้
-ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่เกิดจาก
การกระทาของตนเอง
ผลการเรียนรู้ที่ 10 ปฏิบัติตนเป็นผู้มี -มีวินัยในตนเอง
-ปฏิบัติตน
-ความสามารถใน วินัยในตนเอง
การใช้ทักษะชีวิต

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23235 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/
คุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะสาคัญ
สาระการเรียนรู้
k
คากริยา P
ประสงค์
ผู้เรียน
A
C
1.ความเป็นไทย
-มารยาทไทยกตัญญูกตเวที
-ความสามารถใน
-เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การใช้ทักษะชีวิต
-เสียสละ
-การแต่งกาย
-ภาษา
ผลการเรียนที่ 1 มีส่วนร่วมและ -การไหว้
-การมีส่วนร่วม
-ความสามารถใน
แนะนาผู้อื่นในการอนุรักษ์และ -การแสดงความเคารพ
การใช้ทักษะชีวิต
ยกย่องผู้มีมารยาทไทย
ผลการเรียนรู้ที่ 2แสดงออก
-การไหว้
-การแสดงออก
-ความสามารถใน
แนะนาผู้อื่นและมีส่วนร่วมใน
-การแสดงความเคารพ
การใช้ทักษะชีวิต
กิจกรรมเกี่ยวกับความ
-กิจกรรมจิตอาสา
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ

บูรณการโครงการ
พิเศษ
-

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23235 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/คากริยา
คุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะสาคัญ บูรณการโครงการ
สาระการเรียนรู้
k
P
ประสงค์
ผู้เรียน
พิเศษ
A
C
ผลการเรียนรู้ที่ 3 เห็นคุณค่า -อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
-เห็นคุณค่า
-ความสามารถใน และอนุรักษ์ สืบสาน และ
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
การใช้ทักษะชีวิต
ประยุกต์ขนบธรรมเนียม
ปัญญาไทย
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ -วันภาษาไทย
ปัญญาไทย
-วันสุนทรภู่
2. รักชาติยึดมั่นในศาสนา
-เห็นคุณค่าและการแสดงออก
-ยึดมั่น
-ความสามารถใน และเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
การใช้ทักษะชีวิต
ศาสนาและเทินทูน
พระมหากษัตริย์
ผลการเรียนรู้ที่ 4 เป็นแบบอย่าง -เป็นแบบอย่างของความรักชาติ -มีส่วนร่วม
-ยึดมั่น
-ความสามารถใน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน
การใช้ทักษะชีวิต
ที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึด สถาบันพระมหากษัตริย์
มั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน -กิจกรรมวันสาคัญทางชาติ
พระมหากษัตริย์
ศาสนา พระมหากษัตริย์

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23235 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/คากริยา
คุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะสาคัญ
สาระการเรียนรู้
k
P
ประสงค์
ผู้เรียน
A
C
ผลการเรียนรู้ที่ 5 ประยุกต์และ -เผยแพร่พระบรมราโชวาท
-ประยุกต์
-ความสามารถใน
เผยแพร่พระบรมราโชวาท
-หลักการทรงงานและหลัก
การใช้ทักษะชีวิต
หลักการทรงงานและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณการโครงการ
พิเศษ
-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23236 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/คากริยา คุณลักษณะอันพึง สมรรถนะสาคัญ
สาระการเรียนรู้
k
P
ประสงค์
ผู้เรียน
A
C
3.ความเป็นพลเมืองดีใน
-การมีส่วนร่วมทางการเมือง
-ความสามารถใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
การปกครองในระบอบ
การใช้ทักษะชีวิต
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประชาธิปไตยอันมี
ประมุข
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ผลการเรียนรู้ที่ 6 ปฏิบัติตน
-เป็นพลเมืองที่ดี
-ปฏิบัติตน
-ความสามารถใน
เป็นพลเมืองดีตามวิถี-การเลือกตั้งประธานนักเรียน
การใช้ทักษะชีวิต
ประชาธิปไตย
ผลการเรียนรู้ที่ 7 มีส่วนร่วม
-การเดินรณรงค์ต่างๆ
-ส่วนร่วม
-ความสามารถใน
และรับผิดชอบในการตัดสินใจ
การใช้ทักษะชีวิต
ตรวจสอบการทาหน้าที่ของ
บุคคลเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ

บูรณการโครงการ
พิเศษ
-

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23236 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/คากริยา
คุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะสาคัญ บูรณการโครงการ
สาระการเรียนรู้
k
P
ประสงค์
ผู้เรียน
พิเศษ
A
C
4. ความปรองดอง
-การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่ง
-ความสามารถใน
สมานฉันท์
ความหลากหลาย
การใช้ทักษะชีวิต
-การจัดการความขัดแย้งและ
สันติวิธี
ผลการเรียนรู้ที่ 8 เห็นคุณค่า -การอยู่ร่วมกันในภูมิภาค
-เห็นคุณค่า
-ความสามารถใน
ของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค ต่างๆของโลก
การใช้ทักษะชีวิต
ต่างๆของโลกอย่างสันติและ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน
ผลการเรียนรู้ที่9 มีส่วนร่วม -แก้ปัญหาความขัดแย้ง
-มีส่วนร่วม
-ความสามารถใน
และเสนอทางการป้องกัน
การใช้ทักษะชีวิต
ปัญหาความขัดแย้ง

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส23236 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/คากริยา
คุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะสาคัญ บูรณการโครงการ
สาระการเรียนรู้
k
P
ประสงค์
ผู้เรียน
พิเศษ
A
C
5.ความมีวินัยในตนเอง
-ซื่อสัตย์สุจริต
-ความสามารถใน
-ขยันมั่นเพียร
การใช้ทักษะชีวิต
-อดทน
-ใฝ่หาความรู้
-ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผล
ที่เกิดจากการกระทาของ
ตนเอง
ผลการเรียนรู้ที่ 10 ปฏิบัติตน -มีวินัยในตนเอง
-ปฏิบัติ
-มีวินัย
-ความสามารถใน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง
การใช้ทักษะชีวิต

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส30231 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึง สมรรถนะสาคัญ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการ
สาระสาคัญ
(คากริยา)
ประสงค์
ผู้เรียน
เรียนรู้
K
P
A
C
ผลการเรียนที่ 1 มีสวนรวมและแนะนา -การไหว้
-มีส่วนร่วม
-ความสามารถใน
ผูอื่นใหอนุรักษ และเผยแพรมารยาท
-อนุรักษ์
การใช้ทักษะชีวิต
ไทยสูสาธารณะ
ผลการเรียนรู้ที่ 2 เห็นคุณคา อนุรักษ -รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี -เห็นคุณค่า
-ความสามารถใน
สืบสาน ประยุกต และเผยแพร
-อนุรักษ์
การใช้ทักษะชีวิต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
-ประยุกต์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
-เผยแพร่
ผลการเรียนรู้ที่ 3 เปนแบบอยาง
-รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -มีส่วนร่วม
-ยึดมั่น
-ความสามารถใน
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และ
การใช้ทักษะชีวิต
สนับสนุนใหผูอื่นแสดงออกถึงความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย

บูรณาการ
โครงการพิเศษ
-

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส30231 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึง สมรรถนะสาคัญ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
(คากริยา)
ประสงค์
ผู้เรียน
ผลการเรียนรู้
K
P
A
C
ผลการเรียนรู้ที่ 4 เปนแบบ
-เผยแพรพระบรมราโชวาท
-เป็นแบบอย่าง
-ยึดมั่น
-ความสามารถใน
อยาง ประยุกตและเผยแพร
-หลักการทรงงาน
การใช้ทักษะชีวิต
พระบรมราโชวาท หลักการทรง -หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งาน และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู้ที่ 5 เปนแบบอยาง -สงเสริมสนับสนุนใหผูอื่น
-เป็นแบบอย่าง
-ความสามารถใน
และสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่น
เปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
การใช้ทักษะชีวิต
เปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
ผลการเรียนรู้ที่ 6 ประยุกตใช
-ประยุกต์
-ความสามารถใน
-กระบวนการประชาธิปไตยในการวิ
กระบวนการประชาธิปไตยใน
-วิพากษ์
การใช้ทักษะชีวิต
พากษประเด็นนโยบายสาธารณะ
การวิพากษประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจ

บูรณาการ
โครงการพิเศษ
-

-

-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส30232 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
กระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึง สมรรถนะสาคัญ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการ
สาระสาคัญ
(คากริยา)
ประสงค์
ผู้เรียน
เรียนรู้
K
P
A
C
ผลการเรียนรู้ที่ 7 มีสวนรวมและ
- เลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ
-มีส่วนร่วม
-ความสามารถใน
ตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ
การคิด
-ความสามารถใน
ผลการเรียนรู้ที่ 8 รูทันขาวสารและรูทัน -เท่าทันข่าวสาร
การใช้ทักษะชีวิต
สื่อ
-ความสามารถใน
ผลการเรียนรู้ที่9 คาดการณเหตุการณ -เหตุการณ์ปัจจุบัน
การใช้ทักษะชีวิต
ลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล
ผลการเรียนรู้ที่10 ยอมรับในอัตลักษณ -ความหลากหลายในสังคมพหุ
และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุ วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
-เห็นคุณค่า
ผลการเรียนรู้ที่11 เห็นคุณคาของการ -การอยูรวมกันอยางสันติ
อยูรวมกันอยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน
-ปฎิบัติตน
ผลการเรียนรู้ที่12 ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย -วินัย
ในตนเอง

บูรณาการ
โครงการพิเศษ
-

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส30233 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/คากริยา คุณลักษณะอันพึง สมรรถนะสาคัญผู้เรียน บูรณการโครงการ
สาระการเรียนรู้
k
P
ประสงค์
C
พิเศษ
A
ผลการเรียนที่ 1 แสดงออก แนะ -ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
-แสดงออก
-ความสามารถในการใช้
นาผูอื่น และยกยองบุคคลที่มี
-เสียสละ
ทักษะชีวิต
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ
ผลการเรียนรู้ที่ 2 เปนแบบ
-ยึดมั่นในศาสนา
-แสดงออก
-ความสามารถในการใช้
อย่างมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม -เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ทักษะชีวิต
และสนับสนุนใหผูอื่นแสดงออก
ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ผลการเรียนรู้ที่ 3 เปนแบบอยาง -พระบรมราโชวาท
-ประยุกต์
-ความสามารถในการใช้ ประยุกตและเผยแพร พระบรม -หลักการทรงงาน
ทักษะชีวิต
ราโชวาท หลักการทรงงาน และ -หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส30233 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/
สาระสาคัญ
กระบวนการ/
คุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะสาคัญผู้เรียน บูรณการโครงการ
สาระการเรียนรู้
k
คากริยา P
ประสงค์
C
พิเศษ
A
ผลการเรียนรู้ที่ 4 เปนแบบ -เปนพลเมืองดีตามวิถี
-เป็นแบบอย่าง -ความสามารถในการใช้ อย่างและสงเสริมสนับสนุนใหผู ประชาธิปไตย
ทักษะชีวิต
อื่นเปนพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
ผลการเรียนรู้ที่ 5 ประยุกตใช -กระบวนการประชาธิปไตย -ประยุกต์
-ความสามารถในการใช้
กระบวนการประชาธิปไตยใน
ทักษะชีวิต
การวิพากษประเด็นนโยบาย
สาธารณะที่ตนสนใจ

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ส30234 รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระ
สาระสาคัญ
กระบวนการ/
คุณลักษณะอันพึง
สมรรถนะสาคัญ
การเรียนรู้
k
คากริยา P
ประสงค์
ผู้เรียน
A
C
ผลการเรียนรู้ที่ 6 มีสวนรวมและ
-การเลือกตั้งประธานนักเรียน -มีส่วนร่วม
-ความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ
ใช้ทักษะชีวิต
ผลการเรียนรู้ที่ 7 รูทันขาวสารและรู -การเดินรณรงค์ต่างๆ
-ความสามารถในการ
ทันสื่อ
คิด
ผลการเรียนรู้ที่ 8 คาดการณเหตุ
-เหตุการณ์ปัจจุบัน
-ความสามารถในการ
การณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล
คิด
ผลการเรียนรู้ที่ 9 มีสวนรวมในการ -ความขัดแย้ง
-มีส่วนร่วม
แกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโด
ยสันติวิธีและสรางเครือขายการปอง
กันปญหาความขัดแยง
ผลการเรียนรู้ที่ 10 ปฏิบัติตนเปนผูมี -วินัย
-ปฏิบัติตน
วินัยในตนเอง

บูรณการโครงการ
พิเศษ
-

