
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

          คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินการพัฒนา การจัดการ
ศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้กำหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่ง 
ความเป็นไทยเป็นนการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น  
ทั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
โรงเรียนนางรอง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และเอกสารประกอบ
หลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และเพ่ือให้กระบวนการ 
นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงร่วมกันรับผิดชอบและทำงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดทำ 
และพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี  ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทย 
และพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ 
และลักษณะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอขอบคุณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนนางรอง ผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนบุคคล และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดทำหลักสูตร 
ให้สมบูรณ์และเหมาะสม สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น สามารถพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 
 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนางรอง 
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เป้าหมายการเรียนสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  
การดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตวัตามสภาพแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา  
ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก 

เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มี

ความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม  โดยได้กำหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 
  ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลกัธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญ การ
เป็นพลเมืองดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยม
ด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่าง สันติ
สุขในสังคมไทยและสังคมโลก 
  เศรษฐศาสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน   

ประวัติศาสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของ
มนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจาก
เหตุการณ์สำคัญในอดีต  บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของ 
ชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก   
 ภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู ้เรียนเข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันจะนำไปสู่การปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 
 
 
 



 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
  มาตรฐาน  ส ๑.๑  รู ้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
                                  หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ 
                                  ตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  มาตรฐาน ส  ๑.๒  เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษา 
        พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระที่ ๒  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม 
  มาตรฐาน  ส ๒.๑  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม  
                                  และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน 
                           สังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข                       
  มาตรฐาน  ส ๒.๒  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และ 
                                  ธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
                                  ทรงเป็นประมุข 
สาระที่ ๓   เศรษฐศาสตร์ 
  มาตรฐาน ส.๓.๑  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้  
                       ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ 
                       หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
   มาตรฐาน ส.๓.๒  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  
                                และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระที่ ๔     ประวัติศาสตร์ 
  มาตรฐาน ส ๔.๑  เข้าใจความหมาย  ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์   
                                 สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็น 
                                 ระบบ 
  มาตรฐาน ส ๔.๒  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้าน 
                                 ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึง 
                                 ความสำคัญและสามารถ  วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
   มาตรฐาน ส ๔.๓  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   มีความรัก                   
                                ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร์                                                             
  มาตรฐาน ส ๕.๑  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล
    ต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และ
    สรุปข้อมูล ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่าง
    มีประสิทธิภาพ  
  มาตรฐาน ส ๕.๒  เข้าใจปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
    สร้างสรรค์วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ 
    ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
□ ได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบ              

กับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
□ ได้เรียนรู้และพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการ 

พัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ์ เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ 
ในโลก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย  แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

      □ ได้รับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์              
ในการดำเนินชีวิตและวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้  
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ 
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและ ลดปัญหา ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม  
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และ การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน  
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  
การสื่อสาร แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ  



 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์สุจริต  
 3. มีวินัย  
 4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยู่อย่างพอเพียง  
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ  
 
คุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21  

 1. เป็นนักคิดวิเคราะห์  
 2. เป็นนักแก้ปัญหา  
 3. เป็นนักสร้างสรรค์  
 4. เป็นนักประสานความร่วมมือ  
 5. รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร  
 6. เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
 7. เป็นนักสื่อสาร  
 8. ตระหนักรับรู้สภาวะของโลก  
 9. เป็นพลเมืองทรงคุณค่า  
 10. มีพ้ืนฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจและการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  



 

 มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  
มีทักษะการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้อดีตและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ยุคปัจจุบัน สร้างเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะผู้เรียน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ  

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
2. ปลูกฝังผู้เรียนให้ยึดมั่นตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อดีตอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน  
5. เสริมสร้างให้ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงการอนุรักษ์สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

เป้าหมาย  

1. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
2. ผู้เรียนยึดมั่นตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3. ผู้เรียนมีทักษะการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อดีตอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน  
5. ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงการอนุรักษ์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง 



 

 
สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส ๑.๑  รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
                      หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติ 
                      ตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธ 

    ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
    สู่ประเทศไทย 

 การสังคายนา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่              
    ประเทศไทย 

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ 
    พระพุทธศาสนา หรือศาสนา 
    ที่ตนนับถือ ที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
    ในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนา 
    ตนและครอบครัว 

 ความความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อ 
     สังคมไทยในฐานะเป็น 
     ศาสนาประจำชาติ 
     สถาบันหลักของสังคมไทย       
     สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง  และ 
        ครอบคลุมสังคมไทย 
      การพัฒนาตนและครอบครัว 

๓. วิเคราะห์พุทธประวัติตั้งแต่     
    ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา    
    หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ 
    ตามท่ีกำหนด 

     สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
        ๐ ประสูติ 
        ๐ เทวทูต ๔ 
        ๐ การแสวงหาความรู้ 
        ๐ การบำเพ็ญทุกรกิริยา 

๔. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม      
    แบบอย่างการดำเนินชีวิตและ 
    ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/ 
    เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง 
    ตามท่ีกำหนด 

 พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
      พระมหากัสสปะ 
      พระอุบาลี 
      อนาถบิณฑิกะ 
      นางวิสาขา 
 ชาดก 
      อัมพชาดก 
       ติตติรชาดก 

 

 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 

ม.๑ ๕. อธิบายพุทธคุณ และข้อธรรม 
    สำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ 
    หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  
    ตามท่ีกำหนด เห็นคุณค่าและ 
    นำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเอง 
    และครอบครัว 

 พระรัตนตรัย 
     พุทธคุณ ๙ 
 อริยสัจ ๔ 
     ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
        ๐ ขันธ์ ๕ 
            - ธาตุ ๔ 
     สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
        ๐ หลักกรรม 
           - ความหมายและคุณค่า 
        ๐ อบายมุข ๖ 
     นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
        ๐ สุข ๒ (กายิก, เจตสิก) 
        ๐ คิหิสุข 
     มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
        ๐ ไตรสิกขา 
        ๐ กรรมฐาน ๒ 
        ๐ ปธาน ๔ 
        ๐ โกศล ๓ 
        ๐ มงคล ๓๘ 
           - ไม่คบคนพาล 
           - คบบัณฑิต 
           - บูชาผู้ควรบูชา 
พุทธศาสนสุภาษิต 
     ยํ เว เสวติ ตาทิโส    
        คบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้น 
     อตฺตนา โจทยตฺตานํ  
        จงเตือนตน ด้วยตน 
     นิสมฺม กรณํ เสยฺโย   
        ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี 
     ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
        เรือนที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้ 
 

 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 

ม๑ ๖. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต  
    เพ่ือการเรียนรู้และการดำเนิน 
    ชีวิต  ด้วยวธิีคิดแบบโยนิโส 
    มนสิการคือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้  
    – คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบ 
    คุณ – โทษ  และทางออก หรือ 
    การพัฒนาจิตตามแนวทางของ 
    ศาสนาที่ตนนับถือ 

 โยนิโสมนสิการ 
     วธิีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม 
     วธิีคิดแบบคุณ - โทษและทางออก 
 
 

๗. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต 
    และเจริญปัญญาด้วยอานา 
    ปานสติ  หรือตามแนวทางของ 
    ศาสนาที่ตนนับถือตามท่ีกำหนด 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
 วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต 
    และเจริญปัญญา  การฝึกบริหารจิตและ 
    เจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้น           
    อานาปานสติ 
 นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ 
    ในชีวิตประจำวัน 

๘. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม 
    หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ  
    ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง  
    และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
    การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 หลักธรรม  (ตามสาระการเรียนรู้ข้อ ๕) 
    
 

๙. วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็น 
    ที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนา 
    อ่ืนๆ 

 ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ มีการ 
    ประพฤติปฏิบัติตนและวิถีการดำเนินชีวิต 
    แตกต่างกันตามหลักความเชื่อและคำสอน  
    ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๑๐. ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นใน 
      สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 
      เหมาะสม 

 การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่น 
    ในสถานการณ์ต่างๆ  

๑๑. วิเคราะห์การกระทำของบุคคล 
      ที่เป็นแบบอย่างด้านศาสน 
      สัมพันธ์ และนำเสนอแนว 
      ทางการปฏิบัติของตนเอง 

 ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศที่ 
    ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ 
    หรือมีผลงานด้านศาสนสัมพันธ์ 

 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 

ม.๒ ๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธ 
    ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
    สู่ประเทศเพ่ือนบ้าน   

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ 
    เพ่ือนบ้านและการนับถือพระพุทธ – 
    ศาสนาของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ 
    พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ 
    ตนนับถือท่ีช่วยเสริมสร้างความ 
    เข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วย 
    เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศ 
    เพ่ือนบ้าน 
 

๓. วิเคราะห์ความสำคัญของ 
    พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ 
    ตนนับถือในฐานะที่เป็นรากฐาน 
    ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของ 
    ชาติและมรดกของชาติ 

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อ 
    สังคมไทยในฐานะเป็น 
     รากฐานของวัฒนธรรม 
     เอกลักษณ์และ มรดกของชาติ 

๔. อภิปรายความสำคัญของพระ 
    พุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน 
    นับถือกับการพัฒนาชุมชนและ 
    การจัดระเบียบสังคม 

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับ            
    การพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 

๕. วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติ 
    ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ 
    ตามท่ีกำหนด 
 

 สรุปและวิเคราะห์ พุทธประวัติ 
    ๐ การผจญมาร 
    ๐ การตรัสรู ้
    ๐ การสั่งสอน 

๖. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม 
    แบบอย่างการดำเนินชีวิตและ 
    ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/ 
    เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง 
    ตามท่ีกำหนด 
 

 พระสารีบุตร 
 พระโมคคัลลานะ 
 นางขุชชุตตรา 
 พระเจ้าพิมพิสาร 
 มิตตวินทุกชาดก 
 ราโชวาทชาดก 

๗. อธิบายโครงสร้าง และสาระ 
    สังเขปของพระไตรปิฎก  หรือ 
    คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  

 โครงสร้าง และสาระสังเขปของ            
    พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก              
    และพระอภิธรรมปิฎก 
 

 
 
 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 



 

ม.๒ ๘. อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรม
สำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  
ตามท่ีกำหนด  เห็นคุณค่าและนำไป
พัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พระรัตนตรัย 
     ธรรมคุณ ๖ 

 อริยสัจ ๔ 
     ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
        ๐ ขันธ์ ๕ 
           - อายตนะ 
     สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
       ๐ หลักกรรม 
          - สมบัติ ๔              
          - วิบัติ ๔ 
       ๐ อกุศลกรรมบถ ๑๐ 
       ๐ อบายมุข ๖ 
     นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
        ๐ สุข ๒  (สามิส,  นิรามิส) 
     มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
       ๐ บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา 
       ๐ ดรุณธรรม ๖ 
       ๐ กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ 
       ๐ กุศลกรรมบถ ๑๐  
       ๐ สติปัฏฐาน ๔ 
       ๐ มงคล ๓๘ 
          - ประพฤติธรรม 
          - เว้นจากความชั่ว 
          - เว้นจากการดื่มน้ำเมา 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
     กมฺมุนา วตฺตตี โลโก                    
       สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม 
     กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ   
        ทำดีได้ดี ทำชั่ว   ได้ชั่ว 
     สโุข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย      
        การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ 
     ปูชโก  ลภเต ปูช ํวนฺทโก ปฏิวนฺทนํ      
       ผู้บูชาเขา  ย่อมได้รับการบูชาตอบ                   
       ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ 

  



 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๒ ๙. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อ 

    การเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วย 
    วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธี 
    คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม  
    และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  
    หรือการพัฒนาจิตตามแนวทาง 
    ของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโส- 
     มนสิการ ๒ วธิี คือ  วิธีคิดแบบอุบาย 
     ปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถ 
     ธรรมสัมพันธ ์

๑๐. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต 
      และเจริญปัญญาด้วยอานา- 
      ปานสติ   หรือตามแนวทางของ 
      ศาสนาที่ตนนับถือ 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
 รู้และเขา้ใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ 
    การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม 
    หลักสติปัฎฐาน  เน้นอานาปานสติ 
 นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
     ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๑๑. วิเคราะห์การปฏิบัติตนตาม 
       หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ  
      เพ่ือการดำรงตนอย่างเหมาะสม 
       ในกระแสความเปลีย่นแปลงของ 
      โลก และการอยู่ร่วมกันอย่าง 
      สันติสุข 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม (ตามสาระ           
    การเรียนรู้ ข้อ ๘.) 

ม.๓ ๑. อธิบายการเผยแผ่พระพุทธ 
    ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
    สู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ 
    ต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือ 
    พระพุทธศาสนาของประเทศเหล่านั้น             
    ในปัจจุบัน 

๒. วิเคราะห์ความสำคัญของ 
    พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ 
    ตนนับถือในฐานะที่ช่วย 
    สร้างสรรค์อารยธรรม  และความ 
    สงบสุขแก่โลก 

 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ    
    ที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความ 
    สงบสุขให้แก่โลก 

๓. อภิปรายความสำคัญของ 
    พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ 
    ตนนับถือ กับปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงและ  การ 
    พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่าง 
    ยั่งยืน (ท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมในสาระ 
    การเรียนรู้ ข้อ ๖ ) 
 

  



 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓ ๔. วิเคราะห์พุทธประวัติจาก 

    พระพุทธรูปปางต่างๆ หรือ 
    ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามท่ี 
    กำหนด 

 ศึกษาพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปาง   
    ต่าง ๆ  เช่น  
    ๐ ปางมารวิชัย 
    ๐ ปางปฐมเทศนา 
    ๐ ปางลีลา 
    ๐ ปางประจำวันเกิด 
 สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 
    ๐ ปฐมเทศนา 
    ๐ โอวาทปาฏิโมกข์ 

๕. วิเคราะห์และประพฤติตนตาม 
    แบบอย่างการดำเนินชีวิตและ 
    ข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/ 
    เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง   
    ตามท่ีกำหนด 

 พระอัญญาโกณฑัญญะ 
 พระมหาปชาบดีเถรี 
 พระเขมาเถรี 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล 
 นันทิวิสาลชาดก 
 สุวัณณหังสชาดก 

๖. อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรม 
    สำคัญในกรอบอริยสัจ ๔  หรือ 
   หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
   ตามท่ีกำหนด 

 พระรัตนตรัย 
     สังฆคุณ ๙ 

 อริยสัจ ๔ 
     ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) 
        ๐ ขันธ์ ๕ 
           - ไตรลักษณ์ 
     สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) 
        ๐ หลักกรรม 
           - วัฏฏะ ๓ 
           - ปปัญจธรรม ๓ (ตัณหา  มานะ      
             ทิฎฐิ) 
     นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) 
        ๐ อัตถะ ๓ 
     มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) 
        ๐ มรรคมีองค์ ๘ 
        ๐ ปัญญา ๓ 
        ๐ สัปปุริสธรรม ๗ 
        ๐ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
        ๐ อุบาสกธรรม ๗ 

  



 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓      ๐ มงคล ๓๘ 

       - มีศิลปวิทยา 
       - พบสมณะ 
       - ฟังธรรมตามกาล 
       - สนทนาธรรมตามกาล 

 พุทธศาสนสุภาษิต 
     อตฺตา หเว ชิตํ เสยโฺย                           
       ชนะตนนั่นแลดีกว่า 
     ธมฺมจารี  สุขํ เสติ                                      
       ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข 
     ปมาโท มจฺจุโน ปทํ                               
       ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 
     สุสสฺูสํ ลภเต ปญฺญํ                             
        ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 
     เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก : พุทธ 
        ปณิธาน ๔ ในมหาปรินิพพานสูตร 

๗. เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การ 
    ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการ 
    พัฒนาตนเพ่ือเตรียมพร้อม 
    สำหรับการทำงาน  และการม ี
    ครอบครัว 

 การปฏิบัติตนตามหลักธรรม (ตามสาระ           
    การเรียนรู้ ข้อ ๖.) 
 

๘. เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต 
    เพ่ือการเรียนรู้และดำเนินชีวิต  
    ด้วยวธิีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 
    คือ วิธีคิดแบบอริยสัจ และวิธีคิด 
    แบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรอื                
    การพัฒนาจิตตามแนวทางของ 
    ศาสนาที่ตนนับถือ 

 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ              
    โยนโิสมนสิการ  ๒ วิธ ีคือ วิธีคิดแบบ 
    อริยสัจ และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
 

๙. สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต 
    และเจริญปัญญาด้วยอานา- 
    ปานสติ หรือตามแนวทางของ 
    ศาสนาที่ตนนับถือ 
 

 สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา 
 รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของ 
    การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
 ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตาม 
    หลักสติปัฎฐานเน้นอานาปานสติ 
 

 



 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๓   นำวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา         

    ไปใช้ในชีวิตประจำวัน    
๑๐. วิเคราะห์ความแตกต่างและ 
      ยอมรับวิถีการดำเนินชีวิต 
      ของศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ 

 วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา 
    อ่ืนๆ 

 
 

โครงสร้างหลักสตูรกลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  รายวิชาพื้นฐาน   

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน(ช.ม.)/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 

ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา 60 ๑.๕ 
ส ๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา 60 ๑.๕ 
ส ๒๑๑๖๑ ประวัติศาสตร์ 20 ๐.๕ 
ส ๒๑๑๖๒ ประวัติศาสตร์ 20 ๐.๕ 
ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา 60 ๑.๕ 
ส ๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา 60 ๑.๕ 
ส ๒๒๑๖๓ ประวัติศาสตร์ 20 ๐.๕ 
ส ๒๒๑๖๔ ประวัติศาสตร์ 20 ๐.๕ 
ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา 60 ๑.๕ 
ส ๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา 60 ๑.๕ 
ส ๒๓๑๖๕ ประวัติศาสตร์ 20 ๐.๕ 
ส ๒๓๑๖๖ ประวัติศาสตร์ 20 ๐.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  รายวิชาเพิ่มเติม    

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียน(ช.ม.)/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 

ส ๒๐๒๒๑ กฎหมายน่ารู้ ๑ 40 ๑ 
ส ๒๐๒๒๒ กฎหมายน่ารู้ ๒ 40 ๑ 
ส ๒๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๑ 20 ๐.๕ 
ส ๒๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๒ 20 ๐.๕ 
ส ๒๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๓ 20 ๐.๕ 
ส ๒๐๒๓๔ หน้าทีพลเมือง ๔ 20 ๐.๕ 
ส ๒๐๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๕ 20 ๐.๕ 
ส ๒๐๒๓๖ หน้าทีพลเมือง ๖ 20 ๐.๕ 
ส ๒๐๒๘๑ ท้องถิ่นของเรา1 40 ๑ 
ส ๒๐๒๘2 ท้องถิ่นของเรา2 40 ๑ 
ส ๒๐๒๘๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 40 ๑ 
ส ๒๐๒๘6 ประชากรศึกษา  40 ๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน  
รหัส ๒๑๑๐๑  วิชา สังคมศึกษา                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑                     จำนวน ๖๐  ชั่วโมง    ๑.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ประวตัคิวามส าคญัของ
พระพุทธศาสนาและการสงัคายนา 

ส ๑.๑/ ม.๑/๑, 
 ม. ๑/๒ 

๔ ๑๐ 

๒ พุทธประวัติ ประวัติพระสาวก  ศาสนิก
ชนตัวอย่างและชาดก 

ส ๑.๑ / ม.๑/๓,  
ม.๑/๔  
ส ๑.๒ / ม.๑/๒ 

๖ ๑๑ 

๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธ
ศาสนสุภาษิต 

ส ๑.๑/ ม.๑/๕,  
ม.๑/๖ 

๖ ๑๒ 

๔ หน้าทีช่าวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ส ๑.๑ /ม.๑/๖,  
ม.๑/๗. ม.๑/๘  
ส ๑.๒ / ม.๑/๑,  
ม.๑/๓, ม.๑/๔ 

๔ ๗ 

๕ วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาและ 
ศาสนพธิ ี

ส ๑.๑ /ม.๑/๙,  
ม.๑/๑๐  
ส ๑.๒/ ม.๒/๕ 

๔ ๑๐ 

๖ การบรหิารและการเจรญิปัญญา       
ศาสนสมัพนัธ์ 

ส ๑.๑ / 
ม.๑/๑๐. ม.๑/๑๑ 

๕ ๗ 

๗ บทบาทและหน้าทีข่องเยาวชนทีม่ตี่อ
สงัคมและประเทศชาต ิ

ส ๒.๑ / ม.๑/๒ ๘ ๗ 

๘ รฐัธรรมนูญกบัการเมอืงการปกครอง
ของไทย 

ส ๒.๑/ ม.๑/๓ 
ส ๒.๒ / ม.๑/๒ 

๘ ๘ 

๙ กฎหมายคุม้ครองสทิธขิองบุคคล  ส ๒.๑/ ม.๑/๑ 
 ส ๒.๑ / ม.๑/๔ 

๘ ๖ 

๑๐ วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของ
ประเทศเพือ่นบา้น 

ส ๒.๑/ ม.๑/๒ 
ส ๒.๑/ ม.๑/๓ 

๖ ๔ 

 

 

 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ๒๑๑๐๒  วิชา สังคมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                     จำนวน ๖๐  ชั่วโมง    ๑.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ประวัติและความสำคัญของพระพุทธ 
ศาสนา และการสังคายนา 

มฐ. ส ๑.๑/ 
ม.๑/๑, ม.๑/๒ 

๕ ๑๐ 

๒ พุทธประวัติ ประวัติพระสาวก  ศาสนิก
ชนตัวอย่าง  ชาดก 

มฐ. ส ๑.๑/ 
ม.๑/๓. ม.๑/๔ 
มฐ. ส ๑.๒ /  
ม.๑/๒ 

๖ ๑๑ 

๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ 
พุทธศาสนสุภาษิต 

มฐ. ส ๑.๑/ 
ม.๑/๕ 
มฐ. ส ๑.๒/ 
ม.๑/๑ 

๖ ๑๒ 

๔ หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ มฐ. ส ๑.๑/ 
ม.๑/๑๐. ม.๑/๑๑ 
มฐ. ส ๑.๒/ 
ม.๑/๑, ม.๑/๓ 

๔ ๗ 

๕ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ 
ศาสนพิธี 

มฐ ส ๑.๒ /  
ม.๑/๒, ม.๑/๔,  
ม.๑/๕ 

๔ ๑๐ 

๖ การบริหารและการเจริญปัญญา       
ศาสนสัมพันธ์ 

มฐ. ส ๑.๑ /  
ม.๑/๖, ม.๑/๗, 
ม.๑/๙ 

๔ ๗ 

๗ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและพฤติกรรม
การบริโภค 

มฐ ส ๓.๑ /  
ม.๑/๑. ม.๑/๒, 
มฐ ส ๓.๒ /  
ม.๑/๓, ม.๑/๔ 

๑๕ ๒๐ 

๘ สถาบันทางการเงิน เศรษฐกิจประเทศ
ไทยและเศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ ส ๓.๒  
ม.๑/๑, ม.๑/๒. 
ม.๑/๓ 

๑๕ ๒๕ 

 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ๒๒๑๐๑  วิชา สังคมศึกษา                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                      จำนวน ๖๐  ชัว่โมง     ๑.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ มาตราส่วน ทิศ และสัญลักษณ์ในแผนที่ 
 

ส 5.1 / ม.2/2  ๒ ๖ 

๒ ทวีปยุโรป 
 
 

ส 5.1/ ม.2/1  
ส 5.2/ ม.2/1/ ม.
2/2  

๑๐ ๑๔ 

๓ ทวีปแอฟริกา ส 5.1/ ม.2/1  
ส 5.2/ม2/1, ม.2/2  

๑๐ ๑๔ 

๔ ภัยพิบัติและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา  

ส 5.1 / ม.2/3   
ส 5.2/ ม.2/3,  
ม.2/4  

๘ ๑๑ 

๕ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   ส 2.1/ ม.2 /2   ๕ ๙ 
๖ กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ส 2.1/ ม.2/1  

ส 2.2/ ม.2/1 
๗ ๑๘ 

๗  เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 
ของระบอบการปกครองของไทย   

ส 2.2/ ม.2/2 ๖ ๘ 

๘ สถาบันทางสังคม    ส 2.1/ ม.2 /3  ๖ ๑๐ 
๙  วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
ส 2.1 / ม.2 /4  ๖ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ๒๒๑๐๒  วิชา สังคมศึกษา                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                      จำนวน ๖๐  ชัว่โมง    ๑.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ประวัติและความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส 1.1/  ม.2/1, 
ม.2/2, 2/3, ม.2/4 

๖ ๙ 

๒ พุทธประวัติ  พุทธสาวก   พุทธสาวิกา  
ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดกเรื่องเล่า 

ส 1.1/ ม.2/5, 
ม.2/6 

๕ ๘ 

๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต 

ส 1.1/ ม.2/7, 
ม.2/8 

๖ ๑๑ 

๔ หน้าที่ชาวพุทธมารยาทชาวพุทธ 
 

ส 1.2/ ม.2/1, 
ม.2/2   

๓ ๖ 

๕ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ 
ศาสนพิธีการปฏิบัติตนการบริหารจิต
และเจริญปัญญาตามหลักธรรม 

ส 1.2/ ม.2/3, 
ม.2/4, ม.2/5,   
ม.2/9, ม.2/10,
ม.2/11 

๑๐ ๑๑ 

๖ การออมและการลงทุน ส 3.1/ ม.2/1 ๖ ๙ 
๗ การผลิตสินค้า และบริการ ส 3.1/ ม.2/2 ๖ ๑๒ 
๘ เศรษฐกิจพอเพียงการผลิตสินค้า    และ

บริการ 
ส 3.2/ ม.2/1 ๓ ๗ 

๙ การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ส 3.1/  ม.2/4 ๕ ๑๑ 
๑๐ ระบบเศรษฐกิจ  การพ่ึงพาการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย 
 

ส 3.2/ ม.2/1,  
ม.2/2,  ม.2/3, 
ม.2/4 

10 1๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ๒๓๑๐๑  วิชา สังคมศึกษา                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                      จำนวน ๖๐  ชัว่โมง    ๑.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ส ๕.๑/ม.๓/๑ ๔ ๖ 
๒ ลักษณะทางกายภาพ และสังคมของ

ทวีปอเมริกาเหนือ-ใต้ 
ส ๕.๑/ ม.๓/๒ ๖ ๑๑ 

๓ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ของทวีปอเมริกาเหนือ-ใต้ 

ส ๕.๒/ ม.๓/๑ ๖ ๙ 

๔ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและปัญหาของ
โลก 

ส ๕.๒/ ม.๓/๒.  
ม.๓/๓, ม.๒/๔ 

๖ ๑๕ 

๕ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ส ๔.๑/ ม.๓/๑,  
ม.๓/๒ 

๓ ๘ 

๖ พัฒนาการของมนุษยชาติ ส ๔.๒/ ม.๓/๑, 
ม.๓/๒ 

๖ ๑๓ 

๗ การเผยแผ่และความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑/ ม.๓/๑,  
ม.๓/๒ 

๖ ๖ 

๘ พระพุทธศาสนากับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส ๑.๑/ ม.๓/๑,  
ม.๓/๒ 

๒ ๔ 

๙ พุทธประวัติ พุทธสาวก และศาสนิกชน 
ตัวอย่าง 

ส ๑.๑/ ม.๓/๔,  
ม.๓/๕ 

๗ 
 

๘ 

๑๐ หลักธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ ส ๑.๑/ ม.๓/๖,  
ม.๓/๗ 

๑๒ ๑๗ 

๑๑ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส ๑.๑/ ม.๓/๖,  
ม.๓/๗ 

๒ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ๒๓๑๐๒  วิชา สังคมศึกษา                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                       จำนวน ๖๐  ชัว่โมง  ๑.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ หน้าที่ชาวพุทธและศาสนิกชนศาสนา 
อ่ืน ๆ 

ส ๑.๒/ ม.๓/๑,  
ม.๓/๒, ม.๓/๓ 

๑๒ ๒๓ 

๒ กลไกและระบบเศรษฐกิจ ส ๓.๑/ ม.๓/๑ ๔ ๙ 
๓ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและระบบ

สหกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
ส ๓.๑/ ม.๓/๒ ๖ ๑๓ 

๔ รัฐบาลกับระบบเศรษฐกิจ ส ๓.๒/ ม.๓/๑, 
ม.๓/๒,  ม.๓/๔, 
ม.๓/๕ 

๑๓ ๑๘ 

๕ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส ๓.๒/ ม.๓/๓,  
ม.๓/๖,  

๔ ๗ 

๖ กฎหมายและสิทธิมนุษยชน ส ๒.๑/ ม.๓/๑,  
ม.๓/๒ 

๖ ๘ 

๗ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ส ๒.๑/ ม.๓/๓ ๓ ๕ 
๘ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ส ๒.๑/ ม.๓/๔,  

ม.๓/๕ 
๒ ๔ 

๙ การเมืองและการปกครอง ส ๒.๒/ ม.๓/๑, 
ม.๓/๒, ม.๓/๔, ม.๓/
๕ 

๑๐ ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ๒๑๑๖๑  วิชา ประวัติศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                       จำนวน ๒๐  ชัว่โมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 
หน่วยที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ เวลา และการแบ่งยุคสมัยทาง 
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1 / ม.1/1, 
ม.1/2 

๖ ๔๐ 

๒ วิธีการทางประวัติศาสตร์  ส 4.1/ ม.1/3 ๗ ๒๖ 
๓ สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย ส 4.3 / ม.1/1  ๗ ๓๔ 

 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 

รหัส ๒๑๑๖๒  วิชา ประวัติศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                       จำนวน ๒๐  ชัว่โมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
 
 
หน่วยที่ 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ พัฒนาการของ อาณาจักรสุโขทัย ส 4.3 / ม.1/2, 
.1/3 

๗ ๓๕ 

๒ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก       
เฉียงใต้ 

ส 4.2 / ม.1/1  ๗ ๓๔ 

๓ แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ส 4.2 / ม.1/2 ๖ ๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ๒๒๑๖๓  วิชา ประวัติศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                      จำนวน ๒๐  ชัว่โมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความสำคัญของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 

ส 4.1/ ม.2/1 ๖ ๓๕ 

๒ พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 
(ความเป็นมาของการสถาปนา 
กรุงศรีอยุธยา) 

ส. 4.3/ ม.2/1, 
ม.๒/๒ 

๔ ๑๗ 

 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 
(พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง) 

ส. 4.3/ม.2/1,  
ม.๒/๒ 

๒ ๑๐ 

 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 
(พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ) 

ส. 4.3/ม.2/1,  
ม.๒/๒ 

๒ ๑๐ 

 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 
(พัฒนาการด้านสังคม) 

ส. 4.3/ม.2/1,  
ม.๒/๒ 

๑ ๑๐ 

 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 
(พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ) 

ส. 4.3/ม.2/1,  
ม.๒/๒ 

๒ ๑๐ 

 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา 
(พัฒนาการภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
และการเสื่อมอำนาจ) 

ส. 4.3/ม.2/๓ ๓ ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ๒๒๑๖๔  วิชา ประวัติศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                      จำนวน ๒๐  ชัว่โมง     ๐.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี 
(การสถาปนาอาณาจักรและพัฒนาการ 
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม) 

ส ๔.๓/ ม.๒/๑,  
ม.๒/๒ 

๖ ๓๐ 

พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี 
(พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม) 

ส 4.3/ ม.๒/๑,  
ม.2/๒, ม.2/3 

๔ ๒๕ 

๒ ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญที่ใน
การสร้างสรรค์ชาติไทย(สมัยอยุธยา) 

ส 4.3/ ม.๒/๓  
 

๖ ๒๕ 

ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญที่ใน
การสร้างสรรค์ชาติไทย(สมัยธนบุรี) 

ส 4.3/ ม.๒/๓  
 

๔ ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ๒๓๑๖๕  วิชา ประวัติศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                      จำนวน ๒๐  ชัว่โมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ วิธีการทางประวัติศาสตร์ มฐ. ส ๔.๑/ 
ม.๓/๑, ๓/๒ 

๓ ๑๓ 

๒ พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง 
สมัยรัตนโกสินทร์ 

มฐ. ส ๔.๓/ 
ม.๓/๑ 

๓ ๒๖ 

๓ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติไทย 

มฐ. ส ๔.๓/ 
ม.๓/๑ 

๔ ๑๙ 

๔ พัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

มฐ. ส ๔.๓/ 
ม.๓/๑, ม.๓/๓ 

๒ ๙ 

๕ พัฒนาการของชาติไทยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

มฐ. ส ๔.๓/ 
ม.๓/๑ 

๓ ๑๐ 

๖ บุคคลและเหตุการณ์ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชาติไทย 

มฐ. ส ๔.๓/ 
ม.๓/๒ 

๕ ๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 
รหัส ๒๓๑๖๖  วิชา ประวัติศาสตร์                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                      จำนวน ๒๐  ชัว่โมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง
ของไทยสมัยประชาธิปไตย 

ส ๔.๓/ ม.๓/๑ ๖ ๑๙ 

๒ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของไทยสมัย
ประชาธิปไตย 

ส ๔.๓/ ม.๓/๑ ๓ ๑๒ 

๓ พัฒนาการด้านสังคมของไทยสมัย
ประชาธิปไตย 

ส ๔.๓/ ม.๓/๑ ๒ ๑๒ 

๔ พัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาของไทยสมัยประชาธิปไตย 

ส ๔.๓/ม.๓/๑, ม.๓/
๓ 

๒ ๑๓ 

๕ บทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบันในสังคมโลก 

ส ๔.๓/ ม.๓/๔ ๓ ๒๐ 

๖ บุคคลและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
ชาติไทยสมัยประชาธิปไตย 

ส ๔.๓/ ม.๓/๒ ๔ ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ๒๐๒๒๑  วิชา กฎหมายน่ารู้  ๑                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                        จำนวน ๔๐  ชัว่โมง  ๑  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมาย   

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 
   ความหมายและท่ีมาของ 
   กฎหมาย ความรู้เบื้องต้น 
   เกี่ยวกับกฎหมาย 

๔ ๑๓ 

๒ การตรากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรา 
    กฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรม และ ขั้นตอนการ
ดำเนินคดี 

๔ ๑๒ 

๓ กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน   

3. รู้ เข้าใจ และเห็น 
ความสำคัญ 
    ของกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
และ  
    เยาวชน 

1๒ ๒๘ 

๔ กฎหมายแพ่งในชีวิตประจำวัน 4. รู้ เข้าใจ และเห็น
ความสำคัญ   
   ของกฎหมายแพ่งในชีวิต 
   ประจำวัน 

1๐ ๒๔ 

๕ กฎหมายอาญาในชีวิต 
ประจำวัน 

5. รู้ เข้าใจ และเห็น
ความสำคัญ 
   ของกฎหมายอาญาใน 
   ชีวิตประจำวัน 

๑๐ ๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัส ๒๐๒๒๒  วิชา กฎหมายน่ารู้  ๒                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                      จำนวน ๔๐  ชั่วโมง     ๑  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ กฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและ
สังคม 

1. รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญ 
   ของกฎหมายเกี่ยวกับชุมชน 
   และสังคม 

๘ ๑๗ 

๒ กฎหมายการคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคล 

2. รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญ 
    ของกฎหมายเกี่ยวกับการ 
    คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 

๖ ๑๕ 

๓ กฎหมายการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

3. รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญ 
   ของกฎหมายเกี่ยวกับอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม 

๑๐ ๒๘ 

๔ กฎหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจและ
ความมั่นคง 

4. รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญ 
   ของกฎหมายเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ 
   และความม่ันคง 

๑๐ ๒๒ 

๕ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๕. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 
    รัฐธรรมนูญของไทยและ 
    กฎหมายประกอบที่สำคัญ 

๖ ๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ๒๐๒๓๑  วิชา หน้าที่พลเมือง ๑                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                     จำนวน ๒๐  ชั่วโมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย  
1.1 ลักษณะ ที่ดีของคน
ไทย (มารยาทไทย กตัญญู
กตเวท ีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละ)  
1.2 ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย (การแต่งกาย ภาษา 
ภูมิปัญญา ประเพณ)ี  
 
 

1. มีส่วนร่วม และแนะนำผู้อื่น  
    ให้อนุรักษ ์และ เผยแพร่ 
    มารยาท ไทยสู่สาธารณะ 
2. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และ 
    ยกย่องบุคคล ที่มีความ 
    เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และ เสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน  
    ประยุกต์ และ เผยแพร่  
    ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี 
    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
    ไทย 

๔ ๑๕ 

๒ จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึด
ม่ันในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 - การเห็นคุณค่าและการ 
   แสดงออกถึง ความรัก
ชาติ  
   ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูน 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วม 
    ในการจัดกิจกรรม และ 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง  
    ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
    และเทิดทูนสถาบัน  
    พระมหากษัตริย์ 
5. เป็นแบบอย่าง ประยุกต ์และ 
    เผยแพร่ พระบรมราโชวาท  
    หลักการทรงงาน และหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ๒๐ 

๓ จุดเน้นที่ 3 ความเป็น
พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถี 
     ประชาธิปไตย 
 

6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืน เป็น 
    พลเมืองดีตามวิถี 
    ประชาธิปไตย 
 

๖ ๓๐ 

  



 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

 3.2 การมีส่วนร่วม ทาง 
     การเมือง การปกครอง  
     ในระบอบ
ประชาธิปไตย  
     อันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข  

7. ประยุกต์ใช้กระบวนการ 
    ประชาธิปไตย ในการวิพากษ์  
    ประเด็นนโยบายสาธารณะ 
    ที่ตนสนใจ  
 

  

๔ จุดเน้นที่ 4 ความ
ปรองดอง สมานฉันท์ 
4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคม 
     แห่ง ความหลากหลาย 
4.2 การจัดการ ความ
ขัดแย้ง  
     และสันติวิธ ี
 

๘. ยอมรับความหลากหลายทาง 
    สังคม-วัฒนธรรมในภูมิภาค 
    เอเชียตะวันออก- เฉียงใต ้ 
    และอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ 
    พ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๙. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
    ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๔ ๑๕ 

๕ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัย
ในตนเอง  
 - ซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร  
   อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจ 
   ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล 
   ที่เกิดจากการกระทำ
ของ 
   ตนเอง 
 

14.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน 
      ตนเอง 

๓ ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ๒๐๒๓๒  วิชา หน้าที่พลเมือง ๒                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                     จำนวน ๒๐  ชั่วโมง    ๐.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย  
1.1 ลักษณะ ที่ดีของคนไทย 
(มารยาทไทย กตัญญูกตเวที 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ)  
1.2 ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย (การแต่งกาย ภาษา 
ภูมิปัญญา ประเพณ)ี  
 
 

1. มีส่วนร่วม และแนะนำผู้อื่น  
    ให้อนุรักษ ์และ เผยแพร่ 
    มารยาท ไทยสู่สาธารณะ 
2. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และ 
    ยกย่องบุคคล ที่มีความ 
    เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และ เสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน  
    ประยุกต์ และ เผยแพร่  
    ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี 
    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
    ไทย 

๔ ๑๕ 

๒ จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 - การเห็นคุณค่าและการ 
   แสดงออกถึง ความรัก
ชาติ  
   ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูน 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วม 
    ในการจัดกิจกรรม และ 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง  
    ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
    และเทิดทูนสถาบัน  
    พระมหากษัตริย์ 
5. เป็นแบบอย่าง ประยุกต ์และ 
    เผยแพร่ พระบรมราโชวาท  
    หลักการทรงงาน และหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ๒๐ 

๓ จุดเน้นที่ 3 ความเป็น
พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถี 
     ประชาธิปไตย 
 

6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืน เป็น 
    พลเมืองดีตามวิถี 
    ประชาธิปไตย 
 

๖ ๓๐ 

 



 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

 3.2 การมีส่วนร่วม ทาง 
     การเมือง การปกครอง  
     ในระบอบประชาธิปไตย  
     อันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข  

7. ประยุกต์ใช้กระบวนการ 
    ประชาธิปไตย ในการ
วิพากษ์  
    ประเด็นนโยบายสาธารณะ 
    ที่ตนสนใจ  
 

  

๔ จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 
4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคม 
     แห่ง ความหลากหลาย 
4.2 การจัดการ ความขัดแย้ง  
     และสันติวิธ ี
 

๘. ยอมรับความหลากหลายทาง 
    สังคม-วัฒนธรรมในภูมิภาค 
    เอเชียตะวันออก- เฉียงใต ้ 
    และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และ 
    พ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๙. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
    ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๔ ๑๕ 

๕ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยใน
ตนเอง  
 - ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร  
   อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ 
   ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล 
   ที่เกิดจากการกระทำของ 
   ตนเอง 

14.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน 
      ตนเอง 

๓ ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัส ๒๐๒๓๓  วิชา หน้าที่พลเมือง ๓                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                       จำนวน ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย  
1.1 ลักษณะ ที่ดีของคนไทย 
(มารยาทไทย กตัญญูกตเวที 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ)  
1.2 ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย (การแต่งกาย ภาษา 
ภูมิปัญญา ประเพณ)ี  
 
 

1. มีส่วนร่วม และแนะนำผู้อื่น  
    ให้อนุรักษ ์และ เผยแพร่ 
    มารยาท ไทยสู่สาธารณะ 
2. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และ 
    ยกย่องบุคคล ที่มีความ 
    เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และ เสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน  
    ประยุกต์ และ เผยแพร่  
    ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี 
    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
    ไทย 

๔ ๑๕ 

๒ จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 - การเห็นคุณค่าและการ 
   แสดงออกถึง ความรัก
ชาติ  
   ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูน 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วม 
    ในการจัดกิจกรรม และ 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง  
    ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
    และเทิดทูนสถาบัน  
    พระมหากษัตริย์ 
5. เป็นแบบอย่าง ประยุกต ์และ 
    เผยแพร่ พระบรมราโชวาท  
    หลักการทรงงาน และหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ๒๐ 

๓ จุดเน้นที่ 3 ความเป็น
พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถี 
     ประชาธิปไตย 
 

6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืน เป็น 
    พลเมืองดีตามวิถี 
    ประชาธิปไตย 
 

๖ ๓๐ 



 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

 3.2 การมีส่วนร่วม ทาง 
     การเมือง การปกครอง  
     ในระบอบประชาธิปไตย  
     อันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข  

7. ประยุกต์ใช้กระบวนการ 
    ประชาธิปไตย ในการ
วิพากษ์  
    ประเด็นนโยบายสาธารณะ 
    ที่ตนสนใจ  
 

  

๔ จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 
4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคม 
     แห่ง ความหลากหลาย 
4.2 การจัดการ ความขัดแย้ง  
     และสันติวิธ ี
 

๘. ยอมรับความหลากหลายทาง 
    สังคม-วัฒนธรรมในภูมิภาค 
    เอเชียตะวันออก- เฉียงใต ้ 
    และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และ 
    พ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๙. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
    ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๔ ๑๕ 

๕ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยใน
ตนเอง  
 - ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร  
   อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ 
   ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล 
   ที่เกิดจากการกระทำของ 
   ตนเอง 

14.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน 
      ตนเอง 

๓ ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัส ๒๐๒๓๔  วิชา หน้าที่พลเมือง ๔                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                       จำนวน ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย  
1.1 ลักษณะ ที่ดีของคนไทย 
(มารยาทไทย กตัญญูกตเวที 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ)  
1.2 ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย (การแต่งกาย ภาษา 
ภูมิปัญญา ประเพณ)ี  
 
 

1. มีส่วนร่วม และแนะนำผู้อื่น  
    ให้อนุรักษ ์และ เผยแพร่ 
    มารยาท ไทยสู่สาธารณะ 
2. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และ 
    ยกย่องบุคคล ที่มีความ 
    เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และ เสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน  
    ประยุกต์ และ เผยแพร่  
    ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี 
    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
    ไทย 

๔ ๑๕ 

๒ จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 - การเห็นคุณค่าและการ 
   แสดงออกถึง ความรัก
ชาติ  
   ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูน 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วม 
    ในการจัดกิจกรรม และ 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง  
    ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
    และเทิดทูนสถาบัน  
    พระมหากษัตริย์ 
5. เป็นแบบอย่าง ประยุกต ์และ 
    เผยแพร่ พระบรมราโชวาท  
    หลักการทรงงาน และหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ๒๐ 

๓ จุดเน้นที่ 3 ความเป็น
พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถี 
     ประชาธิปไตย 
 

6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืน เป็น 
    พลเมืองดีตามวิถี 
    ประชาธิปไตย 
 

๖ ๓๐ 



 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

 3.2 การมีส่วนร่วม ทาง 
     การเมือง การปกครอง  
     ในระบอบประชาธิปไตย  
     อันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข  

7. ประยุกต์ใช้กระบวนการ 
    ประชาธิปไตย ในการวิพากษ์  
    ประเด็นนโยบายสาธารณะ 
    ที่ตนสนใจ  
 

  

๔ จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 
4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคม 
     แห่ง ความหลากหลาย 
4.2 การจัดการ ความ
ขัดแย้ง  
     และสันติวิธ ี
 

๘. ยอมรับความหลากหลายทาง 
    สังคม-วัฒนธรรมในภูมิภาค 
    เอเชียตะวันออก- เฉียงใต ้ 
    และอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ 
    พ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๙. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
    ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๔ ๑๕ 

๕ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยใน
ตนเอง  
 - ซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร  
   อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ 
   ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล 
   ที่เกิดจากการกระทำของ 
   ตนเอง 

14.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน 
      ตนเอง 

๓ ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัส ๒๐๒๓๕  วิชา หน้าที่พลเมือง ๕                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                       จำนวน ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย  
1.1 ลักษณะ ที่ดีของคนไทย 
(มารยาทไทย กตัญญูกตเวที 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ)  
1.2 ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย (การแต่งกาย ภาษา 
ภูมิปัญญา ประเพณ)ี  
 
 

1. มีส่วนร่วม และแนะนำผู้อื่น  
    ให้อนุรักษ ์และ เผยแพร่ 
    มารยาท ไทยสู่สาธารณะ 
2. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และ 
    ยกย่องบุคคล ที่มีความ 
    เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และ เสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน  
    ประยุกต์ และ เผยแพร่  
    ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี 
    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
    ไทย 

๔ ๑๕ 

๒ จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 - การเห็นคุณค่าและการ 
   แสดงออกถึง  
ความรักชาติ    ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูน   
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วม 
    ในการจัดกิจกรรม และ 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง  
    ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
    และเทิดทูนสถาบัน  
    พระมหากษัตริย์ 
5. เป็นแบบอย่าง ประยุกต ์และ 
    เผยแพร่ พระบรมราโชวาท  
    หลักการทรงงาน และหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ๒๐ 

๓ จุดเน้นที่ 3 ความเป็น
พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถี 
     ประชาธิปไตย 
 

6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืน เป็น 
    พลเมืองดีตามวิถี 
    ประชาธิปไตย 
 

๖ ๓๐ 



 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

 3.2 การมีส่วนร่วม ทาง 
     การเมือง การปกครอง  
     ในระบอบประชาธิปไตย  
     อันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข  

7. ประยุกต์ใช้กระบวนการ 
    ประชาธิปไตย ในการ
วิพากษ์  
    ประเด็นนโยบายสาธารณะ 
    ที่ตนสนใจ  
 

  

๔ จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 
4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคม 
     แห่ง ความหลากหลาย 
4.2 การจัดการ ความขัดแย้ง  
     และสันติวิธ ี
 

๘. ยอมรับความหลากหลายทาง 
    สังคมวัฒนธรรมในภูมิภาค 
    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และ 
    พ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๙. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
    ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๔ ๑๕ 

๕ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยใน
ตนเอง  
 - ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร  
   อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ 
   ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล 
   ที่เกิดจากการกระทำของ 
   ตนเอง 

14.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน 
      ตนเอง 

๓ ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัส ๒๐๒๓๖  วิชา หน้าที่พลเมือง ๖                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                       จำนวน ๒๐  ชั่วโมง  ๐.๕  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

๑ จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย  
1.1 ลักษณะ ที่ดีของคนไทย 
(มารยาทไทย กตัญญูกตเวที 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ)  
1.2 ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทย (การแต่งกาย ภาษา 
ภูมิปัญญา ประเพณ)ี  
 
 

1. มีส่วนร่วม และแนะนำผู้อื่น  
    ให้อนุรักษ ์และ เผยแพร่ 
    มารยาท ไทยสู่สาธารณะ 
2. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และ 
    ยกย่องบุคคล ที่มีความ 
    เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และ เสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน  
    ประยุกต์ และ เผยแพร่  
    ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี 
    ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
    ไทย 

๔ ๑๕ 

๒ จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดม่ัน
ในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
 - การเห็นคุณค่าและการ 
   แสดงออกถึง ความรัก
ชาติ  
   ยึดมั่นในศาสนา และ
เทิดทูน 
   สถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วม 
    ในการจัดกิจกรรม และ 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง  
    ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา  
    และเทิดทูนสถาบัน  
    พระมหากษัตริย์ 
5. เป็นแบบอย่าง ประยุกต ์และ 
    เผยแพร่ พระบรมราโชวาท  
    หลักการทรงงาน และหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ๒๐ 

๓ จุดเน้นที่ 3 ความเป็น
พลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
3.1 การดำเนินชีวิตตามวิถี 
     ประชาธิปไตย 
 

6. เป็นแบบอย่างและส่งเสริม 
    สนับสนุนให้ผู้อ่ืน เป็น 
    พลเมืองดีตามวิถี 
    ประชาธิปไตย 
 

๖ ๓๐ 



 

 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

 3.2 การมีส่วนร่วม ทาง 
     การเมือง การปกครอง  
     ในระบอบประชาธิปไตย  
     อันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข  

7. ประยุกต์ใช้กระบวนการ 
    ประชาธิปไตย ในการวิพากษ์  
    ประเด็นนโยบายสาธารณะ 
    ที่ตนสนใจ  
 

  

๔ จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง 
สมานฉันท์ 
4.1 การอยู่ร่วมกันในสังคม 
     แห่ง ความหลากหลาย 
4.2 การจัดการ ความ
ขัดแย้ง  
     และสันติวิธ ี
 

๘. ยอมรับความหลากหลายทาง 
    สังคม-วัฒนธรรมในภูมิภาค 
    เอเชียตะวันออก- เฉียงใต ้ 
    และอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ 
    พ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
๙. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
    ความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

๔ ๑๕ 

๕ จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยใน
ตนเอง  
 - ซื่อสัตย์สุจริต
ขยันหมั่นเพียร  
   อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ 
   ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผล 
   ที่เกิดจากการกระทำของ 
   ตนเอง 

14.ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน 
      ตนเอง 

๓ ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัส ๒๐๒๘๑  วิชา ท้องถิ่นของเรา ๑                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                      จำนวน ๔๐  ชัว่โมง    ๑  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์
ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

๑. อธิบายลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ 
    ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

๗ ๒๒ 

๒ ประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์ 
 

๒. อธิบายถึงเรื่องราวทาง 
    ประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์ 

๘ ๓๓ 

๓ พัฒนาการทางด้านสังคมของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

๓. วิเคราะห์การพัฒนาการ 
    ทางด้านสังคมของจังหวัด 
    บุรีรัมย์ตั้งแต่อดีตจนถึง 
    ปัจจุบัน 

๑๒ ๑๘ 

๔ พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ
ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

๔. วิเคราะห์การพัฒนาการ 
    ทางด้านเศรษฐกิจของ
จังหวัด 
    บุรีรัมย์ตั้งแต่อดีตจนถึง 
    ปัจจุบัน 

๑๓ ๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัส ๒๐๒๘๒  วิชา ท้องถิ่นของเรา ๒                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                        จำนวน ๔๐  ชัว่โมง  ๑  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ วัฒนธรรมประเพณี ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

๑. อธิบายวัฒนธรรมประเพณี 
    ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพ 
    แวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิต 
    ของคนในท้องถิ่น 

๗ ๒๒ 

๒ ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นของ
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

๓. เข้าใจและสามารถอธิบาย 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด 
    บุรีรัมย์มีส่วนร่วมในการ 
    อนุรักษ์และเผยแพร่ 
    ภูมิปัญญาไทยของชุมชน 
    ในด้านต่าง ๆ 

๑๓ ๓๓ 

๓ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

๔. อธิบายความหมายและ 
    ความสำคัญของโครงการอัน 
    เนื่องมาจากพระราชดำริและ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. วิเคราะห์รูปแบบและแนว 
    ทางการใช้เพ่ือการพัฒนา 
    ที่ยั่งยืน 

๗ ๑๘ 

๔ ปัญหาในท้องถิ่น และแนวทาง
การแก้ไข 

๖. วิเคราะห์ปัญญาในท้องถิ่น  
    นำเสนอแนวทางการแก้ไข  
    และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
    พัฒนาและอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
    ในท้องถิ่นของตนเอง 

๑๓ ๒๗ 

 
 
 
 
 



 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 
รหัส ๒๒๐๘๕  วิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                      จำนวน ๔๐  ชัว่โมง     ๑  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประชากรมนุษย์ 

๑. อธิบายความหมายของ 
    คุณภาพชีวิต 

๗ ๒๐ 

๒ การเปลี่ยนแปลงประชากร 
มนุษย์ 

๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
    ระหว่างประชากรมนุษย์กับ 
    สิ่งแวดล้อม 

๘ ๒๕ 

๓ การเพ่ิมของประชากรมนุษย์
และปัญหา 

3. วิเคราะห์ผลกระทบของการ 
    เปลี่ยนแปลงประชากร
มนุษย์ 

๑๐ ๒๕ 

๔ ประชากรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต 

๔. วิเคราะห์ถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
    ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ 
    ประชากรมนุษย์ 
๕. สรุปหลักการและวิธีการ 
    อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑๕ ๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม 

รหัส ๒๒๐๘๖  วิชา ประชากรศึกษา                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒                      จำนวน ๔๐  ชัว่โมง     ๑  หน่วยกิต 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประชากร 

1. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
   ประชากร 

๘ ๒๐ 

๒ การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร 
การเกิด การตาย การย้ายถิ่น 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
    การเปลี่ยนแปลงทาง 
    ประชากร สาเหตุการเกิด   
    การตาย    การย้ายถิ่น  

๑๖ ๓๕ 

๓ การเพ่ิมประชากรและปัญหา 3. บอกสาเหตุของการเพ่ิมของ 
    ประชากรและปัญหาจากการ 
    เพ่ิมของประชากร 

๕ ๒๐ 

๔ ประชากรกับสิ่งแวดล้อมและ 
คุณภาพชีวิต 

4. มีความรู้ความเข้าใจใน 
    ความสัมพันธ์ของประชากร 
    กับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ 
    ชีวิต   

๑๑ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 



 

คำอธิบายรายวิชา  
 

 การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หลักสูตรของ
โรงเรียนนางรอง  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  ได้กำหนดคำอธิบายรายวิชา  ไว้ดังนี้ 

๑. คำอธิบายรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่  คำอธิบายรายวิชาสาระพ้ืนฐาน  
และคำอธิบายรายวิชาสาระเพ่ิมเติม 

๒. คำอธิบายรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่  คำอธิบายรายวิชาสาระพ้ืนฐาน  
และคำอธิบายรายวิชาสาระเพ่ิมเติม 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กำหนดให้นักเรียน
เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนนางรอง  แบ่งเป็นรายวิชาและหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตรดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ๒๑๑๐๑  รายวิชา สังคมศึกษา       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๑.๕ หน่วยกิต 
 
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 ศึกษา วิเคราะห์ เรียนรู้เรื่องการสังคายนา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย  
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว  พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา  ประวัติวัติพระมหากัสสปะ พระอุบาลี  
อนาถบิณฑิกะ พระนางวิสาขา พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะและพระอุตตระ  บุคคลที่เป็น
แบบอย่างด้านศาสนาสัมพันธ์ ชาดกในเรื่อง อัมพชาดก ติตติรชาดก  ประพฤติตามแบบอย่างดำเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัว ความจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้
ศาสนาอื่น ๆ ปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักพุทธคุณ 9 อริยสัจ 4 ทุกข์(ธรรมที่ควรรู้) ในเรื่องขันธ์  5 
(ธาตุ 4) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) ในเรื่องหลักธรรม อบายมุข 6 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) ในเรื่องสุข 2 
(กายิก-เจตสิก) คิหิสุข มรรค ( ธรรมที่ควรเจริญ) ในเรื่องไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 
มงคล 38 (ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ควรบูชา) พุทธศาสนสุภาษิต ในเรื่อง ยํ เว เสวติตาทโส (คบ
คนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น) อตฺตนา โจทยตฺตานํ (จงเตือนตนด้วยตนเอง) นิสมฺม กรณํ เสยฺโย 
(ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า) ทุรวาสาฆาร ทุกฺขา (เรื่องที่ครองไม่ดีนำทุกข์มาให้)ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของตนและครอบครัวในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข การพัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้และดำรงชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ (วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษทางออก) สวดมนต์แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ 
 วิเคราะห์และปฏิบัติตน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน  วิถีชิวิตของพระภิกษุ  บทบาท
ของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
การจุดธูปเทียน  การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา  ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและพิธีกรรมในเรื่องคำ
อาราธนาต่าง ๆ ประวัติความสำคัญ และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่า ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย 
รักการเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม 



 

นำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดย
ส่วนรวม 

รหัสตัวชี้วัด 
ส 1.1   ม. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11  

 ส 1.2   ม. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5     
รวมทั้งหมด 16  ตัวชี้วัด 
 
 

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม 

 ศึกษาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของตนองในการทำประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติโดยเน้นจิต
สาธารณะ ปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ 
โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน รวมถึงวิเคราวิเคราะห์
บทบาทการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย และการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล อภิปราย
เกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด 
ต่อกัน 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม การเผชิญ
สถานการณ์และการแก้ปัญหา  
  เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและการอยู่ร่วมกัน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ส ๒.๑   ม ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
 ส ๒.๒   ม ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓  
รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ๒๑๑๐๒     รายวิชา สังคมศึกษา      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๑.๕ หน่วยกิต 
 
สาระภูมิศาสตร์ 
 ศึกษา วิเคราะห์ เรียนรู้ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และวันเวลาโลก ลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ ภัย
ธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศ  ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและเชียเนีย ทำเลที่ตั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลทาง
ความคิดเทคโนโลยีสินค้าและประชากร   การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือ
ของประเทศต่าง ๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและเชียเนีย 
รวมถึงพัฒนาการด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม การเผชิญ
สถานการณ์และการแก้ปัญหา  และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 

เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและการอยู่ร่วมกัน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ส ๕.๑  ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓ 
 ส ๕.๒  ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔  
รวมทั้งหมด  ๗  ตัวชี้วัด 

สาระเศรษฐศาสตร์ 

 ศึกษา วิเคราะห์ เรียนรู้ ความหมาย ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์  ค่านิยมและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนนำไทยในสังคมซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ ศึกษาความเป็นมา หลักการ
และความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของ
สถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคาร  การพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจใน
ประเทศ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมีดุลภาพ 



 

 
รหัสตัวชี้วัด 
  ส ๓.๑  ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓ 
 ส ๓.๒  ม. ๑/๑, ๑/๒, ๑/๓, ๑/๔ 
รวมทั้งหมด ๗  ตัวชี้วัด 

 
คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา สังคมศึกษา  รหัสวิชา ๒๒๑๐๑     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
เวลา ๓ ชัว่โมง/สัปดาห์       ๑.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา  คิดวิเคราะห์   รวบรวม นำเสนอ ระบุ  สำรวจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป และ
แอฟริกา   การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและทาง
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกาตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรป และแอฟริกา ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ึนในทวีปยุโรป และแอฟริกา ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป และแอฟริกาต่อประเทศไทย   

ศึกษา  สร้างค่านิยม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  สำรวจ   อภปิราย  เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศ  การปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  
เสรีภาพ  หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาทความสำคัญและความสัมพันธ์ของ
สถาบันสังคมความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย กระบวนการตรากฎหมาย ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลต่อสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 
  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแสวงหาความรู้  ระบุ  สำรวจ  กระบวนการ
กลุ่ม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สามารถระบุ  สามารถ
สำรวจ  สามารถรวบรวมข้อมูลตัดสินใจเลือก  เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเห็น
คุณค่าความสำคัญของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ส 2.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4 
ส 2.2 ม. 2/1, ม. 2/2 
ส 5.1 ม. 2/1, ม. 2/2, ม.2/3 
ส 5.2 ม. 2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4 

รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด 
 
 



 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ๒๒๑๐๒     รายวิชา สังคมศึกษา      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๑.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  อธิบาย  อภิปราย  สรุป  ระบุ  เปรียบเทียบ  สำรวจเกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนา 
ที่ตนนับถือ  ที่ช่วยส่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธศาสนา  
ในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม  เอกลักษณ์และมรดกของชาติ  การพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม  พุทธประวัติ  การผจญมาร  การตรัสรู้  และการสั่งสอน  ประพฤติปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดของพุทธสาวก  สาวิกา  พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ นางขุช
ชุตตรา  พระเจ้าพิมพิสาร  ชาดก   
มิตตวินทุกชาดก  ราโชวาทชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระมหาธรรมลิไท    สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส    โครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก  ธรรมคุณและข้อ
ธรรมสำคัญในอริยสัจ 4 :  พระรัตนตรัย  ธรรมคุณ 6  อริยสัจ 4  ทุกข์  (ธรรมที่ควรรู้)  : ขันธ์ 5 - 
อายตนะ  สมุทัย  (ธรรมที่ควรละ)  :  หลักกรรม – สมบัติ 4  วิบัติ 4  อกุศลกรรมบถ 10  อบายมุข 6 
นิโรธ  (ธรรมที่ควรบรรลุ)  :  สุข 2  (สามิส,  นิรามิส)  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) : บุพพนิมิตของ
มัชฌิมาปฏิปทา  ดรุณธรรม 6  กุลจิรัฏฐิติธรรม 4   กุศลกรรมบถ 10  สติปัฏฐาน 4 มงคล 38 :เว้น
จากความชั่ว  ประพฤธรรม เว้นจากการดื่มน้ำเมา พุทธศาสนาสุภาษิต คือ กมมุนา  วตตตี  โลโก  (สัตว์
โลกย่อมเป็นไปตามกรรม) กลยาณการี กลยาณํ  ปาปการี  จ ปาปกํ  (ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว)  สุโข  
ปุญญสส  อุจจโย (การสั่งสมบุญนำสุขมาให้)  ปูชโก  ลภเต  ปูชํ  วนทโก  ปฏวนทนํ  (ผู้บูชาเขาย่อม
ได้รับการบูชาตอบ  ผู้ไหว้เขาย่อมได้รับการไหว้ตอบ)  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
2 วิธี  คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
 ศึกษา  คิดวิเคราะห์   รวบรวม นำเสนอ ระบุ  ยกตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน
และการออม  ปัจจัยการผลิตสินค้าและการบริการ  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและการ
บริการ  แนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการคุ้มครอง
ตนเองในฐานะผู้บริโภค  ระบบเศรษฐกิจต่างๆการพ่ึงพาอาศัยกัน และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย  การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสำพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
การแข่งขันทางการค้าในประเทศ และต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า ปริมาณการผลิต และราคา
สินค้า 
             โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการแสวงหาความรู้  ระบุ  สำรวจ  กระบวนการ
กลุ่มเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สามารถระบุ  สามารถสำรวจ  
สามารถรวบรวมข้อมูลตัดสินใจเลือก  เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆเห็นคุณค่า
ความสำคัญของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 



 

รหัสตัวช้ีวัด 
ส 1.1 ม. 1/1 ,ม. 1/2 ,ม. 1/3 ,ม. 1/4 ,ม. 1/5 ,ม. 1/6 ,ม. 1/7 ,ม. 1/8 ,ม. 1/9 , 
          ม. 1/10 , ม. 1/11 
ส 1.2 ม. 2/1 ,ม. 2/2 ,ม. 2/3 ,ม. 2/4 ,ม. 2/5  
ส 3.1 ม. 3/1 ,ม. 3/2 ,ม. 3/3 ,ม. 3/4 
ส 3.2 ม. 3/1 ,ม. 3/2 ,ม. 3/3 ,ม. 3/4   

รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ๒๓๑๐๑     รายวิชา สังคมศึกษา      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๑.๕ หน่วยกิต 
 
สาระภูมิศาสตร์ 
        ศึกษา วิเคราะห์ เรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางภูมิ- 
ศาสตร์ สำรวจ  สืบค้นข้อมูลและแสดงลักษณะทางกายภาพและสังคม การเปลี่ยนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้    
 โดยใช้การปฏิบัติ  สำรวจ  สบืค้นข้อมูล และกระบวนการทางภูมิศาสตร์  การวิเคราะห์  
สุ จิ ปุ ลิ และกระบวนการกลุ่ม   
 เพ่ือตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตสำนึกอนุรักษ์
ทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม  และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ส ๕.๑  ม ๓/๑, ๓/๒ 
           ส ๕.๒  ม ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓, ๓/๔ 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม      
            ศึกษา วิเคราะห์ เรียนรู้เรื่องการเผยแผ่และความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ   พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก  และศาสนิกชน
ตัวอย่าง  สังฆคุณ  หลักธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  พุทธศาสนสุภาษิต  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก  
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี คือวิธีคิดแบบอริยสัจ  และวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุ
ปัจจัย  ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
 โดยใช้การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด   
กระบวนการ สุ จิ ปุ ลิ และกระบวนการกลุ่ม 
 เพ่ือก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนัก  เห็นคุณค่า  ศรัทธาต่อพระรัตนตรัย  และรักการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่
ร่วมกันในสังคม  นำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง
และสังคมโดยส่วนรวม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑  ม. ๓/๑, ๓/๒, ม. ๓/๓,  ๓/๔, ๓/๕,  ๓/๖   
           ส ๑.๑  ๓/๗,  ๓/๘ 
รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด 
สาระประวัติศาสตร์(สากล)   

ศึกษา วิเคราะห์ เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์  เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นตนเอง  พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลกโดยสังเขป อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก   
ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษท่ี 20    

โดยใช้การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย วิเคราะห์  วิธีการทางประวัติศาสตร์  สุ จิ ปุ ลิ และ
กระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ   ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส ๔.๑  ม. ๓/๑, ๓/๒ 
          ส ๔.๒  ม. ๓/๑, ๓/๒  
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 



 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ๒๓๑๐๒     รายวิชา สังคมศึกษา      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๑.๕ หน่วยกิต 
 
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
          ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ  เรียนรู้ เกี่ยวกับการสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา  การบริหารจิตและ
การเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานด้วยอานาปานสติ  หน้าที่และบทบาทของสาวก  หน้าที่และ
มรรยาทของศาสนิกชน  การประพฤติปฏิบัติตนตามหน้าที่และมรรยาทของศาสนิกชนที่ดี  วิถีการ
ดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอ่ืนๆ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนของชาวพุทธ    
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  การธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ   
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม   สุ จิ ปุ ลิ  สร้างความคิดรวบยอด  การสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  
วิเคราะห์  และการฝึกปฏิบัติ   
 เพ่ือก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนัก  เห็นคุณค่า  ศรัทธาต่อพระรัตนตรัย  และรักการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่
ร่วมกันในสังคม  นำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง
และสังคมโดยส่วนรวม 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส ๑.๑  ม. ๓/๙, ๓/๑๐ 
           ส ๑.๒  ม. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕, ๓/๖, ๓/๗ 
รวมทั้งหมด  ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม   
    ศึกษา วิเคราะห์  เกี่ยวกับ  ความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญากับคดีแพ่ง     
การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อ่ืนตามหลักสิทธิมนุษยชน   การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือก
รับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในประเทศ   การลดความขัดแย้งและ
การสร้าง 
สมานฉันท์  การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก  ระบอบการเมืองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ยุคปัจจุบัน  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  การมี
ส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย
และแนวทางแก้ไข    
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  สุ จิ ปุ ลิ  การปฏิบัติ  การสืบค้น การอภิปราย การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห ์  
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนัก   สามารถเปรียบเทียบ  และเห็นคุณค่าในความเป็น
พลเมืองดี ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยและตามหลักกฎหมายของตนเองและบุคคลอ่ืน  มีศักยภาพในการ
บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส ๒.๑  ม.๓/๑, ๓/๒ 
           ส ๒.๒  ม.๓/๑, ๓/๒ 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
สาระเศรษฐศาสตร์      
    ศึกษา วิเคราะห์ เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ  การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ์  บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล  ความสำคัญของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืด  ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา  สาเหตุและวิธีการกีดกันทาง
การค้าในการค้าระหว่างประเทศ    
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  สุ จิ ปุ ลิ การสำรวจ สืบค้น  อธิบาย  อภิปราย  วิเคราะห์  
สังเคราะห์    
 เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนัก  เห็นคุณค่าของระบบเศรษฐกิจ  กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมไทยและสังคมโลก  นำมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตนเองและสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส ๓/๑  ม. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓ 
           ส ๓/๒  ม. ๓/๑,  ๓/๒, ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕, ๓/๖ 
 รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๖๑  รายวิชา ประวัติศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์และ
ความสำคัญของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต  ที่มาและตัวอย่างการใช้ศักราชในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบศักราชตามแบบต่างๆ  การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษา
เรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเหตุการณ์สำคัญสมัยสุโขทัย  ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป   
รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนไทย 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติ
ไทย พฒันาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ  
ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิต
สาธารณะ 
 
รหัสตัวชี้วัด   

ส ๔.1  ม. 1/1, 1/2, 1/3 
ส 4.3  ม. 1/1   

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๑๑๖๒     รายวิชา ประวัติศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๐.๕ หน่วยกิต 
 

ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย  ความเสื่อมของอาณาจักร
สุโขทัย ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  และ
การเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็น
อาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค  ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  อิทธิพลของอารย-ธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีพัฒนาการของสังคมไทยสมัย
ปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการ
กลุ่ม  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา  และวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 
พัฒนาการด้านต่างๆ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
รหัสตัวชี้วัด   
ส 4.2  ม. 1/1, 1/2   
ส 4.3  ม. 1/2, 1/3 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด  



 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๖๓     รายวิชา ประวัติศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้การประเมินความน่าเชื่อถือของ

หลักฐาน  ประเภทของข้อมูล  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในหลักฐานสมัยอยุธยา  วิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาระต่างๆ  สมัยอยุธยาและธนบุรี    เช่น  ข้อความบางตอนในพงศาวดารหรือจดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ  แยกแยะความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐาน 
รวมทั้งแยกแยะข้อคิดเห็น กับข้อเท็จจริงจากข้อมูลตัวอย่าง  การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ไทยในอยุธยา  เข้าใจความสำคัญของการวิเคราะห์ตีความข้อมูลจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์  โดยใช้ทักษะการรวบรวม ข้อมูล การวิเคราะห์การตีความ การแยกแยะ การ
เปรียบเทียบ 

ศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา สภาพภูมิศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา ลำดับพระมหากษัตริย์ 
และการขยายอำนาจของอาณาจักรอยุธยา ศึกษาลักษณะและรูปแบบการเมืองการปกครองสมัยอยุธยา 
สาเหตุของความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยา รู้และเข้าใจเรื่องการดำเนิน
นโยบายต่างประเทศของอยุธยา รูปแบบและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับชาติในเอเชีย ชาติ
เพ่ือนบ้านและชาติตะวันตก ศึกษาลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ ระบบเงินตรา รายได้และรายจ่ายของ
อาณาจักรอยุธยา รู้และเข้าใจเรื่องสภาพสังคมโดยทั่วไป การจัดระเบียบทางสังคม องค์ประกอบของ
สังคม การเลื่อนฐานะทางสังคม พระพุทธศาสนาและการศึกษาของสังคมอยุธยา ศึกษาความหมายของ
ภูมิปัญญาไทย ผลงานการสร้างสรรค์ และการสืบทอดภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาได้ รู้ เข้าใจและเห็น
คุณค่าความสำคัญของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีต่ออารยธรรม
ไทยสมัยอยุธยา 

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  วิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อเท็จจริง   และอธิบายพัฒนาของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันใน
การทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย 

 
รหัสตัวชี้วัด 

ส ๔.๑  ม. ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓ 
ส ๔.๒  ม. ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓ 

รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๒๑๖๔     รายวิชา ประวัติศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๐.๕ หน่วยกิต 

ศึกษา วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี ได้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคปัจจุบัน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีอิทธิพลสำคัญต่อพัฒนาการด้านต่างๆ
ของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทยในสมัยอยุธยา
และสมัยธนบุรี ซึ่งมีอิทธิพลสำคัญในสร้างสรรค์ชาติไทยในปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้าน
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีความรักความภูมิใจ
และธำรงความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส 4.2  ม. 2/1, 2/2  

ส 4.3  ม. 2/3 
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด 
 
 

 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๓๑๖๕     รายวิชา ประวัติศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๐.๕ หน่วยกิต 
 

  ศึกษา วิเคราะห์  เรียนรู้ พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม ศิลป- 
วัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ปัจจัยและเหตุการณ์ การทำสัญญาเบาว์ริงในสมัย 
รัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑ ผลของเหตุการณ์สำคัญต่าง 
ๆ และบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคง  ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมัยปรับปรุง
ประเทศ 

โดยใช้การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  สุ จิ ปุ ลิ  และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนัก  เห็นคุณค่า  เห็นความสำคัญ   ในผลกระทบที่เกิดขึ้น  มีความ
รัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 ส ๕.๑  ม. ๓/๑, ๓/๒ 
          ส ๕.๒  ม. ๓/๑, ๒/๒, ๓/๓ 
รวมทั้งหมด  ๕ ตัวชี้วัด 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๒๓๑๖๖      รายวิชา ประวัติศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๐.๕ หน่วยกิต 
 

  ศึกษา  วิเคราะห์  เรียนรู้  อภิปราย พัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ปัจจัยและเหตุการณ์  การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๒  
สงครามเย็น ผลของเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ และบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคง  ความเจริญรุ่งเรืองของไทยตั้งแต่
เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน 

โดยใช้การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  สุ จิ ปุ ลิ  และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนัก  เห็นคุณค่า  เห็นความสำคัญ ในผลกระทบที่เกิดขึ้น  มีความ
รัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย 
 
รหัสตัวชี้วัด 
          ส ๕.๒  ม. ๓/๑, ๒, ๓/๓, ๓/๔ 
รวมทั้งหมด  ๔ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

  
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๒๐๒๒๑     รายวิชา กฎหมายน่ารู้ ๑        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์       จำนวน ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษา เรียนรู้ ความหมาย ความสำคัญ และที่มาของกฎหมาย ความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับ
ศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี และท่ีมาของกฎหมายไทย  การตรากฎหมาย  กระบวนการยุติธรรมและ
ขั้นตอนการดำเนินคดี  กฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของเด็กและเยาวชน  กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของ
เด็กและเยาวชนทางแพ่งและทางอาญา  กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤติ การแต่ง
กาย และจรรยามารยาทของนักเรียนและนักศึกษา  กฎหมายแพ่งในชีวิตประจำวัน  เรื่องความหมายของ
กฎหมายแพ่ง  ลักษณะการกระทำผิดทางแพ่ง และความรับผิดทางแพ่ง  นิติกรรม สัญญา  กฎหมายเกี่ยวกับ
ครอบครัว  มรดกและทรัพย์สิน  กฎหมายอาญาในชีวิตประจำวัน เรื่อง ความหมายของกฎหมายอาญาและ
โทษทางอาญา   การกระทำความผิดทางอาญาและผู้กระทำความผิดทางอาญา และประเภทของความผิดทาง
อาญา  กฎหมายสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  กฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  กฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเก่ียวกับ
ป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายเก่ียวกับป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 โดยใช้การสืบค้น อภิปราย  การคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม และการทัศนศึกษา  
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนัก  เห็นคุณค่า  ในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน  
เห็นความสำคัญของกฎหมายในฐานะที่เป็นกติกาของสังคม และปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและที่มาของกฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรากฎหมายกระบวนการยุติธรรม และ ขั้นตอนการดำเนินคดี 
3. รู้  เข้าใจ  และเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
4. รู้  เข้าใจ  และเห็นความสำคัญของกฎหมายแพ่งในชีวิตประจำวัน 
5. รู้  เข้าใจ  และเห็นความสำคัญของกฎหมายอาญาในชีวิตประจำวัน 

รวมทั้งหมด  ๕ ข้อ 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๐๒๒๒      รายวิชา กฎหมายน่ารู้ ๒        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๑ หน่วยกิต 

 
ศึกษา เรียนรู้ กฎหมายสำคัญที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ

ประเทศ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับชุมชนและสังคม  ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร กฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายเกี่ยวกับ
ภาษีอากร  กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  กฎหมาย 
ที่สำคัญของประเทศในเรื่องรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองประเทศ  
 โดยใช้การสืบค้น อภิปราย  การคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม และการทัศนศึกษา  
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนัก  เห็นคุณค่า  ในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน  
เห็นความสำคัญของกฎหมายในฐานะที่เป็นกติกาของสังคม และปฏิบัติตนตามกฎหมายในฐานะสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 
  1. รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและสังคม 
  2. รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
  3. รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อม 
  4. รู้ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความมั่นคง 
  5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายประกอบที่สำคัญ  
รวมทั้งหมด 5 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๐๒๓๑      รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๑        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๐.๕ หน่วยกิต 

 
มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ 

แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนรว่มและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง  

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย 
การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง  

 
ผลการเรียนรู้  

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย  
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม  
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

 
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ      
    พอเพียง  
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน 
    กิจกรรมต่าง ๆ  
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ 
    ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด ๑๐ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๐๒๓๒     รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๒        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๐.๕ หน่วยกิต 

 
มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ 

แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมเีหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติ
ช่วยธรรมชาติ การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล มีส่วนรว่มและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ
ตนเอง  

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย 
การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง  

 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

ผลการเรียนรู้  
1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย  
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม  
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ      
    พอเพียง  
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน 
    กิจกรรมต่าง ๆ  
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ 
    ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
9. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด ๑๐ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๐๒๓๓     รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๓        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๐.๕ หน่วยกิต 

 
มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 

การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า 
อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง  

 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต ์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่  

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทำของตนเอง  

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึง 
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดย
สันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความ
ขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง  

 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

ผลการเรียนรู้  
1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย  
2. แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม  
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 
    ภูมิปัญญาไทย  
4. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน     
    พระมหากษัตริย์  
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
    พอเพียง  
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 
 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน 
    กิจกรรม ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร  
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด ๑๐ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๐๒๓๔    รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๔        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๐.๕ หน่วยกิต 
 

มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า 
อนุรักษ ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยใน
ตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต ์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความ
ขยัน อดทน หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือกำไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่  

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกท่ีดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทำของตนเอง  

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึง 
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดย
สันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความ
ขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง  

 
ผลการเรียนรู้  



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

1. มีส่วนร่วมและแนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย  
2. แสดงออกและแนะนำผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม  
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ 

              ภูมิปัญญาไทย  
4. เป็นแบบอย่างและแนะนำผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน     
    พระมหากษัตริย์  
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
    พอเพียง  
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน 
    กิจกรรม ต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร  
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด ๑๐ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๒๐๒๓๕     รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๕        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์        ๐.๕ หน่วยกิต 
 

มีส่วนร่วม แนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  
การสนทนา  การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  
 
 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทำของตนเอง  

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง ความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง  
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

ผลการเรียนรู้  
1. มีส่วนร่วม แนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย  
2. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ 
    เสียสละ  
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูม ิ
    ปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา     
    และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง  
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
 
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ 

              บุคคล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ  
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด ๑๐ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส ๒๐๒๓๖    รายวิชา หน้าที่พลเมือง ๖        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
เวลา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์        ๐.๕ หน่วยกิต 

 
มีส่วนร่วม แนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ  

การสนทนา  การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะนำผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ ์สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ
ยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทำของตนเอง  

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง ความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และ
วาจาดูหมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและ 
เสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทำของตนเอง  

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้าง
ค่านิยม และกระบวนการสร้างเจตคติ  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
และมีวินัยในตนเอง  
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

ผลการเรียนรู้  
1. มีส่วนร่วม แนะนำผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย  
2. แสดงออก แนะนำผู้อ่ืน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ 

              เสียสละ  
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูม ิ
    ปัญญาไทย  
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา     
    และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง  
6. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
7. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ 

              บุคคล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ  
8. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
9. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

รวมทั้งหมด ๑๐ ข้อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

 
คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส20281    วิชาท้องถิ่นของเรา ๑                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
เวลา  ๒ ชั่วโมง /สัปดาห ์         1 หน่วยกิต 
 
             ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ลักษณะทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งท่ีตั้ง  ขนาด อาณาเขต ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร รวมถึงประวัติศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบุรีรัมย์ 
อันได้แก่  ประวัติความเป็นมาของปราสาทขอมโบราณเมืองบุรีรัมย์  พัฒนาการทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ 
ของจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   
             โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหามีสมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถการใช้เทคโนโลยี 
              เพ่ือให้มีความเข้าใจ  เห็นความสำคัญและตระหนักในความเป็นชาติพันธุ์ของตน มีคุณลักษณะรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้และรักความเป็นไทย 
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๒. วิเคราะห์การพัฒนาการทางด้านสังคมของจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  ๓. วิเคราะห์การพัฒนาการทางด้านสังคมของจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  ๔. วิเคราะห์การพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
รวมทั้งหมด  4 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ส2028๒    วิชาท้องถิ่นของเรา ๒                       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
เวลา  ๒ ชั่วโมง /สัปดาห ์         1 หน่วยกิต 
 
             ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  บริบททางสังคมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนใน
จังหวัดบุรีรัมย์  ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและแนวทางการแก้ไข โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหาท้องถิ่นและแนวทางการแก้ไข 
             โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  การเรียนรู้นอกสถานที่  กระบวนการแก้ปัญหามีสมรรถนะในการสื่อสาร 
การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถการใช้เทคโนโลยี 
              เพ่ือให้มีความเข้าใจ  เห็นความสำคัญและตระหนักในความเป็นชาติพันธุ์ของตน มีคุณลักษณะรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้และรักความเป็นไทย 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
  ๑. อธิบายวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๒. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น 
  ๓. เข้าใจและสามารถอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ 
              เผยแพร่ภูมิปัญญาไทยของชุมชนในด้านต่าง ๆ 
  ๔. อธิบายความหมายและความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเศรษฐกิจ 
              พอเพียง 
  ๕. วิเคราะห์ปัญญาในท้องถิ่น นำเสนอแนวทางการแก้ไข และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา 
              และอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง 
รวมทั้งหมด  5  ข้อ 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๒๒๐๘๕     รายวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษา เรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ประชากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิต 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมนุษยต์่อสภาพแวดล้อม   ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ประชากรมนุษย์  และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแก้ปัญหาชีวิตประชากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้ การคิดวิเคราะห์  การอภิปราย  การสืบค้นรวบรวม  การทัศนศึกษานอกสถานที่ กระบวนการ
แก้ปัญหา  และกระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนัก  เห็นคุณค่าของประชากรมนุษย์และเห็นความสำคัญของ
สิ่งแวดล้อม  สามารถทำให้ประชากรมนุษย์มีความสุข  และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิต 
 ๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 3. วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์ 
 ๔. วิเคราะห์ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของประชากรมนุษย์ 
          ๕. สรุปหลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งหมด  ๕ ข้อ 
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คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ส ๒๒๐๘๖     รายวิชา ประชากรศึกษา        ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์       ๑ หน่วยกิต 

 
ศึกษา  เรียนรู้  เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากรในเรื่องความหมายประชากร  สถานะ

ประชากร และองค์ประกอบประชากร  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางประชากร  การเกิด  การตาย  การย้ายถิ่น
ที่อยู่และปัญหาการเพิ่มประชากร   

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการแก้ปัญหา 

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนัก และเห็นคุณค่าของความเปลี่ยนแปลงทางประชากร   
อันเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมโลก   บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถมาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ แก้สภาพปัญหาชีวิต  และสภาพแวดล้อม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชากร 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร  สาเหตุการเกิด การตาย  

              การย้ายถิ่นที่อยู่ 
3. บอกสาเหตุของการเพ่ิมของประชากรและปัญหาจากการเพิ่ม ของประชากร 
4. มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของประชากรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต   

 รวมทั้งหมด ๔ ข้อ 
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แบบประเมินคุณภาพ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

คำชี้แจง   ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญโปรดพิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัดในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย ✔ ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเหน็ของท่าน มี 3 ระดับ ดังนี้ 
       +1   หมายถึง   แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
         0   หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        -1   หมายถึง   แน่ใจวา่ข้อสอบไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
1. บอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ตามหลักทิศเบื้อง
หน้าในทิศ 6 ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ตอนที่ 1 แบบทดสอบเลือกตอบ 
1. ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในบทบาทหน้าที่ของการเป็นลูก
ที่ดีที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่  
     ก. ชว่ยพ่อแม่ทำงานเท่าที่สามารถทำได้ 
     ข. ให้ความเคารพและเชื่อฟังทุกอย่างพ่อแม่พูด 
     ค. การรักษาชื่อเสียงและเกียรติของวงศ์สกุลมิให้     
         เสื่อมเสีย 
     ง. การมีน้ำใจปรนนิปติและดูแลพ่อแม่ให้สุขกาย  
        สบายใจ 

+1   

2. บอกประเภทและ
มารยาทการปฏิบัติตน
ตามหลักของการ
ปฏิสันถารได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

2. ข้อความใดสอดคล้องกับหลักการปฏิสันถาร  
     ก. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
     ข. การตั้งจิตมั่นคงในการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธ 
         ที่ด ี
     ค. การแสดงออกถึงหน้าที่ควรปฏิบัติต่อผู้ 
        มีอุปการะคุณ 
     ง. การแสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลของ 
        ผู้เป็นเจ้าของบ้าน 

 0  
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จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
(ต่อ) 
2. บอกประเภทและ
มารยาทการปฏิบัติตน
ตามหลักของการ
ปฏิสันถารได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 

3. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างอามิสปฏิสันถาร
กับธรรมปฏิสันถาร  
    ก. จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติ 
    ข. ความพึงพอใจของแขกผู้มาเยือน 
    ค. ลักษณะสิ่งที่เตรียมมาต้อนรับแขก 
    ง. ลักษณะอายุ ฐานะของแขกผู้มาเยือน 

+1   

4. การปฏิบัติในข้อใดแสดงถึงมารยาทของผู้เป็นแขก  
     ก. ฟ้ากล่าวขอบคุณแดงที่ชวนมางานวันเกิด 
     ข. เขียวนำของขวัญมาให้ขาว แต่ขาวไม่อยู่บ้าน  
     ค. ดาวคุยกับแก้วผู้เป็นเจ้าของบ้านนานครึ่งวัน 
     ง. เหลืองพาแมวมางานวันเกิดแดง โดยที่ 
         ไม่ทราบว่าแดงแพ้ขนแมว 

+1   

3. อธิบายวิธีปฏิบัติตน
ต่อพระสงฆ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามทุก
สถานการณ์ 
 

5. การรับสิ่งของจากพระสงฆ์ผู้หญิงควรปฏิบัติ
อย่างไร  
     ก. รับจากมือพระสงฆ์โดยตรง 
     ข. ยื่นมือทั้งสองเข้าไปรับในท่ายืนตรง 
     ค. ยื่นมือทั้งสองเข้าไปรับแล้วยกมือไหว้ 
     ง. แบมือทั้งสองชิดกันคอยรับสิ่งของที่พระสงฆ์ 
        จะปล่อยลงในมือ 

+1   

6. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ใน
งานพิธีที่บ้าน  
    ก. แจ้งวัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน 
    ข. ไม่กำชับพระสงฆ์หากนิมนต์ล่วงหน้า 
    ค. จัดเตรียมที่นั่งให้พระสงฆ์นั่งแถวหน้าสุด 
    ง. จัดเตรียมการรับ ส่งพระสงฆ์ตามจำนวน 
       พระสงฆ์ท่ีได้เชิญมา 

+1   
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จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
(ต่อ) 
3. อธิบายวิธีปฏิบัติตน
ต่อพระสงฆ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามทุก
สถานการณ์ 

7. ขณะสนทนากับพระสงฆ์ควรทำสิ่งใดทุกครั้ง  
    ก. ประนมมือพูดและรับคำพูด 
    ข. ถามถึงความเป็นอยู่ ภูมิหลัง และเรื่องส่วนตัว 
    ค. ใช้คำว่า เชิญ เมื่อจะเชิญพระสงฆ์มาประกอบ  
        พิธีกรรมที่บ้าน 
    ง. สนทนาด้วยความเป็นกันเอง เพื่อไม่ให้สร้าง 
       คลายตึงเครียดเกินไป 

+1   

4. บอกมารยาทในการ
แต่งกายไปงานมงคล
และการแต่งกายไปงาน
อวมงคลได้ 

8. การแต่งกายไปงานมงคลให้ถูกต้องเหมาะสมมี
ความสำคัญอย่างไร  
    ก. เพื่อแสดงฐานะทางสังคม 
    ข. เพ่ือให้รู้ว่าเป็นผู้มีการศึกษา 
    ค. เพ่ือเป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน 
    ง. เพ่ือแสดงให้รู้ว่าเป็นคนเรียบร้อย 

+1   

9. เหตุใดการแต่งกายไปวัด จึงไม่ควรใส่
เครื่องประดับ  
    ก. เพื่อแสดงความเคารพสถานที่ 
    ข. เพ่ือเป็นการขัดเกลากิเลสตัณหา 
    ค. เพราะเป็นเหตุให้เกิดการโจรกรรม 
    ง. เพราะเป็นเหตุให้เกิดการแข่งขันทางฐานะ 

 0  

5. อธิบายระเบียบพิธี
และข้ันตอนการปฏิบัติ
ของศาสนพิธีตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 

10. กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้หน่วยราชการ นำไปทอดที่พระอารามหลวง คือ
กฐินประเภทใด  
    ก. กฐินพระราชทาน 
    ข. กฐินต้น 
    ค. กฐินหลวง 
    ง. กฐินสามัคค ี

+1   
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จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
(ต่อ) 
5. อธิบายระเบียบพิธี
และข้ันตอนการปฏิบัติ
ของศาสนพิธีตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 

11. พิธีกรรมที่จัดทำตามโอกาสและขั้นตอนของชีวิต
จะละเลยให้โอกาสผ่านไปไม่ได้ ตามศาสน 
พราหมณ์-ฮินดู คือพิธีกรรมใด  
    ก. การกรวดน้ำ 
    ข. พิธีสัมสการ 
    ค. พิธีบูชาเทพเจ้า  
    ง. พิธีศารทธ์ 

+1   

12. บุคคลใดคือผู้ที่สามารถบริจาคซะกาดได้ตาม
หลักศาสนาอิสลามถูกต้องที่สุด  
    ก. บุคคลใดก็ได้ 
    ข. เฉพาะบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น 
    ค. บุคคลนับถือศาสนาอิสลามที่มีงานทำและ 
        มีรายได้ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนด  
    ง. บุคคลใดก็ตามที่ทำงานหน่วยงานราชการและ 
       มีรายได้ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 0  

13. ถ้านักเรียนเป็นชาวมุสลิม นักเรียนต้องปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันโดยทั่วไปอะไรของศาสนาอิสลาม  
หากละท้ิงถือว่า “เป็นบาป” 
    ก. การนมาซ 
    ข. การถือศีลอด 
    ค. การปฏิยานตน 
    ง. การบำเพ็ญฮัจญ์ 

+1   

 
 
 
 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

 
 
 

จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
6. เปรียบเทียบความ
แตกต่างของศาสนพิธี
และพิธีกรรมตามแนว
ปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ 
ได้ 

14. ข้อใดแตกต่างจากพิธีกรรมในข้ออ่ืน  
    ก. การจ่ายซะกาต 
    ข. การบำเพ็ญฮัจญ์ 
    ค. การสมาวรรตนะ 
    ง. การละหมาด 

+1   

15. หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามข้อใด สอดคล้อง
กับ "ขันติ" ในศาสนาพุทธ  
    ก. การละหมาด  
    ข. การให้ชะกาต 
    ค. การถือศีลอด  
    ง. การปฏิญานตน 

+1   

16. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างการทอดกฐินกับ
การทอดผ้าป่า  
    ก. การทอดผ้าป่ามีข้อจำกัดเรื่องเวลา 
    ข. การทอดกฐินมีข้อจำกัดเรื่องเวลา 
    ค. การทอดผ้าป่ามีอานิสงส์น้อยกว่าการทอดกฐิน 
    ง. การทอดกฐินมีข้อจำกัดเรื่องสถานท่ีและ 
       จำนวนกองกฐิน 

+1   

17. การเปรียบเทียบระหว่างศาสนพิธีและพิธีกรรม
ของคริสตร์ศาสนาข้อใด ไม่สัมพันธ์กัน 
    ก. ศีลล้างบาป : พิธีจุ่ม 
    ข. ศีลมหาสนิท : รับประทานขนมปังและ 
        เหล้าองุ่น 
    ค. ศีลสมรส : การรับรู้คำม่ันสัญญาต่อกันระหว่าง 
        ชายกับหญิง 
    ง. ศีลกำลัง : มนุษย์บาปสำนึกผิดและขออภัย 
       บาปตามเงื่อนไข 

+1   



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

 
 

 

จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
(ต่อ) 
6. เปรียบเทียบความ
แตกต่างของศาสนพิธี
และพิธีกรรมตามแนว
ปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ 
ได้ 

18. ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาพรหมณ์-ฮินดู
ในข้อใด มีความคล้ายคลึงพิธีทำบุญ 100 วันของ
ศาสนาพุทธมากท่ีสุด  
    ก. พิธีศราทธ์ 
    ข. พิธีอุปนยนะ 
    ค. พิธีนามกรณะ 
    ง. พิธีเปรตกรรม 
 

 0  

8. อธิบายความสำคัญ
ของวันธรรมสวนะและ
เทศกาลสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง 

19. เหตุการณ์ในข้อใดมีสัมพันธ์กับวันเทโวโรหณะ  
    ก. พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 
    ข. พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวะโลก(สวรรค์) 
        ชั้นดาวดึงส์  
    ค. พระอรหันต์มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย  
        จำนวน 1,250 องค์ 
    ง. พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาชื่อว่า  
        ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ 

   -1 

20. หากนักเรียนต้องการชมขบวนแห่เทียนขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี 
นักเรียนต้องไปในวันใด  
    ก. วันเข้าพรรษา 
    ข. วันออกพรรษา 
    ค. วันเทโวโรหณะ 
    ง. วันอาสาฬหบูชา 
 

 0  



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

 
 
 
 

จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
9. อธิบายความหมาย
การบริหารจิตและการ
เจริญปัญญาได้ 
 

21. การปฏิบัติตามเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ข้อใด
ต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง  
    ก. เอถูกมดกัดจึงกำหนดว่า คันหนอ 
    ข. ซีถูกมีดบาดจึงกำหนดว่า เจ็บหนอ 
    ค. บีนั่งสมาธินานๆ จึงกำหนดว่า เมื่อยหนอ 
    ง. ดีได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกจึงกำหนดว่า  
       ได้ยินหนอ 
22. การที่สมปองไม่รู้สึกโกรธกับการโดนว่า 
สอดคล้องกับหลักปฎิบัติใด  
     ก. เวทนานุปัสสนา 
     ข. ธัมมานุปัสสนา 
     ค. จิตตานุปัสสนา 
     ง. กายานุปัสสนา 
23. ข้อใดกล่าวถึงการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
ไม่ถูกต้อง 
    ก. เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 
    ข. เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องออกบวชเท่านั้น 
    ค. เป็นหลักที่ทำให้เกิดสมาธิและมีปัญญา 
    ง. สามารถทำให้เกิดการคิด วิเคราะห์ได้รวดเร็ว    
       ถูกต้อง 
24. การเจริญปัญญาตามการปฏิบัติแบบสุตมย
ปัญญาและภาวนามยปัญญาข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด  
    ก. สุตมยปัญญา ถือเป็นปัญญาขั้นสูงสุด 
    ข. สุตมยปัญญา เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ 
    ค. มีข้ันตอนแรกเหมือนกัน คือ ทำจิตใจให้เป็น 
        สมาธ ิ
    ง. ภาวนามยปัญญา เป็นความรู้ที่เกิดจากการคิด 
       พิจารณา 

+1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-1 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

 
 

จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
(ต่อ) 
9. อธิบายความหมาย
การบริหารจิตและการ
เจริญปัญญาได้ 

25. หากต้องการตั้งสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ท่ีเกิด
ขึ้นกับจิต ควรใช้การการกำหนดพิจารณาแบบใด  
    ก. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
    ข. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
    ค. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
    ง. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

 0  

26. บุคคลในข้อใดมีการนำหลักการบริหารจิตและ
เจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
    ก. เอชอบใจลอยเวลาเรียนหนังสือ 
    ข. บีจดจำงานที่คุณครูสั่งไม่ค่อยได้ 
    ค. ซีมักจะทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง 
    ง. ดีสามารถระงับความโกรธที่เพ่ือนพูดจา 
       ไม่ดีใส่ได ้

+1   

10. อธิบายความหมาย
และประเภทของวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการได้
ถูกต้อง 

27. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการ  
    ก. หนมตาลชอบบ่นว่าน้อยใจที่แม่ชอบใช้ล้างจน 
    ข. ลูกชุบยอมรับว่าฝึกซ้อมกีฬาจึงทำให้แพ้คู่แข่ง 
    ค. ไข่นุ้ยชอบโวยวายเมื่อรถประจำทางจอดไม่ 
        ตรงป้าย 
    ง. หนามเตยรู้สึกโมโหเมื่อรถติดขณะที่ต้องไปให้ 
        ทันเวลาสอบ 
28. วิธีคิดในข้อใดจัดเป็นการคิดตามแบบโยนิโส
มนสิการ 
    ก. วธิีคิดแบบชักจูงใจด้วยของรางวัล 
    ข. วธิีคิดแบบทำใจให้ยอมรับกับปัญหา 
    ค. วธิีคิดแบบตามหลักการและความมุ่งหมาย 
    ง. วิธีคิดแบบปล่อยวางตามกฎแห่งกรรมและ 
        ความไม่เที่ยง 

+1 
 
 
 
 
 
 
 

+1 

  



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
(ต่อ) 
10. อธิบายความหมาย
และประเภทของวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการได้
ถูกต้อง 

บทกลอนต่อไปนี้ใช้ในคำถามข้อ 29 – 30  
สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม 
อีกคนหนึ่งตาแหลมคม เห็นดาวอยู่พราวพราย 
29. จากบทกลอนข้างต้นกล่าวถึงวิธีคิดตามโยนิโส
มนสิการแบบใด  
    ก. วธิีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
    ข. วธิีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
    ค. วธิีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
    ง. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 

 
 
 

+1 

  

30. สถานการณ์ในข้อใดต่อไปนี้มีความสอดคล้องกับ
บทกลอนข้างต้น  
    ก. เมย์และโมต่างก็รู้ว่าเม็ดของขนุนสามารถ 
       รับประทานได้เมื่อนำไปต้ม 
    ข. น้อยหน่านำกระดาษท่ีไม่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำอีก   
        ครั้ง ในขณะที่โกโก้นำไปขายของเก่า 
    ค. แป๋วคำนวณเลขด้วยเครื่องคิดเลข ขณะที่ปุ๊ก 
        ใช้นิ้วมือนับ แต่ทั้งสองได้คำตอบเหมือนกัน  
    ง. ต้นและแต้มได้รับส้มเป็นของขวัญ ต้นเลือกนำ 
       ส้มไปทำเป็นน้ำส้มคั่น ในขณะที่แต้มนำไปทำ 
       เป็นเค้กส้ม  

+1   



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
1. บอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ตามหลักทิศเบื้อง
หน้าในทิศ 6 ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบถูก-ผิด  
...✓... 31. ตามหลักพระพุทธศาสนากำหนดหน้าที่     
               ให้บุคคลพึงปฏิบัติกับผู้อ่ืนตามหลัก 
               ทิศ 6 
...✓... 32. การปฏิบัติตนเปน็บุตรที่ดีของบิดา 
               มารดาตรงกับปุรัตถิมทิศในทิศ 6  

 
 
 
 
1 

0  

5. อธิบายระเบียบพิธี
และข้ันตอนการปฏิบัติ
ของศาสนพิธีตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 

...✓... 33. การกรวดน้ำมี 2 วิธี คือ การกรวดน้ำ 
               โดยมีภาชนะรองรับและการกรวดน้ำ 
               โดยไม่ต้องใช้น้ำ 
...✓... 34. ผ้าป่า เรียกอีกอย่างว่า “ผ้าบังสุกุล” 

1   

6. เปรียบเทียบความ
แตกต่างของศาสนพิธี
และพิธีกรรมตามแนว
ปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ 
ได้ 

...✗... 35. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะใน 
               ศาสนาพุทธเปรียบได้กับพิธีศีลกําลังใน 
               ศาสนาคริสต์ 

1   

8. อธิบายความสำคัญ
ของวันธรรมสวนะและ
เทศกาลสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง 

...✗... 36. การถวายผ้าอาบน้ำฝนนิยมถวายใน 
               วันออกพรรษา 
...✗... 37. เหตุการณ์ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน  
               เกี่ยวข้องกับวันสําคัญทาง 
               พระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา 

 0 
 
 
0 

 

9. อธิบายความหมาย
การบริหารจิตและการ
เจริญปัญญาได้  

...✗... 38. การบริหารจิตเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า  
               วิปัสสนากรรมฐาน 
...✓... 39. การพัฒนาตนให้เกิดปัญญาโดยอาศัย 
               จิตที่มีสมาธิเป็นพื้นฐาน เรียกว่า  
               วิปัสสนากรรมฐาน 

1   

10. อธิบายความหมาย
และประเภทของวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการได้
ถูกต้อง 

...✓… 40. การรู้จักคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ    
               รอบด้านและถูกต้อง ทําให้เกิดปัญญา 
               แตกฉาน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ 

1   
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จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
1. บอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ตามหลักทิศเบื้อง
หน้าในทิศ 6 ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ตอนที่ 3 แบบทดสอบจับคู่ 
แบบทดสอบจับคู่ (แบบหาความสัมพันธ์) 
ก. สติปัฏฐาน 
ข. เวทนานุปัสสนา 
ค. หน้าที่ที่ศิษย์และครูพึงปฏิบัติต่อกัน 
ง. อานาปานสติ 
จ. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม  
ฉ. สมถกรรมฐาน  
ช. หน้าที่ที่ชาวบ้านพึงปฏิบัติต่อพระสงฆ์ 
....ช…. 41. ทิศเบื้องบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 

9. อธิบายความหมาย
การบริหารจิตและการ
เจริญปัญญาได้ 

....ง…. 42. การตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก      

....ก…. 43. การตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งต่างๆ 

....ฉ…. 44. การฝึกฝนอบรมจิตให้สงบเข้มแข็ง 

1 
1 
1 

  

10. อธิบายความหมาย
และประเภทของวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการได้
ถูกต้อง 

....จ…. 45. วิธีคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดผลดี  
              หรือผลประโยชน ์

 0  

7. อธิบายความสำคัญ
และหลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง  
 

แบบทดสอบจับคู่ (แบบแยกประเภท) 
ก. มีสามเณรรูปแรก 
ข. มรรคมีองค์ 8 
ค. ถวายพระเพลิงสรีระของพระพุทธเจ้า 
ง. กำหนดให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาภายในวัด  
จ. วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้  
    ปรินิพพาน 
ฉ. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ 
....ฉ.... 46. วันมาฆบูชา                       
....ค.... 47. วันอัฏฐมีบูชา                    
....จ.... 48. วันวิสาขบูชา                   
....ข.... 49. วันอาสาฬหบูชา   
....ง.... 50. วันเข้าพรรษา    

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนนางรอง 
 

 

 

จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
1. บอกแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของ
พ่อแม่ตามหลักทิศเบื้อง
หน้าในทิศ 6 ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ตอนที่ 4 แบบทดสอบเติมคำ  
51. การช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตามหลักทิศ 6 จัดอยู่ 
     ในทิศใด…ทิศเบื้องหน้า…  
 

 
1 

  

4. บอกมารยาทในการ
แต่งกายไปงานมงคล
และการแต่งกายไปงาน
อวมงคลได้ 

52. การไปร่วมงานอวมงคล นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้า 
     สีใด...สีขาวหรือสีดำ... 

1   

5. อธิบายระเบียบพิธี
และข้ันตอนการปฏิบัติ
ของศาสนพิธีตามที่
กำหนดได้ถูกต้อง 

53. เมื่อถึงเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมจะปฏิบัติตนตาม 
     พิธีใดของศาสนาอิสลาม...พิธีถือศีลอด... 
54. การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ครั้งแรก แด่พระสงฆ์  
     1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 
     มีความสัมพันธ์กับวันใด...วันมาฆบูชา... 
55. การร่วมรับประทานขนมปังและดื่มเหล้าองุ่น 
     ของผู้นับถือศาสนาคริสต์ เรียกว่าพิธีอะไร 
     ...พิธีศีลมหาสนิท... 
56. กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอด 
     เป็นการส่วนพระองค์ คือกฐินใด...กฐินต้น...    

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

8. อธิบายความสำคัญ
ของวันธรรมสวนะและ
เทศกาลสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาได้
ถูกต้อง 

57. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีความเกี่ยวข้องกับวันใด 
     ...วันอาสาฬหบูชา… 
 

1   

9. อธิบายความหมาย
การบริหารจิตและการ
เจริญปัญญาได้  

58. สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ เป็นส่วนหนึ่งของ 
     บทสวดมนต์ใด....บทแผ่เมตตา.... 
59. ยินดีหนอ ขอบใจหนอ โกรธหนอเป็นการตั้งสติ 
     กำหนดพิจารณาด้านใด...จิต... 

 0 
 
0 
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จุดประสงค์ ข้อสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

(+1) (0) (-1) 
10. อธิบายความหมาย
และประเภทของวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการได้
ถูกต้อง 

60. การรู้จักคิดพิจารณาอย่างมีระบบระเบียบ  
     เกิดปัญญาแตกฉาน ตามหลักพระพุทธศาสนา   
     เรียกว่าอะไร…โยนิโสมนสิการ… 

1   

 
 
 

         ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 
                                                      (.......................................................................) 
                                                     วัน ........... เดอืน ........................... พ.ศ. ............ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ .....  
รายวิชา .........................        รหัสวิชา ............... 
หน่วยการเรียนที่ ........... 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .........        เวลา  .......  ชัว่โมง 
............................................................................................................................. ............................................. 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 

2.  ตัวช้ีวัด 
       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 
          (อาจเพิ่มจุดประสงค์การเรียนรู้ได้) 
       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 
3.  ความคิดรวบยอดหลัก (Core Concept) 
       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 
4.  สาระการเรียนรู้ 

     4.1  ด้านความรู้ (K)   
       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 

    4.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 

    4.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 
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5.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 

สมรรถนะสำคัญ รายการปฏิบัติ/ประเมิน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  
2. ความสามารถในการคิด  
3. ความสามารถในการ แก้ปัญหา  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต     
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี  

 
 
6.  ชิ้นงานหรือภาระงาน 
      6.1 รายบุคคล    
           ............................................................................................................................. ............................  
      6.2 รายกลุ่ม 
           ....................................................................... ..................................................................................   
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์/ 
ด้านการเรียนรู ้

สิ่งท่ีต้องประเมิน วิธีวัด เครื่องมือวัด 
เกณฑ์การวัด/การผ่าน

เกณฑ์ 
ด้านความรู้     
ด้านกระบวนการ     
ทักษะทาง 
ภูมิศาสตร์ 

    

ด้านเจตคติ/ 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

    

สมรรถนะสำคัญ     
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8.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     8.1  การนำเข้าสู่บทเรียน 
          ขั้นสร้างความสนใจ 

       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 

 
          ขั้นปฏิบัติการสอน 

       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 

 ขั้นสรุปบทเรียน 
       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 

9.  สื่อการเรียนรู้ 
       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 

10.  บันทึกผลหลังสอน 
       ............................................................................................................................................................... 
       .............................................................................................................................................................. 

. 
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คำสั่งโรงเรียนนางรอง 
ที่  65 /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

---------------------------------------------------- 
              ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม โรงเรียนนางรอง จะดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรใสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้การจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ   สังคม  วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพ  ในสายงานวิชาชีพที่เก่ียวข้องการ
การศึกษาในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม เช่น สาขานิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์       
            ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   
ศาสนา  และวัฒนธรรม โรงเรียนนางรอง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลที่มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ    
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  2547   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ 
  1.  นายมานัส  เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง           ประธานกรรมการกรรมการ  
  2.  นายอุดม   นามสวัสดิ์       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ       รองประธานกรรมการกรรมการ 
    3.  นายจักรพันธ์  พิรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
  4.  นายประสิทธิ์  โคตรภูธร    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป            กรรมการ 

  5.  นายกีรติ  การรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
     6.   นางมยุรี   หมวดสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้าที ่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาในดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
       สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
  1.  นางมยุรี  หมวดสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ประธานกรรมการ  
  2.  นายประมวล  บุญหลาย รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา รองประธานกรรมการ  

                  3.  นายเสาร์  แสงปราบ คร ู กรรมการ 
                  4.  นางสาวพิชยา  นันทพิเชตพงษ์ คร ู กรรมการ 
                  5.  นางกันตินันท์  เดชบุรัมย์ คร ู กรรมการ 
                  6.  นางสาวสมฤทัย   อ่อนรัมย์ คร ู กรรมการ 
     7.  นายไกรวุฒิ  พิมพ์เชื้อ  คร ู  กรรมการ 
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  8.  นางสาวอัจฉราวรรณ์   บษุบงค์ คร ู กรรมการ 
  9.  นางสาวเตือนใจ   ศรีเมือง คร ู กรรมการ 

  10. นางสาวศรุดา  ศรีนาค คร ู กรรมการ 
   11. นางสาวจุรรีัตน์  พันสอน              คร ู  กรรมการ 
  12. นางสาวกาญจนา   ย่องไธสง คร ู  กรรมการ 

  13. นางสาวภัคจิรา  ยอดสง่า  คร ู  กรรมการ 
   14.  นายปกรณ์  กรึ่มกระโทก  คร ู  กรรมการ 
   15.  นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์ คร ู  กรรมการ 

   16.  นายอัคร   ศรีเมือง  คร ู  กรรมการ 
   17.  นางสาวอารีย์  นาคนางรอง คร ู  กรรมการ 
   18.  นางสาวละออง  ลีลาน้อย  คร ู  กรรมการ 

      19.  นายสรเพชร   อาจเดช  ครู   กรรมการและเลขานุการ   
   20.  นางพรพิศ  บุญมี  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
   21.  นางสาวสถาพร  เพ็ชร์ทองกลม ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

                 มีหน้าที ่  1. ทบทวนหลักสูตร วางแผนปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ2560) 

                              2.  จัดทำคู่มือ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัด 
                                   กระบวนการเรียนรู้ การวัดปละประเมินผล ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
                                   แกนกลาง   พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ2560) 
                              3. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ทันกำหนดให้ทันใช้ในภาคเรียนที่  1 
                                  ปีการศึกษา  2565  
 3.  คณะกรรมการปรับปรุง และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม ระดับ ม. ต้น 
               1. รายวิชาท้องถิ่นของเรา 1 (ส 20281)    2. รายวิชาท้องถิ่นของเรา 2 (ส 20282)     

  1.  นางสาวสมฤทัย   อ่อนรัมย์         คร ู  ประธานกรรมการ  
        2.  นางกันตินันท์  เดชบุรัมย์             คร ู  กรรมการ 
        3.  นางสาวศรุดา  ศรีนาค             คร ู  กรรมการ 
     3.  นางสาวสถาพร  เพ็ชร์ทองกลม ครู   กรรมการและเลขานุการ   

               2. รายวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (ส 20285)    4. รายวิชาประชากรศึกษา  (ส 20286)     
  1.  นางสาวพิชยา  นันทพิเชตพงษ์    คร ู  ประธานกรรมการ  
        2.  นายประมวล    บญุหลาย         คร ู  กรรมการ 
     3.  นางสาวจุรีรัตน์  พันสอน            ครู   กรรมการและเลขานุการ   
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     3. รายวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1 (ส 20221)     
             4. รายวิชากฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 2 (ส 20222)     

  1.  นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์    คร ู  ประธานกรรมการ  
        2.  นางสาวละออง  ลีลาน้อย            ครู                               กรรมการ 
     3.  นางสาวกาญจนา   ย่องไธสง       ครู   กรรมการและเลขานุการ   

 4.  คณะกรรมการปรับปรุง และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม ระดับ ม. ปลาย 
               1. รายวิชาการเมืองเรื่องใกล้ตัว (ส 30236)    2. รายวิชากฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ (ส 30285)     
               3. รายวิชากฎหมายแพ่งและอาญา (ส 30286)     

  1.  นายไกรวุฒิ  พิมพ์เชื้อ         คร ู  ประธานกรรมการ  
  2.  นายประมวล   บุญหลาย         คร ู  กรรมการ  
  3.  นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์    คร ู  กรรมการ  
     4.  นางสาวกาญจนา   ย่องไธสง       ครู                               กรรมการ  
     5.  นางสาวละออง  ลีลาน้อย   ครู   กรรมการและเลขานุการ   

               4. รายวิชาพุทธศาสนา  (ส 302.4)    5. รายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  (ส 30205)     
  1.  นายปกรณ์  กรึ่มกระโทก  คร ู  ประธานกรรมการ  
        2.  นางสาวอัจฉราวรรณ์   บุษบงค์    คร ู  กรรมการ 
        3.  นางสาวสมฤทัย   อ่อนรัมย์         คร ู  กรรมการ 
     4.  นางสาวอารีย์  นาคนางรอง  ครู   กรรมการและเลขานุการ   

     6. รายวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัว (ส 20290)    7.  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  (ส30282)  
  1.  นายสรเพชร   อาจเดช           คร ู  ประธานกรรมการ  

          2.  นางสาวเตือนใจ   ศรีเมือง       คร ู กรรมการ 
     3.  นายอัคร   ศรีเมือง      ครู   กรรมการและเลขานุการ   

     7. รายวิชาอินไซต์อาเซียน   (ส 20290)    8. รายวิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน  (ส30183) 
  1.  นายเสาร์  แสงปราบ              คร ู  ประธานกรรมการ  
        2.  นางสาวอัจฉราวรรณ์   บุษบงค์    คร ู  กรรมการ 
        3.  นางสาวละออง  ลีลาน้อย      ครู   กรรมการ 
     4.  นางพรพิศ  บุญมี      ครู   กรรมการและเลขานุการ   

                 มีหน้าที ่  1. ทบทวนหลักสูตร วางแผนปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-3)   
   ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  
   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ2560) 

 2. จัดทำคู่มือ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร   
    การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดปละประเมินผล ให้สอดคล้องและเป็นไป 
     ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ2560) 
 3. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ทันกำหนด 
    การเปิดใช้ในภาคเรียนปีการศึกษา  2565  
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 5. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
               (ฉบับปรับปรุง) 

  1.  นางมยุรี  หมวดสันเทียะ              หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา  ประธานกรรมการ  
                  2.  นายเสาร์  แสงปราบ คร ู  กรรมการ 
                  3.  นางสาวพิชยา  นันทพิเชตพงษ์ คร ู กรรมการ 
                  4.  นางกันตินันท์  เดชบุรัมย์ คร ู กรรมการ 
     5.  นายไกรวุฒิ  พิมพ์เชื้อ คร ู  กรรมการ 
              6.  นางสาวเตือนใจ   ศรีเมือง คร ู กรรมการ 

        7. นางสาวศรุดา  ศรีนาค คร ู กรรมการ 
            8.  นางสาวสมฤทัย   อ่อนรัมย์ คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

     9 นางสาวจุรีรัตน์  พันสอน              คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 6. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
                สาระเพิ่มเติม   (ฉบับปรับปรุง) 

  1.  นายประมวล  บุญหลาย รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา    ประธานกรรมการ  
     2.  นายไกรวุฒิ  พิมพ์เชื้อ  คร ู  กรรมการ 
  3.  นางสาวอัจฉราวรรณ์   บษุบงค์ คร ู   กรรมการ 

    4. นางสาวกาญจนา   ย่องไธสง คร ู    กรรมการ 
    5. นางสาวภัคจิรา  ยอดสง่า  คร ู  กรรมการ 
     6.  นายปกรณ์  กรึ่มกระโทก  คร ู  กรรมการ 
     7.  นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์ คร ู  กรรมการ 

     8.  นายอัคร   ศรีเมือง  คร ู  กรรมการ 
     9.  นางสาวอารีย์  นาคนางรอง คร ู  กรรมการ 
   10.  นางสาวละออง  ลีลาน้อย  คร ู  กรรมการ 

      11.  นายสรเพชร   อาจเดช  ครู   กรรมการและเลขานุการ   
   12.  นางพรพิศ  บุญมี  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
   13.  นางสาวสถาพร  เพ็ชร์ทองกลม ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

                 มีหน้าที ่  1. รวบรวมหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาท่ีสอดคล้อง 
                                   และเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง  
                                   พ.ศ2560)  จัดทำเป็นรูปเล่มเพ่ือให้ทันกำหนดให้ทันใช้ในปีการศึกษา  2565  
                              2.  จัดทำคู่มือ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัด 
 กระบวนการเรียนรู้ การวัดปละประเมินผล ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 หลักสูตรแกนกลาง  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ2560) 
                              3. รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
                                  ต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับจำนวนครู  นักเรียนและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
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                     ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บังเกิดผลดี 

แก่โรงเรียนและทางราชการสืบไป 

                       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                       สั่ง  ณ  วันที่  18   เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 
 
 

                                         (นายอุดม  นามสวัสดิ์) 
                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รักษาราชการแทน 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง 
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