
 
 

 

                               

                             โครงการสอน 
 

รหัสวิชา ส๒๑๑๓๒ ชื่อวิชาประวัติศาสตร ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

รหัสวิชา ส๒๓๒๓๖ ชื่อวิชาหน้าที่พลเมือง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒ ชื่อวิชาสังคมศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒ ชื่อวิชาสังคมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

ภาคเรียนที ่  ๒   ปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 

 
 

ครูผู้สอน 

นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน ์

ตำแหน่ง คร ู

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ท่ี................................     วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
เร่ือง ขออนุมัติโครงการสอน 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ ตำแหน่งครู ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอน
ตามคำส่ังโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาท่ี 172/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

1.รหัสวิชา ส๒๑๑๓๒ ช่ือวิชาประวัติศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๒.หัสวิชา ส๒๓๒๓๖ ช่ือวิชาหน้าท่ีพลเมือง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
๓.รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒ ช่ือวิชาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
๔.รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒ ช่ือวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้การออกแบบ

การจัดการเรียนรู้ การเตรียมส่ือ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ความ
สอดคล้องโครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการวางแผน การจัดกิจกรรมและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเรียบร้อยแล้ว  

ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ  

     

   
ลงช่ือ........................................................ 

             (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์) 
              ๑/พฤศจิกายน/๒๕๖๔ 

 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
……………………………………........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ........................................................ 

          (นายพรเทพ  พันพุก) 
            ๑/พฤศจิกายน/๒๕๖๔ 

 
 

-อนุมัติและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 



หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
 อื่นๆ ...................................................................................  

    
                                                                            ลงช่ือ................................................... 

        (นางสาวณัฐกาญจน์  แช่มช้อย) 
            หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 

                             ............/.........../..............  
 
ความเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน  
 เห็นตามเสนอของหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 
 อื่นๆ ......................................... 

 
 

   ลงช่ือ................................................... 
               (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
                                 ............/.........../..............  

 
 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
  อนุมัติตามเสนอ  

 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....................................  
  

 
  ลงช่ือ............................................................ 
                        (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

         ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
        ............/.........../.............. 

 
 
 
 

 1  พ.ย.  2564
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คำช้ีแจงการจัดทำโครงการสอน 
 

1.  จัดทำโครงการสอน 1 เล่ม ต่อ 1 รายวิชา และจัดทำทุกรายวิชา 
2.  ให้ผู้สอน จัดการเรียนรู้ให้ตรงกับโครงการสอน 
3.  การนิเทศการจัดการเรียนรู้  จะนิเทศในรูปแบบคณะกรรมการ  และนิเทศตามโครงการสอน 

 
การอนุมัติโครงการสอน 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
                                              ลงช่ือ....................... ...........................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

               (นายพรเทพ  พันพุก) 
 
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
                                            ลงช่ือ............... .....................................รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
                    (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตนธัญโชค) 

ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการสอน 
 

  อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ
................................................................................................................. 
 

    ลงช่ือ................................... ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
                                        (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-อนุมัติและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
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Typewriter
เห็นสมควรอนุมัติ



โครงการสอน  รหัสวิชา ส๒๑๑๓๒  ชื่อวิชาประวัติศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต   เวลา   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน  นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ 
*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 
 

ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสมัย
สุโขทัยตลอดจนศึกษาพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ ตรวจสอบ สืบค้นหาความรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ปัญหา โดยกระบวนการกลุ่มและกระบวนการปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ เห็นคุณค่า รักและศรัทธาในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ 
เสียสละ มีวินัย ขยันหมั่นเพียรในการเรียน ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

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

รวม 4 ตัวชีวั้ด 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส๒๑๑๓๒ ช่ือวิชาประวัติศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต      เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชั่วโมง
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง 
การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

๑-๔ ๑-๔  ส 4.3  

 ม1/2 
อาณาจักรสุโขทัย -การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย และ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก) 
-พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

- 1.ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การ
สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
2.ใบงานที่ 1.2 เรื่อง 
พัฒนาการทางด้าน
การเมืองการปกครองสมัย
สุโขทัย 
3.ใบงานที ่1.3 เรื่อง 
พัฒนาการทางด้าน
เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
4.ใบงานที่ 1.4 เรื่อง 
พัฒนาการทางด้านสังคม
สมัยสุโขทัย 
5.แบบทดสอบ 

1.ตรวจใบงานที่ 1.1 
เรื่อง การสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย 
2.ตรวจใบงานที่ 1.2 
เรื่อง พัฒนาการทางด้าน
การเมืองการปกครอง
สมัยสุโขทัย 
3.ตรวจใบงานที่ 1.3 
เรื่อง พัฒนาการทางด้าน
เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย 
4.ตรวจใบงานที่ 1.4 
เรื่อง พัฒนาการทางด้าน
สังคมสมัยสุโขทัย 
5.แบบทดสอบ 

๑๕ 

๕-๙ ๕-๙  ส 4.3  

 ม1/3 
อาณาจักรสุโขทัย -วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เช่น ภาษาไทย 

วรรณกรรม ประเพณีสำคัญ ศิลปกรรม
ไทย 

-ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น การ
ชลประทาน เครื่องสังคโลก 

-ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย 

- 1.ใบงานที่ 1.5 เรื่อง 
พัฒนาการทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย 
2.ใบงานที่ 1.6 เรื่อง 
ความเสื่อมอำนาจของ
อาณาจักรสุโขทัย 

1.ตรวจใบงานที่ 1.5 
เรื่อง พัฒนาการทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสมัย
สุโขทัย 
2.ตรวจใบงานที่ 1.6 
เรื่อง ความเสื่อมอำนาจ
ของอาณาจักรสุโขทัย 

๑๕ 

สอบกลางภาคเรียน ๒๐ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส๒๑๑๓๒ ช่ือวิชาประวัติศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต      เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชั่วโมง
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
ตัวชี้วัด / 
ผลการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เร่ือง 
การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

๑๑-๑๔ ๑๑-๑๔  ส 4.2  

 ม1/1 
พัฒนาการของ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

-ที่ต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศต่างๆ ในภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อการ
พัฒนาการทางด้านต่างๆ 

-พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ
ต่างๆ 

 -ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็น
อาเซียน 

- 1.ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภูมิ
ปัญญาไทยสมัยสุโขทัย 

2.แบบทดสอบ 

1.ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง 
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย 

2.แบบทดสอบ 

๑๕ 

๑๕-๑๙ ๑๕-๑๙  ส 4.2 

 ม1/2 
แหล่งอารยธรรม
ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

-ที่ต้ังและความสำคัญของแหล่งอารย
ธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เช่น แหล่งมรดกโลกในประเทศ
ต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ 

-อิทธิพลของอารยธรรมโบราณใน
ดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน 

- 1.ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ท่ีต้ัง
และสภาพทางภูมิศาสตร ์
2.ใบงานที่ 3.2 เรื่อง 
พัฒนาการในสมัยโบราณ 
3.ใบงานที่ 3.3 เรื่อง 
พัฒนาการในสมัยใหม่ 
4.ใบงานที่ 3.4 เรื่อง 
พัฒนาการในสมัยปัจจุบัน 
5.ใบงานที่ 3.5 เรื่อง ความ
รว่มมือของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 
6.แบบทดสอบ 

1.ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ท่ีต้ัง
และสภาพทางภูมิศาสตร ์
2.ใบงานที่ 3.2 เรื่อง 
พัฒนาการในสมัยโบราณ 
3.ใบงานที่ 3.3 เรื่อง 
พัฒนาการในสมัยใหม่ 
4.ใบงานที่ 3.4 เรื่อง 
พัฒนาการในสมัยปัจจุบัน 
5.ใบงานที่ 3.5 เรื่อง 
ความร่วมมือของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
6.แบบทดสอบ 

๑๕ 

สอบปลายภาคเรียน ๒๐ 

 



 
โครงการสอน  รหัสวิชา ส๒๓๒๓6   ชื่อวิชาหน้าที่พลเมือง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต   เวลา   ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 
ครูผู้สอน  นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ 

*************************************************************** 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคต่างๆของโลกในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาส่ิงแวดล้อมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพา
ซึ่งกันและกันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่นช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันมี
ส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทัศนคติความคิดความเช่ือชู้สาวปฏิบัติตนเป็นผู้
มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอดทนใฝ่หาความรู้ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทำของตนเอง และดำเนินบริษัทสร้างการดี 

โดยใช้กระบวนการกลุ่มกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์กระบวนการ
แก้ปัญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการสร้างความตระหนักกระบวนการสร้างค่านิยมและ
กระบวนการสร้างเจตคติ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน
ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและมีวินัยใน
ตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบการทำหน้าท่ีของบุคคล 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกนัและกัน 
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
11. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
12. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต 
13. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
14. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
15. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
16. ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
รวมทัง้หมด11ผลการเรียนรู้ 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส๒๓๒๓๖ ช่ือวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต      เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชั่วโมง
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

๑-๒ ๑-2  6 ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย 

1.พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
  -การใช้สิทธิและหน้าท่ี 
  -การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ 
  -การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เลือกตั้ง 

- ๑.ใบงาน ๑.ตรวจใบงาน 10 

3-๔ 3-4  ๘,9 จิตอาสาด้วยความ
สมัครใจ 

บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน 

1.เคารพซึ่งกันและกัน 
2.ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3.ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 

- ๑.ใบงาน ๑.ตรวจใบงาน 10 

5-๙ 5-9  11,12,13 STRONG:จิตพอเพียง
ต้านทุจริต 

1. การดำเนินบริษัทสร้างการดีโดย
ยึดหลัก STRONG:จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

 

- ๑.ใบงาน ๑.ตรวจใบงาน 10 

สอบกลางภาคเรียน ๒๐ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส๒๓๒๓๖ ช่ือวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  จำนวน ๐.๕  หน่วยกิต      เวลา  ๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชั่วโมง
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

๑๑-๑๓ ๑๑-๑3  7 ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ภายในโรงเรียน 

1.การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
การตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน 
2.การตรวจสอบข้อมูล 
3.การตรวจสอบการทำหน้าท่ีของ
บุคคล 

- ๑.ใบงาน ๑.ตรวจใบงาน ๑0 

๑4-๑๖ ๑4-๑6  ๑๐ สวดมนต์ ปลูกฝังจิตใต้
สำนึกคุณธรรม
จริยธรรม และการมี
ส่วนร่วมในจิตอาสา
ภายในโรงเรียน 

1.ความซื่อสัตย์สุจริต 
2.ขยันหมั่นเพียร อดทน 
3.ใฝ่หาความรู้ 
4.ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
5.ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 

- ๑.ใบงาน ๑.ตรวจใบงาน ๑0 

17-๑๙ 17-19  14,15,16 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี 
  ด้านสังคม/ ด้านเศรษฐกิจ/ 
  ด้านการเมือง การปกครอง 
2. พิจารณาความเป็นพลเมือง 
  ด้านคุณค่า ค่านิยม/ ความรู้ 
ความเข้าใจ/ ทักษะและพฤติกรรม 
3. การสร้างสำนึกพลเมืองต่อสังคม
โลก 

- ๑.ใบงาน ๑.ตรวจใบงาน ๑0 

สอบปลายภาคเรียน ๒๐ 
 



โครงการสอน  รหัสวิชา ส๓๑๑๐2   ชื่อวิชาสังคมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต   เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน  นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ 
*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาและอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
ของตนเองและครอบครัว  และเห็นความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบันศึกษาใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุป
ข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของพื้นท่ีซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพซึ่งทำให้เกิดปัญหาหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม   
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
ส3.1 - ม.4-6/1 
ส5.1- ม.4-6/1,ม.4-6/3   
  
รวม 3 ตัวชี้วัด 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส๓๑๑๐2 ช่ือวิชาสังคมศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต      เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์ 
ที่ ชั่วโมงที่ วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 

ผลการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 

ภาระงาน / 
ชิ้นงาน 

วัดผล น้ำหนัก
คะแนน 

๑-๙ ๑-9  ส3.1  
ม.4-6/1 

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 1.การกำหนดราคาและค่าจ้างใน
ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
นั้นผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ 
พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น เพื่อจะได้นำไปเป็น
แนวทางในการตัดสินใจในการผลิต
และบริโภคให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 

- ๑.แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
๒.ใบงาน  
 

๑.ตรวจ
แบบทดสอบก่อน-
หลังเรียน 
๒.ตรวจใบงาน  
 

1๕ 

10-๑๙ 10-19  ส3.1  
ม.4-6/1 

ระบบเศรษฐกิจในโลก
ปัจจุบัน 

1.ระบบเศรษฐกิจของโลกในโลกยุค 
ปัจจุบันมีผลต่อการกำหนดราคา

และ 
ค่าจ้าง โดยรัฐบาลมีบทบาทในการ 
แทรกแซงราคาและควบคุมราคา

เพื่อ 
การแจกจ่ายและจัดสรรในทาง 
เศรษฐกิจ 
 

- ๑.แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
๒.ใบงาน 
 

๑.ตรวจ
แบบทดสอบก่อน-
หลังเรียน 
๒.ตรวจใบงาน 
 

1๕ 

สอบกลางภาค 20 



กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส๓๑๑๐๒ ช่ือวิชาสังคมศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต      เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์ 
ที่ ชั่วโมงที่ วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 

ผลการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 
การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 

ภาระงาน / 
ชิ้นงาน 

วัดผล น้ำหนัก
คะแนน 

11-๑๔ ๓๑-๓๕  ส5.1ม.4-
6/3 

เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์   

1.การใช้แผนท่ีและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ตามกระบวนการทาง 
ภูมิศาสตร์ จะช่วยให้สามารถนำภูมิ
สารสนเทศท่ีได้มาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ๑.แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
๒.ใบงาน  
 

๑.ตรวจ
แบบทดสอบก่อน-
หลังเรียน 
๒.ตรวจใบงาน  
 

10 

15-๑๙ ๓๖-๓๙  ส5.1 ม.4-
6/1 

การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพของโลก 

1.ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพใน
ประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก ซึ่งส่งผลต่อภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

- ๑.แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
๒.ใบงาน  
 

๑.ตรวจ
แบบทดสอบก่อน-
หลังเรียน 
๒.ตรวจใบงาน  
 

20 

สอบปลายภาคเรียน ๒๐ 



โครงการสอน  รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒   ชื่อวิชาสังคมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต   เวลา   ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน  นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ 
*************************************************************** 

คำอธิบายรายวิชา 
 

 ศึกษาอธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     
วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน 
การคลังศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ท่ีนำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ ศึกษา ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ระบุมาตรการการป้องกันและแก้ ไขปัญหากฎหมาย และนโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บทบาทขององค์การท่ีเกี่ยวข้อง การประสานความร่วมมือท้ั งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มและใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต การแปลความข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การคิดเชิงพื้นท่ี การคิดแบบองค์รวม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้สถิติพื้นฐาน ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 
 
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 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒ ช่ือวิชาสังคมศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต      เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชั่วโมง
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

๑-๔ ๑-9  ส3.2  
ม.4-6/1 

นโยบายการเงิน การ
คลัง กับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

1.นโยบายการเงิน การคลัง ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

2.บทบาทนโยบายทางการเงินและการ
คลังของรัฐบาลในด้าน 

- การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

- การรักษาดุลการค้าระหว่างประเทศ 

-การแทรกแซงราคาและการควบคุม
ราคา 

3.รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่อ
งบประมาณ หน้ีสาธารณะ การพัฒนา
ทางเศรษฐกจิและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่างๆ 
และการใช้จ่ายของรัฐ 

- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน 

4.ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิด
จากภาวะเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ อัตรา
การว่างงาน 

5.แนวทางการแก้ปัญหาของนโยบาย
การเงิน การคลงั 

- ๑.แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
๒.ใบงาน  
 

๑.ตรวจ
แบบทดสอบก่อน-
หลังเรียน 
๒.ตรวจใบงาน  
 

15 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒ ช่ือวิชาสังคมศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต      เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชั่วโมง
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

๕-๙ 10-19  ส3.2  
ม.4-6/2  

เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 

1.วิวัฒนาการการเปิดเสรีทาง 
เศรษฐกิจยุคโลกาวิวัฒน์ของไทย 
2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ

การ 
เปิดการค้าเสรีทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ ผลกกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อภาค
การเกษตรอุตสาหกรรม การค้า
และการบริการ 
3.การค้าและการลงทุนระหว่าง 
ประเทศ 
4.บทบาทขององค์กรระหว่าง
ประเทศในเวทีการค้าโลกท่ีมีผล
ต่อประเทศไทย 

- ๑.แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
๒.ใบงาน  
 

๑.ตรวจ
แบบทดสอบก่อน-
หลังเรียน 
๒.ตรวจใบงาน  
 

15 

สอบกลางภาค 20 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒ ช่ือวิชาสังคมศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต      เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชัว่โมง
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

๑๑-๑๓ 21-๓5  ส5.1 
ม.4-6/2 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 1.  ลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่าง
กัน ส่งผลให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกันท้ังใน
ด้านประเภท ความถ่ี และความ
รุนแรง 

- ๑.แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
๒.ใบงาน  
 

๑.ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
๒.ตรวจใบงาน  
 

10 

๑๔-๑๕ 26-๓0  ส5.1 
ม.4-6/2 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 1. กิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุท่ี
สำคัญท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบท้ังในระดับประเทศ 
ภูมภิาค และโลก 

 1.ใบงาน  1.ตรวจใบงาน  5 

๑๖-๑๗ 31-33  ส5.2  
ม.4-6/2 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

1. ลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่าง
กนั ส่งผลให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกันท้ังใน
ด้านประเภท ความถ่ี และความ
รุนแรง 

- ๑.แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
๒.ใบงาน  
 

๑.ตรวจ
แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน 
๒.ตรวจใบงาน  
 

5 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส๓๓๑๐๒ ช่ือวิชาสังคมศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  จำนวน ๑.๐  หน่วยกิต      เวลา  ๔๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชั่วโมง
ท่ี 

วัน/เดือน/ป ี ตัวชี้วัด / 
ผลการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง 

การบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ภาระงาน / ช้ินงาน วัดผล น้ำหนัก

คะแนน 

๑๘ 34-๓6  ส5.2  
ม.4-6/3 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

1. การแก้ไขสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายการ
กำหนดนโยบายและความร่วมมือ
ท้ังในและระหว่างประเทศ 

- ๑.ใบงาน  
 

๑.ตรวจใบงาน  
 

5 

19 37-๓๙  ส5.2  
ม.4-6/4 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของทุก
คนในฐานะสมาชิกของพลเมืองโลก 

 1.ใบงาน  1.ตรวจใบงาน  5 

สอบปลายภาค 20 



 




