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ความน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง             
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่     
สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 30/2561 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 โดย 
ให้ใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561เป็นต้นมา ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ 
โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย            
และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            โรงเรียนจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561/1)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียน  
ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้   เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถ
ก าหนดทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยมีกรอบ
แกนกลางเป็นแนวทางท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มี
ความรู้อย่างแท้จริง  และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ            
เห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับ
สถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่
ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุม
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่าย  ที่
เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์หลักสูตร (Course Vision ) 

 หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนปูถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากลและเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย  ความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นผู้น าของสังคมมีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสามารถใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

เป้าประสงค์หลักสูตร (Course Objectives ) 
1.เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ทางการด าเนินชีวิต  เป็นผู้น าที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) 

2.เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management)  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง 

3.เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word  Class standard) 
          4.เพ่ือให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของทุกหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (School  Vision) 

         โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

พันธกิจโรงเรียน  (School  Missin) 

 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.  ส่งเสริม สนับสนุนครูบุคลกรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล 
 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 6.  พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
 7.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษา 
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เป้าหมายโรงเรียน (School  Goal) 

1. ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและเป็นพลโลกตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางมาตรฐานสากล 
5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนมีและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
7. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

              ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

             หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

  2.ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
และมีกาตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
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 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ                
และ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ สื่อสาร การท างาน                         
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

                หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

                   1. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
                   2. ซื่อสัตย์สุจริต 
                   3. มีวินัย 
                   4. ใฝ่เรียนรู้ 
                   5. อยู่อย่างพอเพียง 
                   6. มุ่งม่ันในการท างาน 
                   7. รักความเป็นไทย 
                   8. มีจิตเป็นสาธารณะ 

 
อัตตลักษณ์     “  สุขภาพดี  มีสัมมาคาระ ” 
เอกลักษณ์      “  กีฬาเด่น   เน้นวิชาการ ” 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 

มาตรฐาน  ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับ
ถือและศาสนาอ่ืน ๆ มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นสันติสุข 

มาตรฐาน  ส 1.2 เข้าใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนนิกชนที่ดี และธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 

สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงาม  และธ ารงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย  และสังคมโลกอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน  ส 2.2     เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ 
       ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สาระท่ี 3    เศรษฐศาสตร์ 
 

มาตรฐาน ส 3.1     เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค   การใช้ทรัพยากรที่มี 
    อยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ 
    ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2     เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจ าเป็น
ของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระท่ี 4  ประวัติศาสตร์ 
มาตรฐาน ส 4.1   เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  สามารถ ใช้วิธีการทาง

ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2   เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง  ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

มาตรฐาน ส 4.3    เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยมีความรักความภูมิใจและธ ารง
ความเป็นไทย 
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สาระท่ี  5     ภูมิศาสตร์ 

 

มาตรฐาน ส 5.1    เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการ
ด าเนินชีวิตมีจิตส านึกมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

160(4 นก) 
120 (3 นก) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

240 (6 นก) 
80 (2 นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120 (3 นก) 

ศิลปะ 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120 (3 นก) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 80 (2 นก) 

ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพ้ืนฐาน) 880 (22นก) 880 (22นก) 880 (22นก) 1,640 (41 นก) 

     รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า  200ชม. 
(ไม่น้อยกว่า 5นก) 

ไม่น้อยกว่า1,600 ชม.: 
(ไม่น้อยกว่า 40นก) 

40 นก หน้าท่ีพลเมือง ต้องเรียน  120 (3 นก) 

40 (1 นก) 

40 (1 นก) 

ต้องเรียน  80 (2 นก) 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ต้องเรียน80 (2 นก) 

80 (2 นก) 

ต้องเรียน80 (2 นก) 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและบริการสังคม 

 

 

สาธารณประโยชน์ 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

360 

 

 

 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม./ป ี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

- เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

- ประวัติศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

- พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตา่งประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

   2.2 เลือก 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 10.0 

   2.3การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

   2.4ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 

ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวม 

  ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2   

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

1.1 ภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.2 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

 - ประวตัิศาสตร ์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.5 สุขศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  - พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

1.6 ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

1.7 การงานอาชีพ 0.5 0.5  0.5 0.5  0.5 0.5  3.0 

1.8 ภาษาตา่งประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 66.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

  2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  2.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.4 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  2.5 เลือก 1.0 1.0 
  

1.0 1.0 4.0 

  2.6การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) - - 1.0 1.0 - - 2.0 

  2.7ภาษาจีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 30.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 94.0 
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โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1 หน้าท่ีพลเมือง 0.5 0.5  
 

 
0.5 0.5 2.0 

2.2 การศึกษาค้นคว้าอสิระ (IS) 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 คณติศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4 วิทยาศาสตร ์               

    2.4.1 ฟิสิกส ์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

    2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

    2.4.4 เลือก - - 0.5 0.5 
 

1.0 2.0 

2.5 ภาษาตา่งประเทศ               

    2.5.1 ภาษาอังกฤษ -  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

    2.5.2 ภาษาจีน - 0.5 -  - - 0.5 1.0 
รวมหน่วยกิจวิชาเพ่ิมเติม 8.0 9.5 8.0 8.0 8.0 9.5 51.0 
        รวมหน่วยกิจทั้งสิ้น 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 92.0 
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        โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

   2.1  หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

   2.2  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 1.0 1.0 - - - - 2.0 

   2.3 คณิตศาสตร ์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

   2.4 วิทยาศาสตร ์               

       2.4.1 ฟิสิกส ์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0 

       2.4.2 เคม ี 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

       2.4.3 ชีววิทยา 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9.0 

2.4.4 เลือก     1.0 1.0  1.0   1.0  4.0 

   2.5 ภาษาต่างประเทศ 
       

       2.5.1 ภาษาอังกฤษ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

       2.5.2 ภาษาจีน 0.5 0.5 -  - 0.5 0.5 2.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 55.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 96.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา – ศิลป์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาต่างประเทศ               

2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

2.8.2ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์   พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา(ทวิศึกษา) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1. รายวิชาพ้ืนฐาน               

  1.1 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.2 คณิตศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

  1.3 วิทยาศาสตร ์ 1.0 -  1.0 1.0 1.0 - 4.0 

      -  เทคโนโลย ี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.4 สังคมศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

      - ประวตัิศาสตร ์ -  0.5  0.5 0.5 - 0.5 2.0 

  1.5สุข/พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.6ศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

  1.7การงานอาชีพ 0.5 0.5 - - 0.5 0.5 2.0 

  1.8ภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

รวมหน่วยกิตวิชาพ้ืนฐาน 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 41.0 

2. รายวิชาเพ่ิมเติม               

2.1หน้าท่ีพลเมือง 
 

0.5  0.5 0.5  
0.5 2.0 

2.2การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS 1.0 1.0 - - - - 2.0 

2.3 ภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.4 สังคมศึกษา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.5 วิทยาศาสตร ์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.6  ศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.7  อาชีพ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 

2.8 ภาษาต่างประเทศ               

2.8.1 ภาษาอังกฤษ 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

2.8.2ภาษาจีน - - -  - 0.5 0.5 1.0 

2.9 พลศึกษา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 

รวมหน่วยกิตวิชาเพ่ิมเติม 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 43.0 

รวมหน่วยกิตท้ังสิ้น 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 84.0 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
 (ห้องเรียนปกต)ิ 

 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่2)  
    

เวลาเรียน 
   เวลาเรียน  

  
รายวิชา/กิจกรรม 

  
รายวิชา/กิจกรรม 

 
หน่วยกิต 

 
   

หน่วยกิต (ชม. 
   

       
(ชม.) 

 
         
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440)  
  ท21101 ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5(60)  
  ค21101 คณิตศาสตร1์ 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)  
  ส21101 สังคมศึกษา1 1.5(60) ส21102 สังคมศึกษา2 1.5(60)  
  ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20)  
  พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40) พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0(40)  
  ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
  ส21231 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20  
  ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ21201 ภาษาจนีเบื้องต้น1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจนีเบื้องต้น2 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต(ชม.)  15.0 (600) รวมหน่วยกิต(ชม.)  15.0 (600)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก21901 แนะแนว 0.0 (20) ก21902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20)  
  ก21905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก21906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยช 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  

(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน วยกิต (ชม. 

  
หน วยกิต (ชม.) 

 
        
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
  ท22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5(60)  
  ค22101 คณิตศาสตร3์ 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20)  
  ส22101 สังคมศึกษา3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา4 1.5(60)  
  ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
  พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
  ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง22101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
  ส22233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
  I20201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์IS1 1.0 (40) I20202 การสื่อสารและการน าเสนอIS2 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ค...(เลือกคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ22201 ภาษาจนีเบื้องต้น2 0.5 (20) จ22202 ภาษาจนีเบื้องต้น3 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต-ชม.  15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชม.  15.0 (600)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก22901 แนะแนว 0.0 (20) ก22902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก22903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก22904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
  ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ห้องเรียนปกต)ิ  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
        
 รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
 ท23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102ภาษาไทย  6 1.5(60)  
 ค23101 คณิตศาสตร5์ 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5(60)  
 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5(60)  
 ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส23101 สังคมศึกษา5 1.5(60) ส23102 สังคมศึกษา6 1.5(60)  
 ส23103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
 ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40)  
 ง23101การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ23101ภาษาอังกฤษ5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 (60)  
 รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160) รายวิชาเพิ่มเติม  4.0 (160)  
 ส23235 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ง ..(เลือกการงานรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ง ..(เลือกศิลปะรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 จ23201 ภาษาจนีเบื้องต้น5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจนีเบื้องต้น6 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
 ก23901 แนะแนว 0.0 (20) ก23902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก23903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก23904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
 ก23905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก23906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 การบริการสังคมIS3 0.0 (10) I20203 การบริการสังคมIS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  670ชม.  รวมเวลาเรียน  670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program)  

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ภาคเรียนที่2)  
    

เวลาเรียน 
   เวลาเรียน  

  
รายวิชา/กิจกรรม 

  
รายวิชา/กิจกรรม 

 
หน วยกิต 

 
   

หน วยกิต (ชม. 
   

       
(ชม.) 

 
         
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0 (440)  
  ท21101ภาษาไทย 1 1.5(60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5(60)  
  ค21101คณิตศาสตร์1 1.5(60) ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21101วิทยาศาสตร์1 1.5(60) ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5(60)  
  ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 (20) ว21104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)  
  ส21101 สังคมศึกษา1 1.5(60) ส21102 สังคมศึกษา2 1.5(60)  
  ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20)  
  พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (20)  
  ศ21101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง21101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
  ส21231 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส21232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20  
  ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 1.0 (40) ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0 (40)  
  ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  อ..(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ21201 ภาษาจนีเบื้องต้น 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจนีเบื้องต้น 2 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต(ชม.)  16.0(640) รวมหน่วยกิต(ชม.)  16.0(640)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก21901 แนะแนว 0.0 (20) ก21902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก21903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก21904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20)  
  ก21905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก21906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1) 
     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program) 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2(ภาคเรียนที่2)  
  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

   
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
        
  รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
  ท22101 ภาษาไทย 3 1.5(60) ท22102ภาษาไทย 4 1.5(60)  
  ค22101 คณิตศาสตร3์ 1.5(60) ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5(60) ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.5(60)  
  ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว22104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20)  
  ส22101 สังคมศึกษา3 1.5(60) ส22102 สังคมศึกษา4 1.5(60)  
  ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
  พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
  ศ22101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 1.0 (40)  
  ง22101การงานอาชีพ 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
  อ22101ภาษาอังกฤษ3 1.5 (60) อ22102ภาษาอังกฤษ4 1.5 (60)  
  รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
  ส22233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส22234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
  ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.0 (40) ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.0 (40)  
  I20201 การศึกษาค้นคว้า 1.0 (40) I20202 การสื่อสาร 1.0 (40)  
  และสร้างองค์ความรู้:IS1   และการน าเสนอ: IS2    
  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
  จ22201 ภาษาจนีเบื้องต้น 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจนีเบื้องต้น 4 0.5 (20)  
  รวมหน่วยกิต-ชม.  16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชม.  16.0(640)  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
  ก22901 แนะแนว 0.0 (20) ก22902 แนะแนว 0.0 (20)  
  ก22903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก22904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
  ก22905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก22906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ห้องเรียนพิเศษ:Gifted Program) 

 
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3(ภาคเรียนที่2)  
 

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

รายวิชา/กิจกรรม 
 เวลาเรียน  

  
หน่วยกิต (ชม. 

  
หน่วยกิต (ชม.) 

 
       
รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440) รายวิชาพื้นฐาน  11.0(440)  
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5(60) ท23102ภาษาไทย 6 1.5(60)  
ค23101 คณิตศาสตร5์ 1.5(60) ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5(60)  
ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5(60) ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.5(60)  
ว23103 ออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว23104 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
ส23101 สังคมศึกษา5 1.5(60) ส23102 สังคมศึกษา6 1.5(60)  
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40) พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 1.0 (40)  
ศ23101 ศิลปะ 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ 1.0 (40)  
ง23101 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 (60)  
รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200)  
ส23235 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส23236 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.0 (40) ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.0 (40)  
ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ท ..(เลือกภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ...(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
จ23201 ภาษาจนีเบื้องต้น5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจนีเบื้องต้น6 0.5 (20)  
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0(640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0(640)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  
ก23901 แนะแนว 0.0 (20) ก23902 แนะแนว 0.0 (20)  
ก23903 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 0.0 (20) ก23904 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชา 0.0 (20)  
ก23905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก23906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  

I20203 กิจกรรมบริการสังคมIS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคมIS3 0.0 (10)  
 รวมเวลาเรียน  710ชม.  รวมเวลาเรียน  710ชม.   

. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
   รายวิชา/กิจกรรม  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
     หน่วยกิต (ชม.   หน่วยกิต (ชม.)  
          
  รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260)   
  ท31101 ภาษาไทย 1  1.0 (40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
  ค31101 คณิตศาสตร1์  1.0 (40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
  ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)   
  ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี  0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
  ส31101 สังคมศึกษา1  1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
  พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล)  0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตบอล) 0.5 (20)   
  ศ31101 ศิลปะ  0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
  ง31101 การงานอาชีพ  0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
  อ31101 ภาษาอังกฤษ1  1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
  รายวิชาเพิ่มเติม  8.0(320)  รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)   
  ส30231 หน้าที่พลเมือง  0.5(20)  ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
  I30201 การศึกษาค๎นควา๎  

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS1 

   
และการน าเสนอ: IS2 

  
                         
          
  ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1  1.5 (60)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.5 (60)   
  ว30201 ฟิสิกส์1  2.0 (80)  ว30202 ฟิสิกส์2 2.0 (80)   
  ว30221 เคมี1  1.5 (60)  ว30222 เคมี 2 1.5 (60)   
  ว30241 ชีววิทยา1  1.5 (60)  ว30242 ชีววิทยา2 1.5 (60)   
       อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1.0 (40)   
  จ 30201 ภาษาจนี  0.5 (20)  จ30202 ภาษาจนี 0.5 (20)   
  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  15.0 (600)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600)   
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)   
  ก31901 แนะแนว  0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
  ก31903 กิจกรรมบังคับ  0.0 (20)  ก31904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20)   
  ก31905 ชมรม/ชุมนุม  0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)   
   รวมเวลาเรียน  670ชม.   รวมเวลาเรียน 670ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกติ) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40)  ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40)  ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40)  ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20)  ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40)  ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20)  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน) 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40)  อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320)  รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 (60)  ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 (60) 
ว30203 ฟิสิกส3์ 2.0 (80)  ว30204 ฟิสิกส4์ 2.0 (80) 
ว30223 เคมี3 1.5 (60)  ว30224 เคมี4 1.5 (60) 
ว30243 ชีววิทยา3 1.5 (60)  ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 (40)  อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1.0 (40) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก32901 แนะแนว 0.0 (20)  ก32902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก32903 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20)  ก32904 กิจกรรมบังคับ 0.0 (20) 
ก32905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก32906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 670 ชม.   รวมเวลาเรียน 670 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเรียนปกต)ิ 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
   หน่วยกิต   หน่วยกิต (ชม  
      
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260)  
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40)  
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40)  
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)     
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40)  
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ1) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20)  
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)  
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40)  
 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0(320) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)  
 ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5(20) ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ค33205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 (60) ค33206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5 (60)  
 ว30205 ฟิสิกส5์ 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส6์ 2.0 (80)  
 ว30225 เคมี5 1.5 (60) ว30226 เคมี6 1.5 (60)  
 ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา6 1.5 (60)  
    ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 0.5 (20) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 0.5 (20)  
    จ30203 ภาษาจนี 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0(600) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 15.0 (600)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  
 ก32901 แนะแนว 0.0 (20) ก32902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก32903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20) ก32904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20)  
 ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน 670ชม.  รวมเวลาเรียน 670ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program) 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
    หน่วยกิต (ชม.   หน่วยกิต (ชม.)  
         
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0(280)  รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1  1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0(40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์  1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0(40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1 0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี  0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1  1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษา  0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ  0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ  0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1  1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  9.0(360)  รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้  

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

   
และการน าเสนอ: IS2 

  
         
         
 ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1  1.0 (40)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 1.0 (40)   
 ว30201 ฟิสิกส์1  1.5 (60)  ว30202 ฟิสิกส์2 1.5 (60)   
 ว30221 เคมี1  1.5 (60)  ว30222 เคมี 2 1.5 (60)   
 ว30241 ชีววิทยา1  1.5 (60)  ว30242 ชีววิทยา2 1.5 (60)   
 อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1  1.0 (40)  อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1.0 (40)   
 จ 30201 ภาษาจนี  0.5 (20)  จ30202 ภาษาจนี 0.5 (20)   
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  16.0 (640)   รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0(640)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว  0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.   0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม  0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  710 ชม.   รวมเวลาเรียน 710 ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน) 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30233 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ค32203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 1.5 (60) ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 1.5 (60) 
ว30203 ฟิสิกส3์ 2.0 (80) ว30204 ฟิสิกส4์ 2.0 (80) 
ว30223 เคมี3 1.5 (60) ว30224 เคมี4 1.5 (60) 
ว30243 ชีววิทยา3 1.5 (60) ว30244 ชีววิทยา4 1.5 (60) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1.0 (40) อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 1.0 (40) 

      
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 
     (640) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 710 ชม.  รวมเวลาเรียน 710 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษGifted( Program)  
  มัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  
   หน่วยกิต   หน่วยกิต (ชม  
      
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260)  
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40)  
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40)  
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)     
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20)  
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40)  
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)  
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดส1ิ) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20)  
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20)  
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20)  
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40)  
 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0(360) รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380)  
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20)  
 ค33205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 1.5 (60) ค33206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1.5(60)  
 ว30205 ฟิสิกส5์ 2.0 (80) ว30206 ฟิสิกส6์ 2.0 (80)  
 ว30225 เคมี5 1.5 (60) ว30226เคมี6 1.5 (60)  
 ว30245 ชีววิทยา5 1.5 (60) ว30246 ชีววิทยา6 1.5 (60)  
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร ์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  
 อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 1.0 (40) อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 1.0 (40)  
 จ30203 ภาษาจนี 0.5 (20) จ30204 ภาษาจนี 0.5 (20)  
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 16.0 (640)  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70)  
 ก32901 แนะแนว 0.0 (20) ก32902 แนะแนว 0.0 (20)  
 ก32903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20) ก32904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 (20)  
 ก33905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก33906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10)  
  รวมเวลาเรียน 710ชม.  รวมเวลาเรียน 710ชม.  
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต(ชม 
 รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต (ชม 
 

        
          
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน  6.5 (260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์ 1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1  0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล) 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  7.0 (280)  รายวิชาเพิ่มเติม  7.5 (300)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้ 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

  
และการน าเสนอ: IS2 

  
          
        
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)  ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)   
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40)  ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40)   
 ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40)   
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  630 ชม.   รวมเวลาเรียน  630 ชม.   
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ลีลาศ) 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา(แบดมินตัน 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 
ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30232 หน๎าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) 
ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 

    
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนภาษา - ศิลป์ 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2) 
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40) 
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)    
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20) 
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40) 
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดส1ิ) 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา(ผู้ตัดสนิ2) 0.5 (20) 
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20) 
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
 ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 1.0 (40) 
 ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) ง....(เลือกการงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
     
 ว...(เลือกวิทยาศาสตรายวชิาเพิม่เติม) ์ 1.0 (40) ว...(เลือกวิทยาศาสตร์รายวชิาเพิ่มเติ 1.0 (40) 
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40) 
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
 จ30201 ภาษาจนี1 0.5 (20) จ30202 ภาษาจนี2 0.5 (20) 
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) 
  รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศืกษา 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4(ภาคเรียนที่2)  
  รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต(ชม 
 รายวิชา/กิจกรรม  

หน่วยกิต (ชม 
 

        
          
 รายวิชาพื้นฐาน  7.0 (280)  รายวิชาพื้นฐาน  6.5 (260)   
 ท31101 ภาษาไทย 1 1.0(40)  ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40)   
 ค31101 คณิตศาสตร1์ 1.0(40)  ค31102 คณิตศาสตร2์ 1.0 (40)   
 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 (40)  ว31104 วิทยาการค านวณ1  0.5 (20)   
 ว31103 การออกแบบและเทคโนโลย1ี 0.5 (20)  ส31102 สังคมศึกษา2 1.0 (40)   
 ส31101 สังคมศึกษา1 1.0 (60)  ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20)   
 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา(ฟุตซอล) 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20)   
 ศ31101 ศิลปะ 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 0.5 (20)   
 ง31101 การงานอาชีพ 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 0.5 (20)   
 อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 (40)   
 รายวิชาเพิ่มเติม  7.0 (280)  รายวิชาเพิ่มเติม  7.5 (300)   
      ส30231 หน้าที่พลเมือง 0.5(20)   
 I30201 การศึกษาค้นควา้ 

1.0 (40) 
 I30202 การสื่อสาร 

1.0 (40) 
  

  
และสร้างองค ์วามรู:้IS 1 

  
และการน าเสนอ: IS2 

  
          
        
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)  ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40)   
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)  อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40)   
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)  พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20)   
 โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140)  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 2.5 (90)   
        
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)  รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง  14.0(560)   
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  0.0 (70)   
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20)  ก31902 แนะแนว 0.0 (20)   
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)  ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20)   
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)  ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20)   
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 0.0 (10)   
  รวมเวลาเรียน  630 ชม.   รวมเวลาเรียน  630 ชม.   
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 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศีกษา 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5(ภาคเรียนที่1) ชั้นมัธยมศกึษาปทีี5่(ภาคเรียนที2่)   

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน  

หน่วยกิต หน่วยกิต 
 

    
รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร4์ 1.0 (40) 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.0 (40) ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.0 (40) 
ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว32104 วิทยาการค านวณ2 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศึกษา3 1.0 (40) ส32102 สังคมศึกษา4 1.0 (40) 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) 
ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) ส30232 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) 
พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 0.5 (20) ศ....(เลือกศิลปะรายวชิาเพิ่มเตมิ) 0.5 (20)  

โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140) โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140) 
    
    
รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0.0 (10) 

 รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แผนการเรียนทวิศึกษา 
 
 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6(ภาคเรียนที่2) 
  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 7.0 (280) รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
 ค33101 คณิตศาสตร5์ 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร6์ 1.0 (40) 
 ว32103 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)    
 ว33102 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 (20) ว33103 วิทยาการค านวณ3 0.5 (20) 
 ส33101 สังคมศึกษา5 1.0 (40) ส33102 สังคมศึกษา6 1.0 (40) 
    ส33103 ประวัติศาสตร์ 0.5 (20) 
 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 (20) 
 ศ33101 ศิลปะ 0.5 (20) ศ33102 ศิลปะ 0.5 (20) 
 ง31103 การงานอาชีพ 0.5 (20) ง31104 การงานอาชีพ 0.5 (20) 
 อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0 (40) 
 รายวิชาเพิ่มเติม 7.0 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 
    ส30234 หน้าที่พลเมือง 0.5 (20) 
 ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) ท….(เลือกภาษาไทยรายวชิาเพิม่เติม) 1.0 (40) 
 ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม 1.0 (40) 
 อ…(เลือกภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม) 1.0 (40) พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) 
 พ...(เลือกพลศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 0.5 (20) ส....(เลือกสังคมศึกษารายวิชาเพิ่มเติม) 1.0(40) 
  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5 (140)  โอนจากวิทยาลัยการอาชีพ 3.5(140) 
       
 รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) รวมหน่วยกิต-ชั่วโมง 14.0 (560) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.0 (70) 
 ก31901 แนะแนว 0.0 (20) ก31902 แนะแนว 0.0 (20) 
 ก31903 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) ก31904 กิจกรรม รด.,บพ. ,ลส.  0.0 20) 
 ก31905 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) ก31906 ชมรม/ชุมนุม 0.0 (20) 
 I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) I20203 กิจกรรมบริการสังคม:IS3 0.0 (10) 
  รวมเวลาเรียน 630 ชม.  รวมเวลาเรียน 630 ชม. 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ส21101 สังคมศึกษา 1                        3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส21102 สังคมศึกษา 2                        3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส21103 ประวัติศาสตร์ไทย1  1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย2  1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
ส22101 สังคมศึกษา 3                        3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส22102 สังคมศึกษา 4                        3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส22103 ประวัติศาสตร์ไทย3  1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส22104 ประวัติศาสตร์ไทย4  1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
ส23101 สังคมศึกษา 5                        3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส23102 สังคมศึกษา 6                        3  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต จ านวน 60 ชั่วโมง 
ส23103 ประวัติศาสตร์ไทย5  1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส23104 ประวัติศาสตร์ไทย6  1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1             1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส21232 หน้าที่พลเมือง 2             1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3             1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส22234 หน้าที่พลเมือง 4             1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5              1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6              1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส20201 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว              2  ชัว่โมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 

ส20202 อาเซียนศึกษา                       2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 

ส20203  ประชากรกับสิ่งแวดล้อม            2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 

ส20204  เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน     2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ส31101 สังคมศึกษา 1              2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส31102 สังคมศึกษา 2              2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ส32101 สังคมศึกษา 3             2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส32102 สังคมศึกษา 4             2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ส33101 สังคมศึกษา 5             2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส33102 สังคมศึกษา 6                      2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 -  6 
ส33103 ประวัติศาสตร์ 1   1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส33104 ประวัติศาสตร์ 2   1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3   1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4             1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5 หน่วยกิต จ านวน  20 ชั่วโมง   
วิชาเพิ่มเติม 
ส30231  หน้าที่พลเมือง     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน20 ชั่วโมง 
ส30232  หน้าที่พลเมือง     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน20 ชั่วโมง 
ส30233  หน้าที่พลเมือง     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน20 ชั่วโมง 
ส30234  หน้าที่พลเมือง     1  ชั่วโมง / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต จ านวน20 ชั่วโมง 
ส30235  การเงินการธนาคารและการคลัง  2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง  
ส30236  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง   
ส30237  อาเซียศึกษา 1                       2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง    
ส30238  อาเซียศึกษา 2                       2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส30239  พลังงานและสิ่งแวดล้อม             2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 

ส30240   กฎหมายที่ประชาชนควรรู้        2  ชั่วโมง / สปัดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง  
ส30241   ภูมิศาสตร์กายภาพโลก             2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง    
ส30242  เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง   
ส30243  เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์สากล 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง   
ส30244  ประชากรกับคุณภาพชีวิต         2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง  
ส30245  สิ่งแวดล้อมศึกษา                   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส30246  ภูมิปัญญาไทย  1                   2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง 
ส30247  ภูมิปัญญาไทย  2                 2  ชัว่โมง / สัปดาห์ 1.0  หน่วยกิต จ านวน 40 ชั่วโมง                            
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ชั้นมัธยมศึกาตอนต้น 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 21101  สังคมศึกษา 1                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1                           เวลา  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต           
 
          ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย   ทวีปเอเชีย   ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย   เส้นแบ่งเวลาความแตกต่างของเวลา มาตรฐานกับเวลาท้องถิ่นภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด  
เทคโนโลยี  สินค้า  และประชากร  แนวทางการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร  รวมทั้งความร่วมมือและการพ่ึงพาซึ่ง
กันและกันระหว่างประเทศในทวีปเอเชียออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ   การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น  
จัดท าข้อมูลสารสนเทศและใช้วิธีการสื่อสาร  โดยรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   เกิดจิตส านึกรู้คุณค่าของทรัพยากร   วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
ป้องกันและระวังภัยธรรมชาติ   และสามารถเปรียบเทียบ  วัน  เวลา  ของประเทศไทยกับทวีปต่าง  ๆ 
 ศึกษาความหมาย   ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   หลักการบริโภคท่ีดี  ปัจจัย  ค่านิยม
พฤติกรรมของการบริโภค   และผลดีและผลเสียของพฤติกรรมดังกล่าว   หลักการ  คุณค่าและประโยชน์ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมไทย  ประเภท  ความส าคัญของสถาบันการเงินที่มี
ต่อระบบเศรษฐกิจ  บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง  การหารายได้  การออม  การลงทุน  กฎอุปสงค์  อุปทาน  
และปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดอุปสงค์  อุปทาน  กฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ตัวอย่างการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ   การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น  
จัดท าข้อมูลสารสนเทศและใช้วิธีการสื่อสารโดยรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ มีความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักประหยัดการออม  
ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  และสามารถยกตัวอย่างบุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่น ามาประกอบในการปฏิบัติได้ทุกครั้ง 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
 
 ส 3.1  ม1/1 ,  ม1/2, ม1/3    
 ส 3.2  ม1/1 ,  ม1/2, ม1/3, ม1/4  
 ส 5.1  ม1/1 ,  ม1/2, ม1/3   
 ส 5.2  ม1/1 ,  ม1/2, ม1/3 , ม1/4  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 21103 สังคมศึกษา 2                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2                         เวลา  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต           

 
ศึกษากฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล  สิทธิมนุษยชน  หลักการ  เจตนารมณ์  โครงสร้างและ

สาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันการแบ่งและการถ่วงดุลอ านาจอธิปไตยทั้ง3ฝ่าย   
รวมทั้งวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ความเป็นธรรมทางสังคม   ความคล้ายคลึงและ            
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมรวมทั้งการแก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 โดยใช้กระบวนการคิด   กระบวนแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ   การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น  จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ  และใช้วิธีการสื่อสารโดยรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์และวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย   บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มี
ต่อสังคมประเทศชาติ   และเลือกแนวทางปฏิบัติในฐานะเป็นสมาชิกที่ดีของกรุงธนบุรี 

ศึกษาการเผยแผ่  ความส าคัญ  ประวัติของ ศาสนาพุทธสาวก พุทธสาวิกาชาดก และปฏิบัติตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ   ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างทางศาสนา  
การฝึกบริหารจิตเจริญปัญญาโดยวิธีอานาปานสติ  และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  หรือตามแนวทางของศาสนาที่
ตนนับถือ   สามารถยกตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่นหรือประเทศท่ีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนาสัมพันธ์                 
การบ าเพ็ญประโยชน์และบ ารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในเขตกรุงธนบุรี  รวมทั้งวิถีชีวิตและบทบาทของ
พระภิกษุในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการเข้าพบและแสดงความเคารพพระภิกษุ การจัดโต๊ะหมู่บูชา  และ              
การกล่าวอาราธนาต่าง  ๆโดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ   การใช้เทคโนโลยี              
ในการสืบค้น  จดัท าข้อมูลสารสนเทศและใช้วิธีการสื่อสารโดยรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่ตนนับถือ   และสามารถน าหลักศาสนาไปปฏิบัติโดยไม่ท าให้
ตนเองหรือผู้อ่ืนเดือดร้อน 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด 
 
     ส1.1  ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3 , ม1/4,  ม1/5,  ม1/6,  ม1/7,  ม1/8,  ม1/9, ม1/10,  ม1/11 

 ส 1.2  ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3 , ม1/4,  ม1/5 
 ส 2.1 ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3, ม1/4 
 ส2.2  ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 22101  สังคมศึกษา3                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย น าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม การผลิตสินค้าและบริการ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ แนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนว
ทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจและยกตัวอย่างการพ่ึงพาอาศัยกัน และการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ การแข่งขันการค้าในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้า  ปริมาณการผลิตและ
ราคาสินค้า 
 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคม การ
เปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในทวีปยุโรป และแอฟริกา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปยุโรปและแอฟริกาต่อประเทศไทยและโลก อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการประกอบ
อาชีพของชาวธนบุรี 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสืบค้น การน าเสนอ การวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติแผนที่และการอภิปราย 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจริยธรรม คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  14  ตัวชี้วัด 
 
 ส 3.1 ม 2/1 , ม 2/2 
 ส 3.2 ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 
 ส 5.1 ม 2/1 , ม 2/2 
 ส 5.2 ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 22103  สังคมศึกษา 4                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 2                        เวลา  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต           
   
 ศึกษาและวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ความส าคัญของพระพุทธศาสนา
ต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์และมรดกของชาติ การพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบสังคม พุทธประวัติ  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาวพุทธตัวอย่าง  ชาดก พระรัตนตรัย  หลักธรรมค าสอน  
พระไตรปิฎก  พุทธศาสนสุภาษิต การบริหารจิตและเจริญปัญญา  หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ  ศาสนพิธี
และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาที่ตนนับถือ วิเคราะห์ความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรมและแนวทาง
ปฏิบัติของศาสนาพุทธกับศาสนาอ่ืน  

ศึกษาการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ           การปฏิบัติ
ตนตามสถานภาพบทบาท สิทธิ  เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์ความคล้ายคลึง
และความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน  กระบวนการในการตรากฎหมาย ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม  การสืบค้นข้อมูล การน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์  การฝึกปฏิบัติแผนที่และ
การอภิปรายเพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด 
 
 ส 1.1 ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 , ม 2/4, ม 2/5 , ม 2/6, ม 2/7 , ม 2/8, ม 2/9, ม 2/10, ม 2/11 
 ส 1.2 ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4, ม 2/5 
 ส 2.1 ม 2/1 , ม 2/2, ม 2/3 , ม 2/4 
 ส 2.2 ม 2/1 , ม 2/2  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 23101  สังคมศึกษา  5                            กลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1                       เวลา  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาเครื่องมือทางภูมิศาสตร์รวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลลักษณะทางกายภาพและสังคมของ
ทวีปอเมริกาเหนือ  อเมริกาใต้ วิเคราะห์การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม แนวทาง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อประเทศไทย 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการผลิต  การบริโภคและการแลกเปลี่ยน เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของสถาบันการเงิน  ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ใน
โรงเรียน วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้  การอภิปราย การแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  การ
จัดการและปฎิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  รู้จักคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาการเรียนรู้อย่างมีความสุข
และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด   
 
 ส 3.1       ม3/1 ,  ม3/2 , ม3/3 
 ส 3.2      ม  3/1, ม  3/2 , ม  3/3 ,ม 3/4, ม 3/5 , ม  3/6  
 ส 5.1     ม3/1 ,  ม3/2 
 ส 5.2 ม3/1 ,  ม3/2 , ม3/3 , ม3/4, ม 3/5 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 23103  สังคมศึกษา   6                               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2                           เวลา  60  ช่ัวโมง  1.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาและอธิบายการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  วิเคราะห์ความส าคัญของพระพุทธศาสนา  อภิปราย
ความส าคัญของพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติจากพุทธรูปปาง
ต่างๆ  วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างพุทธสาวกและศาสนิกชนตัวอย่าง  อธิบายสังฆคุณและข้อธรรม
ส าคัญในกรอบอริยสัจ 4 วิเคราะห์หลักธรรมและปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่ตนนับถือ   พัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ  คือ วิธีคิด  แบบสืบสาเหตุปัจจัย  รู้และเข้าใจวิธีสวดมนต์  แผ่เมตตา และการบริหารจัด
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   วิเคราะห์ความแตกต่าง รักการด าเนินชีวิตของศาสนิกชนของศาสนาอื่น 
 อธิบายความแตกต่างของลักษณะการกระท าความผิดคดีอาญาและคดีแพ่ง เห็นความส าคัญและการมี
ส่วนร่วมตามหลักสิทธิมนุษยชน เห็นความส าคัญของวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  เลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม  วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเสนอแนวคิดการด ารงชีวิตในสังคมให้มีความสุข  
อธิบายระบอบการปกครอง  วิเคราะห์เปรียบเทียบ การปกครองของไทย กับประเทศอ่ืน ในระบอบประชาธิปไตย 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการเลือกตั้งและตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐ  วิเคราะห์ปัญหาและ
ผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้  การอภิปราย การแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  การ
จัดการและปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  รู้จักคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหาและเห็นคุณค่าของการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด 
 
 ส 1.1     ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม 3/4, ม 3/5 , ม 3/6, ม 3/7 , ม 3/8, ม 3/9, ม 3/10 
 ส 1.2     ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม 3/4, ม 3/5 , ม 3/6, ม 3/7 
 ส 2.1     ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม 3/4, ม 3/5 
 ส 2.2     ม 3/1 , ม 3/2 , ม 3/3 , ม 3/4 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 21102  ประวัติศาสตร์ 1                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 1                            เวลา  20  ช่ัวโมง   0.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาการใช้เวลา  ช่วงเวลาและยุคสมัย ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทยความส าคัญของเวลา   
และช่วงเวลาส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ที่มาของศักราชที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย วิธีการเทียบ
ศักราชต่าง ๆ   ตัวอย่างการเทียบศักราช  ตัวอย่างการใช้ศักราชต่าง ๆ   ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย   
ความสัมพันธ์ของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและอนาคต  ความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร์  และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญเชื่อมโยงกันในฐานะที่เป็นพลโลกตัวอย่างหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัย
สุโขทัย ทั้งหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง  น าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ศึกษาเรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยและเหตุการณ์ส าคัญสมัยธนบุรี  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์   เศรษฐกิจ และการเมือง   
สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ตั้ง  
ความส าคัญและอิทธิพลของแหล่งอารยธรรมโบราณ  ได้แก่แหล่งท่องเที่ยวหรือโบราณสถาน  โบราณวัตถุในเขต
ธนบุรี  แหล่งมาดกโลกในประเทศไทย  และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิด   กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการกลุ่ม   กระบวนการทางสังคม  
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ภูมิใจในความเป็นไทย  มีความซื่อสัตย์
สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการท างาน  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 
 ส4.1  ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3 
 ส 4.2   ม1/1,  ม1/2 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 21104   ประวัติศาสตร์ 2                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ภาคเรียนที่ 2                         เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย   รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดน
ประเทศไทย   การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยและพัฒนาการด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย   และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรสุโขทัย  ตลอดจนปัจจัยที่น าไปสู่
ความเสื่อมของอาณาจักร 
 โดยใช้กระบวนการคิด   วิเคราะห์   กระบวนการสืบค้นข้อมูล   กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทาง
สังคม   กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  ภูมิใจในความเป็นไทยมีความ
ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการท างาน 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวัด 
          ส4.2  ม1/2 
 ส4.3  ม1/1  , ม1/2 ,  ม1/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 22102  ประวัติศาสตร์3                กลุ่มสาระการรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 1                         เวลา  20  ช่ัวโมง    0.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาวิธีการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆและตัวอย่างการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติสาสตร์ไทยที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเองหรือหลักฐานสมัยอยุธยา 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆในสมัยอยุธยาและธนบุรี ตัวอย่างการตีความข้อมูลจากหลักฐานที่
แสดงเหตุการณ์ส าคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีและการแยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็น รวมทั้งความจริง
กับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความทาง
ประวัติศาสตร์และที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย (ยกเว้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ที่มี
ผลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่ตั้งและความส าคัญของแหล่งอารยธรรมตะวันออกและแหล่ง
มรดกโลกในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการ
ใช้เทคโนโลยีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการแก้ปัญหา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการประเมินหลักฐานทางประวัติศาสตร์และที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์
ของภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชีย มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย  ใฝ่ความรู้ ภูมิใจในความเป็นไทย   มุ่งมั่นใน
การท างาน ด ารงชีพอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด 
 
 ส 4.1 ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 
 ส 4.2 ม 2/1 , ม 2/2 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 22104  ประวัติศาสตร์  4                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2   ภาคเรียนที่ 2                       เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต           
 
 ศึกษาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 
 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองในด้านการเมือง  การปกครอง สังคม เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1และการกู้เอกราช ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
อยุธยา การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2การกู้เอกราชและการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สมัยธนบุรีและวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย ผลงานของบุคคลส าคัญของ ไทยและต่างชาติที่มีส่วนสร้างสรรค์ชาติ
ไทย  
 โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการ
ใช้เทคโนโลยีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และกระบวนการแก้ปัญหา     
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีและผลงานของบุคคลส าคัญ
ของชาติไทยและต่างชาติ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย  ใฝ่ความรู้ ภูมิใจในความเป็นไทยมุ่งมั่นในการ
ท างานด ารงชีพอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
 ส 4.3 ม 2/1 , ม 2/2 , ม 2/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 23102   ประวัติศาสตร์   5                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 1                          เวลา  20  ช่ัวโมง   0.5  หน่วยกิต           
 
 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  ใช้ขั้นตอนของวิชาการทางประวัติศาสตร์ ศึกษา
เรื่องราวที่ตนสนใจ 
 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมโลก  ความร่วมมือและความขัดแย้ง ในคริสต์ศตวรรษ 
ที่ 20  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  วิเคราะห์  พัฒนาการของไทย
สมัยรัตนโกสินทร์    ด้านการเมืองการปกครองในช่วงสมัยต่างๆ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้  การอภิปราย การแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  การ
จัดการและปฎิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  รู้จักคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา     เรียนรู้ได้ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    มีความรักชาติ       ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด  
 
 ส 4.1     ม 3/1 , ม 3/2  
 ส 4.2     ม 3/1 , ม 3/2  
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 ส 23104  ประวัติศาสตร์ 6                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ภาคเรียนที่ 2                         เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต           

 
ศึกษาและวิเคราะห์การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทยอธิบายพัฒนาการของไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์ด้านการเมืองการปกครอง    บทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความ
เจริญและความมั่นคงของชาติ   วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย  ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์อธิบายบทบาทของไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึง 
ปัจจุบันในสังคมโลก 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้  การอภิปราย การแก้ปัญหา  กระบวนการกลุ่ม  การ
จัดการและปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  รู้จักคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  เรียนรู้ได้ตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และเห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความรักชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
 
 ส 4.3     ม 3/1 , ม 3/2  ,ม 3/3 , ม 3/4 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21231 หน้าที่พลเมือง 1                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต           
 

มีส่วนร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ 
แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์
และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงาน ในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
3. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21232 หน้าที่พลเมือง 2                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนที่ 2                   เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต           
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การตัดสินใจ
โดยใช้เหตุผล มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือใช้ประกอบ การตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการเคารพ
ซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง 
การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
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2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ร่วมกัน อย่าง

สันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
4. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21233 หน้าที่พลเมือง 3                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2         ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
         

มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย ในการแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย 
การมีสัมมาคารวะ แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ 
และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อ่ืนให้มีการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีสติ ความขยัน อดทน 
หลักการทรงงาน ในเรื่องภูมิสังคม ขาดทุนคือก าไร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย 
ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญ สถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์มารยาทไทย 
2. แสดงออกและแนะน าผู้อ่ืนให้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละต่อสังคม 
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3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
4. เป็นแบบอย่างและแนะน าผู้อื่นให้มีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21234 หน้าที่พลเมือง 4                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2         ภาคเรียนที่ 2                   เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต   
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ความกล้าหาญ ทาง
จริยธรรม การเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของห้องเรียน
และโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ และรู้ทันข่าวสาร ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยค านึงถึง ความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่น
ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิ การใช้ของส่วนรวม ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การระงับ ความขัดแย้ง ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม ต่าง 

ๆ และรู้ทันข่าวสาร 
3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
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4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21235 หน้าที่พลเมือง 5                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนที่ 1                   เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต   
 

มีส่วนร่วม แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา
การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้อ่ืนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิ
ปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
หลักการทรงงาน ในเรื่องศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  6   ผลการเรียนรู้ 
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1. มีส่วนร่วม แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย 
2. แสดงออก แนะน าผู้อื่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 
3. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ไทย 
4. เป็นแบบอย่างและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5. ประยุกต์และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 21235 หน้าที่พลเมือง 6                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนที่ 2                  เวลา  20  ชั่วโมง   0.5  หน่วยกิต   
 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่าง
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของ
ห้องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติตน
เป็นผู้มีวินัย ในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่
เกิดจาก การกระท าของตนเอง 

เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียอย่างสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท่ามกลาง ความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา และวาจาดู
หมิ่นผู้อ่ืน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ในเรื่อง
ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชู้สาว ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ใฝ่หาความรู้ 
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างค่านิยม 
และกระบวนการสร้างเจตคติ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น



 
 

 หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนปูถัมภ์ พ.ศ. 2553 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1 ) 
53 
 

 

ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 

1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการท าหน้าที่ของบุคคล เพ่ือใช้

ประกอบการตัดสินใจ 
3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
4. มีส่วนร่วมและเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

       
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20201 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3              เวลา 40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ การประกอบอาชีพ รายรับรายจ่าย การกระจายรายได้ หลักการการ

จัดท าบัญชี งบดุลและการออมทรัพย์ จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย การกระจายรายได้ของบุคคล และครอบครัว 
 ส่งเสริมให้เกิดการประหยัด อดออม มีความสามารถและการใช้ทักษะชีวิตที่มีคุณภาพในสังคม 
 เห็นความส าคัญของการประหยัดอดออม ความพอดีและความพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รายรับรายจ่ายและ
การกระจายรายได้ของครัวเรือน 

2. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายขั้นพ้ืนฐานในส่วนบุคคลและครอบครัว 
3. สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับเศรษฐศาสตร์ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถวางแนวทางและแบบแผนในการด าเนินชีวิตในครอบครัว และสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20202 อาเซียนศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3              เวลา 40 ช่ัวโมง    1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาการของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้ง โครงสร้าง ความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่าง ๆ ความเป็นมา
ของประชาคมอาเซียน   กฎบัตรและจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ไทยในด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ และ
สรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มอาเซียนและปฏิบัติตนในฐานะท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ การนับถือศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ และปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 
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1. รู้และเข้าใจลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งส่งเสริความเสมอภาคและความยุติธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชนที่เหมือนกันทั่วโลก 

2. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โครงสร้าง กฎบัตรอาเซียนและความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆตระหนักถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือจัดการกับความท้าทายและสร้างความ
เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. รู้และเข้าใจการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในบริบทด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมและ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความ
ตระหนักในเป้าหมายเดียวกัน 

4. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่ค้า องค์กรที่ส าคัญของโลกและบทบาทของอาเซียนในสังคม
โลกด้านต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง และ
สังคม 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20203  ประชากรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1 - 3           เวลา 40 ชั่วโมง            จ านวน  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษา ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศน์และการเปลี่ยนแปลง ความหมายและความส าคัญของการศึกษา 
เกี่ยวกับภาวะประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
 โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การศึกษาสถานการณ์จริง การ
น าเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้ 
 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
2. วิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
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3. อธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
5. เห็นคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20204 เอเชียตะวันออกในโลกปัจจุบัน      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1 - 3                  เวลา 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาหลักคุณธรรม จริยธรรมส าหรับพัฒนาคนในสังคมไทยและสังคมอ่ืนๆ ทุกด้าน โดยศึกษา บทบาท 
พฤติกรรม และผลงานของบุคคลตัวอย่างทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
 วิเคราะห์บทบาท พฤติกรรม และผลงานของบุคคลตัวอย่างที่โดดเด่น และสามารถน ามาใช้เป็นแบบแผน
พฤติกรรมแก่คนในสังคมได้ด้วย วิธีการสืบค้นข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการเปรียบเทียบและน าเสนอแบบ
แผนพฤติกรรมที่ดีงาม 
 ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคนควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นส าคัญ 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  4   ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่ใช้เป็นแบบแผนพฤติกรรมในการพัฒนาคนในสังคม 
2. ยกตัวอย่างบุคคลส าคัญทั้งไทยและต่างประเทศท่ีมีบทบาทพฤติกรรมและผลงานที่โดดเด่นทั้งด้าน

สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ 
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3. วิเคราะห์บทบาท พฤติกรรม และผลงานที่โดดเด่นของบุคคลตัวอย่างของไทยและต่างประเทศ 
4. น าพฤติกรรมที่โดดเด่นของบุคคลตัวอย่างมาเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตในสังคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 ส 31101 สังคมศึกษา 1                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 วิเคราะห์ สังคมชมพูทวีป คติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า ข้อปฏิบัติทางสายกลางในทาง
พระพุทธศาสนา การพัฒนาศรัทธาและปัญญา พุทธประวัติ ข้อคิดและแบบอย่างการดาเนินชีวิตจากพุทธสาวก 
ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรม พระไตรปิฎก การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี การบริหารจิตและเจริญปัญญา 
การพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หลักธรรมที่เก่ียวเนื่องกับวันส าคัญทางศาสนา 
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
 วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิทธิ
มนุษยชน ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก ปัญหา
การเมืองที่สาคัญในประเทศ 
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 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย สืบค้นข้อมูล เปรียบเทียบ นาเสนอแนวทางปฏิบัติตน 
และมีส่วนร่วมสนับสนุน เพ่ือให้เห็นคุณค่า มีความตระหนัก สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึกและมีค่านิยมที่ดีงาม 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด 
 

ส 1.1 ม.4 - 6/1 , ม.4 - 6/4 , ม.4 - 6/5 , ม.4 - 6/13 - ม.4 - 6/17 , ม.4 - 6/19 , ม.4 - 6/20 , 
ม.4 - 6/22 
ส 1.2 ม.4 - 6/1 - ม.4 - 6/4 
ส 2.1 ม.4 - 6/1 , ม.4 - 6/2 , ม.4 - 6/4 , ม.4 - 6/5 
ส 2.2 ม.4 - 6/1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 31102 สังคมศึกษา 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2                       เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
  
            ศึกษาการก าหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ ตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ 
การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและทวีปต่าง ๆ 
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ อภิปราย สืบค้น อธิบาย นาเสนอแนวทางปฏิบัติตน และมีส่วนร่วมสนับสนุน 
เพ่ือให้เห็นคุณค่า มีความตระหนัก สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างพอเพียง เพื่อก่อให้เกิดความ
สมดุลในชีวิต สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
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มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 6 ตัวช้ีวัด 
 

ส 3.1 ม.4 – 6/1 - ม.4 – 6/3 
ส 5.1 ม.4 – 6/1 - ม.4 – 6/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 32101 สังคมศึกษา 3              กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1               เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา หลักการและการคิดระหว่าง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ การฝึกหัดอบรมตน การพ่ึงตนเองและการมุ่งอิสรภาพ การศึกษาท่ีสมบูรณ์ตาม
หลักสัทธรรม 3 พระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ ความหมายและคุณค่าของธรรม ธรรมในกรอบของ
อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ในโลกธรรม8 สมุทัยในกรรม12 และมิจฉาวณิชชา5 นิโรธในวิมุตติ5 มรรคในอปริหานิยธรรม
7 ปาปณิกธรรม3 ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม4 โภคอาทิย5 อริยวัฒฑิ5 และมงคล38 เมือถูกโลกธรรมจิตไม่
หวั่นไหว จิตไม่เศร้าโศก จิตไม่มัวหมองและจิตเกษม พุทธศาสนสุภาษิตบท ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธน : 
คนขยันเอาการเอางาน กระทาการเหมาะสม ย่อมหาทรัพย์ได้ วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา : เกิดเป็น
คนควรจะพยายามจนกว่าจะประสบความสาเร็จ สนฺตุฏฺฐี ปรม ธน : ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง อิณาทาน 
ทุกฺข โลเก : การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก แบบอย่างการดาเนินชีวิตของพุทธสาวก พุทธสาวิกาได้แก่ พระอนุรธ 
พระองคุลิมาลและพระธัมมทินนาเถรี จากชาดกมโหสถชาดก จากศาสนิกชนตัวอย่างได้แก่ จิตตคหบดี สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช พระธรรมโกศาสจารย์(พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) และดร.
เอ็มเบ็ดการ์ การสังคายนาและการเผยแผ่พระไตรปิฎก ประวัติศาสดามูฮัมมัด ค่านิยมและจริยธรรม การขจัด
ความขัดแย้ง การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการได้แก่ การคิดแยกแยะส่วนประกอบและการคิด
วิภัชชวาท การบริหารจิตและการเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานด้วยการสวดมนต์แปล แผ่เมตตาและการนาไป
ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้คุณภาพชีวิตและสังคม มิชฉาวณิชชา5หลักธรรมส าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การ
ปฏิบัติต่อพระสงฆ์ด้วยเมตตาและการปฏิสันถารด้วยความเคารพตามหลักมารยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัวตามหลักทิศเบื้องล่างในทิศ 6 และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตามหลัก
ปฏิสันถาร 2 คุณค่าและประโยชน์ของงานพิธีบรรพชาอุปสมบท คุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทและเครื่อง
อัฏฐบริขาร การปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในวันส าคัญและเทศกาลส าคัญทางศาสนา การสัมมนาและ
ข้อเสนอแนะในการธ ารงรักษาศาสนสถานที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชาติและโลกโดยใช้กระบวนการวิถีทางแห่ง
ปัญญา 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี มีความตระหนักในการธ ารงรักษาศาสนาเป็น
หลักในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งเก่ียวกับตนเองและครอบครัว กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา 
เช่น ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน จานา จานอง กฎหมายอาญาเช่นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอ่ืนๆที่ส าคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
กฎหมายการับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ข้อตกลงระหว่างประเทศเช่น 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศ ชาติ
และสังคมโลกทางด้านการเคารพกฎหมายและกติกาสังคม เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน มีเหตุผล รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก เข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดาเนินชีวิต ความหมาย ความส าคัญแนวคิดและหลักการของสิทธิมนุษยชน 
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บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกท่ีมีผลต่อประเทศไทย สาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิทธิ
มนุษยชนในประเทศและแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐ ฐานะและพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ การ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เช่นการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ และการตรวจสอบโดยประชาขนโดยกระบวนการความเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีความตระหนักในการ
ธ ารงรักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย และการปกครองตามระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข ด้วยการ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 21 ตัวช้ีวัด 
 

ส1.1 ม.4 - 6/6 - ม.4 - 6/8, ม.4 - 6/12 - ม.4. - 6/15, ม.4 - 6/17 - ม.4 - 6/21 
ส 1.2 ม.4 - 6/1 - ม.4 - 6/2 ส1.2 ม.4 - 6/4 - ม.4 - 6/5 
ส 2.1 ม.4 - 6/1, ม.4 - 6/3 - ม.4 - 6/4 
ส 2.2 ม.4 - 6/3 - ม.4 - 6/4 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 32102 สังคมศึกษา 4         กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2    เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาค
ต่างๆของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลก การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก การ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง สภาพอากาศแปรปรวน สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลกที่มีผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ ๆ ในโลก วิกฤติการณ์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศและนอกประเทศ บทบาทขององค์การและการประสานความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกโดยกระบวนการปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในระบบของธรรมชาติ ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีส่วนร่วมและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการก าหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานใน
สังคมไทย บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพ่ือการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาโดยการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ผ่านมา การ
พัฒนาประเทศที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน 
วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ของไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีต่อภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรระหว่าง
ประเทศในเวทีการเงินโลกที่มีผลกับประเทศไทยโดยกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากร 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
จาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกสามารถบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด 

ส 5.1 ม.4 - 6/2, ม.4 - 6/4 
ส 5.2 ม.4 - 6/1 -ม.4 - 6/3 
ส 3.1 ม.4 - 6/1- ม.4 - 6/2 ส 3.2 ม.4 - 6/2     
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 33101     สังคมศึกษา 5   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ภาคเรียนที่ 1          เวลา  40  ชั่วโมง     1.0   หน่วยกิต 

 
ศึกษาความส าคัญของพระพุทธศาสนา วิเคราะห์คุณค่าด้านเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา ฝึกคนไม่ให้

ประมาท มุ่งประโยชน์สุขและสันติแก่บุคคล สังคมและโลก  วิเคราะห์พุทธประวัติด้านการบริหารและการธ ารง
รักษาพระพุทธศาสนาและหลักธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ลักษณะพระสงฆ์ที่ถึงพร้อมด้วยหลักสังฆ
คุณ  หลักธรรมที่สรุปลงในอริยสัจ 4 ที่น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ศึกษาหลักการปฏิบัติสมาธิตามวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 
เหมาะสม  ศึกษาประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง น าจริยวัตรของท่านเหล่านั้น   มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของพุทธบริษัทและตระหนักถึงความส าคัญใน
การรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน รวมทั้งมารยาทชาวพุทธที่ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว ชุมชน ประเทศ  ศึกษาประเภท วิธีการ และประโยชน์ของศาสนาพิธี และปฏิบัติตนตามศาสนพิธีแบบ
ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เหมาะสมตามโอกาส 

เพ่ือให้รักการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ และ       
ท้องถิ่น ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข            มี
ค่านิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของศาสนาที่  นับถือเป็น
หลักในการด าเนินชีวิต มุ่งม่ันในการท าความดี และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 16  ตัวช้ีวัด 
 

ส 1.1 ม.4-6/9  ส 1.1 ม.4-6/10  ส 1.1 ม.4-6/11  ส 1.1 ม.4-6/12  ส 1.1 ม.4-6/13  
ส 1.1 ม.4-6/14  ส 1.1 ม.4-6/15  ส 1.1 ม.4-6/16  ส 1.1 ม.4-6/17  ส 1.1 ม.4-6/18   
ส 1.1 ม.4-6/19  ส 1.1 ม.4-6/20  ส 1.1 ม.4-6/21  ส 1.1 ม.4-6/22 

 ส 5.2 ม.4-6/4  ส 5.2 ม.4-6/5 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 33103     สังคมศึกษา 6   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ภาคเรียนที่ 2             เวลา  40  ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต 

 
ศึกษาการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งใน

ประเทศไทยและโลก  และศึกษาการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม ลักษณะและความส าคัญของวัฒนธรรมไทย การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล วิธีการ
เลือกรับวัฒนธรรมสากลและแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีของชาติ และรู้จักเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของตน 

ศึกษาปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศ สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทยและสังคม 
อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต การประสานความสัมพันธ์และประสาน
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม 
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและหลักการของระบบสหกรณ์ ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ใน
ประเทศไทย ความส าคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ  ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจ
ในชุมชน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตัวอย่างการรวมกลุ่มที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของชุมชน 

เพ่ือให้รักการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม รู้จักตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น  มีค่านิยมที่ดีงาม มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต มุ่งมั่นใน
การท าความดี และสามารถน าหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด11  ตัวช้ีวัด 
 
 ส 1.2 ม.4-6/1  ส 1.2 ม.4-6/2  ส 1.2 ม.4-6/3  ส 1.2 ม.4-6/4  ส 1.2 ม.4-6/5 
 ส 2.1 ม.4-6/5  ส 2.2 ม.4-6/1  ส 2.2 ม.4-6/2 
 ส 3.1 ม.4-6/3  ส3.1 ม.4-6/4  ส3.2 ม.4-6/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 31102    ประวัติศาสตร์ 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 -6                เวลา 20  ชั่วโมง    0.5   หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย  คุณค่าและวิธีการทางประวัติศาสตร์ตามล าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดย

น าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน และน าวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการสืบค้นเรื่องราวที่  
ตนสนใจ  จัดท าเป็นโครงงานทางประวัติศาสตร์โดยใช้ทักษะการไต่สวน  การตรวจสอบ  การวิพากษ์ข้อมูล       
การตีความ  การเปรียบเทียบ  การแปลความหมาย  การสรุปอ้างอิง  การให้เหตุผล  การสังเคราะห์  การสร้าง  
องค์ความรู้ใหม่  การน าเสนอโครงงาน  ทั้งนี้เพ่ือฝึกฝน ทักษะกระบวนการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้   อย่าง
เป็นระบบในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตระหนักถึงความส าคัญของเวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทย  บอกเวลาและ   
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 
  เพ่ือให้เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการ   
ทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 2  ตัวช้ีวัด 

 
 ส 4.1 ม4-6/1   ส 4.1 ม4-6/2      
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 32102    ประวัติศาสตร์ 2            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6      เวลา  20  ชั่วโมง     0.5   หน่วยกิต 

 
ศึกษาและ วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตร์ไทยเช่น  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชาติไทย 

อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยใน
ช่วงเวลาต่างๆ  สาเหตุและ ผลของการปฏิรูป การปกครองบ้านเมือง การเลิกทาส เลิ กไพร่ การเสด็จประพาส
ยุโรปและหัวเมืองสมัยรัชกาลที่ 5 แนวคิดประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475  สมัยรัชกาลที่ 7 และบทบาทของสตรีไทย 
 ศึกษาและวิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย บทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ   

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อ
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม    มีความ
รกั  ความภูมิใจ   และธ ารงความเป็นไทย 
 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 3  ตัวช้ีวัด 
 
  ส 4.3 ม.4-6/1   ส 4.3 ม.4-6/2   ส4.3 ม.4-6/3 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ส 33102    ประวัติศาสตร์  3     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 - 6              เวลา  20  ชั่วโมง    0.5   หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ต่อการพัฒนาชาติไทย ในการป้องกันและ

รักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการศึกษา และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ
ประชาชน  ฯลฯ    
               ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่างๆ วิเคราะห์  อิทธิพลสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทย  วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่างๆ การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย แนวทาง
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยโดยใช้ทักษะการสืบค้น การส ารวจ  การสรุปความ   
การเปรียบเทียบ   การวิเคราะห์  การให้เหตุผล 

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อ
สังคมไทยในปัจจุบันโดยเน้น   โครงการในพระราชด าริต่างๆของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นส าคัญ   
  เพ่ือเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  มีความรักและภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 2  ตัวช้ีวัด 

 
ส 4.3 ม4-6/4  ส4.3 ม4-6/5 
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ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ส 33104    ประวัติศาสตร์  4        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 -  6   เวลา  20  ชั่วโมง    0.5   หน่วยกิต 

 
ศึกษาอารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่ อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรติส  ไนล์ สินธุ ฮวงโหและ

อารยธรรมกรีก โรมัน  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มี  ต่อกัน  
ศึกษาและวิเคราะห์ เหตุการณ์ส าคัญต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เช่นระบอบศักดินา
สวามิภักดิ์   การฟื้นฟู ศิลปวิทยาการ  การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ สงครามครูเสด  การส ารวจทางทะเล    การ
ปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม  แนวคิดเสรีนิยม  แนวคิด จักรวรรดินิยม  แนวคิด  ชาตินิยม  
เป็นต้น ตลอดจนการขยาย การล่าอาณานิคมและผลกระทบ  ความร่วมมือ และความขัดแย้งของมนุษยชาติใน
โลก  คริสต์ศตวรรษที่ 20  และสถานการณ์ส าคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เช่น   เหตุการณ์ 11 กันยายน 
2001 (Nine Eleven )  การขาดแคลนทรัพยากร  การก่อการร้าย   ความขัดแย้งทางศาสนา  เป็นต้น 

เพ่ือให้ รู้เท่าทันสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง รู้จักตนเอง 
ภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ รักท้องถิ่น ศรัทธาและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีค่านิยมที่ดีงาม  ยึดหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
มุ่งม่ันในการท าความดี  ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 4  ตัวช้ีวัด 

 
ส 4.2 ม4-6/1  ส 4.2 ม4-6/2  ส 4.2 ม4-6/3  ส4.2 ม4-6/4 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 1                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                 เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 

               มีส่วนรว่มและแนะน าผู้อื่นให้อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ ในเรื่องการแสดงความ
เคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคาราวะ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หา
ความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึง        ความรัก
ชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง     ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็น
ผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่า
ทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย ในตนเอง 
ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนกานสืบเสาะหาความรู้  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และมี
วินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 
1. มีส่วนร่วมและแนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ 
2. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น     
   ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ   
5. ยอมรับในอัตลักษณ์และเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
 



 
 

 หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนปูถัมภ์ พ.ศ. 2553 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1 ) 
70 
 

 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                 เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 

          เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ              
ภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท ในเรื่องการมีระเบียบวินัย ความสามัคคี หลักการทรงงาน 
ในเรื่องระเบิดจากข้างใน ไม่ติดต ารา บริการรวมที่จุดเดียว ใช้อธรรมปราบอธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเองมีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทัน
ข่าวสารและรู้ทันสื่อ คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท า
ของตนเองเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดง
กิริยาและวาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปัน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน 
ใฝ่หาความรู้ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนกานสืบเสาะหาความรู้  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 

1. เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน ประยุกต์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ  
   ภูมิปัญญาไทย 
2. เป็นแบบอย่าง ประยุกต์ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของ    
   เศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ 
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ 
5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล 
6. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 3                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                 เวลา  20  ชั่วโมง    0.5  หน่วยกิต 

           แสดงออก แนะน าผู้อ่ืน และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ปฏิบัติตนเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง ในเรื่อง ใฝ่หาความรู้  
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึด
มั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการเป็น
ผู้น าและการเป็นสมาชิกท่ีดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และการรู้เท่า
ทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็น
นโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง 
การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนกานสืบเสาะหาความรู้  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ และมี
วินัยในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้ 

 
1. แสดงออก แนะน าผู้อื่น และยกย่องบุคคลที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ 
2. เป็นแบบอย่าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
4. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ   
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5. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง  
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  
ส 30234 หน้าที่พลเมือง 4                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                 เวลา  20  ชั่วโมง  0.5  หน่วยกิต 

 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การ

เป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดี การใช้สิทธิและหน้าที่ การใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสังคมต่อสาธารณะ การติดตามและประเมินข่าวสารทางการเมือง และ
การรู้เท่าทันสื่อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ รู้ทันข่าวสารและรู้ทัน
สื่อคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง 
การระงับความขัดแย้ง และสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น ใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษ์นโยบายสาธารณะ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ สามารถจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้ 
 

1. เป็นแบบอย่างและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกต์ใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษ์ประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
3. มีส่วนร่วมและตัดสินใจเลือกตั้งอย่างมีวิจารณญาณ   
4. รู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อ   
5. คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพ้ืนฐานของข้อมูล  
6. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาความ

ขัดแย้ง  
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง   
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30236  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                              เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
           ศึกษา อธิบาย  จ าแนก  ยกตัวอย่าง สรุปและวิเคราะห์ความหมายที่มาและลักษณะส าคัญ หลักการของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน  เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่วนพระองค์ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระบบเศรษฐกิจและภาวะเศรษฐกิจของไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ศึกษา วิเคราะห์หลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา การอธิบายเพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้องเพ่ือการด ารงชีวิตด้วยความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพัฒนาตน และมีคุณธรรม
เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   9  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้ 
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. รู้เข้าใจเก่ียวกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ โครงการส่วนพระองค์และน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ

การด าเนินชีวิต 
5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยและสภาพปัญหาของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
6. รู้และเข้าใจความส าคัญของการพัฒนารวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา 
7. รู้และเข้าใจและตระหนักถึงคามส าคัญของการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจลังคมแห่งชาติ 
8. รู้และเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละภาคส่าวน 
9. วิเคราะห์สถานณ์การส าคัญโดยใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20237 อาเซียนศึกษา1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6             เวลา 40 ช่ัวโมง   1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียนและประเทศสมาชิก โครงสร้างกลไก การด าเนินงาน 

รวมถึงพัฒนาการ ผลกระทบ ประโยชน์ที่ประเทศสมาชิกได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทบาทของ
ประเทศไทยในอาเซียน และบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก รวมถึงผลงานการด าเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการการมีส่วนร่วม การคิด การอภิปราย การสืบค้นโดยการบูรณาการ กระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด จากข้อมูลที่หลากหลาย โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
การคิด การแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 
 โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ข้อมูลพื้นฐาน 
สัญลักษณ์ และลักษณะของประเทศสมาชิก 

2. อธิบายโครงสร้างการบริหารจัดการ และกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 
3. วิเคราะห์ความแตกต่างและความคล้ายคลึงระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ด้านการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานของอาเซียนที่มีต่อประเทศสมาชิก มีต่อภูมิภาคและโลก 
5. วิเคราะห์บทบาทของไทยในอาเซียน และบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 20238 อาเซียนศึกษา2         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6                      เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 

 
         ศึกษา วิเคราะห์ สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน ลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาการของอาเซียนเกี่ยวกับการก่อตั้ง โครงสร้าง ความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่าง ๆ ความเป็นมา
ของประชาคมอาเซียน   กฎบัตรและจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียน การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ไทยในด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก 
 โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ และ
สรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญของการรวมกลุ่มอาเซียนและปฏิบัติตนในฐานะท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอาเซียน เคารพและยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ การนับถือศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ และปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด  5   ผลการเรียนรู้ 
 

5. มีรู้และเข้าใจลักษณะการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งส่งเสริความเสมอภาคและความยุติธรรมตามหลักสิทธิ
มนุษยชนที่เหมือนกันทั่วโลก 

6. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน โครงสร้าง กฎบัตรอาเซียนและความร่วมมือใน
ด้านต่าง ๆตระหนักถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือจัดการกับความท้าทายและสร้างความ
เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7. รู้และเข้าใจการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในบริบทด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อมและ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความ
ตระหนักในเป้าหมายเดียวกัน 
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8. รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคู่ค้า องค์กรที่ส าคัญของโลกและบทบาทของอาเซียนในสังคม
โลกด้านต่างๆ ตระหนักถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง และ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30239  พลังงานและสิ่งแวดล้อม         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6                                           เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
ศึกษารวบรวมประเภทแหล่งก าเนิดและชนิดของพลังงานที่มนุษย์น าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆที่เหมาะสม 

กับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่เกิดข้ึนในสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพัฒนาการ
ใช้พลังงาน พร้อมทั้งแนวทางป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  
 มุ่งเน้นการใช้ประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมสู่การสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ด้วยการใช้ภาพข่าว สถานการณ์ ส่งเสริมให้ฝึกสังเกต ตอบค าถามเชิงวิเคราะห์ การท างานเป็น
ทีมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม  
 เห็นคุณค่าและประโยชน์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ควรรักษาอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพในสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
 

1.สามารถจ าแนกประเภทแหล่งการผลิตและชนิดของพลังงานตามธรรมชาติและพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้น 
2.วิเคราะห์ประโยชน์ของพลังงานรูปแบบต่างๆและมีความรู้ความสามารถเลือกใช้พลังงานอย่างฉลาด  

และเหมาะสมกับการเลือกใช้เทคโนโลยีได้ 
3.วิเคราะห์ผลดีและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานในโลกปัจจุบันได้ 
4.ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากอิทธิพลที่มนุษย์น าพลังงานมาใช้ผิด

ประเภทหรือใช้มากเกินไป หรือขาดความรู้ในการใช้ที่เหมาะสม 
5.วิเคราะห์ถึงการพัฒนาพลังงานและแนวทางป้องกัน  การปรับปรุง  แก้ไขและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในโลก

ปัจจุบัน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30240 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้                 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6                                            เวลา 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 
 

ศึกษาที่มา ลักษณะ ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกฎหมายไทยที่ใช้ในปัจจุบัน  ค าศัพท์
ส าคัญในวิชากฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  ล าดับศักดิ์ของกฎหมายไทย  ความส าคัญของกฎหมายอาญาใน
ชีวิตประจ าวัน ลักษณะส าคัญของกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว การท านิติกรรมสัญญา  รวมทั้ง
กฎหมายธุรกิจ  การใช้กฎหมายในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม 

โดยใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บทบาทสมมติ กระบวนการกลุ่ม ประสบการณ์ตรงข้อมูลข่าวสารสังคม เพ่ือให้เกิดทักษะการด ารงชีวิตในสังคม
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบัน 

ตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายที่ใช้เป็นบรรทัดฐานของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     5  ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจถึงท่ีมาของกฎหมายและสามารถแบ่งประเภทของกฎหมายลักษณะต่างๆได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกฎหมายไทยและบอกได้ว่ากฎหมายมีประโยชน์และมี

ความส าคัญต่อสังคมมนุษย ์
3. วิเคราะห์ได้ว่า กฎหมายอาญาในชีวิตประจ าวันมีความจ าเป็นต่อการจัดระเบียบทางสังคม 
4. สามารถระบุลักษณะส าคัญของกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว การท านิติกรรมสัญญา 

กฎหมายธุรกิจและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษากฎหมายแพ่งไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
5. น าความรู้ที่ได้จากการศึกษากฎหมายที่ควรรู้ไปวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมได้และจ าลอง

สถานการณ์ สร้างบทบาทสมมติ วิพากษ์วิจารณ์  วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามแนวทางกฎหมายได้ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30241 ภูมิศาสตร์กายภาพโลก              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6                                 เวลา 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 
 
 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของโลก แนวละติจูด ลองจิจูด พิกัดภูมิศาสตร์ ส่วนประกอบของโลกการ
เกิดภูมิประเทศอันเนื่องจากกระบวนการภายในโลก และกระบวนการภายนอกโลกที่ท าให้เกิดภูมิลักษณ์แบบ
ต่างๆ วิเคราะห์ลักษณะภูมิอากาศ และลักษณะภูมิประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพืชพรรณธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ในส่วนต่างๆ ของโลก 
 โดยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูล ด้วยกระบวนการสืบสวนสอบสวน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบจ าลอง 
ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องมือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และสภาพจริง เพ่ือให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในโลกอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  
 ตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์โลก ที่เป็นผลจากการเกิดภาวะโลกร้อนใน
ปัจจุบัน อันเป็นต้นเหตุของการเกิดมหัตภัยธรรมชาติมากขึ้นในปัจจุบัน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     5  ผลการเรียนรู้ 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของโลก แนวละติจูด ลองจิจูด และพิกัดภูมิศาสตร์ 
2. วิเคราะห์อิทธิพลของละติจูดที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ 

และทรัพยากรธรรมชาติ 
3. วิเคราะห์อิทธิพลของลองจิจูดที่มีผลต่อการแบ่งของเวลาของโลก 
4. มีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบของโลก และอิทธิพลของกระบวนการภายในและภายนอกโลก ที่

ท าให้เกิดลักษณะภูมิประเทศ และภูมิลักษณ์แบบต่างๆ 
5. อภิปรายการเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์ โลกปัจจุบันที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งน าเสนอวิธี

หลีกเลี่ยง ป้องกัน และแก้ปัญหา 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30242 เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6                                      เวลา 40 ช่ัวโมง  1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบัน ในด้ านวิวัฒนาการ
การเมืองการปกครองของไทย  ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย  ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมไทย รวมทั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติไทยในทุกยุคทุกสมัย 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีน าเสนอ ให้ผู้เรียน
ฝึกการสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม  ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงและแสดงผล
กระทบที่เกิดขึ้น ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมทางความคิดวิเคราะห์ และสามารถ
แก้ปัญหา 
 ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทยและสืบ
ทอดสิ่งที่ดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของไทย  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด     5  ผลการเรียนรู้ 
 

1.วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมไทยในสมัย
สุโขทัย 

2.วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมไทยในสมัย
อยุธยา 

3.วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
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4.วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีมีต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
5.วางแผนก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและสถาบันหลักของชาติไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30243 เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์สากล   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6                                         เวลา 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 

 
 ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบันที่มีผลต่อการเกิด เหตุการณ์ส าคัญของโลก 
วิเคราะห์สถานการณ์ของโลกในอดีต เกี่ยวกับปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม พัฒนาการของชาติ
ตะวันตก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการระบอบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและ
ฝรั่งเศส การปฏิวัติในประเทศรัสเซีย การเปิดประเทศของญี่ปุ่น การสิ้นสุดราชวงศ์แมนจูในประเทศจีน รวมถึง
ผลกระทบที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ ด้วยการใช้ภาพ ข่าว หรือสถานการณ์
ต่างๆ ให้ผู้เรียนฝึกการสังเกต ตอบค าถาม หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริมการท างานกลุ่ม เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางสังคม น าไปสู่การยอมรับ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 
 ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
ผลการเรียนรู้  รวมทั้งหมด     4  ผลการเรียนรู้ 
 

1. แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล และวิเคราะห์ความต่อเนื่องแต่ละช่วงเวลา พร้อมยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ส าคัญได้อย่างถูกต้อง 

2. อธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด้านการเมืองการปกครอง ในประวัติศาสตร์สากลที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ในภูมิภาคต่างๆ ในโลก 
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3. อธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด้านเศรษฐกิจในประวัติศาสตร์สากลที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ในโลก 

4. อธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญทางด้านสังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์สากลที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของภูมิภาคต่างๆ ในโลก 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30244  ประชากรกับคุณภาพชีวิต               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                             เวลา   40 ชั่วโมง      1.0   หน่วยกิต   
 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร   ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต สาเหตุ  
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่ส าคัญๆ  โดยเน้นปัญหาสุขภาพอนามัยปัญหาการ
ประกอบอาชีพ  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ  ปัญหาการ  ขาดแคลนทรัพยากร  ปัญหาความไม่
สมดุลระหว่างจ านวนประชากรและทรัพยากร 
             โดยใช้กระบวนการคิด  เปรียบเทียบ  สืบค้นข้อมูล  จ าแนก  วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือให้ตระหนักใน
ปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  เห็นแนวทางในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   5  ผลการเรียนรู้ 
 
           1. มีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาวะประชากร  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับ 

     คุณภาพชีวิต 
2.  วิเคราะห์สาเหตุ  ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่างๆ 
3.  สามารถพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
4.  ตระหนักถึงปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
5.  หาแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30245  สิ่งแวดล้อมศึกษา               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                             เวลา   40 ชั่วโมง      1.0   หน่วยกิต   
 
 ศึกษาความหมายและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกและของประเทศไทย  และวิเคราะห์ถึ ง
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งโดยส่วนรวมและส่วนตัว 
 เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากรและการมี ส่วนร่วมใน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 5  ผลการเรียนรู้ 
 

1. รู้และเข้าใจความหมายและพ้ืนฐานในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
2. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งของโลกและของประเทศไทย 
3. รู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากรและเห็นความส าคัญของปัญหา  

    สิ่งแวดล้อม  ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร  รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ 
    สิ่งแวดล้อม 
         4. ศึกษาและวิเคราะห์วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและในท้องถิ่น 
         5. ตระหนักในบทบาทของตนรวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้     
   เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30246  ภูมิปัญญาไทย  1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                             เวลา   40 ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต   

 
           ศึกษาความส าคัญของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกระบวนการคิดประยุกต์  เปรียบเทียบ
สามารถท าโครงงานและรวบรวมผลงานของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศึกษาประวัติและผลงาน    ของ
บุคคลส าคัญของไทยและท้องถิ่นที่มีส่วนสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  
     โดยใช้วิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย  แนวทางและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้วย
การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  แบบมีวิจารณญาณ  มีจิตสาธารณะ  คิดเชิงมโนทัศน์  เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจ  มีความมุ่งม่ันและศรัทธาในภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาอย่าง มีเหตุผล 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   4  ผลการเรียนรู้ 
 
     1.  อภิปรายถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.  จัดท าโครงงาน  รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งยกตัวอย่างบุคคลภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด 
     4.  วิเคราะห์วิธีการน าแนวทางภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 
              ในชีวิตประจ าวันและอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติ 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ส 30247 ภูมิปัญญาไทย  2                   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6                             เวลา   40 ชั่วโมง   1.0   หน่วยกิต   

 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประเภทของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
ปัจจัยพ้ืนฐานอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่ น  แนวทางอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรปราการด้านอาหาร การเพาะเลี้ยงปลาสลิดลู่ผลิตภัณฑ์การแปรรูป
ปลาสลิด การจัดจ าหน่ายปลาสลิดทั้งในและต่างประเทศ การท ากุ้งเหยียดสาขลา ขนมจากปากน้ า พุทราแผ่นจาก
พระสมุทรเจดีย์ ภุมิปัญญาท้องถิ่นด้านบุคคลที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน ภูมิปัญญาด้านประเพณีของจังหวัด
สมุทรปราการ และถูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ชุมชน สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ โดยใช้กระบวนการสืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย และปฎิบัติ 
 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและศัทธาในท้องถิ่น ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็นมรดกของชาติสืบไป 
 
ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด   10 ผลการเรียนรู้ 
 

1. บอกความหมาย ความส าคัญ และประเภทของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลได้ 
2. อธิบายปัจจัยพื้นฐานและอิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
3. บอกแนวทางการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
4. อธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรปราการด้านอาหารได้ 
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5. อธิบายกระบวนการเลี้ยงปลาสลิดได้ 
6. แปรรูปปลาสลิดสู่ผลิตภัณฑ์ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
7. บอกรายชื่อบุคคลที่มีส่วนสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 
8. อธิบายประเพณีท้องถิ่นสมุทรปราการได้  
9. อธิบายสถาปัตยกรรมสมุทรปราการได้ 
10.จัดนิทรรศการ มินิสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ค าสั่งโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 

ที ่๙๔ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 
 

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ มุง่เน้นให้การปฏิรูประบบ
บริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพทางนโยบายและมีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู!เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ไดด้ าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และประกาศใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ประกอบกับค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที ่สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ลง
วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง ให้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบองค์ประกอบ
หลักสูตรของโรงเรียน เพ่ือให้ทราบจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดหรือไม! เพ่ือ
น าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาล การบูรณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ หลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรอาเซียน การจัด 
การศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา 
            เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ (๑) 
แห่งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 



 
 

 หลักสูตรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนปูถัมภ์ พ.ศ. 2553 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561/1 ) 
88 
 

 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และหนังสืออ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑) นายวัฒนา    พลอาษา   ผู้อ านวยการ        ประธานกรรมการ 
๒) นายชินกร   โตกลาง   รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓) นายยุทธศาสตร์    กมลชู    ผู้ช่วยอ านวยการ  กรรมการ 
๔) นายคุลี   มณีโสม    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    กรรมการ 
๕) นายวรรณชัย   กมลศิลป์                  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ 
๖) นางสาวทัศนีย์   สนั่นเอื้อ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
๗) นางสุรีย์พร   บุญสินชัย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ  กรรมการ 
๘) นางประภาวรรณ   สิทธิเสนา   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารบุคคล กรรมการ 
๙) นายทินกร  มลาขันธ์                 หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่     อ านวยการ ประสานงาน ให้ค าแนะน าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับติดตามตลอดจน

พิจารณาแกไ้ขปญัหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางวันดี   เขจรักษ์   คร ูคศ.๓   ประธานกรรมการ 
๒. นายวรรณชัย   กมลศิลป์ คร ูคศ.๓   กรรมการ 
๓. นางจุฬาภรณ์   สินธิทา คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางนิจพร   ขามชู   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางเอ้ือมพร   นราทร   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๖. นางสุภาภรณ์   จอมค าสิงห์ คร ูคศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นายมนตรี   กาสี   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายทินกร   มลาขันธ์  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางสนทยา  อินทร์พจน์  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวสุวิชชา  จรบุรมณ ์ คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕  นางสาวภัควลัญช์  ค าทองเทพ คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๖. นางสาวทัศนีย์   สนั่นเอื้อ  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๗. นางสาวพีริยา   พันทะสาร  คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นางอุษา   ชมภูพฤกษ์  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางนงนุช  ศรีนุกูล   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางประภาวรรณ  สิทธิเสนา  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
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๔. นางสาวธัญทิวา  บุญศล  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางพจนา   มอไธสง   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๖. นางศศิธร  คงครบ   คร ูคศ.๒    กรรมการ 
๗. นางเปรมจิตร  วงค์กระโซ่  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๘. นางณปัช  ชัยสุขจินดา  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๙. นางพจนีย์   หรเพลิด   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๐. นายวราเวช  ระดาไสย์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๑. นางสาวมนปรียา  โพธิ์ชัยหล้า  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๒. นางสุรีย์พร   อนันต์            ครู คศ ๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. นายนิกร    แหลมกี่ก่ า  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายคุลี   มณีโสม   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายสุประเทพ   บุญสินชัย  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นายเตรียมใจ  ตาลทอง คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๕. นายสุบิล  วรชัย   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๖. นายธีระสิทธิ์  วิเศษศิลป์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๗. นางวรินทร์ทิพย์  ค าจุมจัง       ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๘. นางนุชจรินทร์  สุวรรณศรี  คร ูคศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑. นายกมล   บุญสินชัย   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายยุทธศาสตร์   กมลชู  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายวุฒิชัย  มุลเมืองแสน  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑. นายดุสิต   ดลปัดชา   คร ูคศ.๒    ประธานกรรมการ 
๒. นายทองพูน   สุขรัตน์    คร ูคศ.๑    กรรมการ 
๓. นายธนวัฒน์   ธนาไสย์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๔. นางสาวมยุรา   ภูมิบุญช ู คร ูคศ. ๑    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑. นางลออ   แร่ทอง   คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมจิตร   ชูศรีเมฆ  คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางสาวสาธกา    ตาลชัย  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางรัตน์ธนพร   ตาลทอง  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นายชูศิลป์   ดงตะไน   คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๔. นางสาวปิยฉัตร  วิมลพล  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
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๕. นางสวานันทนา   ภานุเมศ  คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๖. นางฉัตรลดา   มลาขันธ์ คร ูคศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑. นายสนทยา  อินทร์พจน์  คร ูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี    กาสี     คร ูคศ.๓    กรรมการ 
๓. นางประภาวรรณ   สิทธิเสนา  คร ูคศ. ๓    กรรมการ 

มีหน้าที่ 
๑. ประชุม วางแผน เตรียมการ ศึกษา วิเคราะห์_ เอกสารหลักสูตรของโรงเรียนหลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา นโยบายรัฐบาล 
การบูรณาการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ หลักสูตร
เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรอาเซียนการจัดการศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู4” 
การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา เพ่ือน ามาบูรณาการจัดท าเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. ด าเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรของโรงเรียน (วิสัยทัศน_โรงเรียน สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เกณฑก์ารจบหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล) เพ่ือให้ทราบจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สาระ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และบริบทของโรงเรียนบรรลุตามท่ีหลักสูตร
แกนกลางก าหนดหรือไม่ 

๓. ประชุมเสนอผลการตรวจสอบในภาพรวม ปัญหา ข้อแนะน า เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๔. น าผลที่ไดจ้ากข้อ ๑ – ๓ ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
๕. รายงานผลการด าเนินงาน จัดท าข้อมูล จัดพิมพ์ ต่อไป 

๓. คณะกรรมการตรวจทาน จัดพิมพ์ ประกอบด้วย 
๑. นายทินกร   มลาขันธ์   หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตรี  กาสี   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       กรรมการ 
๓. นางอุษา   ชมภูพฤกษ์   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
๔. นายนิกร   แหลมกีก่ า  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
๕ นายกมล  บุญสินชัย   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   กรรมการ 
๖. นายดุสิต   ดลปัดชา   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ    กรรมการ 
๗. นางสาวสาธกา  ตาลชัย  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ กรรมการ 
๘. นางลออ   แร่ทอง   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   กรรมการ 
๙. นางวันดี   เขจรรักษ์   หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
๑๐. นางฉัตรลดา   มลาขันธ์  หัวหน้างานวัดผล    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑  นางสาวพีริยา  พันทะสาร     หัวหน้างานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
น าผลที่ไดจ้ากการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรของโรงเรียน (วิสัยทัศน์โรงเรียนสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เกณฑ์การจบหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจทานความถูกต้อง รูปแบบการ
พิมพ์ น าร่างหลักสูตร ฯ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เข้ารูปเล่มใหเ้รียบร้อยต่อไป 

ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแตง่ตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผนด าเนินงาน ตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมายด้วยเรียบร้อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดผลดีแกท่างราชการสืบไป ถ้าพบ
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ปัญหาข้อจ ากัดอุปสรรคประการใด ข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้แจ้งกลุ่มการบริหารงาน
วิชาการทราบเพื่อแก้ไข และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก้ไขต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่   ๔    เดือน  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
 

                                                                  
(นายวัฒนา   พลอาษา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ชยัชนูปถัมภ์ 
 


