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ท ำไมต้องเรียนสังคมศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  
การด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง จ า กั ด  เ ข้ า ใ จ ถึ ง ก า ร พั ฒ น า  เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ยุ ค ส มั ย  ก า ล เ ว ล า  
ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี
คุณธรรม สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 
เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อม
สัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  โดยได้ก าหนดสาระต่างๆไว้ ดังนี้ 

 ศำสนำ ศีลธรรมและจริยธรรม   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การน าหลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่วนรวม 

 หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม และกำรด ำเนินชี วิต   ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความส าคัญ  การเป็นพลเมืองดี 
ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพการด าเนินชีวิตอย่าง สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 เศรษฐศำสตร์  การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   

 ประวัติศำสตร์  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติ
จากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญใน
อดีตบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีตความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก   

 ภูมิศำสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหล่งทรัพยากร และภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลก การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ใน
ระบบธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การน าเสนอ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
                                                          

             



คุณภำพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  

 มีความรู้ เกี่ยวกับความเป็นไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศ  
ในภูมิภาคต่างๆในโลก เพ่ือพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 มีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นนักคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ์ 
เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคต่างๆในโลกได้แก่เอเชีย ออสเตรเลีย  โอเชียเนีย  แอฟริกา 
ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 รู้และเข้าใจแนวคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคต สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิต
และวางแผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 
จบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

 มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างกว้างขวางและลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 

 เป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้ ง 
มีค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพเพ่ือการศึกษา
ต่อในชั้นสูงตามความประสงค์ได้ 

 มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ของชาติไทยยึดมั่นในวิถีชีวิต และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 มีนิสัยที่ดีในการบริโภค เลือกและตัดสินใจบริโภคได้อย่างเหมาะสม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่
ดีงามให้กับสังคม 

 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ชี้น าตนเองได้ และสามารถแสวงหาความรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคมได้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มำตรฐำนสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
สำระท่ี 1  ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
มำตรฐำน  ส 1.1    รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ

ถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2    เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ 

สำระท่ี 2  หน้ำที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
มำตรฐำน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษา 

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยสังคมโลกอย่างสันติ                      
         มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา  และธ ารงรักษาไว้ซึ่งการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สำระท่ี 3  เศรษฐศำสตร์ 

   มาตรฐาน ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร 
                      ที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ  
มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็นของ

การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สำระท่ี 4  ประวัติศำสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถใช  วิธีการ   
 ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

         มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และการ   
 เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
     มาตรฐาน ส 4.3    เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธ ารง

ความเป็นไทย 
สำระท่ี  5  ภูมิศำสตร์ 

             มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อการใช้แผนที่และ 
     เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ 
     ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี 
     การด าเนินชีวิต มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อกา 
     พัฒนาที่ยั่งยืน 

 



โครงสร้ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551 ฉบับปรับปรุง 2560 

ชั้น รำยวิชำ  
น้ ำหนัก 

ชม./
สัปดำห ์ภำคเรียนที่  1 ภำคเรียนที่  2 

 
ม.1 

ส 21101  สังคมศึกษา 1    ส 21103  สังคมศึกษา  2   1.5    3 

ส 21102  ประวัติศาสตร์ 1    ส 21104  ประวัติศาสตร์  2   0.5 1 

 
ม.2 

ส 22101  สังคมศึกษา  3   ส 22103  สังคมศึกษา  4   1.5    3 
ส 22102  ประวัติศาสตร์  3   ส 22104 ประวัติศาสตร์ 4    0.5 1 

 
ม.3 

ส 23101  สังคมศึกษา  5   ส 23103  สังคมศึกษา 6    1.5    3 
ส 23102 ประวัติศาสตร์  5   ส 23104  ประวัติศาสตร์  6   0.5 1 

   ม.4 ส 31101  พระพุทธศาสนา 1 ส 31102   หน้าที่พลเมือง    1.0   2 

 
ม.5 

ส 32101  พระพุทธศาสนา 2     ส 32103  พระพุทธศาสนา 3    0.5    1 
ส 32102 ภูมิศาสตร์   ส 32104  เศรษฐศาสตร์       1.0    2 

 
ม.6 

ส 33101  พระพุทธศาสนา  4   ส 33103  พระพุทธศาสนา 5    0.5    1 
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 สำระท่ี 1 ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
               มำตรฐำน  ส 1.1     รู้ และเข้ำใจประวัติ ควำมส ำคัญ ศำสดำ หลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่

ตนนับถือและศำสนำอ่ืน มีศรัทธำที่ถูกต้อง ยึดม่ัน และปฏิบัติตำม หลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. อธิบายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตน 
นับถือสู่ประเทศไทย  
2. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือที่มีต่อ 
สภาพแวดล้อม ในสังคมไทย 
รวมทั้งการพัฒนาตนและ
ครอบครัว 
3. วิเคราะห์พุทธประวัติ
ตั้งแต่ประสูติจน   ถึงบ าเพ็ญ
ทุกรกิริยาหรือประวัติศาสดา
ที่ตนนับถือตามที่ก าหนด 
4. วิเคราะห์และประพฤติตน
ตามแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก  เรื่องเล่าและศา
สนิกชนตัวอย่างตามที่ก าหนด 
5. อธิบายพุทธคุณ และ 
ข้อธรรมส าคัญในกรอบ 
อริยสัจ 4หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่
ก าหนด เห็นคุณค่าแลน าไป
พัฒนาแก้ปัญหา ของตนเอง
และครอบครัว 

6. เห็นคุณค่าของการพัฒนา
จิตเพื่อการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการคือ  วิธีคิด

1. อธิบายการเผยแผ่พระ
พุทธ 
ศาสนาหรือาสนาที่ตนนับ
ถือสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระพุทธ ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน 
นับถือที่ช่วยเสริม สร้าง
ความเข้าใจอันดีกับประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 
4. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาทีต่น       นับถือใน
ฐานะที่เป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของ
ชาติและมรดกของชาติ 
5. อภิปราย ความส าคัญ
ของพระพุทธ ศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตน  นับถือกับการ
พัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม 

6. วิเคราะห์พุทธประวัติ
หรือประวัติศาสดาของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
7. วิเคราะห์และประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก  เรื่อง
เล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 

1. อธิบายการเผยแผ่พระ
พุทธ ศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก 
2. วิเคราะห์ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วย
สร้างสรรค์ อารยธรรมและ
ความสงบสุข       แก่โลก 
3. อภิปรายความส าคัญของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. วิเคราะห์     พุทธประวัติ
จากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับ
ถือตามที่ก าหนด 
5. วิเคราะห์และประพฤติ
ตนตามแบบอย่างการด าเนิน
ชีวิตและข้อคิดจากประวัติ
สาวก ชาดก เรื่องเล่าและศา
สนิกชนตัวอย่างตาม     ที่
ก าหนด 
6.  อธิบาย        สังฆคุณ และ  
ข้อธรรมส าคัญในกรอบ 
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน    นับถือ
ตามท่ีก าหนด 

1. วิเคราะห์สังคม
ชมพูทวีป และคติ
ความเชื่อทาง
ศาสนาสมัยก่อน
พระพุทธเจ้าหรือ
สังคมสมัยของ
ศาสดาที่ตนนับถือ  
2. วิเคราะห์
พระพุทธเจ้าใน
ฐานะเป็นมนุษย์ผู้
ฝึกตนได้อย่างสูงสุด
ในการตรัสรู้ การ
ก่อตั้ง วิธีการสอน
และการ      เผย
แผ่พระพุทธ 
ศาสนาหรือ
วิเคราะห์ประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
3. วิเคราะห์พุทธ
ประวัติด้านการ
บริหาร และการ
ธ ารงรักษาศาสนา
หรือวิเคราะห์
ประวัติศาสดาที่ตน
นับถือตามที่
ก าหนด 
4. วิเคราะห์ข้อ
ปฏิบัติทาง 



ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

แบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
และวิธีคิดแบบคุณ-โทษและ
ทางออก หรือการพัฒนาจิต
ตามแนวทางของศาสนาที่ตน
นับถือ 
7. สวดมนต์    แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญปัญญา
ด้วย      อานาปานสติหรือ
ตามแนวทางของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนด 
8. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมทางศาสนาที่ตน    
นับถือในการด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 
9. วิเคราะห์เหตุผลความ
จ าเป็นที่ทุกคนต้องศึกษา  
เรียนรู้ศาสนาอื่นๆ 
10. ปฏิบัติตนต่อ 
ศาสนิกชนอ่ืนในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
11. วิเคราะห์การกระท าของ
บุคคลที่เป็นแบบ อย่างด้าน   
ศาสนสัมพันธ์ และน าเสนอ
แนวทางการปฏิบัติของ
ตนเอง 
  
  

7. อธิบายโครงสร้าง   และ
สาระ สังเขปของ  
พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์  
ของศาสนา  
ที่ตนนับถือ 
8. อธิบายธรรมคุณและ 
ข้อธรรมส าคัญในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลักธรรม
ของศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่ก าหนด    เห็น
คุณค่าและน าไปพัฒนา 
แก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 
9. เห็นคุณค่าของการ
พัฒนาจิตเพ่ือการเรียนรู้
และด าเนินชีวิต   ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ    
วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้า
คุณธรรม และวิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์หรือ
พัฒนาจิตตามแนวของ
ศาสนา ที่ตนนับถือ 
10. สวดมนต์ แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญปัญญา
ด้วยอานาปานสติหรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ 
ตนนับถือ 
11. วิเคราะห์การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทางศาสนาที่
ตน 
นับถือเพ่ือ 
การด ารงตนอย่างเหมาะสม
ในกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

7. เห็นคุณค่าและวิเคราะห์
การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ในการพัฒนาตนเพื่อเตรียม 
พร้อมส าหรับการท างาน
และการมีครอบครัว 

8. เห็นคุณค่า ของการพัฒนา
จิต เพ่ือการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตด้วยวิธีคิด   แบบ
โยนิโส-มนสิการคือวิธีคิด
แบบอริยสัจ และวิธีคิดแบบ 
สืบสาวเหตุปัจจัยหรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของ
ศาสนาที่ตน    นับถือ 
9. สวดมนต์       แผ่เมตตา 
บริหารจิตและเจริญปัญญา  
ด้วยอานาปานสติหรือตาม
แนวทางของศาสนาที่ตน    
นับถือ 
10. วิเคราะห์ 
ความแตกต่างและยอมรับ    
วิถีการด าเนินชีวิตของ          
ศาสนิกชนในศาสนาอ่ืนๆ 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

สายกลางใน
พระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
5. วิเคราะห์การ
พัฒนาศรัทธา และ
ปัญญาที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
6. วิเคราะห์
ลักษณะ
ประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
7. วิเคราะห์
หลักการของ
พระพุทธศาสนากับ
หลักวิทยาศาสตร์
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
8. วิเคราะห์การ
ฝึกฝนและพัฒนา
ตนเอง การ
พ่ึงตนเอง และการ
มุ่งอิสรภาพใน
พระพุทธศาสนา 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
 
9. วิเคราะห์
พระพุทธศาสนา 



ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

 
 
  

ว่าเป็นศาสตร์แห่ง
การศึกษา ซึ่งเน้น 
ความสัมพันธ์ของ
เหตุปัจจัย กับ
วิธีการแก้ปัญหา
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
ตามท่ีก าหนด 
10. วิเคราะห์
พระพุทธศาสนา 
ในการฝึกตน ไม่ให้
ประมาท   มุ่ง
ประโยชน์และ
สันติภาพบุคคล 
สังคมและโลกหรือ
แนวคิดของศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
11. วิเคราะห์
พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน 
หรือแนวคิดของ
ศาสนาที่ตน 
นับถือตามที่
ก าหนด 
12. วิเคราะห์ 
ความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับการศึกษา 
ที่สมบูรณ์ การเมือง 
และสันติภาพหรือ



ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

แนวคิดของศาสนา 
ที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
13.  วิเคราะห์
หลักธรรมในกรอบ
อริยสัจ 4 หรือหลัก
ค าสอนของศาสนา
ที่ตนนับถือ 
14. วิเคราะห์ข้อคิด
และแบบอย่างการ
ด าเนินชีวิตจาก
ประวัติสาวก ชาดก 
เรื่องเล่าและ 
ศาสนิกชนตัวอย่าง
ตามท่ีก าหนด 
15. วิเคราะห์
คุณค่าและ
ความส าคัญของ
การสังคายนา    
 พระไตรปิฏกหรือ
คัมภีร์ของศาสนา ที่
ตนนับถือ และ 
การเผยแผ่ 
16. เชื่อมั่นต่อผล
ของการท าความดี 
ความชั่ว  สามารถ
วิเคราะห์
สถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญและตัดสินใจ
เลือกด าเนินการ
หรือปฏิบัติตนได้
อย่างมีเหตุผล 
ถูกต้องตาม
หลักธรรม 
จริยธรรม และ
ก าหนดเป้าหมาย 



ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

บทบาทการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
สุข และอยู่ร่วมกัน
เป็นชาติอย่าง
สมานฉันท์ 
17. อธิบายประวัติ
ศาสดาของศาสนา
อ่ืนๆ โดยสังเขป 
18. ตระหนักใน
คุณค่าและความ 
ส าคัญของค่านิยม
จริยธรรมที่เป็น
ตัวก าหนดความเชื่อ
และพฤติกรรมที่
แตกต่างกันของ       
ศาสนิกชนศาสนา
ต่างๆ   เพ่ือขจัด
ความขัดแย้งและ
อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่าง สันติสุข 
19. เห็นคุณค่า 
เชื่อมั่นและมุ่งม่ัน
พัฒนาชีวิตด้วยการ
พัฒนาจิตและ
พัฒนาการเรียนรู้
ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโส-มนสิการ 
หรือ 
การพัฒนาจิตตาม
แนวทางของศาสนา 
ที่ตนนับถือ 
20. สวดมนต์    
 แผ่เมตตาและ



ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม. 2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

บริหารจิตและ
เจริญปัญญาตาม
หลักสติปัฏฐาน 
หรือตามแนวทาง
ของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
21. วิเคราะห์
หลักธรรมส าคัญใน
การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขของศาสนา
อ่ืนๆ และชักชวน 
ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้บุคคลอื่น 
เห็นความส าคัญ 
ของการท าความดี 
ต่อกัน 
22. เสนอแนวทาง
การจัดกิจกรรม  
ความร่วมมือของ 
ทุกศาสนาใน 
การแก้ปัญหาและ
พัฒนาสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

  



มำตรฐำน ส  1.2   เข้ำใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศำสนิกชนที่ดี  และธ ำรงรักษำ  พระพุทธศำสนำ หรือ
ศำสนำที่ตนนับถือ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ   
ศาสนสถานของศาสนา
ที่ตน  นับถือ 
2. อธิบาย     จริยวัตร
ของสาวกเพ่ือเป็น
แบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติ และ
ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตน   นับถือ 
3. ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆตามหลักศาสนา 
ที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
4.จัดพิธีกรรมและ
ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  
พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
5. อธิบาย ประวัติความ 
ส าคัญและปฏิบัติตน 
ในวันส าคัญทางศาสนา
ที่ตนนับถือตามที่
ก าหนด 
ได้ถูกต้อง 

1. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะ 
สมต่อบุคคลต่าง ๆตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ 
ตามท่ีก าหนด 
2. มีมรรยาทของความ
เป็น 
ศาสนิกชนที่ดีตามท่ี
ก าหนด 
3. วิเคราะห์คุณค่าของ   
ศาสนพิธี  และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้อง 
4. อธิบาย   
ค าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับ 
วันส าคัญทางศาสนาและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
5. อธิบายความแตกต่าง
ของศาสนพิธีพิธีกรรม 
ตามแนวปฏิบัติของ
ศาสนาอื่นๆเพ่ือน าไปสู่
การยอมรับ และความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน 
  
  
   

1. วิเคราะห์หน้าที่และ
บทบาทของสาวกและ
ปฏิบัติตนต่อสาวกตาม 
ที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
2. ปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมต่อบุคคล
ต่างๆ ตามหลักศาสนา
ตามท่ีก าหนด 
3. ปฏิบัติหน้าที่ของศา
สนิกชนที่ดี 
4. ปฏิบัติตนในศาสน
พิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
5. อธิบาย ประวัติวัน
ส าคัญทางศาสนาตามที่
ก าหนดและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง 
6. แสดงตน เป็นพุทธ
มามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
7. น าเสนอแนวทาง 
ในการธ ารงรักษา
ศาสนาที่ตนนับถือ 

1. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อ
สาวก  สมาชิกในครอบครัว และ
คนรอบข้าง    
2. ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี 
พิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
3. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือ
แสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนา
ที่ตนนับถือ 
4. วิเคราะห์หลักธรรม  คติธรรม 
ที่เก่ียวเนื่องกับ 
วันส าคัญทางศาสนาและเทศกาลที่
ส าคัญของศาสนาที่ตน 
นับถือ  และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
5. สัมมนาและเสนอแนะแนวทาง
ในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับ
ถืออันส่งผลถึงการพัฒนาตน 
พัฒนาชาติ และโลก 

                                                                  
 
 
 
 
 
 



สำระท่ี 2  หน้ำที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
มำตรฐำน  ส 2.1    เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม และธ ำรง   
                        รักษำประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคม   
                        โลกอย่ำงสันติสุข 

 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายใน
การคุ้มครองสิทธิของ
บุคคล  
2. ระบุความสามารถของ
ตนเอง      ในการท า
ประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาต ิ
3. อภปิรายเกี่ยวกับคุณค่า
ทางวัฒนธรรมที่เป็น 
ปัจจัยในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจ
น าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน 
4. แสดงออก ถึงการ
เคารพในสิทธิ เสรีภาพ
ของตนเองและผู้อื่น   
 

1. อธิบายและปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 
กับตนเอง  ครอบครัว 
ชุมชนและประเทศ 
2. เห็นคุณค่าในการ ปฏิบัติตน
ตาม สถานภาพ   บทบาทสิทธ ิ 
เสรภีาพ      หน้าที่ในฐานะ
พลเมืองดีตามวิถี 
ประชาธิปไตย  
3.  วิเคราะห์บทบาท 
ความส าคัญและความ สัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม  
4.  อธิบายความคล้ายคลึง
และความแตกต่างของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม 
ของ       ประเทศ ในภูมิภาค
เอเชีย เพื่อน าไปสู่ความ
เข้าใจอันดีระหว่างกัน 
 

1. อธิบายความแตกต่างของ
การกระท าความผิดระหว่าง
คดีอาญาและคดีเพ่ง 
2.  มีส่วนร่วมในการปกป้อง
คุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 
 3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม 
4. วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิด  
ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ
และเสนอแนวคิด 
ในการลดความขัดแย้ง 
5. เสนอแนวคิดในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก           
 

1.  วิเคราะห์และปฏิบัติตน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ประเทศชาติ  และสังคมโลก 
2.  วิเคราะห์ความส าคัญของ
โครงสร้างทางสังคม  การขัด
เกลาทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
3. ปฏิบัติตนและมีส่วน
สนับสนนุ ให้ผู้อื่นประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ  
และสังคมโลก 
4. ประเมินสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
และเสนอแนวทางพัฒนา 
5.  วิเคราะห์ความจ าเป็นที่
จะต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล 
  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
    มำตรฐำน  ส 2.2 เข้ำใจระบบกำรเมืองกำรปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดม่ัน  ศรัทธำ  และธ ำรงรักษำไว้ ซึ่ง

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – ม.6 

1.อธิบายหลักการ 
เจตนารมณ์  โครงสร้าง  
และสาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบันโดยสังเขป 
2.  วิเคราะห์บทบาท การ
ถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราช-
อาณาจักรไทย 
ฉบับปัจจุบัน 
3.  ปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบันที่เก่ียวข้อง กับ
ตนเอง 

1. อธิบายกระบวนการ  
ในการตรากฎหมาย 
2. วิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง 
การปกครองที่มี
ผลกระทบต่อสังคมไทย
สมัยปัจจุบัน    

1. อธิบายระบอบการ 
ปกครอง แบบต่าง ๆ ที่
ใช้ในยุคปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์
เปรียบเทียบระบอบ การ
ปกครองของไทยกับ
ประเทศอ่ืนๆ ที่มีการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันในมาตรา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง   
 การมีส่วนร่วม 
และการตรวจสอบ 
การใช้อ านาจรัฐ 
4. วิเคราะหป์ระเด็น
ปัญหา   ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยและเสนอแนว
ทางแก้ไข 
 

1. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่
ส าคัญในประเทศ จากแหล่ง ข้อมูล
ต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข 
2. เสนอแนวทาง     ทางการเมือง          
การปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจ  
และการประสานประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างประเทศ 

3. วิเคราะห์ความส าคัญและ   
ความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
4. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
 

 
 
 
 
 
 

 



สำระท่ี 3     เศรษฐศำสตร์ 
 มำตรฐำน ส 3.1    เข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภค  กำรใช้
ทรัพยำกรที่มีอยู่จ ำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ  รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำร
ด ำรง ชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของ
เศรษฐศาสตร์ 
2. วิเคราะห์ค่านิยมและ
พฤติกรรมการบริโภคของ
คนในสังคมซึ่งส่งผลต่อ
เศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ 
3. อธิบายความเป็นมา 
หลักการและความส าคัญ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อสังคมไทย 
 

1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อการลงทุนและ
การออม 
2. อธิบายปัจจัยการ
ผลิตสินค้าและบริการ  
และปัจจัยที่มี อิทธิพล
ต่อการผลิตสินค้าและ
บริการ 
3. เสนอแนวทางการ
พัฒนาการผลิตใน
ท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. อภิปรายแนวทาง
การคุ้มครองสิทธิ ของ
ตนเองในฐานะ
ผู้บริโภค 
 

1. อธิบายกลไกราคาใน
ระบบเศรษฐกิจ 
2. มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. วิเคราะห์ความ 
สัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ระบบสหกรณ์ 

1. อภิปรายการก าหนดราคาและ
ค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ 
2. ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3. ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับชุมชนและ
ประเทศ 
4. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ          
ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข 

 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
              มำตรฐำน ส 3.2  เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและควำม
จ ำเป็น ของกำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. วิเคราะห์บทบาท
หน้าที่และความแตกต่าง
ของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทและธนาคาร
กลาง 
2. ยกตัวอย่าง  ที่สะท้อน
ให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน
และการแข่งขันกัน    
ทางเศรษฐกิจ  ใน
ประเทศ 
3. ระบุปัจจัย    ที่มี
อิทธิพลต่อการก าหนด 
อุปสงค์และอุปทาน 

4. อภิปรายผลของการมี
กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน      ทางปัญญา 

1. อภิปรายระบบเศรษฐกิจ 
แบบต่างๆ 
2. ยกตัวอย่างท่ีสะท้อน 
ให้เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน  
และการแข่งขันกันทาง
เศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเชีย 
3.  วิเคราะห์การกระจาย
ของทรัพยากรในโลกท่ี
ส่งผลต่อความ สัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
4.  วิเคราะห์การแข่งขัน
ทางการค้า               
ในประเทศและต่าง 
ประเทศ ที่ส่งผล ต่อ
คุณภาพสินค้าปริมาณ
การผลิตและราคาสินค้า 

1. อธิบายบทบาทหน้าที่
ของรัฐบาลในระบบ
เศรษฐกิจ 
2. แสดงความคิดเห็นต่อ
นโยบายและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่มี
ต่อบุคคล กลุ่มคนและ
ประเทศชาติ  
3.อภิปรายบทบาท
ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ 
4. อภิปรายผลกระทบ 

ที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ 
เงินฝืด 

5.วิเคราะห์ผลเสียจากการ
ว่างงานและแนวทาง
แก้ปัญหา 
6.  วิเคราะห์สาเหตุและ
วิธีการกีดกันทางการค้าใน
การค้าระหว่างประเทศ 
 

1.อธิบายบทบาทของรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายการเงิน การ
คลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
2. วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกา
ภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย 
3. วิเคราะห์ผลดีผลเสียของ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง 
ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำระท่ี 4   ประวัติศำสตร์ 

    มำตรฐำน ส 4.1     เข้ำใจควำมหมำย  ควำมส ำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์  สำมำรถใช้วิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ  อย่ำงเป็นระบบ 
 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. วิเคราะห์ความส าคัญ
ของเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ 
2. เทียบศักราชตามระบบ
ต่างๆ            ที่ใช้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ 
3. น าวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษา
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 

1. ประเมินความ 
น่าเชื่อถือของหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ใน
ลักษณะต่างๆ 
2. วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างความ
จริงกับข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ 
3. เห็นความส าคัญ 
ของการตีความ 
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
ที่น่าเชื่อถือ 
 

1.วิเคราะห์เรื่องราว 
เหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์        ได้
อย่างมีเหตุผล   ตาม
วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
2. ใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 
ในการศึกษาเรื่องราว
ต่างๆ  
ที่ตนสนใจ 

1. ตระหนักถึงความส าคัญของ
เวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ 
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
ประวัติศาสตร์         โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                          
       
มำตรฐำน ส 4.2 เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้ำนควำมสัมพันธ์และ กำร   
    เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่องตระหนักถึงควำมส ำคัญ และสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1.  อธิบายพัฒนาการทาง
สังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมืองของประเทศ 
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก 
เฉียงใต้ 
2.  ระบุความส าคัญของ
แหล่งอารยธรรม  ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ 

1.อธิบายพัฒนาการ
ทางสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชีย  
2. ระบุความส าคัญของ
แหล่งอารยธรรม
โบราณ ในภูมิภาค
เอเชีย 
   
 
 

1. อธิบาย 
พัฒนาการทางสังคม  
เศรษฐกิจ  และการเมือง 
ของภูมิภาค 
ต่าง ๆ  ในโลกโดยสังเขป 
2. วิเคราะห์ผลของ การ
เปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความ
ร่วมมือและความ ขัดแย้งใน
คริสต์ ศตวรรษท่ี 20
ตลอดจนความพยายามใน
การ ขจัดปัญหาความขัดแย้ง 
 

1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารย
ธรรม 
โบราณและการติดต่อ
ระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2.  วิเคราะห์เหตุการณ์
ส าคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  
เศรษฐกิจ  และการเมือง  
เข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน 
3. วิเคราะห์ผลกระทบของ
การขยายอิทธิพลของ
ประเทศในยุโรป 
ไปยังทวีปอเมริกา   แอฟริกา 
และเอเชีย 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ของ
โลกในคริสต์ศตวรรษที่  21 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
  
มำตรฐำน ส 4.3     เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญำไทย  มีควำมรัก  ควำมภูมิใจและธ ำรง
ควำมเป็นไทย 
 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. อธิบายเรื่องราวทาง
ประวัติ-ศาสตร์สมัยก่อน
สุโขทัย   
ในดินแดนไทยโดยสังเขป 
2.  วิเคราะห์พัฒนาการ
ของอาณาจักรสุโขทัย  ใน
ด้านต่าง ๆ 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของ
วัฒนธรรมและ   ภูมิ
ปัญญาไทย  สมัยสุโขทัย
และสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
 

1. วิเคราะห์พัฒนาการ
ของอาณาจักรอยุธยา 
และธนบุรี ในด้านต่างๆ   
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความม่ันคง
และความเจริญ 
รุ่งเรืองของอาณาจักร
อยุธยา 
3. ระบุภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทย 
สมัยอยุธยาและธนบุรี
และอิทธิพลของภูมิ
ปัญญาดังกล่าวต่อการ
พัฒนาชาติไทยในยุค
ต่อมา 
 
 

1.  วิเคราะห์พัฒนาการของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ใน
ด้านต่างๆ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรือง 
ของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ 
3. วิเคราะห ์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพล   
ต่อการพัฒนาชาติไทย 
4.วิเคราะห์บทบาทของไทย
ในสมัยประชาธิปไตย 
 

1. วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ
ของประวัติศาสตร์ไทย  
2. วิเคราะห์ความส าคัญ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ต่อชาติไทย 
3.  วิเคราะห์ปัจจัย 
ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย    
ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุค
ปัจจุบัน 
4.  วิเคราะห์ผลงานของ
บุคคลส าคัญ     ทั้งชาวไทย
และต่างประเทศท่ีมีส่วน
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย  
และประวัติศาสตร์ไทย 
5.  วางแผนก าหนดแนวทาง
และมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
ไทย 

 

 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 



  
 
                                                       

                                            สำระท่ี 5 ภูมิศำสตร์                           
               มำตรฐำน ส 5.1  เข้ำใจลักษณะทำงกำยภำพของโลกและควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกำรใช้แผนที่และ

เครื่องมือทำงภูมิศำสตร์ในกำรค้นหำ วิเครำะห์และสรุปข้อมูลตำมกระบวนกำรทำงภูมิศำสตร์ 
ตลอดจนใช้ภูมิสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1. วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอ
เชียเนีย โดยใช้เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์สืบค้น
ข้อมูล 
 
2. อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์
(ละติจูด และลองจิจูด)
เส้นแบ่งเวลาและ
เปรียบเทียบวัน เวลาของ
โลก 
3. วิเคราะห์เชื่อมโยง
สาเหตุและแนวทาง
ป้องกันภัยธรรมชาติและ
การระวังภัยที่เกิดขึ้น 
ในประทศไทยและทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และ          
โอเชียเนีย 

1.วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สืบค้นข้อมูล 
2.อธิบายมาตราส่วน ทิศ 
และสัญลักษณ์ 
3.วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติของทวีปยุโรป
และทวีปแอฟริกา 
 

1. วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปอเมริกา
เหนือ และทวีปอเมริกาใต้ 
โดยเลือกใช้แผนที่เฉพาะ
เรื่องและเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล  
2.วิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ภัยพิบัติของทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้  

1. วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ในประเทศไทย
และภูมิภาคต่างๆของโลก 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ 
2. วิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพซึ่งท าให้เกิดปัญหา
หรือภัยพิบัดทางธรรมชาติ
ในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆของโลก  
3. ใช้แผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหา
วิเคราะห์และสรุปข้อมูล
ตามกระบวนการทาง
ภูมิศาสตร์และน า
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 

            
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  มำตรฐำน ส5.2เข้ำใจปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์วิถีกำร 
      ด ำเนินชีวิต มีจิตส ำนึก และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อกำรพัฒนำที 
      ยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 

ม.1 ม.2 ม. 3 ม.4 – ม.6 

1.ส ารวจและระบุท าเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย 
2.วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทาง
สังคมที่มีผลต่อท าเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย 
3.สืบค้นอภิปราย ประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
4.วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
เนีย อย่างยั่งยืน 
 

1.ส ารวจและระบุท าเล
ที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา 
2.วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทาง
สังคมท่ีมีผลต่อท าเล
ที่ตั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมใน
ทวีปยุโรปและทวีป
แอฟริกา 
3.สืบค้น อภิปราย
ประเด็นปัญหาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่
เกิดข้ึนในทวีปยูโรป
และทวีปแอฟริกา 
4.วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป
ยุโรป ทวีปแอฟริกา
อย่างยั่งยืน 

1.ส ารวจและระบุท าเลที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
2.วิเคราะห์ปัจจัยทาง
กายภาพและปัจจัยทาง
สังคมท่ีมีผลต่อท าเลที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
และทวีปอเมริกาใต้ 
3.สืบค้น อภิปรายประเด็น
ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้น
ในทวีปอเมริกาเหนือและ
ทวีปอเมริกาใต้ 
4. .วิเคราะห์แนวทางการ
จัดการภัยพิบัติและการ
จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในทวีป 
อเมริกาเหนือและทวีป
อเมริกาใต้อย่างยั่งยืน 
5.ระบุความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่มีผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

1.วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับกิจกรรมของ
มนุษย์ ในการสร้างสรรค์วิถี
การด าเนินชีวิตของท้องถิ่น 
ทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆของดลกและ
เห็นความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ 
2.วิเคราะห์สถานการณ์ 
สาเหตุ และผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยา
การธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยและภูมิภาค
ต่า 
งๆของโลก 
3.ระบุมาตรการและการ
แก้ไขปัญหากฎหมายและ
นโยบายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบทบาทของ
องค์การที่เกี่ยวข้องและ
ประสานความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 

 
 



 
 
  
 
 
 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม                        ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  
ชื่อรำยวิชำ   สังคมศึกษำ 1                                                            รหัสวิชำ   ส  21101                                                                                                      
จ ำนวน    3   ชั่วโมง /สัปดำห์         รวมเวลำ   60   ชั่วโมง /ภำคเรียน             1.5  หน่วยกิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ในการสืบค้นข้อมูล   เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ    และสังคมของ

ประเทศไทยและทวีปเอเชีย   ออสเตรเลีย และโอเชียเนียอธิบาย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ   และ
ความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับเวลาท้องถิ่นส ารวจและอธิบายท าเลที่ตั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีป
เอเชีย   ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 วิเคราะห์ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้น  การเปลี่ยนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ   สังคม และวัฒนธรรม   
รวมถึงแผนอนุรักษ์ทรัพยากรในทวีปเอเชีย   ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย     การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม   แนว
ทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้น  โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่าของทรัพยากร 
วิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  และปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อ
การเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  สินค้า  และประชากรในทวีปเอเชีย   ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย      
  อธิบายความหมาย และความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ความหมายของค าว่าทรัพยากร มีจ ากัด  
ความต้องการมีไม่จ ากัด ความขาดแคลน การเลือกและค่าเสียโอกาส ความหมาย   ความเป็นมา การประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต ความส าคัญ คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงต่อสังคมไทย  หลักการ   ความเป็นมาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งโครงการตามพระราชด าริ    
 วิเคราะห์ความหมาย   ความส าคัญ  หลักการ  ปัจจัย   ค่านิยม   พฤติกรรมของการบริโภค   รวมทั้งผลดีและ
ผลเสียของพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน    ความหมาย  ประเภท  ความส าคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจ  บทบาทหน้าที่  ความส าคัญของธนาคารกลาง     การหารายได้  รายจ่าย  การออม  การลงทุนซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค  และสถาบันการเงิน 
 ระบุความส าคัญความหมาย  กฎอุปสงค์  อุปทาน  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดอุปสงค์และอุปทาน 
อภิปรายความหมาย  ความส าคัญ  กฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพอสังเขป  พร้อมทั้งตัวอย่าง
การละเมิดแต่ละประเภท 
 ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการพึ่งพาอาศัย  กันและกัน  การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ  รวมถึง
ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน  ประเทศ  และเสนอแนวทางแก้ไข 
  
ตัวช้ีวัด 
 

 ส  5.1/   ม.1//1-3   ส  5.2  / ม.1//1-4 
 ส 3.1 /  ม.1/1-3   ส 3.2 /  ม.1/1-4  
 

 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม                  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1 
ชื่อรำยวิชำ     ประวัติศำสตร์  1                                                      รหัสวิชำ   ส  21102                                                                                                                                                                                                                                            
จ ำนวน    1   ชั่วโมง /สัปดำห์      รวมเวลำ   20   ชั่วโมง /ภำคเรียนที่ 1            0.5   หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วิเคราะห์ความส าคัญของเวลาและช่วงเวลาส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์    ความสัมพันธ์และความส าคัญ

ของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต    ยกตัวอย่างการใช้เวลา   ชว่งเวลาและยุคสมัยที่ปรากฎในเอกสารประวัติศาสตร์
ไทย 
 เทียบศักราชและอธิบายที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสาร ประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่   จ.ศ. / ม.ศ. / ร.ศ. / 
พ.ศ. / ค.ศ. / และ ฮ.ศ.    วธิีการเทียบศักราชต่าง ๆ และตัวอย่างการเทียบ    ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ  ที่ปรากฎ
ในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 
 วิธีการทางประวัติศาสตร์และอธิบาย  ความหมาย   ความส าคัญและวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน   ยกตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยทั้งหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง 
เช่น  ข้อความในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย     น าวิธีทางประวัติศาสตร์ ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นตนเอง 
 อธิบายที่ตั้งสภาพภูมิศาสตร์   และพัฒนาการทางสังคม   เศรษฐกิจ   การเมืองของประเทศต่าง ๆ     ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาคระบุที่ตั้ง   
ความส าคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอกเชียตะวันออกเฉียงใต้   เช่น  แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ    
รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
     ตัวช้ีวัด 
     ส 4.1 /  ม.1/1-3     ส 4.2/   ม.1/1-2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม                        ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1 
ชื่อรำยวิชำ     สังคมศึกษำ  2                                                             รหัสวิชำ   ส  21103                                                                                                      
จ ำนวน    3  ชั่วโมง /สัปดำห์         รวมเวลำ   60   ชั่วโมง /ภำคเรียน                        1.5   หน่วยกิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อธิบายการสังคายนา   การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย    พุทธคุณ 9    ธรรมที่ควรรู้  ได้แก่     
ขันธ์ 5   ธาต ุ 4    ธรรมที่ควรละ  ได้แก่    หลักกรรม   ความหมายและคุณค่า    อบายมุข 6    ธรรมที่ควรบรรล ุ         
สุข 2 (กายิก, เจตสิก)    ไตรสิกขา   กรรมฐาน 2  ปธาน 4   โกศล  3    มงคล  38   ได้แก่     ไม่คบคนพาล   คบ
บัณฑิต   บูชาผู้ควรบูชา    พุทธศาสนสุภาษิต   ได้แก่   ย    เว  เสวต ิ ตาทิโส   คบคนเช่นใรเป็นคนเช่นนั้น   อตฺตนา 
โจทยตฺตาน     จงเตือนตนด้วยตน    นิสมฺม กรณ  เสยฺโย   ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท า    ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   เรือนที่
ครองไม่ดีน าทุกข์มาให้    อธิบายวิถีชีวิตของพระภิกษุ   บทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   การปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ   รวมถึงอธิบายประวัติ  ความส าคัญและปฏิบัติตนในวันส าคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 
 วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนเองและครอบครัว    สรุปและ
วิเคราะห์พุทธประวัติ    วิเคราะห์และประพฤติตนตามพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่างตามที่
ก าหนดให้  รวมถึงหลักธรรมและเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่น ๆ  และตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นที่
เป็นแบบอย่าง 
 เห็นคุณค่าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  ได้แก่  วิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม  และวิธีคิดแบบคุณ – โทษ
และทางออก 
 สวดมนต์  แปลและแผ่เมตตาด้วยการบริหารจิตแบบอานาปานสติไปใช้ในชีวิตประจ าวันปฏิบัติการจัดโต๊ะหมู่
บูชา  การจุดธูปเทียน  การจัดเครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชาได้  รวมถึงปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ    ได้
อย่างเหมาะสมจัดพิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธีได้ถูกต้อง  เช่น  ค าอาราธนาต่าง ๆ 
 ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ  และประโยชน์ของการคุ้มครองสิทธิของบุคคล    รวมถึงการปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  เกี่ยวกับ   สิทธิ   เสรีภาพและหน้าที่ระบุบทบาทและ
หน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคม    และประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ  
 อภิปรายความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   รวมถึงปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือน าไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน
แสดงออกวิธีปฏิบัติตนและผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
 อธิบาย หลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร้าง   และสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน 
  
 
 

 



 
 
วิเคราะห์การแบ่งอ านาจ  และการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยทั้ง  3  ฝ่าย  คือ   นิติบัญญัติ   บริหาร   ตุลาการ 

ตามท่ีระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
  
ตัวช้ีวัด 
  

ส 1.1  / ม.1/1-11     ส 1.2 /  ม.1/1-5 
ส  2.1/   ม.1/1-4      ส  2.2/   ม.1/1-3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม                       ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1      
 ชื่อรำยวิชำ     ประวัติศำสตร์   2                                                          รหัสวิชำ   ส  21104                                                                                                      
จ ำนวน    1   ชั่วโมง /สัปดำห์     รวมเวลำ   20   ชั่วโมง /ภำคเรียนที่ 2                1.0    หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 อธิบายเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยโดยสังเขป รวมถึงรัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น   
ศรีวิชัย   ตามพรลิงค์   ทวารวดี   เป็นต้น 
    วิเคราะห์พัฒนาการรัฐไทยในดินแดนไทย  เช่น  ล้านนา  นครศรีธรรมราช   สุพรรณภูมิ วิเคราะห์การ
สถาปนา  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก    การพัฒนาการในด้านการเมือง  การปกครอง   เศรษฐกิจ   
สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรสุโขทัย   วิเคราะห์วัฒนธรรมสุโขทัย   เช่น   ภาษาไทย   
วรรณกรรม   ประเพณีส าคัญ   ศิลปกรรมไทย      ภูมิปัญญาไทย  เช่น  การชลประทาน  เครื่องสังคโลก   และความ
เสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย        
 
ตัวช้ีวัด 
  

 ส 4.3 /  ม.1/1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                          ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2  
รำยวิชำ  สังคมศึกษำ   3                                                                     รหัสวิชำ  ส22101 
จ ำนวน  3   ชั่วโมง/สัปดำห์     รวมเวลำ   60    ชั่วโมง /ภำคเรียน                       1.5  หน่วยกิต   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                ศึกษา  วิเคราะห์  รวบรวม  น าเสนอข้อมูล   ส ารวจ   อภิปราย   ระบุ   ในเรื่องลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกาโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์      ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา  การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
และทางสังคม   การเปลี่ยนแปลงประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปและแอฟริกา   ปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึง
ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา 
   ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด  สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่อง 
ต่อไปนี้ 
            การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  เลือกใช้ทรัพยากร เพ่ือการเผลิต   
โดยค านึงถึงต้นทุน  และน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต  ศึกษาวิธีการผลิตและ ประยุกต์ใช้ปรัชญาพอเพียงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาระบบเศรษฐกิจ
ต่างๆเพ่ือเป็นผลต่อการตัดสินใจในระบบกลไกราคา ระบบธนาคารและสถาบันการเงิน และการกระจายของทรัพยากร 
ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศตลอดจนการแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ 
 
ตัวชี้วัด 
              ส  5.1  /  ม.2  1/1     ส  5.2   /  ม 2/ 1 - 4 
               ส  3.1 /1 - 4      ส  3.2  2/1 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

อธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
รำยวิชำ  ประวัติศำสตร์  3                                                             รหัสวิชา  ส  22103  
จ ำนวน  1 ชั่วโมง/สัปดำห์      เวลำ   20ชั่วโมง/ภำคเรียน                                    0.5หน่วยกิต  

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
       ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ
อย่างง่ายๆ ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถิ่นหรือหลักฐานสมัย
อยุธยา ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆสมัยอยุธยาและธนบุรี การแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น
รวมทั้งความจริงกับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงเหตุการณ์
ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือเข้ าใจ
และเห็นความส าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
      ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาค
เอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  ศึกษาที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่งมรดกโลก
ในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน  ทั้งนี้เพ่ือให้
เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
       ศึกษาวิเคราะห์อาณาจักรอยุธยาในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง 
พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ  
 
 
ตัวชี้วัด 
               ส 4.1   /  ม. 2 / 1-3  ส 4.2  /  ม. 2/   1-2    ส 4.3 /   ม. 2/  1-2     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม                                                   ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2 
รำยวิชำสังคมศึกษำ 4                                                                  รหัสวิชำ   ส   22103 
จ ำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดำห์   รวมเวลำ   60  ชั่วโมง/ภำคเรียน            1.5 หน่วยกิต   

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      
ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อมข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้มีความเข้าใจในเรื่อง ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนาเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนา
เข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านการนับถือพระพุทธศาสนา องประเทศเพ่ือนบ้าน  ความส าคัญของพุทธศาสนาที่เป็นรากฐาน
วัฒนธรรมเอกลักษณ์และมรดกของชาติ   
                 พุทธประวัติและการสั่งสอน  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ระเบียบ  พิธี และการปฏิบัติ นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  เรื่อง พระรัตนตรัย    อริยสัจ  4  ขันธ์  5  หลักกรรม  อกุศลกรรมบถ 10อบายมุข  4  สุข  2  
สมบัติ  4 วิบัติ  4 บุพพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา  กุลจิรัฏฐิติธรรม 4  สติปฏฐาน 4 มงคล38 ทธศาสนาสุภาษิต   เรื่อง
น่ารู้จากพระไตรปิฎก   ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาแะการบริหาร และเจริญปัญญาพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ2    วิธีคือวิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
             ประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา   พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ  นางขุชุตตรา พระเจ้าพิมพิสารชาวพุทธ
ตัวอย่างหน้าที่ชาวพุทธเรื่องการเข้าบทบาทของพระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการแสดงธรรม  การประพฤติ
เป็นแบบอย่าง  การปฏิบัติตนเป็นลูกท่ีดีตามหลักทิศ 6  มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ศาสนพิธ
พิธีกรรมและสัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการ
จัดระเบียบสังคมเพ่ือให้เกิดศรัทธาต่อพระรัตนตรัยและรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนาประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่
ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถน าหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การท างาน
อย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 
               ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด  สภาพปัญหา  สภาพแวดล้อม  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 
                กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว  เช่น  กฎหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  กฎหมายการแจ้ง
เกดิ-การตาย  การย้ายส ามโนครัว  กฎหมายบุตรบุญธรรม  กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ชุมชนและประเทศ  เช่น  ภาษีอากร  ภาษีเงินได้  กฎหมายแรงงาน กฎหมายปกครองซึ่งจะท าให้ได้รู้และปฏิบัติได้
ถูกต้อง  ความส าคัญของเรื่องสิทธิ  เสรีภาพ  และบทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยสถาบัน
ทางสังคม เช่น  สถาบัน ครอบครัว  สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา  ระบอบการปกครองแบบต่าง  ๆ ในปัจจุบัน ยึด
ตัวบท กฎหมายรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งการมีส่วนร่วมในการปกครองและสามารถตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐบาล
ได้ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างกันนอกจากนี้เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยในอดีตต้องน าข้อมูล
ข่าวสารมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยต่อไป 
 ตัวชี้วัด 
    ส1.1/ ม  2  /  1-11        ส1.2/  ม  2  /  1-5 
    ส2.1/ม  2   /  1-4          ส2.2/ม  2  /  1-2 



 
 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี2 
      รำยวิชำ  ประวัติศำสตร์  4                                                                  รหัสวิชำ  ส22104 
      จ ำนวน  1 ชั่วโมง/สัปดำห์             รวมเวลำ   20  ชั่วโมง/ภำคเรียน                   0.5  หน่วยกิต    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษาวิเคราะห์อาณาจักรอยุธยาในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1   

ครั้งที่ 2 และ การกู้เอกราช   อาณาจักรธนบุรีในเรื่องเก่ียวกับการสถาปนาอาณาจักร  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและ
ความเจริญรุ่งเรือง   พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบุภูมิ
ปัญญาและ วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรึ  อิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวที่มีผลต่อพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา 

ศึกษาวีรกรรมและผลงานของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติไทย    เช่น   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2       
พระสุริโยทัย   พระนเรศวรมหาราช    สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช(ด้วง)   สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ (บุญมา) ทั้งนี้เพ่ือเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  เกิดความรัก
ความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย     ภูมิปัญญาไทย  เห็นแบบอย่างการกระท าความดีของบรรพบุรุษไทย 

 
ตัวชี้วัด 
                 ส 4.3      /    ม.2 /1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม                                                  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 
รำยวิชำสังคมศึกษำ 5                                                                 รหัสวิชำ   ส   23101 
จ ำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดำห์   รวมเวลำ   60  ชั่วโมง/ภำคเรียน                 1.5 หน่วยกิต   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา   วิเคราะห์   ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก  และเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้  การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจสังคม และ
วัฒนธรรมในทวีปเอเชียออสเตรเลีย และโอเชียเนีย การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม แนวทางการใช้ทรัพยากรของ
คนในชุมชนให้ ใช้ ได้นานขึ้น  โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่าของทรัพยากรแผนอนุรักษ์ทรัพยากรในทวีปเอเชีย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ผลกระทบต่อเนื่องของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทยศึกษา   วิเคราะห์   ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต 
สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก  และเห็นคุณค่าใน
เรื่องต่อไปนี้ 

ความหมายและประเภทของตลาด ความหมายและตัวอย่างของอุปสงค์และอุปทาน  ความหมายและ
ความส าคัญของกลไกราคาและการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ  หลักการปรับและเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและ
บริการ  ส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหาของท้องถิ่น
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิด
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับต่าง ๆ หลักการส าคัญของระบบสหกรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบทบาทหน้าที่ของ
รัฐบาลในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่นการผลิตสินค้าและ
บริการสาธารณะที่เอกชนไม่ด าเนินการ เช่นไฟฟ้า ถนน โรงเรียนบทบาทการเก็บภาษีเพ่ือพัฒนาประเทศของรัฐใน
ระดับต่าง ๆบทบาทการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่ายและการจัดสรรในทางเศรษฐกิจ บทบาท
อ่ืนของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจในสังคมไทยนโยบาย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลบทบาทความส าคัญของ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศลักษณะของการรวมกลุ่มทาง  เศรษฐกิจกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อเงินฝืดความหมายสาเหตุและแนวทางแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ  เงินฝืดสภาพและสาเหตุ
ปัญหาการว่างงาน ผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงานการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศสาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
 
ตัวชี้วัด  ส 5.1    ม  3/    1-2        ส 5.2   ม  3  /  1-4 
               ส3.1  /   ม 3  /   1-3     ส3.2/ม  3  /  1-6 

 



 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม          ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

รำยวิชำ  ประวัติศำสตร์  5                                                     รหัสวิชำ  ส22102 
จ ำนวน  1 ชั่วโมง/สัปดำห์             รวมเวลำ   20  ชั่วโมง/ภำคเรียน                      0.5  หน่วยกิต 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ศึกษา   วิเคราะห์   ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต 

สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก  และเห็นคุณค่าใน

เรื่องต่อไปนี้ขัน้ตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ส าหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

ตนเองเหตุการณ์ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน

การศึกษาเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับตนเอง  ครอบครัว และท้องถิ่นของตน  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ

ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ

ของโลก  (ยกเว้นเอเชีย) โดยสังเขป  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก  ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  สงครามเย็น องค์การ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ  การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ

ความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความ

เจริญและความมั่นคงของชาติ  พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมือง  การปกครอง  สังคมเศรษฐกิจ  

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย 

เช่น การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง  ในสมัยรัชกาลที่ 4 การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 

 
ตัวชี้วัด   
ส4.1   /  ม  3  /    1-2  ส4.2  /   ม  3  /   1- 2    ส4.3  /  ม  3  /    1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม                                                      ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 
รำยวิชำสังคมศึกษำ 6                                                                     รหัสวิชำ   ส   23103 
จ ำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดำห์   รวมเวลำ   60  ชั่วโมง/ภำคเรียน                    1.5 หน่วยกิต        

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   
 

ศึกษา   วิเคราะห์   ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต 
สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก  และเห็น
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 

พระพุทธ  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการนับถือพระพุทธศาสนาของ
ประเทศเหล่านั้นในปัจจุบัน   ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความ
สงบสุขให้แก่โลก   สัมมนาพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ศึกษา
พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เช่น  ปางมารวิชัย ,  ปางปฐมเทศนาม,ปางลีลา , ปางประจ าวันเกิด       
สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ   
พระธรรม  เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปฐมเทศนา โอวาทปาฏิโมกข์   พระอัญญาโกณฑัญญะพระ
มหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรีพระเจ้าปเสนทิโกศล นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก  พระรัตนตรัย ,สังฆคุณ 
9, อริยสัจ 4,ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้), ขันธ์ 5-ไตรลักษณ,์สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)  หลักกรรม-วัฏฏะ 3  ,ปปัญจธรรม 
3 (ตัณหา มานะทิฎฐิ),นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ),อัตถะ, มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ),มรรคมีองค์ 8,ปัญญา 30 ,สัป
ปุริสธรรม 7,บุญกิริยาวัตถุ 10,อุบาสกธรรม 7   , มงคล 38   มีศิลปวิทยาพบสมณะ  ฟังธรรมตามกาล    
สนทนาธรรมตามกาล   พุทธศาสนสุภาษิต   เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก  การปฏิบัติตนตามหลักธรรม   
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐานเน้นอานา
ปานสติ น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    วิถีการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนา
อ่ืนๆ  หน้าที่ของพระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และจริยวัตรอย่างเหมาะสมการปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุในงานศาสนพิธีที่บ้าน การสนทนา การแต่งกายมรรยาทการพูดกับพระภิกษุตามฐานะ  การเป็นศิษย์
ที่ด ีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 6 ของพระพุทธศาสนา   
พระสงฆ์    การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตรพิธีท าบุญ งานมงคล งาน
อวมงคล การนิมนต์พระภิกษุ การเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปและเครื่องบูชา การวงด้ายสายสิญจน์ การปูลาด
อาสนะ การเตรียมเครื่องรับรอง การจุดธูปเทียนข้อปฏิบัติในวันเลี้ยงพระ การถวายข้าวพระพุทธ การถวายไทย
ธรรมการกรวดน้ าประวัติวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย วันวิสาขบูชา (วันส าคัญสากล)วันธรรม
สวนะและเทศกาลส าคัญ หลักปฏิบัติตน : การฟังพระธรรมเทศนา การแต่งกายในการประกอบศาสนพิธีที่วัด 



การงดเว้นอบายมุขการประพฤติปฏิบัติในวันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ   การแสดงตนเป็นพุทธมามกะขั้น
เตรียมการขั้นพิธีการการศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา น าไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาส
การศึกษาการรวมตัวขององค์กรชาวพุทธการปลูกจิตส านึกในด้านการบ ารุงรักษาวัดและพุทธสถานให้เกิด
ประโยชน์ 
ศึกษา   วิเคราะห์   ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก  และเห็นคุณค่าในเรื่อง
ต่อไปนี้ลักษณะการกระท าความผิดทางอาญาและโทษ  ลักษณะการกระท าความผิดทางแพ่งและโทษ
ความหมาย และความส าคัญของสิทธิมนุษยชนการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ  แห่ง
ราชอาณาจักรไทย  ความส าคัญของวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากลการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม   ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง สาเหตุปัญหาทางสังคม แนวทางความ
ร่วมมือในการลดความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์ปัจจัยที่ส่งเสริมการด ารงชีวิตให้มีความสุข  หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระบอบการปกครอง แบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน ความแตกต่าง ความ
คล้ายคลึงของการปกครองของไทย กับประเทศอ่ืนๆ ที่ม ี  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลบทบาทส าคัญของ
รัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินความจ าเป็นในการมีรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย  ประเด็น  ปัญหา
และผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
ตัวชี้วัด  

    ส   1.1    /   ม  3    /   1-10    ส   1.2   /  ม  3   /   1-7 
    ส2.1 /  ม   3    /   1-4   ส2.2  /  ม   3   /    1-5 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
     รำยวิชำ  ประวัติศำสตร์  6                                                                   รหัสวิชำ  ส23104 
     จ ำนวน  1 ชั่วโมง/สัปดำห์                     รวมเวลำ   20  ชั่วโมง/ภำคเรีย                     0.5  หน่วยกิต    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา   วิเคราะห์   ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต 
สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก  และเห็น
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์  ส าหรับการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
ตนเอง เหตุการณ์ส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์  น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว และท้องถิ่นของตน  ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
ต่างๆของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ภูมิภาคต่างๆของโลก  (ยกเว้นเอเชีย) โดยสังเขป  อิทธิพลของ 
อารยธรรมตะวันตก  ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  สงครามเย็น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ   การ
สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์  บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี 
ในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ  พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมือง  
การปกครอง  สังคมเศรษฐกิจ  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ  เหตุการณ์ส าคัญสมัย
รัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย เช่น การท าสนธิสัญญาเบาว์ริง  ในสมัยรัชกาลที่ 4  การปฏิรูปประเทศ
ในสมัยรัชกาลที่ 5 
 
ตัวชี้วัด   
ส4.1   /  ม  3  /    1-2  ส4.2  /   ม  3  /  1- 2    ส4.3  /  ม  3  /    1-4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                              ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4                         
รำยวิชำ พระพุทธศำสนำ  1                                                              รหัสวิชำ ส 31101 
2 ช่ัวโมง/สัปดำห์                      40  ชั่วโมง/ภำคเรียน                                1.0  หน่วยกิต  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

             ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ   สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต  
สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้    เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   ตระหนัก  และเห็น
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 
               

                           พระพุทธ เกี่ยวกับ  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   เรื่องพระพุทธศาสนามีทฤษฎีและ
วิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง  พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธา และปัญญาท่ีถูกต้อง  
วิเคราะห์สังคมชมพูทวีป และคติความเชื่อทางศาสนา สมัยก่อนพระพุทธเจ้า    พุทธประวัติ   สรุปและวิเคราะห์
พุทธประวัติ  ด้านการตรัสรู้และการก่อตั้งพระพุทธ ศาสนา  ชาดก  เรื่องพระเวสสันดรชาดก  วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  หลักธรรมที่เก่ียวเนื่องในวันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ ศึกษาวิเคราะห์คุณค่า ผลงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนามุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุและศาสนสถานในท้องถิ่น 
              พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องพระรัตนตรัย(วิเคราะห์ความหมาย และคุณค่า
ของพุทธะ) อริยสัจ 4  ทุกข์ : (ธรรมที่ควรรู้) :  ขันธ์ 5 - นามรูป, สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) : หลักธรรม –  นิยาม 5    
วิตก 3      นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)  :   ภาวนา 4   ,  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) :พระสัทธรรม 3  ปัญญาวุฒิธรรม 
4  พละ 5 อุบาสกธรรม 5  มงคล 38 ในเรื่อง สงเคราะห์บุตร สงเคราะห์ภรรยา และสันโดษ  พุทธศาสนสุภาษิต  
คือ  จิตฺต   ทนฺต   สุขาวห  ( จิตที่ฝึกดีแล้ว น า สุขมาให้ )   น  อุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา   ทสฺสยนฺติ (บัณฑิตย่อมไม่แสดง
อาการขึ้น ๆ ลง ๆ )  นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต (คนที่ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก)   โกธ   ฆตวา สุข   เสติ (ฆ่าความโกรธได้ 
ย่อมอยู่เป็นสุข) พระไตรปิฎก  วิเคราะห์ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก การ
ครองตนเป็นพลเมืองที่ดี ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  คือ ภพ ภูมิ  การบริหารจิตและเจริญปัญญา   สวดมนต์แปล
และแผ่เมตตา       วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต และเจริญปัญญา  ฝึกการบริหารจิตและเจริญ
ปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา     ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิต
และสังคม   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2   วิธี  คือ วิธีคิดแบบสามัญลักษณะ  และวิธีคิดแบบ
เป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน   ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         พระสงฆ์   เกี่ยวกับ ประวัติพุทธสาวก   พุทธสาวิกา    เรื่อง   พระอัสสชิ     พระกีสาโคตมีเถรี  พระนาง
มัลลิกา และหมอชีวก โกมารภัจ ชาวพุทธตัวอย่าง  พระนาคเสน-พระยามิลินทร์ สมเด็จพระวันรัต(เฮงเขมจารี)  
พระอาจารย์มั่น ภูริทตโต    สุชีพ  ปุญญานุภาพ  หน้าที่ชาวพุทธ  เรื่องการเข้าใจในกิจของพระภิกษุ เช่น 
การศึกษา  การปฏิบัติธรรมและการเป็นนักบวชที่ดี   การศึกษาเรื่อง   คุณสมบัติของทายก   และปฏิคาหกการ
รักษาศีล 8 การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธ  การเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศเบื้องบนใน
ทิศ 6   การเข้าค่ายพุทธธรรม  การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธ ศาสนา   การปฏิบัติ ตนเป็นพุทธมามกะ ศาสน



พิธี  เรื่องประเภทของพุทธศาสนพิธี ศาสนพิธีเนื่องด้วยพุทธบัญญัติ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พิธีเวียนเทียน   
ถวายสังฆทาน   ถวายผ้าอาบน้ าฝน   พิธีทอดกฐิน   พิธีปวารณา ศาสนพิธีที่น าพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวเนื่อง 
เช่นการท าบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ   มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ  เรื่องการปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุทางกาย วาจาและใจที่ประกอบด้วยเมตตา การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อพระภิกษุในโอกาสต่างๆ สัมมนา
พระพุทธศาสนากับการแกป้ัญหาและการพัฒนา เรื่องพระพุทธ ศาสนากับการศึกษาท่ีสมบูรณ์  
           เพ่ือให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัยและรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี   มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม  และสามารถน าหลัก ธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม. 

 
ตัวช้ีวัด   ส 1.1 ม.4-6 /1, ส 1.1 ม.4-6 / 4, ส 1.1 ม.4-6 / 5, ส 1.1 ม.4-6 / 13, และ ส 1.1 ม.4-6 /14   
                    ส 1.2 ม.4-6 /15, ส 1.2 ม.4-6 / 16, ส 1.2 ม.4-6 / 17 และ ส 1.2 ม.4-6 / 18-22   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                            ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4                         
รำยวิชำ หน้ำที่พลเมือง                                                                  รหัสวิชำ ส 31102 
2 ช่ัวโมง/สัปดำห์                  40  ชั่วโมง/ภำคเรียน                                   1.0  หน่วยกิต                                 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

      ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับความหมาย  โครงสร้างของสังคม  การขัดเกลาและการจัดระเบียบทางสังคม  
สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม   ความหมาย   ความ ส าคัญของ
วัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมสากล   ความหมาย  ความส าคัญของแนวคิด  หลักการ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  บทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง   ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
เรื่อง ประเภทและที่มาของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว  ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  

      

            วิเคราะห์ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เสนอแนวทางและการมีส่วนร่วมในการตรวจ สอบอ านาจรัฐ  วิเคราะห์
ปัญหาการเมืองที่ส าคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข  เสนอแนวทางทางการ
เมืองการปกครองที่น าไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ 

        

          เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ โครงสร้างทางสังคม  เห็นความส าคัญของสถาบันทางสังคม  เลือกรับ
วัฒนธรรมสากล  ธ ารงรักษาวัฒนธรรมไทย   มีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   ในสังคมไทยและสังคมโลก     
ปฏิบัติตนและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเป็นพลเมืองดี ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ชุมชนและสังคม
อย่างสันติ  มีส่วนร่วมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชน  สังคมไทยและสังคมโลก    

 
ตัวช้ีวัด   ส 2.1 ม.4-6 /1, ส 2.1 ม.4-6 / 2, ส 2.1 ม.4-6 / 3, ส 2.1 ม.4-6 / 4, และ ส 2.1 ม.4-6 / 5   
                    ส 2.2 ม.4-6 /1, ส 2.2 ม.4-6 / 2, ส 2.2 ม.4-6 / 3 และ ส 2.2 ม.4-6 / 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                             ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5                         
รำยวิชำ พระพุทธศำสนำ  2                                                             รหัสวิชำ ส 32101 
1ช่ัวโมง/สัปดำห์                           20 ชั่วโมง/ภำคเรียน                              0.5หน่วยกิต  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

                ศึกษา   วิเคราะห์   ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต 
สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก  และเห็น
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 

 ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์  การคิดตาม
นัยแห่งพระพุทธศาสนาและ การคิดแบบวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนาเน้นการฝึกหัดอบรมตนการพ่ึงตนเอง และ
การมุ่งอิสรภาพ พุทธสำวก พุทธสำวิก  พระอนุรุทธะ พระองคุลิมาล พระธัมมทินนาเถรี จิตตคหบดี  ชำดก   
มโหสถชาดก  ชำวพุทธตัวอย่ำง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)พระพรหมมัง
คลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) โยนิโสมนสิกำรด้วยวิธีคิด แบบอริยสัจหลักธรรมตามสาระการเรียนรู้คุณค่ำและ
ควำมส ำคัญของค่ำนิยมและจริยธรรม และการขจัดความขัดแย้งเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ-วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบวิธีคิดแบบวิภัชชวาท  สวดมนต์แปล และแผ่เมตตารู้
และเข้าใจวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลัก
สติปัฏฐานน าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตและสังคม สภาพปัญหา
ในชุมชน และสังคม  ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ -การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัท 
ในสังคมไทย-การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกายวาจา และใจ ที่ประกอบด้วยเมตตาการปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุ ในโอกาสต่าง ๆ    ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและสังคม - การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในฐานะ
ผู้ปกครองและ ผู้อยู่ในปกครองตามหลักทิศเบื้องล่าง ในทิศ 6  -การปฏิสันถารตามหลักปฏิสันถาร 2  การแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ-ขั้นเตรียมการ- ขั้นพิธีการ  
  เพ่ือให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่ง    ต่อพระรัตนตรัย    และ รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม ในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใช้
เป็นเครื่องมือ    ในการเรียนรู้  การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 
 
ตัวช้ีวัด 
ส1.1/  ม  4-6  /1-3      ส1.1/  ม  4-6  /6     ส1.1/  ม 4-6  /8-10        ส1.1/  ม  4-6  /12 
ส1.2/  ม  4-6  /1       ส1.2/  ม 4-6  /3 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                                      ระดับช้ัน ม.5     

รำยวิชำภูมิศำสตร์                                                                                รหัสวิชำ ส32102 
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดำห์               รวมเวลำ 40 ช่ัวโมง/ภำคเรียน                จ ำนวน 1   หน่วยกิต       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ศึกษา เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่จะน าไปสู่การ
ใช้และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและภูมิภาคต่างๆ ของโลก อันเป็นผลมาจากการกระท าของ
มนุษย์หรือธรรมชาติ โดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ การตีความ การสังเกต การเปรียบเทียบ การส ารวจ รวบรวมข้อมูล   
ทั้งนี้เพ่ือเข้าใจที่จะน าไปสู่การใช้และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก ระบุมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาท
ขององค์การ การประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท้ังในประเทศ
ไทยและโลก  การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ทักษะการวิเคราะห์ การสังเกต การเปรียบเทียบ การวินิจฉัย การให้
เหตุผล การส ารวจ รวบรวมข้อมูล   ทั้งนี้เพ่ือเข้าใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด  
ส5.1/ม4-6  /  1-4      ส5.2/ม4-6  /  1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                                   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5                        
รำยวิชำ พระพุทธศำสนำ  3                                                                   รหัสวิชำ ส 32103 
1 ช่ัวโมง/สัปดำห์                            20 ชั่วโมง/ภำคเรียน                            0.5  หน่วยกิต    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

                ศึกษา   วิเคราะห์   ฝึกปฏิบัติ  สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต 
สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก  และเห็น
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 

 พระรัตนตรัย วิเคราะห์ความหมายและคุณค่าของธรรมะอริยสัจ4  ทุกข ์(ธรรมที่ควรรู้) ขันธ์ 5- โลกธรรม 
8 สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)- กรรมนิยาม ( กรรม 12)- มิจฉาวณิชชา 5 นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ วิมุตติ 5 มรรค (ธรรม
ที่ควรเจริญ) - อปริหานิยธรรม 7- ปาปณิกธรรม 3- ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4-โภคอาทิยะ 5- อริยวัฑฒิ 5มงคล 
38- ถูกโลกธรรมจิตไม่หวั่นไหว- จิตไม่เศร้าโศก- จิตไม่มัวหมอง- จิตเกษม  พุทธศำสนสุภำษิต-ปฏิรูปการี ธุรวา 
อุฎฺฐาตา วินฺทเต ธน คนขยันเอาการเอางาน กระท าเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ -วายเมถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส 
นิปฺปทา เกิดเป็นคนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความส าเร็จ  -สนฺตฎฺฐี ปรม  ธน ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่าง
ยิ่ง -อิณาทาน  ทุกฺข  โลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก   กำรสังคำยนำและการเผยแผ่พระไตรปิฏก   ตัวอย่ำงผลที่
เกิดจำกกำรท ำควำมดีควำมชั่ว หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น 
มิจฉาวณิชชา 5 อริยวัฑฆิ 5โภคอาทิยะ 5 คริสต์ศาสนา ได้แก่ บัญญัติ 10 ประการ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)ศาสนา
อิสลาม ได้แก่ หลักจริยธรรม(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันส ำคัญ และเทศกาลที่
ส าคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันส าคัญและเทศกาลที่ส าคัญใน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน  ความหมาย ความส าคัญ คติธรรมในพิธีกรรม บทสวดมนต์ของนักเรียน งานพิธี 
คุณค่าและประโยชน์  พิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท เครื่องอัฏฐบริขาร ประโยชน์
ของการบรรพชาอุปสมบท การปกป้อง คุ้มครอง ธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในสังคมไทย การปลูก
จิตส านึก และการมีส่วนร่วมในสังคมพุทธ 
  เพ่ือให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่ง    ต่อพระรัตนตรัย    และ รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม ในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถน าหลักธรรมไปใช้
เป็นเครื่องมือ    ในการเรียนรู้  การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม 
 
ตัวช้ีวัดส1.1/  ม   4-6  /4   ส1.1/  ม   4-6  /  6-7   ส1.1/   ม   4-6   /  11 
  ส1.2/   ม    4-6   /  2  ส1.2/   ม    4-6    /  4-5 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                                     ระดับชั้นชั้น ม.5     

รำยวิชำเศรษฐศำสตร์                                                                          รหัสวิชำ ส 32104 
จ ำนวน 2 ช่ัวโมง/สัปดำห์                        รวมเวลำ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน       จ ำนวน 1   หน่วยกิต        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ อภิปรายการก าหนดราคา  และค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ   
ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ     โดยน ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน   ตระหนักถึงความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชนและประเทศ    วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข โดยใช้ทักษะ
กระบวนการ วิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การวิพากษ์ข้อมูล และสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสาร 
มีเหตุมีผลเกิดความตระหนักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าและยึดแนวทางตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย   วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะกระบวนการการอภิปราย วิเคราะห์ และสรุป 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก อยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์   

 
ตัวชี้วัด ส3.1ม.4-6/1-4 ส3.2ม.4-6/1-3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6                         
รำยวิชำ พระพุทธศำสนำ  4                                                                       รหัสวิชำ ส 33101 
1 ช่ัวโมง/สัปดำห์                                 20  ชั่วโมง/ภำคเรียน                               0.5  หน่วยกิต        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ   สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น   สภาพปัญหาชีวิต  
สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้    เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   ตระหนัก  และเห็น
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 

                           พระพุทธ เกี่ยวกับ  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์
แห่งหารศึกษา พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา  พุทธประวัติ   สรุปและ
วิเคราะห์พุทธประวัติ  ด้านการบริหารและการธ ารงรักษาพระพุทธศาสนา  ชาดก  เรื่องมหาชนกชาดก  วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันธรรมสวนะและเทศกาลส าคัญ ศึกษาวิเคราะห์คุณค่า ผลงานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนามุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุและศาสนสถานในท้องถิ่น 
              พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องพระรัตนตรัย(วิเคราะห์ความหมาย และคุณค่า
ของสังฆะ) อริยสัจ 4  ทุกข์ : (ธรรมที่ควรรู้) :  ขันธ์ 5 – จิต-เจตสิก, สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) : ธรรมนิยาม - 
ปฏิจจสมุปบาท    มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) :อธิปไตย 3 สาราณียธรรม 6  มงคล 38 ในเรื่อง ความเพียรเผากิเลส 
ประพฤติพรหมจรรย์  พุทธศาสนสุภาษิต  คือ  นตฺถิ  สนฺติปร  สุขข  ( สุขอ่ืนยิ่งกว่าความสงบไม่มี )   สติ   โลกสฺมิ  
ชาคโร (สติเป็นเครื่องตื่นในโลก )  พระไตรปิฎก  วิธีศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิฎก  เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก 
มหาสาโรปมสูตร  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  คือ ฌานสมาบัติ – ผลสมาบัติ - นิโรธสมาบัติ  การบริหารจิตและ
เจริญปัญญา   สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา       วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต และเจริญปัญญา  ฝึก
การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา     ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคม     ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         พระสงฆ์   เกี่ยวกับ ประวัติพุทธสาวก   พุทธสาวิกา    เรื่อง   พระอานนท์     พระปฏาจาราเถรี   ชาว
พุทธตัวอย่าง  พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) หน้าที่ชาวพุทธ  เรื่องวิเคราะห์หน้าที่
และบทบาทของพระภิกษุในฐานะพระนักเทศน์  พระธรรมทูต พระธรรมจาริก พระวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์
และพระนักพัฒนา การเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธ  การเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศ
เบื้องบนในทิศ 6   การเข้าค่ายพุทธธรรม  การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธ ศาสนา   การปฏิบัติ ตนเป็นพุทธมาม
กะ ศาสนพิธี  เรื่องประเภทของพุทธศาสนพิธี บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อ
พระภิกษุเรื่องการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุทางกาย วาจาและใจที่ประกอบด้วยเมตตา การปฏิสันถารที่เหมาะสมต่อ
พระภิกษุในโอกาสต่างๆ สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา เรื่องพระพุทธ ศาสนากับ
การศึกษาที่สมบูรณ์  
            
 



เพ่ือให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัยและรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี   มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม  และสามารถน าหลัก ธรรมไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม. 

 
 
ตัวช้ีวัด   ส 1.1 ม.4-6 /3, ส 1.1 ม.4-6 / 9, ส 1.1 ม.4-6 / 11, ส 1.1 ม.4-6 / 13, และ ส 1.1 ม.4-6 /14   
                    ส 1.2 ม.4-6 /15, ส 1.2 ม.4-6 / 16, ส 1.2 ม.4-6 / 17 และ ส 1.2 ม.4-6 / 18-22   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                                    ระดับชั้น  ม.6 
ชื่อรำยวิชำ    ประวัติศำสตร์ไทย                                                          รหัสวิชำ   ส  33102  
จ ำนวน   2   ชั่วโมง/สัปดำห์                เวลำ      40      ชั่วโมง           จ ำนวน    1      หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               

 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ   ความส าคัญของเวลา   และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของมนุษยชาติ  ตัวอย่างการใช้เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์ไทยและ
ประวัติศาสตร์สากล โดยใช้ทักษะการสังเกต การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ  การเชื่อมโยง  ทั้งนี้เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ถึงลักษณะเฉพาะของสังคมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการในแต่ละ
ช่วงเวลาและพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 
 ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย  คุณค่า  และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบใน
การสืบค้นเรื่องราวที่ตนสนใจ  เข้าใจประโยชน์และคุณค่าของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีข้อมูล
สารสนเทศที่หลากหลาย  จัดท าผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์  และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร ์ 
โดยใช้ทักษะการไต่สวน  การตรวจสอบ  การวิพากษ์ข้อมูล  การตีความ   การเปรียบเทียบ  การแปลความ  การสรุป
อ้างอิง  การให้เหตุผล  การสังเคราะห์  และการน าเสนอ  ทั้งนี้เพ่ือฝึกฝนทักษะตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ใน
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นและแนวคิดส าคัญของประวัติศาสตร์  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติ
ไทย  อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อสถาปนาและพัฒนาการของ
อาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ  สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง  การเลิกทาส   การเลิกระบบ
ไพร่   การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองต่าง ๆ  ในสมัยรัชกาลที่  5  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 
บทบาทของสตรีไทย การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย  ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาชาติไทยในด้านต่าง ๆ เช่น  การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ  การสร้างสรรค์
วัฒนธรรมไทย  การส่งเสริมการศึกษา  และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม   ทั้งนี้เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน  
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์  สิ่งแวดล้อมทางสังคม  ความคิดความเชื่อ  และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  
รวมทั้งอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย  วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ  การสืบทอด
และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย  วิเคราะห์แนวทางและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย  วางแผนก าหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย  ศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน เช่น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ 
 ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่าง ๆ เช่น  พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระ



มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท  ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ
สมัยรัชกาลที่  5-7  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระ
ยาด ารงราชานุภาพ  สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุญนาค)  ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  เป็นต้น  โดย
ใช้ทักษะการอ่าน  การส ารวจ  การรวบรวมข้อมูล   การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ   การตีความ  การสรุปความ  
การสังเคราะห์  การน าเสนอผลงานประวัติศาสตร์ดว้ยวธิีการต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญทางประวัติศาสตร์
ไทย  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  เข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย
ทางด้านต่าง ๆ  ที่มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เห็นแบบอย่างในการพัฒนาตน  เห็นความมุ่งมั่น และ
ความพยายามของพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษุไทยในการปกป้องเอกราชและวัฒนธรรมของชาติ  ตระหนักใน
คุณค่าของการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  เข้าใจเอกลักษณ์ทางสังคมไทยที่
เป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีความรักและภาคภูมิใจ  และมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป 
    
 
ตัวชี้วัด 
ส 4.1  :  ม. 4 -  ม.6/1 , ม. 4- ม.6/2  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                                      ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6                         
รำยวิชำ พระพุทธศำสนำ  5                                                                      รหัสวิชำ ส 33103 

1 ช่ัวโมง/สัปดำห์                              20  ชั่วโมง/ภำคเรียน                                0.5  หน่วยกติ    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

                ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ   สร้างความคิดรวบยอด น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  สภาพปัญหาชีวิต  
สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้    เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ   ตระหนัก  และเห็น
คุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ 

                 พระพุทธ เกี่ยวกับ  ประวัติและความส าคัญของพระพุทธศาสนา   เรื่องพระพุทธศาสนาฝึกคนไม่ให้
ประมาท  พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่สังคมและโลก   พุทธประวัติ  วิเคราะห์พุทธเจ้าใน
ฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้สูงสุด  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันธรรมสวนะและ
เทศกาลส าคัญ ศึกษาวิเคราะห์คุณค่า ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพระพุทธศาสนามุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุและศาสน
สถานในท้องถิ่น 
              พระธรรม เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  อริยสัจ 4  -  สมุทัย (ธรรมที่ควรละ) : หลักธรรม 
–  นิวรณ์  5  อุปปาทาน 4   นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)  :  นิพพาน,  มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) :  ทศพิธราชธรรม 
10  วิปัสสนาญาณ 9  มงคล 38 ในเรื่อง เห็นอริยสัจและบรรลุนิพาน   พุทธศาสนสุภาษิต  คือ  ราชา  มุข    มนุสฺ
สาน    ( พระราชาเป็นประมุขของประชาชน )  นิพฺพาน   ปรม   สุข  (นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง )  พระไตรปิฎก  
วิเคราะห์ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก  ศัพท์ทางพระพุทธศาสนา  คือ สัมมัตตะ - มิจฉัตตะ  การ
บริหารจิตและเจริญปัญญา   สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา       วิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิต และ
เจริญปัญญา  ฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน   น าวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา     ไป
ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคม   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  10   วิธี    
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                  พระสงฆ์   เกี่ยวกับ ประวัติพุทธสาวก   พุทธสาวิกา    เรื่อง จูฬสุภัททา   สุมมนมาลาการ ชาว
พุทธตัวอย่าง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อนาคาริก ธรรมปาละ   หน้าที่ชาวพุทธ  เรื่องวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ของอุบาสก อุบาสิกาที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน การคุ้มครองพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทใน
สังคมไทย การเป็นชาวพุทธที่ดีตามหลักทิศเบื้องบนในทิศ 6   การเข้าค่ายพุทธธรรม  การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา   การปฏิบัติ  ตนเป็นพุทธมามกะ ศาสนพิธี  เรื่องประเภทของพุทธศาสนพิธี สัมมนา
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา เรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน  
           
 
 
 
 
 
 



                      เพ่ือให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัยและรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี   มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม  และสามารถน าหลัก ธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ การท างานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม. 
 
 
ตัวช้ีวัด   ส 1.1 ม.4-6 /2, ส 1.1 ม.4-6 / 3, ส 1.1 ม.4-6 / 11, ส 1.1 ม.4-6 / 13, และ ส 1.1 ม.4-6 /14   
                    ส 1.2 ม.4-6 /15, ส 1.2 ม.4-6 / 16, ส 1.2 ม.4-6 / 17 และ ส 1.2 ม.4-6 / 18-22   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้    สังคมศึกษำ   ศำสนำ และวัฒนธรรม                                   ระดับชั้น  ม.6 
ชื่อรำยวิชำ    ประวัติศำสตร์สำกล                                                           รหัสวิชำ   ส 33104                                                                                                                
จ ำนวน   2   ชั่วโมง/สัปดำห์                 เวลำ      40      ชั่วโมง            จ ำนวน    1.0    หน่วยกิต 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                    

 ศึกษาวิเคราะห์อารยธรรมของโลกยุคโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก  ได้แก่ อารย
ธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรตีส  แม่น้ าไนล์ แม่น้ าฮวงโห และแม่น้ าสินธุ และอารยธรรมกรีก-โรมัน การติดต่อระหว่าง
โลกตะวนัออกกับโลกตะวนัตกและอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน 
 ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองของ
โลก  เช่น  ระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ สงครามครูเสด การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยากร  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  การ
ส ารวจทางทะเล  การปฏิรูปศาสนา  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิดจักรวรรดินิยม  แนวคิด
ชาตินิยม  การขยายอิทธิพลของประเทศยุโรปไปยังทวีปอเมริกา  แอฟริกา  และเอเชีย   การล่าอาณานิคมและ
ผลกระทบ   ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกในคริสต์ศตวรรษที่  20  วิเคราะห์สถานการณ์
ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษท่ี  21  เช่น  เหตุการณ์ระเบิดตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์  11  กันยายน  2001  การก
ก่อการร้ายและการต่อต้านการก่อการร้าย  ความขัดแย้งทางศาสนา ตลอดจนถึงเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน โดยใช้
ทักษะการสืบค้น การตรวจสอบ  การวิพากษ์  การเปรียบเทียบ  การให้เหตุผล  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์   
 เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง  เข้าใจและ
ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก  ทั้งด้าน
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ  ปัจจัย  และผลกระทบที่เกิดข้ึน  ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นของการร่วมมือกันสร้างสันติสุข  สามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในโลกาภิวัตน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด 
ส 4.1  :  ม. 4 -  , ม.6/2  
ส 4.2  :  ม. 4 - ม.6/1 , ม. 4 - ม.6/2 , ม. 4 - ม.6/3 , ม. 4 - ม.6/4 
ส 4.1  :  ม. 4 -  , ม.6/1 , ม. 4 - ม.6/2 
รวม  7  ตัวชี้วัด 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


